FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA PARA A ESTAÇÃO ANTÁRTICA
COMANDANTE FERRAZ DA MARINHA DO BRASIL

Carla Feijó da Costa

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Programa de Pós-Graduação em Planejamento
Energético, COPPE, da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos
necessários à obtenção do título de Mestre
Planejamento Energético.

Orientador(es):

Roberto Schaeffer
Ricardo Marques Dutra

Rio de Janeiro
Junho de 2009

FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA PARA A ESTAÇÃO ANTÁRTICA
COMANDANTE FERRAZ DA MARINHA DO BRASIL

Carla Feijó da Costa

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO
LUIZ COIMBRA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA
(COPPE) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM
CIÊNCIAS EM PLANEJAMENTO ENERGÉTICO.
Aprovada por:

_________________________________________
Prof. Roberto Schaeffer, Ph.D

_________________________________________
Dr. Ricardo Marques Dutra, D.Sc

_________________________________________
Prof. Alexandre Salem Szklo, D.Sc

_________________________________________
Prof. Silvio Carlos Aníbal de Almeida, D.Sc

RIO DE JANEIRO, RJ - BRASIL
JUNHO DE 2009

Costa, Carla Feijó da
Fontes Renováveis de Energia Para a Estação Antártica
Comandante Ferraz da Marinha do Brasil / Carla Feijó da Costa Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE, [2009]
XV, 181p.:il.; 29,7cm.
Orientadores: Roberto Schaeffer
Ricardo Marques Dutra
Dissertação – UFRJ/ COPPE/ Programa de Planejamento
Energético, 2009.
Referencias Bibliográficas: p. 94-99.
1. Fontes renováveis de energia na Antártica. I. Schaeffer,
Roberto “et al.”. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro,
COPPE, Programa de Planejamento Energético. III. Titulo.

iii

À minha família, com muito amor.

iv

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, Diogo e Sandra, pelo amor e carinho em todos os momentos da
minha vida, pelo apoio e força diários e por tudo que sempre me ensinaram. Sem eles,
nada seria possível.
Ao meu irmão Junior e minha cunhada Tina, por terem me emprestado sua casa,
seu espaço, sua vida, mas, principalmente, por terem doado seu tempo juntos no Skype,
nos dias, noites e madrugadas que eu mais precisei.
À Marinha do Brasil, por possibilitar a realização desse curso.
Aos meus chefes, amigos e parceiros de trabalho, os engenheiros Comandantes
Franco, André, Maurício e Carmem (por ensinar o caminho das pedras) e os
engenheiros eletricistas Tenentes Daniel Pontes e Magalhães, pela paciência,
compreensão e pelo apoio incondicional, imprescindível nessa reta final.
Ao meu orientador Roberto Schaeffer pela orientação tão clara e eficaz e pelo
incentivo, tão importante para que o objetivo final fosse alcançado.
Ao meu orientador Ricardo Marques Dutra, por toda a dedicação durante a
elaboração do trabalho, e por ter me auxiliado com dicas e idéias, antes mesmo de
assumir a função oficialmente, pelo simples prazer de ajudar.
Ao meu amigo Bruno Borba, por ter transformado os momentos de dificuldades
do curso em boas risadas, tornando tudo muito mais fácil.
A toda a equipe do PPE, em especial à Sandra, Simone, Paulo e Fernando, sempre
dispostos a ajudar e a encurtar os caminhos. E a Sandrinha, que na reta final simplificou
os procedimentos, facilitando absolutamente tudo, um agradecimento muito especial.
E a todos os meus amigos que, mesmo me apoiando sempre, sentiram minha falta
nos momentos de reclusão, enviando energia positiva e mensagens de incentivo,
mostrando a minha importância na vida de cada um deles. A recíproca é totalmente
verdadeira.

v

Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos
necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M. Sc.)

FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA PARA A ESTAÇÃO ANTÁRTICA
COMANDANTE FERRAZ DA MARINHA DO BRASIL

Carla Feijó da Costa

Junho/2009

Orientador: Roberto Schaeffer
Ricardo Marques Dutra

Programa: Planejamento Energético

A presente dissertação tem por finalidade propor a utilização de fontes renováveis
de energia elétrica para a Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), da Marinha do
Brasil, vislumbrando minimizar os impactos ambientais causados pelo uso de
combustíveis fósseis e melhorar o habitat para os seus ocupantes.
São apresentadas características do Continente Antártico e a evolução da
ocupação do mesmo ao longo dos tempos, ressaltando a importância da região para a
comunidade científica internacional, as atividades realizadas e as experiências
internacionais de outras estações que já utilizam fontes renováveis de energia.
Posteriormente, são estudadas as condições climáticas atípicas do local, suas
variações sazonais significativas e como podem ser aproveitados os recursos como fonte
de energia. O corpo principal da dissertação expõe os critérios, restrições e
equipamentos utilizados para as simulações dos sistemas que podem ser utilizados no
local e, ainda, a análise final, sugerindo a configuração mais adequada, de acordo com
parâmetros técnicos, econômicos e recursos disponíveis.
Por fim, são apresentadas conclusões e realizadas recomendações para estudos
futuros, visando desenvolvimento de projetos que possibilitem a implementação dos
sistemas sugeridos.
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RENEWABLE ENERGY SOURCES AT THE BRAZILIAN STATION
COMMANDER FERRAZ IN ANTARCTICA
Carla Feijó da Costa

June/2009

Advisors: Roberto Schaeffer
Ricardo Marques Dutra

Department: Energy Planning

The present thesis proposes the use of renewable energy sources at the Brazilian
Station Commander Ferraz in Antarctica, maintained by the Brazilian Navy, in order to
minimize the environmental impact caused by the use of fossil fuels and to improve the
Station for human habitat.
Initially, characteristics of the Antarctic Continent and the evolution of its
occupation are presented, highlighting the importance of the region for the international
scientific community, the activities undertaken there and the experience from other
international stations in Antarctica, wich are already employing renewable energy
sources.
Then, the unusual climate conditions of the region, along with its significant
seasonal variations are studied, as well as how the resources can be used as a source of
energy. This thesis focuses on the criteria, restrictions and equipment used for the
simulation of systems that could be used there, while analyzing which system would be
most adequate, considering technical and economical parameters as well as available
resources.
At last, conclusions and recommendations for future studies are presented,
focusing on the development of projects that would make the implementation of the
systems suggested feasible.
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1 - INTRODUÇÃO

Para fazer uma introdução sobre as grandes descobertas na Antártica, deve-se
falar dos seus grandes navegadores. Um dos maiores do século XVIII foi o inglês James
Cook (1728-1779). Após diversas dificuldades, mas, sobretudo, grandes descobertas nos
mares do Sul, James Cook e sua tripulação, em 1773, logo após terem cruzado o Círculo
Polar Antártico1, rumavam em direção à descoberta do continente Antártico, quando
foram forçados a rumar para o norte para não se chocarem com o que eles chamaram de
“enormes blocos de gelo que flutuavam”. Este fato ocorreu porque avançavam até o
paralelo 71º10’, mas na longitude 160º54’, ou seja, penetravam na região mais profunda
e exaurida de terras da Antártica, o mar hoje conhecido como Mar de Ross2. Se não
fosse por esse fato, sua expedição teria descoberto o continente já no século XVIII
(BEAGLEHOLE,1974). A busca pelo continente continuava sendo o objetivo das
expedições. Durante essa busca, foram descobertas ilhas da região, tais como a Ilha
Shetlands do Sul (onde fica localizada a Estação Antártica Brasileira Comandante
Ferraz – EACF) e a Ilha da Geórgia do Sul. Porém, embora exista muita controvérsia
em relação aos descobridores do Continente Antártico, o nome que é referenciado
como o primeiro navegador a avistar o sétimo continente em 1821, 48 anos depois da
primeira circunavegação do continente por James Cook, é o do Comandante Thaddeus
Von Bellingshausen, chefe das expedições antárticas russas (KLINK, 2002).
A necessidade expansionista pela conquista de novos territórios se materializou
em exploração econômica desenfreada na região. Após relatos de navegadores sobre
quantidade elevada de baleias, leões marinhos e focas no local, iniciou-se um ciclo de
exploração, onde os animais eram caçados para a utilização da carne, do couro e do
óleo, já que, desde o início do século XIX, as cidades utilizavam, para a iluminação,
lamparinas à óleo de baleia. Então, a caça aos animais se tornou um excelente negócio
para os comerciantes da época. Visando garantir posses e territórios, instalou-se em
1904, na recém descoberta ilha da Geórgia do Sul, um dos maiores centros pesqueiros: a
estação baleeira Grytviken3.
_____________________________________

1

O Círculo Polar Antártico é a linha imaginária (paralelo) cuja latitude é 66º Sul

2

. A localização aproximada do Mar de Ross é entre a latitude 75°S e as longitudes 140°W 170°E.
3

Os portos naturais da ilha se encontravam pilhas de restos gordurosos e o poderoso mau cheiro das

carcaças de baleia semi-apodrecidas. Além disso, relatavam que as águas de Grytviken estavam sempre
vermelhas, devido ao sangue dos animais. (ALEXANDER, 2002).

1

Nesta estação, era realizado o tratamento dos materiais retirados os animais, além
de ser o centro da pesca na região. Iniciava-se, assim, a carnificina que estendeu-se ao
longo dos anos, exterminando, aproximadamente, 60 mil animais por ano.
Os interesses econômicos da época eram mais importantes do que interesses em
preservação ambiental. A sociedade industrial justificou a degradação e o quase total
extermínio de diversas espécies de animais como sendo um fator necessário ao
progresso econômico (SCHELLMANN, 2005, KOZEL, 2005).
Nessa época, expedições de caça e navegadores, ainda em busca do Pólo Sul,
seguiam descobrindo os mares que banhavam o continente. A comunidade científica
começava a questionar quais os benefícios científicos poderiam advir dessa exploração.
Após a realização e idealização de atividades científicas no primeiro Ano Polar
Internacional (API)4, em 1882/83 e os apelos realizados no VI Congresso Internacional
de Geografia, em 1895, para que a exploração do continente tivesse um cunho mais
científico, algumas expedições começaram a ser programadas e patrocinadas pelos
governos europeus com este objetivo.
Em 1897, à bordo do navio Bélgica, foi realizada a primeira expedição ao
continente com equipe multinacional de pesquisadores (zoólogo, geólogo, astrônomo,
médico, dentre outros). Porém, em 1898 o Bélgica ficou preso no gelo, e o grupo teve
que permanecer durante o inverno na Antártica e, durante essa permanência forçada,
vários homens perderam sua sanidade, não só por causa do rigoroso frio da noite do
inverno antártico e do sofrimento suportado, mas também por causa dos problemas de
comunicação entre as diferentes nacionalidades (IZAGUIRRE e MATALONI, 2000).
Assim, diversas outras expedições se lançaram nos mares Antárticos, disputando
por superioridade, em busca de novas descobertas, conhecimentos, prestígio e glória.
Sobressaem-se nestas expedições a disputa entre o norueguês Roald Amundsen
(1872-1928) e o inglês Robert Falcon Scott (1868-1912) pela conquista do Pólo Sul
(HUNTFORD, 2002).

________________________________________
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O Ano Polar Internacional (API) é um evento internacional e colaborativo, que envolve cientistas de

diversos países, que tem como objetivo a execução conjunta de ações científicas focadas no polo Ártico e
Antártico. O primeiro API, ocorrido em 1882-1883, foi idealizado pelo oficial naval austro-húngaro Karl
Weyprecht, para debater a possibilidade de realizar esforços científicos coordenados por diversos países.
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Amundsen fazia parte da tripulação do navio Bélgica quando o mesmo ficou preso
no gelo em 1898. Nessa expedição obteve, com o médico americano Frederick A. Cook,
a experiência de comer carne fresca de foca e pingüim para se salvar do escorbuto,
doença comum aos navegadores na época. E, assim, em diversas expedições, Amundsen
foi coletando informações e aprendizados que o fortaleciam como explorador. Após a
viagem no navio Bélgica, Amundsen rumou, em 1903, para o Ártico. Passou dois
invernos explorando terra e gelo, aprendendo técnicas de sobrevivência com o povo que
lá habitava, adotou as vestimentas usadas por eles, ficando mais protegidos do frio, e
aprendeu o uso de cães-trenó para o deslocamento. Após o anúncio, em 1909, que
americano Robert Edwin Peary havia atingido o Pólo Norte, Amundsen rumou em
1910, à bordo do navio Fram, para a Antártica, na tentativa de atingir o Pólo Sul. Neste
mesmo ano, Scott partia de Londres, a bordo do navio Terra Nova, também rumo ao
Pólo Sul, obcecado pelo desejo dessa conquista e assim, de aumentar o prestígio próprio
e do seu país. Inicia-se, então, a maior disputa da história rumo ao Pólo Sul. Em rotas
diferentes, Scott e Amundsen travaram uma verdadeira corrida, na qual, Amundsen foi
vitorioso: atingiu o Pólo Sul em 14 de dezembro de 1911. Trinta e cinco dias depois, em
17 de janeiro de 1912, Scott teve o infortúnio de encontrar no Pólo Sul, a bandeira da
Noruega e uma carta de Amundsen (HUNTFORD, 2002).
As viagens de Amundsen ao Ártico lhe trouxeram experiências, não vividas por
Scott, que fizeram a diferença nesta difícil corrida. Enquanto a expedição de Amundsen
retornou à sua base em perfeito estado, todos os homens da expedição de Scott
morreram no retorno. Críticos afirmam que o insucesso da sua expedição foi devido à
falta de organização e planejamento logístico, aliada à condições de frio extremo.
Enquanto Amundsen usou cães-trenós para o deslocamento, Scott insistia em usar
pôneis siberianos e tração humana para transporte de mantimentos. Além disso, pela
aversão dos ingleses aos povos nativos do Ártico, Scott, que nunca havia realizado
expedições ao Ártico, ignorava a experiência de povos que são peritos em sobrevivência
em climas frios. A causa precisa da morte de Scott ainda é alvo de discussões. Alguns
acreditam que a causa foi a fome e o frio. Outros aceitam a possibilidade de ter sido o
escorbuto. Porém, de qualquer forma, a morte dele foi muito lamentada na Inglaterra,
que o considerou um herói (FIENNES, 2004).
A estação Antártica Amundsen-Scott, localizada na latitude 89°59.85'S, recebeu
esse nome homenagem a esses dois grandes exploradores.
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E, dentre as maiores estórias da exploração do continente Antártico no início do
século XX, cabe ressaltar a maior prova de superação humana e liderança já registrada:
a expedição do irlandês Ernest Shackleton (1874-1922), chamada Expedição Imperial
Transantártica. Após a chegada de Amundsen no Pólo Sul, Shackleton, que já havia
comandado e participado de algumas expedições à Antártica, decidiu tentar o maior
desafio dos exploradores até então: atravessar o Continente por terra. A bordo do navio
de madeira Endurance, os 28 exploradores partiram da Inglaterra em 08 de agosto de
1914, com o objetivo de chegar à Ilha de Geórgia do Sul, atravessar o mar de Wedell, e,
após atracar na Baía de Vahsel, partir, a pé e de trenó, até o Mar de Ross. Após
aguardar melhorias das condições climáticas, o Endurance saiu da Ilha Geórgia do Sul
em 5 de dezembro de 1914. Devido ao clima extremamente hostil, formou-se uma
grossa camada de gelo que aprisionou o navio, depois de ter percorrido 1500km, após a
saída da Ilha. Após diversas pressões provocadas pela placas de gelo, o navio começou
a fazer água até afundar em 21 de novembro de 1915. A tripulação, que já havia
abandonado o navio e estava vivendo nos bancos de gelo, começou a caminhar por
sobre as banquisas de gelo, arrastando os botes salva-vidas, em busca de uma passagem
para o mar. Acabaram por desistir e aguardar a abertura do gelo para lançar os botes,
que ocorreu em 09 de abril de 1916, depois de meses à deriva, com caça escassa, frio e
condições totalmente adversas. Então, divididos em três botes, a tripulação remou por
sete dias até a Ilha Elefante. Nesta época, a tripulação já estava há quase 500 dias sem
pisar em terra firme. Porém, a Ilha Elefante também era um ambiente inóspito e hostil e
as chances de resgate eram reduzidas, já que a ilha não estava na rota de navios
baleeiros. Shackleton, então, decidiu voltar para a Ilha Geórgia do Sul. Nesta jornada,
com cinco homens de sua tripulação, atravessou em barco aberto, em pleno inverno, o
mais temível trecho de oceano do planeta. Suportou ventos de 130km/h e ondas gigantes
de, aproximadamente, 20 metros de altura. Como se não bastassem as dificuldades do
tempo, as bússolas não funcionavam com confiabilidade nessa região. Assim, a
navegação até a Ilha Geórgia do Sul, foi realizada tendo como base a posição do sol e
das estrelas, muito prejudicadas pelos densos nevoeiros e incessantes revezamentos
entre chuva e neve. Após 17 dias, chegaram à ilha, no lado oposto de onde estavam
instaladas as estações de pesca. Assim, ainda tiveram que atravessar a ilha a pé,
chegando a uma estação baleeira depois de 36 horas de caminhada. A partir daí,
Shackleton iniciava a sua próxima batalha: encontrar apoio para o resgate de seus
homens, que ficaram na Ilha Elefante. Sem o apoio do governo inglês, acabou
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recorrendo aos países sul-americanos. Conseguiu o apoio de um rebocador chileno e
retornou a Ilha Elefante, conseguindo resgatar em 30 de agosto de 1916, 24 meses e 22
dias após o início da viagem, os 22 homens de sua tripulação com vida. Apesar de não
ter conseguido atingir o objetivo principal, a Expedição Imperial Transantártica, após
enfrentar dificuldades sem precedentes, conseguiu chegar ao seu final sem que nenhuma
vida fosse perdida, graças à luta, bravura e companheirismo de seus homens e à
experiência, bom julgamento, preocupação e dedicação de seu líder (ALEXANDER,
2002).
Após as expedições de descobrimentos e ocupação da Antártica, iniciou-se a
reivindicação territorial por diversos países. Sete países reivindicaram territórios,
causando assim, divergências por parte dos demais. Então, após várias discussões, esses
países aceitaram suspender as reivindicações territoriais e concordaram na exploração
do continente, exclusivamente, para pesquisas cientificas. Deste modo, em 1959, foi
assinado o Tratado da Antártica, no qual foi definido que o continente seria uma área de
cooperação internacional para investigação científica, sem atividades militares,
submetida à cuidados especiais quanto à proteção ambiental. Assim, os países iniciaram
as atividades fixando estações de pesquisas e coordenando programas antárticos
nacionais. Atualmente, existem 111 estações na Antártica, operadas por 29 países
diferentes, com atividades diversas, envolvendo biólogos, geólogos, oceanógrafos,
físicos, astrônomos, glaciólogos e meteorologistas. Algumas destas estações operam
permanentemente, enquanto outras operam apenas no verão. A estação McMurdo,
operada pelos Estados Unidos da América, chega a funcionar com população de 1000
cientistas. (COMNAP, 2009).
Essas estações e bases da Antártica são semelhantes às pequenas aldeias
localizadas em um local remoto e agreste, com climas frios, que exigem muitos dos
serviços de apoio. Por exemplo, existe a necessidade de água doce, cozinhar, instalações
de ar condicionado, iluminação, esgoto e escoamento de águas residuais, transportes,
instalações recreativas, apoio médico, equipamento de escritório, manutenção, bem
como laboratórios e instalações de pesquisa. E todos estes serviços exigem energia
elétrica que tem sido tradicionalmente fornecida por geradores a diesel, fonte de geração
predominante na Antártica até os dias de hoje.
Essa filosofia vai de encontro à tendência atual mundial de buscar, cada vez mais,
opções de fornecimento de energia por fontes renováveis. A União Européia apresentou
em 13 de janeiro de 2008 um plano de ação energético conhecido como 20-20-20. Este
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plano tem como objetivo reduzir as emissões de poluentes em 20% e aumentar o
percentual de geração de energia em fontes renováveis em 20% até 2020. (DELBRA,
2009). Este fato demonstra a preocupação mundial sobre a urgência da crise climática.
Acompanhando essa tendência mundial, essa preocupação ambiental também vem
sendo observada nas estações da Antártica. Devido ao significativo potencial eólico no
continente, durante todo o ano, e o solar, em algumas épocas do ano, algumas estações
vem implementando medidas de conservação de energia e utilização de fontes
renováveis de energia. Atualmente, treze estações já utilizam essas fontes na sua
geração, sendo uma delas, a Estação “Princess Elizabeth”, operada pela Bélgica, a
primeira estação na Antártica a funcionar apenas com fontes renováveis, possibilitando
o registro de “zero” emissões de poluentes para o meio ambiente. (COMNAP, 2009).
O objetivo deste trabalho é analisar a viabilidade do uso de fontes renováveis de
energia na Estação Antártica Comandante Ferraz, da Marinha do Brasil. A base da
metodologia utilizada consiste em analisar os recursos disponíveis no local e verificar se
os mesmos são suficientes para atender a carga da estação, considerando parâmetros
técnicos e econômicos.
E para iniciar o estudo, no Capítulo 2 – O Continente Antártico serão apresentadas
as características geográficas da região e seus valores naturais e agrestes, praticamente
intocados pelo homem, que constituem um precioso patrimônio de toda a humanidade,
que cabe preservar. Convencidos dessa necessidade, a Antártica foi designada como
reserva natural, consagrada à paz e à ciência, pelo Tratado da Antártica, que dispõe
sobre a proteção ao meio ambiente da Antártica. Neste, ficou assegurado que a
Antártica seja, para sempre, exclusivamente utilizada para fins pacíficos e não se
converta em cenário ou em objeto de discórdia internacional. Foram apresentados,
então, diversos procedimentos a serem seguidos na execução de pesquisas científicas e
no apoio logístico às estações antárticas, visando à proteção da flora e fauna da região.
Impõe, também, rigorosas regras e limitações à eliminação de resíduos e medidas
preventivas contra a poluição marinha e requer, ainda, a aplicação de procedimentos
para a avaliação do impacto ambiental das atividades desenvolvidas na região, inclusive
aquelas não-governamentais. As atividades a serem realizadas na área do Tratado da
Antártica deverão ser planejadas e executadas de forma a limitar os impactos negativos
sobre o meio ambiente antártico e os ecossistemas dependentes e associados. É exigido
que todas as atividades sejam submetidas a um estudo de impacto ambiental (EIA).
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Neste capítulo, ainda, será apresentado o funcionamento das estações operadas
por diversos países, além da discussão sobre as atividades exercidas por esses países e a
importância do monitoramento ambiental que vem sendo realizado na região. Será
enfocada a importância dos comitês de proteção ambiental e conselhos que coordenam,
orientam e fornecem ferramentas para que o referido monitoramento seja efetivamente
realizado.
No Capítulo 3 – O Brasil na Antártica será apresentada a Estação Antártica
Comandante Ferraz (EACF), da Marinha do Brasil e o Programa Antártico Brasileiro
(PROANTAR). Serão apresentadas as pesquisas científicas que são desenvolvidas, na
EACF e que compõem o Projeto Ambiental Induzido, parte integrante do Programa
Antártico Brasileiro (PROANTAR). Além dos projetos científicos desenvolvidos, já
foram implementadas algumas medidas, visando minimizar danos ambientais, que serão
apresentadas neste Capítulo.
O Capítulo 4 – Recursos disponíveis apresenta um levantamento dos recursos
ambientais e de combustível fóssil (diesel), disponíveis para a implementação dos
sistemas elétricos a serem avaliados. Para esta fase, as principais fontes de consulta
foram a Agência Nacional de Petróleo (ANP) e o Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE). Este Instituto atua na área de pesquisa espacial e do ambiente
terrestre, produzindo dados importantíssimos para os projeto de pesquisa da Antártica,
através do Programa Antártico do INPE (PAN). Um dos projetos do PAN é o Projeto
Metereológico, que tem como objetivo assegurar a continuidade dos registros
meteorológicos do PROANTAR, mantendo o desenvolvimento de pesquisas de sistemas
meteorológicos regionais e de suas interações com o Brasil, bem como continuar o
apoio de quase 20 anos a inúmeros projetos de pesquisa de várias áreas do
conhecimento que lá se realizam, e ao próprio PROANTAR.
Nesta iniciativa, destacam-se as coletas regulares de dados meteorológicos, de
imagens de satélites, de cartas de análise de tempo, e o apoio a equipes em trabalho de
campo sob condições ambientais que ocasionalmente oferecem alto risco de
periculosidade. Os dados gerados e sua análise foram a base para o conhecimento dos
recursos disponíveis na EACF, que possibilitaram a realização deste estudo.
Estas medições são armazenadas em bancos de dados, com atualizações regulares,
além dos dados diários da EACF, que podem ser acessados em tempo real.
O Capítulo 5 – Dados da carga da EACF inicia a fase técnica do trabalho. São
analisados os dados da carga da estação, configurações do sistema elétrico que atende a
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EACF, assim como a metodologia utilizada para as medições que foram realizadas e
subsidiaram o trabalho. Foi realizado um estudo de diagnóstico energético, pela Eng.
Drª. Jussara Farias Fardin, da Universidade Federal do Espírito Santo, cujos resultados
foram utilizados como umas das bases de dados desse trabalho. Além desses resultados,
foram realizadas, pelos eletricistas da estação, medições de potência, que também
auxiliaram na descrição da curva de demanda que deverá ser atendida pelo projeto
ótimo.
No Capitulo 6 – Casos analisados, restrições de componentes do sistema são
analisadas as opções tecnológicas disponíveis e possíveis para a solução do problema.
Os principais componentes avaliados são as turbinas eólicas, painéis fotovoltaicos,
geradores a diesel, baterias e conversores. São analisados os fabricantes disponíveis no
mercado, com características e custos diferenciados. São apresentados os parâmetros de
cada equipamento, características do funcionamento, curvas de potência e custos,
visando subsidiar a otimização do sistema. Neste Capítulo também serão apresentadas
as restrições que devem ser atendidas para que o projeto seja considerado exeqüível e as
variáveis de saída que deverão ser analisadas após a otimização do sistema e a definição
dos projetos ótimos. A idéia inicial foi utilizar sistema eólico, sistema fotovoltaico ou
um sistema híbrido, em paralelo com os grupos-geradores. Foram, então, feitos contatos
com fabricantes, nacionais e estrangeiros, de aerogeradores eólicas, painéis
fotovoltaicos, geradores, baterias, conversores, em busca de dados técnicos e custos de
tais equipamentos, para verificar qual seria a configuração mais adequada para o perfil
de carga da EACF. Como a viabilidade pelo ponto de vista de impactos ambientais
também será relevante, a análise de emissões de gases poluentes foi significativa no
referido estudo. Deste modo, para cada projeto foram realizadas as simulações e, para
cada um deles, foram encontradas as configurações ótimas, analisadas no próximo
capítulo. O modelo de otimização utilizado neste trabalho foi o HOMER (Hybrid
Optimization Model for Electric Renewables).
Este modelo, desenvolvido pelo NREL (National Renewable Energy Laboratory),
é usado para simular diversas configurações e tamanhos de sistemas de geração de
energia5. A definição da melhor configuração estabelecida pelo HOMER está associada
ao custo total do projeto durante sua vida útil, incluindo gastos com aquisição de
componentes, mão-de-obra, manutenção e operação do sistema, além de uma análise
_______________________________________
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O modelo HOMER pode ser encontrado no sítio da NREL, no endereço www.nrel.gov/homer.
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sobre emissões de poluentes, provenientes da utilização de geradores a diesel.
O Capítulo 7 – Análise dos resultados enfoca os resultados obtidos na
configuração ótima encontrada para cada projeto proposto. Serão apresentados os custos
para a implementação, qual a fração de energia renovável utilizada, emissões de gases,
quais os equipamentos mais adequados, a produção de energia elétrica, discriminada por
fonte, além de uma análise de sensibilidade para variação de parâmetros relevantes,
dentre outras características do sistema.
Finalmente, no Capítulo 8 – Conclusões e recomendações, são relatadas as
conclusões desse estudo e realizadas recomendações para estudos futuros e para
implementação efetiva do sistema proposto.
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2 - O CONTINENTE ANTÁRTICO6

2.1 - Características geográficas

A Antártica, juntamente com o espaço e os fundos oceânicos, constitui as últimas
grandes fronteiras ainda a serem conquistadas pelo homem.
É o quinto continente em extensão do planeta e único sem divisão geopolítica.
Compreendendo todas as terras ao sul do paralelo de 60º S, a Antártica tem cerca de 14
milhões de quilômetros quadrados, o que equivale à área correspondente aos territórios
do Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia, ou às terras contíguas dos EUA e
México.
A região possuiu a maior camada de gelo do mundo, que cobre cerca de 95% do
Continente Antártico. Essa capa tem uma espessura média de 2.700 m, variando entre os
limites de 2.200 e 4.800m. Essa camada de gelo, que aumenta e se acumula a cada ano,
faz com que a Antártica tenha a maior altitude média, de 2.700 metros, três vezes mais
que qualquer outro continente. Tanto gelo torna o continente o maior reservatório de
água doce do planeta e seu sorvedouro de calor. São 25 milhões de quilômetros cúbicos,
90% do gelo do mundo e 80% da água doce. Se todo esse gelo derretesse, elevaria em
60 metros o nível dos mares. O gelo não só cobre a Antártica, mas também a
circunda(MMA,2009).
No inverno, com o congelamento do mar circundante, a área chega a cerca de 22
milhões de quilômetros quadrados, enquanto que, nos meses de verão, recua
praticamente até o litoral. Ao penetrar no mar, as geleiras flutuam e se desprendem,
formando "icebergs" que são levados pelas correntes

marinhas até se desintegrarem,

devido a ação mecânica do mar e a elevação da temperatura. (MMA,2009).
A separação da Antártica dos demais continentes, por mares tempestuosos, faz
dela a mais isolada região do planeta e ajuda a explicar a falta de uma fauna superior.
Por outro lado, apesar da aparente ausência de vida nas áreas emersas da Antártica, em
contraste com a massa continental, as comunidades biológicas marinhas são ricas e
diversas. Os organismos que vivem nos fundos marinhos, debaixo do gelo, são únicos,
já que apresentam um alto grau de endemismo, ou seja, muitos só ocorrem ali, e
___________________________________
6

Este Capítulo está fortemente baseado em informações disponibilizadas pelo Ministério do Meio

Ambiente (MMA, 2009).
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possuem uma diversidade que, em alguns locais, pode ser tão alta quanto alguns recifes
de coral localizados em regiões tropicais.
Apesar de tanta água, a Antártica é o continente de clima mais seco, pois as baixas
temperaturas não permitem a evaporação. É o continente dos superlativos. É o mais frio,
mais seco, mais alto, mais ventoso, mais remoto, mais desconhecido e o mais
preservado de todos os continentes.
O clima da Antártica é caracterizado por temperaturas extremamente baixas nas
altitudes centrais; na Estação Russa de "Vostok", situada a 1240 km do pólo sul
geográfico, foi registrada a temperatura mínima de -89º C. Nas altitudes mais baixas,
próximo ao litoral e com a influência das águas, a temperatura média anual é de -10º C.
Fortes e freqüentes ventos, com intensidade de até 51,4 m/s afetam as condições
climáticas e, no conjunto, contribuem para a rarefação da vida natural terrestre, além de
fazer aumentar a sensação de frio. A maior velocidade registrada dos ventos foi de 327
quilômetros por hora, em Dumont d’Urville, em julho de 1972. (MMA,2009).
Essas condições ambientais muito adversas inviabilizaram, ao longo dos tempos, a
Antártica como habitat natural para a ocupação humana, e, mesmo hoje, a presença do
homem lá só é possível com o emprego de moderna tecnologia e complexo apoio
logístico.
Há apenas pouco mais de dois séculos o continente foi descoberto – por
conquistadores e exploradores – e hoje a presença humana tem como objetivo maior a
pesquisa científica.
Os programas antárticos dos países, que desenvolvem pesquisas cientificas no
continente, realizam estudos integrados da atmosfera, do gelo, do solo e do oceano. Os
resultados dessas pesquisas aumentam o conhecimento sobre o papel da Antártica como
um dos controladores do meio ambiente terrestre e, em especial, do meio ambiente da
América do Sul. Além do estudo da variabilidade climática passada (últimos 300 anos),
os pesquisadores monitoram parâmetros físicos, químicos e biológicos e buscam
identificar as causas para a rápida alteração ambiental que tem sido verificada nos
últimos vinte anos.
É a região mais sensível às mudanças climáticas, já que o gelo antártico é o
principal sorvedouro do calor terrestre e tem papel essencial no sistema climático
global, por registrar a composição atmosférica. Em camadas que se sobrepõem ano a
ano, fica parte da atmosfera, que pode ser reconhecida e datada muito tempo depois.
Isso possibilita o estudo da variação da composição atmosférica ao longo dos séculos e,
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conseqüentemente, da mudança climática, tornando a Antártica no mais perfeito
laboratório natural do Planeta para estudos de mudanças ambientais.
Outra característica que o torna um laboratório precioso é que, por ser o
ecossistema mais frágil do planeta, a Antártica reage imediatamente às mudanças
globais, além de ser um dos principais controladores do sistema climático terrestre e do
nível dos mares e ainda o local onde são formadas as águas profundas de todos os
oceanos do planeta.
Por ser um laboratório natural único, a Antártica tem importância científica
incontestável e o conhecimento de suas características e dos fenômenos naturais lá
ocorrentes pode esclarecer questões de importância regional como a viabilidade de
exploração econômica sustentável dos recursos vivos marinhos ou de relevância global,
a exemplo das mudanças climáticas, já que é um dos principais controladores do sistema
climático global.
De que forma as mudanças provocadas ali podem se refletir no restante do
planeta? Essa é uma das principais questões que os cientistas brasileiros buscam
responder.
Por isso, a Antártica tem significado especial para a comunidade científica
internacional em termos de meio ambiente e dos efeitos causados nas condições
climáticas globais e é um patrimônio universal dedicado à paz e à ciência.

2.2 - O Tratado da Antártica

Em 1950, no Conselho Internacional da União Científica (ICSU), foi discutida a
possibilidade de ser realizado o Terceiro Ano Polar Internacional. Por sugestão da
Organização Meteorógica Mundial (WMO), o conceito de ano polar foi estendido para
todo o Globo, nascendo, assim o Ano Geofísico Internacional, que veio a realizar-se de
Julho de 1957 até dezembro de 1958. O ICSU aprovou, em 1957, a criação do Comitê
Especial para Pesquisas Antárticas (SCAR), formado por delegados de diversos países
engajados em pesquisas antárticas.
Esse foi um marco importante para o desenvolvimento das pesquisas no
Continente, tendo delas participado: Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, Estados
Unidos, França, Japão, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido, Republica Sul Africana
e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
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Encerrado o Ano Geofísico Internacional, os países participantes das pesquisas
antárticas mantiveram suas estações, reafirmando seu interesse na região, o que motivou
a convocação feita pelos Estados Unidos para a conferência de Washington em 1959,
que discutiria o futuro do Continente. O interesse manifestado pelos países atuantes na
Antártica, alguns dos quais reivindicavam soberania territorial sobre alguns setores da
Antártica, somado à situação criada pela presença de bases da URSS nas proximidades
das áreas adjacentes aos setores reivindicados por diversas nações, acrescido da
inquietude norte-americana pelo estabelecimento de um regime de cooperação
internacional para a Antártica, congregando o conhecimento adquirido por ocasião do
Ano Geofísico Internacional, apressaram a busca de um regime jurídico apropriado para
a solução da complexa situação criada na região.
Como resultado da conferência de Washington, os doze países que dela
participaram assinaram, em 1º de dezembro de 1959 o TRATADO DA ANTÁRTICA
(Anexo A), que entrou em vigor em 23 de junho de 1961. Ele possui um regime jurídico
que estende a outros países, além dos 12 iniciais, a possibilidade de se tornarem Partes
Consultivas nas discussões que regem o "status" do Continente quando, demonstrando
seu interesse, realizarem atividades de pesquisa científica substanciais.
O Tratado da Antártica reserva a área ao sul do paralelo 60ºS para fins pacíficos e
livre pesquisa científica em cooperação internacional, além de proibir atividades
militares na região, explosões nucleares e depósito de lixo radioativo. Por esse acordo,
os países com atividades no continente se consultam sobre seu uso, sem torná-lo objeto
de disputas internacionais.
Assinado inicialmente pelos 12 países que então mantinham empreendimentos na
Antártica - África do Sul, Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, Estados Unidos, França,
Japão, Nova Zelândia, Noruega, Reino Unido e URSS, o acordo não tem data para
término e é aberto a adesões. Conta hoje com 45 integrantes, entre eles o Brasil, que
assinou o Tratado em 16 de maio de 1975 e em 1983 se tornou parte consultiva (Lista
com membros do tratado no Apêndice B do Anexo A).
Muita pesquisa depois do Tratado, e com fundamento na convicção do papel
fundamental da Antártica para entender como funciona o Planeta e para preservar as
condições de vida como conhecemos, foi assinado, em 1991, o Protocolo ao Tratado da
Antártica para Proteção ao Meio Ambiente, conhecido como Protocolo de Madri, que
entrou em vigor em 1998. O documento, que torna a região uma reserva natural,
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dedicada à paz e à ciência, proíbe por 50 anos (até 2.047) a exploração econômica dos
recursos minerais e regulamenta e controla as atividades humanas no local.
2.3 - Experiências Internacionais

Visando unificar as atividades desses programas, desenvolvendo melhorias para o
gerenciamento e suporte da pesquisa científica no continente, foi criado em 1988 o
Conselho de Gestores dos Programas Nacionais na Antártica (COMNAP). Deste modo,
o COMNAP procura facilitar e promover parcerias internacionais, proporcionar
oportunidades e mecanismos para troca de informações, além de servir de fórum para
discussões e desenvolvimento de atividades que aprimorem as atividades, tornando-as
mais ambientalmente eficazes. Em conjunto com o Comitê de Pesquisa Científica na
Antártica (SCAR), o COMNAP ajuda a desenvolver, aprimorar e monitorar as
atividades de pesquisa na Antártica.
Atualmente, existem 110 estações de pesquisa na Antártica, operadas por 29
países (COMNAP, 2009), conforme lista apresentada no Anexo C, com programas
nacionais antárticos distintos.
A maioria das estações, que opera na Antártica, utiliza como fonte de energia,
geradores que utilizam combustíveis fósseis. Deste modo, são monitorados
constantemente os impactos físico-químicos causados nos ecossistemas, devido ao uso
deste tipo de combustível.
São analisados impactos por emissões e poeiras, resíduos líquidos e sólidos,
derrames de materiais combustíveis, poluição sonora, radiação eletromagnética,
construções e quaisquer outras intervenções no ambiente. Deste modo, existe uma
preocupação de todos os países na modelagem dos recursos da região Antártica, visando
a utilização do potencial eólico e solar do local como fonte de energia.
Serão descritos abaixo alguns dos casos mais relevantes de uso de energia renovável nas
estações da Antártica.

2.4 - Estação Princess Elizabeth – Operada pela Bélgica

Inaugurada em fevereiro de 2009, é a primeira estação na Antártica que opera
exclusivamente com fontes de energia renováveis. Por este motivo, é um marco
tecnológico importante para a região(BELARE,2009)
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Foi projetada para operar com uma combinação de energia eólica e solar,
conforme pode ser visualizado na Figura 2.1. Enquanto que a energia eólica alimenta a
rede elétrica da estação, a energia solar provê energia elétrica (painéis fotovoltaicos) e
água quente (coletores solares), limitando assim o uso de energia elétrica para
bombeamento de água.

Figura 2.1 – Estação Princess Elizabeth- Operada pela Bélgica
(Fonte: BELARE, 2009)

A estação utiliza 8 aerogeradores de 6 kW, com 9 metros de altura, fabricado em
material termoplástico flexível, com rotores reguláveis para se adaptar às mudanças na
velocidade e direção do vento. Esses equipamentos estão submetidos a condições
ambientais severas, operando a -60°C e resistindo à velocidades de 60m/s (216
km/hora) (BELARE, 2009).
Além dos aerogeradores, foram instalados também 408 painéis fotovoltaicos e
24m2 de coletores solares. (BELARE, 2009).
Deste modo, esta estação é a primeira a produzir zero emissões de poluentes por
geração de energia ao ambiente antártico.
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Figuras 2.2 e 2.3 – Instalação dos aerogeradores - Lançamento de cabos alimentadores
(Fonte: BELARE, 2009)

Figuras 2.4 e 2.5 – Instalação dos aerogeradores - Lançamento de cabos alimentadores
(Fonte: BELARE, 2009)
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Figura 2.6 – Coletores solares
(Fonte: BELARE, 2009)

2.5 - Estações operadas pela Austrália
Os engenheiros e cientistas da Austrália têm procurado, ao longo dos anos,
alternativas de fontes de energia que viessem a reduzir a dependência de combustíveis
fósseis. Em 1949 foi realizada a primeira tentativa de utilização de fonte de energia
renovável pela Divisão Antártica da Austrália (AAD), pertencente ao Programa
Antártico da Austrália. Porém, nesta época, as tecnologias existentes ainda não podiam
superar os efeitos da força dos ventos na região e a influência das baixas temperaturas
nos equipamentos. Deste modo, as experiências realizadas não foram bem sucedidas.
(AAD, 2009).

Figura 2.7 – Aerogerador instalado na estação Heard Island – 1949
(Fonte: AAD, 2009)
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Apesar das dificuldades iniciais, a AAD continuou utilizando pequenos
aerogeradores para alimentar pequenos equipamentos nas estações.
Em 1993 iniciou-se um estudo com esforço conjunto entre a França e a Austrália
para investigar a possibilidade de uso de energia renováveis na Antártica. Deste modo,
iniciou-se a coleta de parâmetros referentes aos recursos disponíveis. Este estudo incluiu
a instalação de um pequeno aerogerador na estação Casey, para avaliar a viabilidade
operacional do uso da referida fonte de energia. Deste modo, foi concluído que poderia
ser viável a utilização de fontes de energia renováveis nas estações da Antártica.
Iniciou-se a fase mais prática e operacional do estudo. Foram consultados diversos
fabricantes e analisados os comportamentos das turbinas sob as condições locais.
Estudos de viabilidade indicaram a viabilidade do uso de grandes turbinas e foi
verificado, ainda, que aquelas disponíveis no mercado poderiam ser utilizadas, com
algumas modificações.
Após aproximadamente 10 anos de estudos, testes e avaliações nas condições
locais, foram instalados em 2003, dois aerogeradores de 300kW na estação Mawson, da
Austrália, conforme Figuras 2.8 e 2.9. A geração eólica chega a atender 90% da carga
da estação por, no mínimo, 50% do tempo.

Figura 2.8 – Aerogerador de 300kW em operação na estação MAWSON
(Fonte: AAD, 2009)
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Figura 2.9 – Parque eólico em operação na estação MAWSON
(Fonte: AAD, 2009)

Informações do sistema de geração de energia da estação MAWSON

DATA
HORA
ENERGIA

EÓLICA GERADA

13 DE MAIO DE 2009
06:07
163.188 KWH

NO MÊS

REDUÇÃO

DO USO DE
COMBUSTÍVEL
REDUÇÃO NAS EMISSÕES DE

CO2
PERCENTUAL DA GERAÇÃO
INFORMAÇÕES DO TEMPO
POTÊNCIA GERADA PARA O
SISTEMA

19.577 LITROS
51 TONELADAS

DIESEL
EÓLICO
TEMPERATURA
VELOCIDADE DO VENTO
AEROGERADOR 1 – 300
KW
AEROGERADOR 2 – 300
KW
GERADOR À DIESEL –
480 KW

Tabela 2.1 – Sistema de geração em MAWSON
(Fonte: AAD, 2009)
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24%
76%
-11.9°C
65KM/HORA
165KW
172KW
102KW

Paralelamente aos estudos sobre energia eólica, vinha sendo avaliada a
possibilidade do aproveitamento da energia solar. Coletores solares foram sendo
incluídos no sistema de alimentação de energia para atender módulos de comunicações.
As repetidoras de VHF são utilizadas para ampliar as comunicações das estações e, às
vezes, devem ser instaladas num raio de até 100km. A maioria das vezes, as repetidoras
devem ser instaladas em áreas remotas, altas, tornando assim, a utilização de energia
eólica não muito viável. Por este motivo, a utilização de energia solar se tornou uma
opção viável.
Assim, algumas estações da Austrália utilizam coletores solares para alimentar as
repetidoras de VHF instaladas em áreas remotas.

Figura 2.10 – Coletores solares para a alimentação da repetidora de VHF, pertencente
à estação Macquarie Island
(Fonte: AAD, 2009)

Figura 2.11 – Coletores solares para a alimentação das repetidoras de VHF, próximas
à estação Davis
(Fonte: AAD, 2009)
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Uma grande inovação tecnológica que vem sendo utilizada nas estações da
Austrália na Antártica são os chamados RAPS (Remote Área Power Supplies). São
módulos para atender as pequenas unidades de pesquisas, que ficam localizadas em
áreas distantes e isoladas das estações-base (Figuras 2.12 a 2.14). Estes módulos RAPS
são construídos próprios para ficar expostos ao tempo e à todas as condições da região e
podem gerar energia por três fontes distintas: diesel, vento e sol, além de poder
armazenar em módulos de baterias, acoplados. Possuem baterias, compartimento para
armazenagem e bombas de combustível, painel solar, gerador eólico com mastro
recolhível, instrumentação para monitoramento das baterias e todos os dispositivos
elétricos de proteção.

Figura 2.12 - RAPS instalado nas unidades remotas da estação Macquarie Island
(Fonte: AAD, 2009)
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Figura 2.13 – Módulo RAPS – Painel solar e compartimento de armazenamento de
combustível
(Fonte: AAD, 2009)

Figura 2.14 – Módulo RAPS – Compartimento isolado das baterias.
Ventilação de ar do compartimento de armazenamento de combustíveis no lado
superior à direita
(Fonte: AAD, 2009)
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As unidades RAPS foram construídas para solucionar os problemas de ocupação
de pequenas áreas remotas e foi projetado com cuidado para minimizar qualquer risco
de contaminação por derrame de combustível.
Além dessas utilizações das fontes renováveis de energia, foi iniciado em 1999
um estudo da exeqüibilidade da utilização de coletores solares para atender a demanda
de água aquecida das estações. Foi instalado um sistema na estação Davis que atende
atualmente 100% da quantidade de água quente necessária ao uso pessoal e à
lavanderia, conforme apresentado na Figura 2.15. Devido ao sucesso do referido
projeto, já está sendo prevista a instalação de novos painéis para atender a utilização
necessária à ampliação da estação Davis.

Figura 2.15 – Coletores solares para alimentar o sistema de água quente da estação
Davis.
(Fonte: AAD, 2009)

2.6 - Estação Mc Murdo - Operada pelos Estados Unidos da América

A estação Mc Murdo (EUA), em operação desde 1955, era alimentada, desde
março de 1962, por um reator nuclear, modelo PM-3A, de 1.250 kW.
Em dez anos de operação, o reator havia repetidamente sofrido desligamentos e
apresentado vazamentos de radiação. Em setembro de 1972, após um novo vazamento,
o reator foi definitivamente retirado de operação. Após ter sido desativado, o reator foi
enviado de volta aos EUA, juntamente com 101 cilindros de terra contaminada por
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radiação. Também, foram posteriormente removidos cerca de 11.000 metros cúbicos
adicionais de rocha contaminada (BANDEIRA,2005). Apenas em maio de 1988, o local
foi considerado suficientemente descontaminado para ser liberado para uso irrestrito.
A partir daí, a estação começou a operar com geradores a diesel. Porém, buscou
em outras opções de fontes alternativas, tendo sido implantado em 1995 um sistema
híbrido de energia solar/eólica complementar ao sistema elétrico existente. Atualmente,
o sistema atende eólico/solar atende apenas 1% da carga da estação e alimenta também
o centro de comunicações instalado na adjacente Black Island. Nesta Ilha, a energia
eólica atende 20% da carga e a energia solar, 6%. (COMNAP, 2009).
Por este motivo, até hoje persiste a necessidade de utilização de fonte renovável
de energia para atender, de modo mais significativo, a estação.

Figura 2.16 – Estação Mc Murdo – Operada pelos EUA
(Fonte: CONMAP, 2009)
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2.7 - Estação Amundsen-Scott South Pole – Operada pelos Estados Unidos

Desde 1985, a empresa Northern Power System possuía turbinas eólicas instaladas
em Black Island, operando com sucesso. Deste modo, a empresa foi escolhida para
instalar uma turbina para teste na estação South Pole. Desde modo, após algumas
modificações técnicas, como a utilização de ligas de aço inoxidável, graxa para baixa
temperatura, dentre outras, foi instalada em 1997 o primeiro aerogerador na estação,
conforme Figura 2.17.

Figura 2.17– Aerogerador na estação Amundsen-Scott Pole
(Fonte: USAP, 2009)

O aerogerador de 3kW, foi erguido apoiada numa torre de 15metros e fixada
numa base de madeira, a uma profundidade aproximada de 3 metros abaixo da
superfície de neve, conforme mostrado nas Figuras 2.18 e 2.19.
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Figuras 2.18 e 2.19 – Fundações, fixação da base e instalação do aerogerador na
estação Amundsen-Scott Pole
(Fonte: SPS, 2009)

Durante os meses de inverno, a turbina operou com velocidade média de vento de
6m/s, produzindo uma energia total de 3092kWh, para alguns circuitos de cargas
resistivas da planta elétrica, que são utilizados para o sistema de aquecimento da planta
de emergência.
Durante os estudos iniciais, foram instalados anemômetros em diversas alturas
para conhecer a variação do vento no local em função da altura, e a influência dessa
variação na escolha da turbina. Antes da implantação, também foram analisadas se
seriam sensíveis a interferências magnéticas.
Embora a previsão inicial do período de teste do referido projeto fosse o inverno
de 1997, a mesma continuou em operação no próximo ano. Embora o sistema elétrico
tenha sido parcialmente desligado e os processos de lubrificação da turbina
interrompidos, a turbina continuou em funcionamento. Quando o equipamento foi
retirado e desmontado, em 1998, testes indicaram que não existiram fraturas, fadiga ou
desgaste do referido equipamento. Apenas alguns rolamentos foram condenados,
provavelmente, devido á falta de lubrificação que ocorreu no segundo ano de operação
(SPS, 2009).
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Na mesma época, foram instalados painéis fotovoltaicos na estrutura externa, com
dimensões variáveis e potências na faixa de 50W, para testes do equipamento, como
pode ser visto na Figura 2.20. O uso dos painéis foi monitorado por duas temporadas de
verão (1997/1998 e 1998/1999). Embora tenham funcionado conforme parâmetros de
projeto, alguns apresentaram deterioração.

Figura 2.20 – Painéis fotovoltaicos instalados na estrutura externa de uma edificação
na estação Amundsen-Scott Pole.
(Fonte: SPS, 2009)

Em 2005, foi realizado um estudo pela NREL sobre a utilização de fontes
renováveis nas estações operadas pelos Estados Unidos. Além da análise de recursos
disponíveis, equipamentos e dados da época, esses testes realizados na década de 90
serviram de subsídios para o estudo. Após a análise da comparação entre custos de
instalação, operação e manutenção dos painéis x limite da produção de energia, foi
verificado que não seria exeqüível a instalação dos painéis que haviam sido testados.
Para o uso de energia eólica, o estudo propôs a instalação de 9 turbinas de 100kW para
as estações, que atenderiam 50% da demanda total, reduzindo em aproximadamente
439.000 litros o uso de combustível por ano. (Fonte: NREL). O caso real, de como está
sendo implementado a referida fonte, está descrito no próximo item.
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2.8 - Estações Mc Murdo e Scott Base – Operadas pelos Estados Unidos e Nova
Zelândia

Os Estados Unidos e a Nova Zelândia operam, respectivamente, as estações Mc
Murdo e Scott Base, na Ilha Ross. Deste modo, vem sendo realizados por estes países
esforços conjuntos para buscar novas tecnologias e melhorias para logística da região.
Como parte dessa parceira, o programa antártico da Nova Zelândia desenvolveu, em
conjunto com uma empresa do ramo de energia renovável do país, um projeto para um
parque eólico na Ilha, para atender as duas estações. O projeto inclui a instalação de três
turbinas de 333 kW, que, por reduzir a geração à diesel, irá diminuir o uso do
combustível em 463.000 litros/ano. Esta redução representa uma queda na produção de
CO2 de, aproximadamente, 1.242 toneladas por ano. (ANZ,2009). A estação Mc Murdo
irá utilizar cerca de 66% da energia produzida pelo parque, enquanto que a Scott Base
utilizará o restante. Porém, esse percentual irá representar aproximadamente 15% da
carga total da estação Mc Murdo e 90% da carga total da Scott Base. Será instalada uma
rede elétrica para interligar as duas estações (que distam cerca de 3km uma da outra)
(USAP,2009)
O projeto já está sendo executado, conforme pode ser visualizado na Figura 2.21,
com previsão de conclusão em fevereiro de 2010.

Figura 2.21 – Lâminas das turbinas sendo transportadas no caminhão – Recebimento
do material na Ilha Ross
(Fonte: ANZ, 2009)
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2.9 - Estações operadas pela Alemanha

A Alemanha vem buscando soluções para o uso de fontes renováveis de energia
desde as última décadas. Em 1985 foi instalada na estação de Georg Von Neumayer
uma turbina caracterizada pela simplicidade da operação. Este equipamento, de 20kW,
operou com velocidades de 68m/s e temperaturas mínimas de -55°C. No segundo ano
da operação, funcionou continuamente, sem interrupções, produzindo aproximadamente
5 a 15% da energia da estação. (HEIDELBERG, 1990).

A estação Kohnen funciona apenas no verão. Deste modo, para dar continuidade
às atividades de pesquisa da estação durante o inverno, foi instalado um observatório
químico do ar para monitorar e medir amostras, remotamente, em complemento à
pesquisa que já é sendo realizada na estação Neumayer, durante todo ano.
Deste modo, a alimentação do referido equipamento é feita por um módulo de
energia eólica e solar, conforme mostrado nas Figuras 2.22 e 2.23.

Figuras 2.22 e 2.23– Observatório Químico dos parâmetros do ar – Estação Kohnen,
operada pela Alemanha
(Fonte: AWI, 2009)
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Em fevereiro de 2009 foi inaugurada a mais nova estação operada pela Alemanha:
a Neumayer III ( Figura 2.24).

Figura 2.24 – Estação Neumayer III operada pela Alemanha
(Fonte: AWI, 2009)

Construída em sete meses, durante duas temporadas de verão da Antártica, utiliza
tecnologias inovadoras. A construção combina pesquisa, instalações para os habitantes e
atividades operacionais em um mesmo prédio, possuindo uma garagem de veículos
dentro da neve, conforme projeto mostrado na Figura 2.25.

Figura 2.25 – Projeto da estação Neumayer III
(Fonte: AWI, 2009)

30

A inovação tecnológica mais significativa é a possibilidade de compensar o nível
da neve utilizando um sistema de elevação hidráulica, conforme mostrado na foto do
local, na Figura 2.26.

Figura 2.26 – Sistema hidráulico de elevação para compensação do nível de neve e
garagem (abaixo da superfície de neve) – Estação Neumayer III
(Fonte: AWI, 2009)

A planta elétrica da estação, representada na Figura 2.27, é formada por um
sistema de co-geração que permite a melhor utilização da energia disponível. São quatro
geradores elétricos de 150kW, sendo um reserva, e uma planta de energia eólica de
30kW. Existe ainda a previsão de incrementar o sistema elétrico com outras plantas de
energia eólica nos próximos anos.
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Figura 2.27 – Sistema elétrico de co-geração da estação Neumayer III
(Fonte: AWI, 2009)

2.10 - Estações operadas por outros paises
Atualmente, existem 2 turbinas de 6kW instaladas e em funcionamento na estação
Maitri, operada pela Índia. Foi instalada em Goa uma outra turbina de 6kW para análise
e teste antes da instalação definitiva em Maitri. Deste modo, com as três pequenas
turbinas instaladas, a estação poderá reduzir em 60% os custos decorrentes do uso de
combustíveis fósseis.
Na estação de New Amsterdam, na década de 90, foi instalada e monitorada uma
turbina com um rotor de 10 metros de diâmetro, projetada e construída testada pelo
Centro de Estudos Nucleares de Grenoble, em colaboração com o grupo de serviços
técnicos da estação. Esta turbina apresentou boa capacidade de geração, produzindo
uma média diária de 400kWh, com ventos na faixa de 12 a 25m/s. Porém, altas
velocidades de vento levaram à avaria do equipamento, existindo ainda potencial para
melhorias na tecnologia. (PERROUD, 1991.)

Deste modo, pôde ser verificado que o uso de fontes renováveis de energia nas
estações da Antártica pode ser tecnicamente viável. As estações construídas
recentemente e que contam com maiores inovações tecnológicas utilizam a referida
fonte de energia em toda planta (caso da novíssima Princess Elisabeth) ou em
complemento a outra fontes, conforme Tabelas 2.2 e 2.3. Mas, em quaisquer casos, as
vantagens econômicas, técnicas e ambientais são significativas, tornando o estudo
relevante.
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Programa Nacional

Estação

Energia total produzida pelos
aerogeradores (kWh/ano)

Estados Unidos

Amundsen-Scott

37.000

Austrália

Casey

10.780

Austrália

Mawson

1.288.342

India

Maitri

Informação não disponível

Alemanha

Neumayer

40.000

Japão

Syowa

22.400

Espanha

Juan Carlos I

3.641

Estados Unidos

Mc Murdo

8.390

Bélgica

Princess Elizabeth

Informação não disponível

Tabela 2.2: Estações na Antártica que utilizam energia eólica
(Fonte: COMNAP,2009)

Programa Nacional

Estação

Energia total produzida pelos
painéis fotovoltaicos (kWh/ano)

Austrália

Law Base

Informação não disponível

Japão

Syowa

40.060

Espanha

Juan Carlos I

Informação não disponível

Suécia

Wada

Informação não disponível

Estados Unidos

Mc Murdo

2.390

Alemanha

Neumayer

Informação não disponível

Bélgica

Princess Elizabeth

Informação não disponível

Tabela 2.3: Estações na Antártica que utilizam energia solar
(Fonte: COMNAP,2009)

Este Capítulo apresentou as características do Continente Antártico e como é a
atuação dos países que atuam na região, apresentando as experiências de países que vem
utilizando energias renováveis no Continente e as dificuldades encontradas.
No próximo Capítulo, será tratada a participação do Brasil neste grupo
privilegiado de países que detêm o direito de utilizar o Continente para explorar o
potencial científico da região.
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3 - ATUAÇÃO DO BRASIL NA ANTÁRTICA

Em 1975 o Brasil aderiu ao Tratado da Antártica, e sete anos depois realizou sua
primeira expedição ao Continente Austral. O fato representou um grande desafio ao país
e a abertura de uma nova fronteira de pesquisa para a comunidade científica nacional
que passou a ter a oportunidade de desenvolver estudos na região.
O grande esforço nacional – científico, logístico e diplomático – foi muito bem
sucedido, pois ainda em 1983 o Brasil foi elevado à categoria de Parte Consultiva do
Tratado, o que significa dizer que se tornou membro com direito a voz e voto, integrante
de um seleto grupo de apenas 27 países que decide sobre as atividades e o futuro do
Continente Branco.
A primeira expedição científica brasileira à Antártica ocorreu no verão austral de
1982/83. Faziam parte da expedição os navios Barão de Teffé, da Marinha do Brasil, e
Prof. Wladimir Besnard, do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo
(IO/USP). Ambas as embarcações foram equipadas com instrumentos científicos e
desempenharam um papel fundamental no sucesso da primeira viagem, uma vez que o
Brasil ainda não dispunha de uma estação científica na Antártica.
Em 6 de fevereiro de 1984, foi inaugurada a primeira estação de pesquisa do
Brasil no Continente Antártico: a Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF). As
qualidades do programa científico brasileiro e os resultados daquela expedição realizada
em 1982/1983, contribuíram, decididamente, para que o Brasil obtivesse seu segundo
sucesso imediato ao ser aceito, já em 1984 como membro pleno do SCAR.
3.1 - A Estação Antártica Comandante Ferraz7

A Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF) fica situada na Baía do
Almirantado na ilha Rei George, Arquipélago Shetlands do Sul, e marca a presença
brasileira na Antártica.

__________________________________
7

Esta seção está fortemente baseado em informações disponibilizadas pela Secretaria Interministerial de

Recursos do Mar (SECIRM, 2009), que é a organização da Marinha do Brasil que coordena as atividades
da Estação Antártica Brasileira.
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Figura 3.1 – Estação Antártica Comandante Ferraz – Marinha do Brasil
(Fonte: SECIRM,2009)

A EACF foi montada na Península Keller, na posição 62° 05' de latitude sul e
058° 24' de longitude oeste, em área ampla, com boas condições de acesso,
movimentação de embarque, desembarque e abastecimento de água.
Inicialmente, foram oito módulos em "containers" de aço corrugado de 6m x 2,5m
x 2,5m; de construção inteiramente nacional, que foram transportadas para a Antártica a
bordo do Navio de Apoio Oceanográfico (NApOc) Barão de Teffé, abrigando
inicialmente 12 pessoas, entre elas pesquisadores e pessoal de apoio.
Desde a sua inauguração, em 1984, a Estação foi gradualmente sendo ampliada
para atender a um maior número de projetos de pesquisa.
Em 1986, já com 32 módulos, foi realizada a 1ª invernação na EACF, passando a
operar durante todo o ano.
A maior parte de suas edificações é constituída de módulos metálicos interligados,
existindo também, módulos de madeira.
A temperatura no seu interior é mantida numa faixa confortável por meio de
sistema de calefação.
Atualmente, a EACF é composta por 63 módulos, entre alojamentos, laboratórios,
oficinas, sala de estar, enfermaria, cozinha, biblioteca, paióis, sala de comunicações, um
pequeno ginásio de esportes e um heliponto, perfazendo uma área de aproximadamente
2250m² de área construída, sendo 1350m² na sua unidade central, 150m² distribuídos
em módulos próximos e 840m² referentes ao heliponto.
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Figura 3.2 – Módulos integrados da Estação Antártica Comandante Ferraz
(Fonte: SECIRM, 2009)

A estação pode acomodar 46 pessoas: 24 pesquisadores, 12 funcionários de
manutenção e 10 militares da Marinha do Brasil, responsáveis por sua operação. Os
refúgios podem abrigar até 6 pesquisadores durante o verão.
Possui laboratórios de Biologia, módulos de ciências da Atmosfera, de aquários,
de meteorologia, de ionosfera, de química, de triagem, além de possuir lanchas e botes
infláveis para a pesquisa no mar.
Dezessete tanques de óleo diesel suprem os quatro grupos geradores a diesel,
responsáveis pela geração de energia elétrica, conforme mostrado na Figura 3.3.

Figura 3.3 – Tanques de combustível para abastecimento dos geradores da EACF
(Fonte: SECIRM, 2009)
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O abastecimento de água é proveniente de dois lagos de gelo existentes nas
proximidades da Estação, e mesmo no inverno, consegue-se extrair água abaixo da
superfície congelada(Figura 4.1, do Capítulo 4).
O período de verão, que tem a duração aproximada de três meses, é dividido para
os pesquisadores em três etapas e em cada etapa permanecem na Estação cerca de 24
pesquisadores, totalizando assim 72 pesquisadores, em média, por verão. No período de
inverno, a Estação, além do Grupo-Base conta com mais seis pesquisadores. O GrupoBase é constituído por 03 oficiais (Chefe, Subchefe e por um Médico), e por 07 praças
(Encarregado de Eletricidade, Encarregado de Motores e Lancha, Encarregado de
Viaturas e Tratorista, Encarregado de eletrônica, Encarregado de Comunicações,
Encarregado das Embarcações e Cozinheiro) que permanecerão na Estação pelo período
de 01 (um) ano ininterrupto.

3.2 - Aspectos ambientais da Ilha Rei George

A Ilha Rei George pertence ao Arquipélago Shetlands do Sul, localizada a leste da
península Antártica, a uma distância de 70 milhas (130km). Essa ilha possui mais de
95% de sua superfície permanentemente coberta de gelo. Ao longo das praias próximas
à Estação, formadas principalmente de pedras e sedimentos de origem vulcânica, podem
ser observados vários ossos de baleia, fruto do período de caça a esse cetáceo na região.
Inúmeros animais, principalmente no verão, fazem da Baía do Almirantado o seu
habitat, como várias espécies de focas, pingüins e pássaros. Musgos e líquens, alguns
com 600 anos de existência, afloram no verão em algumas áreas rochosas, após o
derretimento da neve e do gelo. A temperatura absoluta, no verão, varia normalmente
de -5°C a +4°C, podendo atingir -30°C no inverno. O vento, entretanto, faz a sensação
térmica alcançar valores bem mais baixos. É comum na região rajadas de vento que
ultrapassam 100 km/h.
De setembro a novembro, os animais que migram para as regiões mais quentes no
período do inverno começam a retornar. É também a época de procriação das focas.
Sobretudo em dezembro e janeiro, pode-se observar, com certa freqüência, na Baía do
Almirantado, em frente à Estação a presença de algumas baleias. No inverno, a Estação
fica praticamente encoberta pela neve e muitas vezes tem-se que sair pelos alçapões
situados no teto, devido ao bloqueio das portas, externamente, pelo gelo e a neve.

37

No verão, a luminosidade faz-se presente durante quase todo dia, com o dia mais
longo (Solstício de Verão) ocorrendo no dia 22 de dezembro. À medida que se
aproxima a noite mais longa, dia 21 de junho (Solstício de Inverno) ocorre o contrário,
tem-se apenas cerca de seis horas de relativa claridade.
Há que se ter uma certa disciplina quanto aos horários, a fim de evitar que o ritmo
biológico sofra alterações apreciáveis. Atualmente, o ambiente, a fauna e flora terrestres
da Antártica são as estruturas menos modificadas, sob o ponto de vista ecológico, de
toda a superfície da Terra. Os ecossistemas terrestres antárticos são caracterizados pela
descontinuidade, por condições ambientais inóspitas, pela baixa diversidade de espécies
e por taxas de crescimento muito lentas. Além disso, possuem pouca capacidade de
absorver as mudanças ambientais sem que sejam profundamente alterados mas, em
contrapartida, os ecossistemas marinhos são contínuos.

3.3 - Abastecimento da Estação
As Operações Antártica têm a duração de um ano, sendo divididas em dois
períodos (verão e inverno). Cabe à Marinha, por intermédio do Navio de Apoio
Oceanográfico (NApOc) Ary Rongel, mostrado na Figura 3.4, prover o apoio logístico à
execução dessas operações, abastecendo a Estação Ferraz de víveres, combustíveis e de
outras classes de material e equipamentos no verão, período em que o mar não está
congelado.

Figura 3.4 – Navio de Apoio Oceanográfico Ary Rongel
(Fonte: SECIRM, 2009)
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O NApOc "Ary Rongel", adquirido em 1994, pode operar com dois helicópteros
de pequeno porte, é dotado de laboratórios para pesquisa e pode acomodar 27
pesquisadores.
Durante o período de inverno, o apoio logístico à Estação é efetivado, em pequena
escala, pelos vôos de apoio das aeronaves C-130 da Força Aérea Brasileira (FAB), que
transportam todo o material para a Base Aérea Chilena "Presidente Eduardo Frei", na
qual o material é deixado até ser transportado à EACF, utilizando o helicóptero da Força
Aérea Chilena, que realizam tantas quantas forem as viagens necessárias.

3.4 - O Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR)
O PROANTAR, criado em 1982, promove, de forma interdisciplinar e
interinstitucional, pesquisa nas áreas de Ciências da Terra, Ciências da Atmosfera e
Ciências da Vida. Efetivamente, participam do programa os ministérios da Ciência e
Tecnologia, do Meio Ambiente, das Minas e Energia, das Relações Exteriores, da
Defesa (Marinha e Aeronáutica) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) se ocupa da definição da política
científica, buscando, sempre que possível e conveniente, alinhar a pesquisa brasileira às
diretrizes do SCAR que, em verdade, define os grandes projetos internacionais da
ciência antártica. Com base no Protocolo de Madri, o Ministério do Meio Ambiente
(MMA) procura garantir que as atividades brasileiras desenvolvidas na Antártica
cumpram com as regras internacionais com vistas a minimizar o impacto da presença
humana em solo antártico. O Ministério das Relações Exteriores, órgão responsável pela
Política Nacional para os Assuntos Antárticos, conduz a atuação internacional do Brasil
no âmbito do Tratado da Antártica.
O Ministério da Defesa atua no PROANTAR por intermédio dos Comandos da
Marinha e da Aeronáutica. A Marinha do Brasil sedia a Secretaria da Comissão
Interministerial para Recursos do Mar (SECIRM), que gerencia o PROANTAR, planeja
as Operações Antárticas e financia o segmento logístico do Programa, mantendo a
Estação Ferraz, refúgios e acampamentos, além da Estação de Apoio Antártico
(Esantar), na Fundação Universidade do Rio Grande. A Aeronáutica realiza, com
aeronaves C130, os vôos de apoio ao PROANTAR.
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Outro parceiro importante é o Ministério das Minas e Energia, que fornece, por
intermédio da Petrobrás, combustíveis especialmente desenvolvidos para regiões
geladas, essenciais ao abastecimento dos motores-geradores da Estação, à propulsão do
navio polar e embarcações, dos helicópteros, dos veículos terrestres e do avião da FAB.
Ao CNPq cabe o financiamento e a coordenação da execução das pesquisas,
realizadas por universidades e outras instituições, além da formação de pesquisadores
com conhecimento sobre Antártica. Para o exame dos projetos, a agência conta com seu
Grupo de Assessoramento que só aprova projetos que tenham mérito científico,
apresentem orçamento aceitável e não causem danos ambientais. O CNPq responde
ainda pela concessão de bolsas de formação.
O trabalho do PROANTAR é dividido em operações anuais para efeito de
sistematização. Cada operação antártica tem início em outubro, com a saída do NApOc
Ary Rongel do Porto do Rio de Janeiro, levando suprimentos para reabastecimento da
Estação Ferraz, equipamentos científicos, combustível para abastecimento da Estação,
das embarcações e aeronaves e transporte da tripulação. Essa tripulação é formada, além
da tripulação do navio, por militares e civis do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro,
que dão apoio à pesquisa científica e anualmente fazem a manutenção da Estação, além
de pesquisadores que farão coletas de dados ou observações científicas ao longo da
viagem.
Do Rio de Janeiro, o Ary Rongel segue até Rio Grande – onde está instalada a
Esantar – para embarque de equipamentos científicos e vestimentas especiais e dali
segue para Estação Ferraz. Pessoal e equipamentos são levados à estação por meio de
bote, lancha ou helicóptero.
O outro meio de acesso a EACF é por um dos sete vôos anuais realizados em
avião Hércules C-130, da Força Aérea Brasileira. No período do verão austral são
realizados quatro vôos, que têm início no Rio de Janeiro, com escalas em Pelotas e
Punta Arenas e seguem até a Base Presidente Eduardo Frei Montalva (chilena), situada
na mesma ilha da estação brasileira, e provida de um campo de pouso para aeronaves.8
No inverno, os vôos de apoio levam suprimentos para reabastecimento da Estação
e fazem lançamento de carga, com técnicas que permitem lançar de pára-quedas
material, gêneros e equipamentos, às vezes frágeis, com grande precisão e segurança.9
___________________________________
8

O percurso entre Frei e Ferraz se faz em meia hora de helicóptero ou três horas de navio.

9

Consta que até caixa de ovos chegam ao solo com todos os ovos inteiros.
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No mês de março o NApOcAry Rongel volta ao Brasil, trazendo os dez militares
que durante um ano permaneceram na Antártica, equipamentos e amostras coletadas,
assim como os resíduos (lixo) produzidos por brasileiros no continente.
Os cientistas vão, então, prosseguir em suas pesquisas, agora em laboratórios no
Brasil, enquanto a parte administrativa do Programa Antártico Brasileiro cuida da
preparação da operação seguinte, em áreas tão diversas quanto acordos de cooperação
internacional, busca de recursos e inclusão no orçamento da União, manutenção do
navio, avaliação e seleção de projetos.
O PROANTAR é uma das grandes conquistas nacionais. A pesquisa realizada por
brasileiros na região antártica tem colocado o Brasil em evidência na comunidade
científica internacional, proporcionando condições ao país de participar das discussões
sobre o destino daquele continente. Mas, principalmente, tem trazido para o país
conhecimentos fundamentais sobre fenômenos naturais que afetam direta ou
indiretamente a nossa população e que têm a sua origem nas regiões polares.

3.4.1 - Linhas de pesquisa cientifica desenvolvidas na EACF – Projeto ambiental
induzido

O CNPq, junto ao MMA e a SECIRM, convocou ao longo dos anos, cientistas
para realizarem pesquisa induzida na Antártica. O Ministério do Meio Ambiente
precisava de respostas sobre mudanças ambientais globais – e seus reflexos no Brasil –
e a Antártica se mostrava como o melhor laboratório para investigar essas questões.
Além disso, como o Brasil, ao ratificar o Protocolo de Madri, assumiu compromissos
internacionais que implicam o dever de realizar pesquisa científica e de preservar o
meio ambiente antártico, as alterações ambientais locais também são de interesse do
PROANTAR como um todo.

Foram criadas, então, duas redes de pesquisa, envolvendo centenas de
pesquisadores:

Rede 1: Mudanças Ambientais Globais

Investiga os reflexos das alterações ambientais globais percebidas na Antártica.
Para isso, realiza estudos integrados da atmosfera, do gelo, do solo e do oceano. Os
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resultados dessas pesquisas melhorarão o conhecimento sobre o papel da Antártica
como um dos controladores do clima terrestre e, em especial, do clima da América do
Sul. Além do estudo da variabilidade climática passada (ocorrida nos últimos 300 anos),
a Rede 1 monitora parâmetros físicos, químicos e biológicos e tenta identificar as causas
para a rápida alteração ambiental que tem sido verificada na região nos últimos 20 anos.
Essa rede é formada por cientistas de 16 instituições brasileiras, várias delas que
realizam projetos conjuntos com 17 grupos de pesquisa de outras nações.
Os resultados do estudo realizado pela Rede 1 permitirão que se caracterize e
monitore as condições físico-químicas e biológicas na região polar no presente e no
passado recente. Assim, será possível a compreensão e o detalhamento do papel da
região como controladora das condições ambientais no Hemisfério Sul. Com isso, será
possível, no futuro, a modelagem e elaboração de cenários sobre a resposta daquela
região às mudanças climáticas tanto naturais quanto as causadas pelo homem, e as
conseqüências para o ambiente e a sociedade brasileira.

Rede 2: Monitoramento Ambiental Global

Tem o objetivo de monitorar o impacto da presença humana na região da Baía do
Almirantado, na Ilha Rei George, onde se situa a Estação Ferraz. Essa região atualmente
é classificada como Área Antártica Especialmente Gerenciada. O estudo abrangente das
condições ambientais dessa região está permitindo uma avaliação plena do impacto de
atividades humanas gerado pelos cientistas, turistas e pessoal de apoio das estações,
bem como dos impactos decorrentes de operações logísticas atuais e passadas.
Essa rede é formada por 15 grupos de pesquisa, oriundos de 8 instituições
brasileiras, que desempenham estudos multidisciplinares em uma série de parâmetros
bióticos e abióticos, voltados à implementação de uma estratégia para o gerenciamento
ambiental de nossas atividades na Antártica As avaliações críticas dos resultados
obtidos com este estudo deverão indicar quais são as variáveis necessárias para um
eficiente monitoramento do impacto ambiental na Baía do Almirantado. Tais
informações também servirão de subsídios para as ações mitigadoras de possíveis
impactos ambientais na região.
De modo geral, as atividades realizadas são em áreas dos subprogramas: Ciências
da Atmosfera, da Terra, da Vida e Geofísica da Terra Sólida, compreendendo as
seguintes áreas de conhecimento: Circulação Atmosférica; Física da Alta Atmosfera;
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Climatologia;

Meteorologia;

Geologia

Continental

e

Marinha;

Glaciologia;

Oceanografia; Biologia; Ecologia; Astrofísica; Geomagnetismo e Geofísica Nuclear.
São apresentados os escopos e objetivos principais de alguns dos principais
projetos de pesquisas no Anexo B.

3.4.2 - Soluções para minimização de danos ambientais

Com o objetivo de reduzir os impactos ambientais na Antártica, uma série de
providências foram tomadas, ao longo do tempo, pela EACF e pelo PROANTAR. São
elas:

a) Colocação de Paredes Duplas nos Tanques de Óleo Diesel
Com o propósito de reduzir os riscos de vazamentos foi realizada a substituição
dos tanques de parede simples existentes, por tanques de paredes duplas,
confeccionados pelo Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro.
Por ocasião da colocação das paredes duplas nos tanques, também foram
substituídas as válvulas de recebimento e transferência de óleo, tendo sido colocadas
válvulas de fechamento rápido.
Para melhorar a eficiência, os mangotes de recebimento de óleo foram
substituídos por mangotes de encaixe rápido.

b) Colocação de Duplo Fundo nas Chatas de Óleo
Sempre visando reduzir os riscos de vazamento de óleo as chatas de óleo sofreram
alterações estruturais com a colocação de duplo fundo na região dos tanques e
substituição das válvulas de redes, de maneira que, caso haja avaria, não venham a
afetar o meio ambiente antártico;

c) Substituição do sistema de esgoto
Durante o verão austral de 95/96, foi efetuada a substituição do sistema de esgoto
da EACF. O atual sistema separa as águas negras, oriundas de sanitários, das águas
cinzentas, oriundas de chuveiros e lavatórios, seguindo caminhos diferentes.
As águas negras coletadas, após sofrerem um tratamento primário, são
encaminhadas para filtros anaeróbios, onde sofrem um tratamento secundário. Nos
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filtros anaeróbios, as águas servidas são novamente depuradas e seguem por valas de
filtração.
O sistema de tratamento das águas cinzentas coleta as águas servidas, oriundas
dos chuveiros e lavatórios, e as encaminha para uma caixa detentora de matéria sólida.
Após a caixa detentora, as águas cinzentas passam por filtros anaeróbios e valas de
filtração, independentes dos filtros e das valas de águas negras. O efluente final, das
águas negras e cinzentas, será encaminhado, através de tubulações, até a linha da praia
na baixa-mar.
O sistema possui quatro fossas sépticas, dois filtros anaeróbios, duas caixas de
gordura e duas caixas interceptadoras. A fim evitar congelamento das redes e das fossas,
foram instaladas cintas térmicas ao longo das redes e nas fossas sépticas.

d) Existência de Filtros Oxicatalisadores na descarga dos Motores-Geradores
Na Estação Antártica Comandante Ferraz existem cinco grupos motores-geradores
capazes de gerar 480 kW de energia.
Todos os motores-geradores possuem, na saída da descarga dos gases, um filtro
oxicatalisador capaz de reduzir em até 95% do monóxido de carbono, 90% de fuligem,
85% dos formaldeídos, até 10% de óxido nitrogenado, 50% da intensidade do ruído e
sem aumento da quantidade de dióxido de carbono (CO2).
e) O Incinerador e a Sistemática de Tratamento de Lixo
A queima de lixo é realizada, semanalmente, em incinerador dotado de filtro
antipoluente, com monitoramento constante da emissão de gases.
Este equipamento tem como princípio de incineração, um sofisticado processo
chamado PIRÓLISE, que trabalha numa temperatura mais baixa que a combustão
normal, entre 450º e 650ºC, sob uma atmosfera reduzida, dificultando a geração de
dioxinas, halogênios e furanos, e reduzindo, drasticamente, os fatores que provocam a
oxidação dos metais pesados dos resíduos.
Deste processo, resultam cinzas de baixo volume e inertes, que podem ser
depositadas em aterros normais sem causar impacto ao meio ambiente. As cinzas
recolhidas foram analisadas em laboratório, constatando-se que realmente são inertes.
Mesmo assim, as cinzas são embaladas e transportadas para o Brasil.
Com relação ao tratamento do lixo, a coletada é feita seletivamente: lixo orgânico,
latas e metais, vidros, plásticos e PVC, papéis e papelões.
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O lixo orgânico é queimado no incinerador da EACF e, em seguida, os resíduos
são colocados em caixas plásticas para transporte para o Brasil.
Os metais e latas são compactados e embalados em sacos plásticos, tendo o
mesmo destino dos resíduos.
Os papéis, papelões, vidros, plásticos e PVC também retornam ao Brasil, para
reciclagem.
Periodicamente, é feito um mutirão para limpar a área em volta da Estação, numa
operação conhecida como "pente fino", envolve todos os integrantes das equipes que
guarnecem a EACF (militares, pesquisadores e técnicos).
A implantação de sistemas de fontes renováveis de energia será mais uma
providência a ser tomada visando minimizar possíveis danos ambientais causados pela
utilização de combustíveis fósseis.

Após a apresentação de como é a participação brasileira nas pesquisas que vem
sendo realizadas no Continente Antártico, o próximo Capítulo inicia o estudo proposto
por este trabalho. Serão analisados os recursos disponíveis na EACF que possibilitem a
utilização de fontes de energia renováveis. O objetivo é analisar se o potencial eólico e
solar do local é suficiente para viabilizar a utilização de aerogeradores e painéis
fotovoltaicos, complementando a geração a diesel já utilizada no local.
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4 - RECURSOS DISPONÍVEIS DA ESTAÇÃO

A base desse trabalho é identificar possíveis fontes de energia renováveis para
utilização na EACF, com o objetivo de reduzir a utilização de geração à diesel. Deste
modo, para avaliar quais fontes poderiam ser utilizadas, foi necessário analisar os
recursos ambientais disponíveis na região e, ainda, para realizar um comparativo dessa
utilização com a dos geradores existentes, também foram analisados os recursos
disponíveis para a utilização do diesel.
Para a análise dos recursos eólicos e de radiação solar, a base de dados utilizada
foi aquela disponibilizada pelo Projeto Meteorológico do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE). Este Instituto, com sede em São José dos Campos e
vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), possui como principal
objetivo, produzir ciência e tecnologia nas áreas espacial e do ambiente terrestre.
Instalado na Antártica desde 1985, o projeto atua como apoio ao PROANTAR,
realizando previsão do tempo para a EACF, monitorando regiões de atuação, auxiliando
pesquisas, registrando dados de variação de clima, sensação térmica e mantendo
estações meteorológicas remotas automáticas, que utilizam satélites para a recepção de
dados em tempo real. (INPE, 2009).
O Projeto Meteorológico do INPE disponibiliza, na sua página da Internet, dados
referentes à intensidade e direção do vento e intensidade de radiação solar. Podem ser
verificados planilhas e gráficos mensais, com dados diários coletados a cada 3 horas,
conforme exemplo apresentado no Apêndice A do Anexo E, planilha com resumo de
dados anuais e extremos verificados ao longo dos anos, conforme exemplo apresentado
no Apêndice B do Anexo E, gráficos e dados diários, apresentados em tempo real,
conforme exemplo apresentado no Apêndice C do Anexo E, além dos dados diários,
coletados de hora e hora, conforme exemplo apresentado no Apêndice D do Anexo E.
Foram utilizados os dados de hora em hora, inseridos no HOMER, com as
médias de cada hora do ano, dos últimos 10 anos, conforme apresentado nas Tabelas 4.1
e 4.4.

46

4.1 - Perfil da velocidade e direção do vento
A potência que será gerada por um aerogerador depende, dentre outros fatores, da
velocidade do vento, altura do anemômetro, densidade do ar e altitude, conforme
apresentado no Anexo F.
Conforme informações do INPE, a altitude da EACF é de 20 metros e o
anemômetro está instalado á 10 metros de altura, que é a altura de anemômetros usuais
para verificação de velocidade de vento. Porém, como existem aerogeradores com torres
de altura superior a 25 metros, normalmente, os anemômetros para verificação do
potencial eólico são posicionados em alturas mais elevadas. Deste modo, para validar os
valores de intensidade de vento disponíveis, em função da altura que o vento será
efetivamente utilizado, isto é, no rotor do aerogerador, deverá ser considerado o
comprimento da rugosidade do solo, que definirá o quanto a velocidade do vento será
acrescida em função da altura.

V ( Zrotor ) = V ( Zanem) x

ln(Zrotor Zo)
ln(Zanem Zo)

Onde :
Zrotor = altura do rotor da aerogerador (m);
Zanem = altura do anemômetro onde foram medidas as velocidades (m);
V(Zrotor) = velocidade na altura do rotor da aerogerador (m);
V(Zanem) = velocidade na altura do anemômetro onde foram medidas as
velocidades (m);
Zo = comprimento da rugosidade da superfície do solo(m).

Deste modo, quanto menor Zo, menor será a velocidade do vento em alturas mais
elevadas.
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Conforme mostrado nas figuras 4.1 e 4.2, a EACF possui trechos de gelo e neve
que têm valores de Zo = 0,00001 e 0,003 metro, respectivamente (MANWELL,
McGOWAN e ROGERS, 2002). Como os menores valores de Zo representam uma
velocidade Por este motivo, é considerado neste trabalho que a superfície dominante é o
gelo, representando, assim, a pior situação.

Figura 4.1 - Área do entorno da EACF coberta por gelo (lagos congelados) e neve
(Fonte: SOARES, et. al – 2008)

Figura 4.2 - Esquema de localização da EACF e dos lagos
(Fonte: SOARES, et. al – 2008)
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Os dados referentes à intensidade de vento utilizados, para uma altitude de 20
metros e altura do anemômetro de 10 metros são:
Mês

Velocidade do vento (m/s)

Janeiro

4,701

Fevereiro

5,528

Março

5,787

Abril

6,014

Maio

6,015

Junho

5,978

Julho

5,884

Agosto

6,897

Setembro

6,320

Outubro

6,951

Novembro

5,584

Dezembro

5,899

Tabela 4.1 – Recurso eólico disponível na EACF
(Fonte: INPE, 2009)
Além dos valores apresentados na Tabela 4.1, deverá analisada uma situação
atípica verificada: o ano de 2005 apresentou as menores velocidades de vento, desde o
início das operações na estação, conforme pode ser verificado na Figura 4.3. Deste
modo, este perfil deverá ser analisado para verificar a sensibilidade dos projetos à
referida situação.
Velocidade de vento na EACF
7
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4.652

m/s

4
3
2
1
0
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Ano
Média de cada anol

Média dos últimos 10 anos

Figura 4.3 – Recurso eólico disponível na EACF- Valores médios de cada ano
(Fonte: INPE, 2009)
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Além da intensidade, um dado relevante referente ao recurso eólico é a direção do
vento. Após classificar cada valor, conforme a Escala de Beaufort10 (conforme tabela
4.2), os valores são distribuídos de acordo com a direção, conforme pode ser verificado
no exemplo apresentado na tabela 4.3, referente ao mês de fevereiro de 2009.

Beaufort

Descrição

m/s

0

Calmo

< 0,5

1

Ar Brando

0,5 – 1,5

2

Brisa Leve

1,5 – 3,1

3

Brisa Gentil

3,1 – 5,1

4

Brisa Moderada

5,1 – 8,2

5

Brisa

8,2 – 10,8

6

Brisa Forte

10,8 – 13,9

7

Ventania Leve

13,9 – 17,0

8

Ventania Moderada

17,0 – 20,6

9

Ventania Forte

20,6 – 24,2

10

Tempestade

24,2 – 28,3

11

Tempestade Violenta

28,3 – 34,4

12

Furacão

> 34,4

Tabela 4.2 – Escala de Beaufort

Tabela 4.3 – Distribuição de freqüência dos ventos (%) - Fevereiro de 2009
(Fonte: INPE, 2009)
__________________________________
10

Desenhada pelo meteorologista anglo-irlandês Francis Beaufort no início do século XIX, a escala de

Baeufort quantifica a intensidade dos ventos, tendo em conta a sua velocidade e os efeitos resultantes das
ventanias no mar e em terra.
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Figura 4.4 – Distribuição de ventos - Intensidade e direção – Fevereiro de 2009
(Fonte: INPE, 2009)

A Tabela 4.3 e a Figura 4.4 representam uma distribuição típica dos ventos da
EACF. O maior percentual de ventos no referido mês foi dos ventos classe “4”, assim
como os valores médios da EACF, conforme a Tabela 4.1. Com a distribuição de ventos
em diversas direções, estes dados deverão ser avaliados cuidadosamente quando da
execução de projetos de aerogeradores no local, para que o posicionamento dos
equipamentos possibilite a melhor utilização do recurso.

4.2 - Perfil do recurso solar

A potência que será gerada por um painel fotovoltaico depende, dentre outros
fatores, da localização da instalação do painel (latitude e longitude) e radiação solar.
A latitude e longitude definem a localização na superfície terrestre e permitem
conhecer a radiação incidente nas superfícies planas ou inclinadas desse local.
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A latitude e longitude da EACF são:
Latitude: 62°05’ Sul
Longitude: 58º23’ Oeste

Após a manipulação dos dados disponíveis no INPE, conforme descrito
anteriormente, obteve-se a seguinte base de dados do recurso solar:

Mês

Radiação Solar (kWh/m2)

Janeiro

3,391

Fevereiro

2,558

Março

1,609

Abril

0,725

Maio

0,249

Junho

0,096

Julho

0,182

Agosto

0,657

Setembro

1,642

Outubro

2,703

Novembro

3,362

Dezembro

4,449

Tabela 4.4 – Recurso solar disponível na EACF
(Fonte: INPE, 2009)
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Comparativo dos perfis de recursos
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Figura 4.5 – Comparativo entre os perfis dos recursos
(Fonte: INPE, 2009)

Analisando os perfis dos recursos simultaneamente, pode-se verificar que os
meses com radiação solar mais baixa, possuem uma média de altas velocidades de
vento. Enquanto que os meses de velocidade mais baixa, por exemplo, janeiro e
novembro, são aqueles onde temos maiores os mais altos índices de radiação solar.
Deste modo, os recursos disponíveis se complementam. A partir desses dados,
verifica-se que deve ser avaliada a utilização de um sistema híbrido de fontes
renováveis, com energia solar e eólica, explorando a fonte de energia mais adequada
para o recurso mais disponível naquele período.

4.3 - Recurso óleo diesel
Para analisar a viabilidade do uso de fontes renováveis de energia, deve-se
realizar um comparativo com o sistema atualmente instalado na EACF, que utiliza
geradores a diesel. Deste modo, foi necessário definir as características físico-químicas
do combustível, preço, consumo dos geradores e ainda, as emissões geradas pela
referida utilização.
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4.3.1 - Preço
Para avaliar a sensibilidade desse estudo em função do preço do combustível
utilizado nos geradores da EACF, será feita uma análise com base nos preços e
características do diesel usualmente utilizado no país e do diesel utilizado na Estação.
O preço médio do óleo diesel para o consumidor no país, atualmente, é em torno
de R$ 2,00/litro, conforme dados de agosto de 2009, da Agência Nacional de Petróleo
(ANP, 2009).
Porém, o diesel utilizado na EACF possui características diferenciadas em relação
ao diesel distribuído usualmente no país. Conhecido como Diesel Ártico, possui
compostos anticongelantes, que possibilitam sua utilização em locais com baixas
temperaturas, como por exemplo, na EACF, onde já foi registrada temperatura de
-28,5ºC (INPE, 2009). Assim, o preço deste combustível é diferenciado em relação ao
preço do diesel utilizado no país. Porém, como a Marinha possui um convênio com a
Petrobrás para pesquisa científica na EACF, o combustível é fornecido pela Petrobrás,
sem custo para a Marinha, como contrapartida do referido convênio.
Por ser um combustível especial, para uso militar, o preço desse combustível não é
divulgado ostensivamente pela Petrobrás e pela ANP, configurando assim, uma das
maiores dificuldades encontradas nesse trabalho. Deste modo, pela ausência desse dado,
serão realizadas simulações, considerando que o valor do diesel ártico corresponde a 2
ou 3 vezes o valor médio do diesel, e será analisada a sensibilidade de cada caso para
esses valores.
O custo de transporte do combustível a locais de difícil acesso, como é o caso da
EACF, deveria ser um fator significativo para o cálculo do incremento no preço do
combustível que seria entregue à estação. Porém, neste caso, o transporte do
combustível é realizado pelo navio da Marinha o NApOc Ary Rongel, em viagem de
apoio logístico, realizada anualmente para a EACF. Sendo assim, como não é feita uma
viagem apenas para transporte de combustível, mesmo que o consumo seja reduzido, as
viagens irão acontecer, sem alterações. Por este motivo, o custo de transporte desse
combustível à EACF não foi considerado neste estudo.
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4.3.2 - Consumo
Atualmente, o consumo de médio de diesel da EACF é de 31.500 litros por mês, e
378.000 litros por ano (Fonte: EACF, 2009).
Um dos objetivos deste trabalho é verificar qual projeto de utilização de fontes
renováveis de energia poderia melhor contribuir para a redução do consumo do diesel
na EACF. Para a avaliação do projeto que representa a situação atual da EACF, será
informado o valor de consumo médio atual. Porém, para realizar a análise de
sensibilidade, serão fixados limites máximos de utilização, em litros/ano, para que
sejam verificadas a influência do consumo de diesel nas emissões da EACF e qual a
melhor configuração que atenda tais limites.
4.3.3 - Curva de combustível

Para conhecer o nível de emissões no meio ambiente ocasionadas pelo gerador a
diesel, é necessário conhecer a curva característica do consumo do combustível.
Para os casos avaliados, foram utilizados os parâmetros do equipamento instalado
atualmente na EACF (geradores com potência nominal de 150kW), conforme os dados
informados pelo fabricante, descritos na Tabela 4.5.
Potência de saída Consumo de combustível
(kW)

(litros/hora)

150

48

112,5

35

75

24

37,5

14

Tabela 4.5 – Consumo de diesel em litros por hora, de acordo com a potência de saída
(Fonte: Catálogo do equipamento instalado na EACF – Motores Cummins)

4.3.4 - Fatores de emissões

A partir da definição do consumo de combustível em função da potência do
gerador, são analisadas as emissões de gases tóxicos, através dos fatores de emissões11.
___________________________________
11

O fator de emissão é o montante de gás emitido por cada litro de combustível queimado.
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A emissão desses gases depende do tipo de combustível queimado, das condições
de operação, do projeto e da potência do gerador. Porém, para simplificar os cálculos,
foram assumidos valores constantes de fatores de emissões, mostrados nos gráficos a
seguir. As figuras 4.4 a 4.7 definem os coeficientes de emissões para uma faixa de
geradores de 50kW a 450kW. (KASSOY, 2000).

- Dióxido de Enxofre (SO2)
A fração de enxofre que é emitido como particulado na queima de um
combustível é aproximadamente 2,2% do total de enxofre do combustível. Deste modo,
todo o restante do enxofre é emitido na forma de dióxido (EPA, 2002).

- Monóxido de carbono (CO):

Figura 4.6 – Emissões de CO (gramas/litro de combustível)
(Fonte: KASSOY, 2002)

Assume-se que todo carbono do combustível não emitido como CO, será emitido
como dióxido de carbono (CO2).
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- Hidrocarbonetos não queimados na combustão (UHC):

Figura 4.7 – Emissões de UHC (gramas/litro de combustível)
(Fonte: KASSOY, 2002)
- Particulados (PM):

Figura 4.8 – Emissões de PM (gramas/litro de combustível)
(Fonte: KASSOY, 2002)
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- Óxido de nitrogênio (NOx):

Figura 4.9 – Emissões de NOx (gramas/litro de combustível)
(Fonte: KASSOY, 2002)

Neste Capítulo foram definidos os recursos disponíveis na EACF e os fatores de
emissões. A partir desses dados, serão avaliados quais componentes poderão ser
utilizados no projeto e em quais condições é exeqüível cada utilização, atendendo as
restrições de disponibilidade de recursos e emissões de poluentes. Porém, para que
sejam avaliados tais componentes, é necessário conhecer a carga elétrica que será
atendida por esses projetos. O próximo Capítulo irá mostrar a curva de carga da EACF e
quais os parâmetros que foram adotados para a definição da referida curva,
apresentando, assim, o perfil de consumo que deverá ser atendido pelos projetos
propostos.
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5 - DADOS DA CARGA DA EACF

Atualmente, toda a carga da EACF é atendida por 4 geradores a diesel de 150kW
e 01 de emergência. Esses geradores funcionam no sistema rodízio, permanecendo
sempre dois em operação. Deste modo, vêm sendo buscadas medidas de eficientização
do uso de energia, visando reduzir o consumo de combustível e, indiretamente, a
redução de impactos ambientais e da poluição sonora no local. Com esse objetivo, foi
realizado em janeiro de 2008 o diagnóstico energético na EACF, pela Engenheira Dra.
Jussara Farias Fardin, da Universidade Federal do Espírito Santo, como parte do projeto
ARQUIANTAR- Arquitetura na Antártica, que estuda a eficiência das edificações
brasileiras na Antártica (ENGEL, 2008).
Além do referido diagnóstico energético, foram realizadas medições da corrente
na entrada do quadro geral, pelo eletricista da EACF, em julho de 2007. Assim, foram
obtidos dados de carga em dois períodos do ano distintos, podendo então, ser traçado o
perfil de carga de inverno e verão.

5.1 - Diagnóstico energético

O diagnóstico realizado adotou a seguinte metodologia:
- Utilização de analisador de energia para realização do levantamento do consumo,
das características da carga total da EACF e avaliação do comportamento de cargas
elétricas individuais de circuitos parciais;
- Levantamento da carga elétrica total instalada e atualização do diagrama unifilar;
- Verificação das condições dos quadros elétricos de distribuição, das instalações
elétricas em geral, balanceamento de cargas e variações de tensão;
- Avaliação dos motores instalados, comparando grandezas elétricas medidas com
dados de placa, visando identificar equipamentos super ou subdimensionados;
- Medição do nível de iluminamento dos ambientes e verificação se estes estão em
conformidade com os níveis mínimos exigidos, de acordo com cada atividade
desenvolvida no local; e
- Análise das condições dos geradores, do sistema de geração e distribuição de
vapor e do sistema de bombeamento e tratamento de água.
As medições de consumo de energia e potência foram realizadas no período de 02
a 08 de janeiro de 2008.
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A partir dos referidos dados, pôde-se verificar que o consumo de energia na
EACF é relativamente constante, não sofrendo alterações significativas nos horários do
dia. Por este motivo, como não existem medidas nos horários da noite/madrugada, foi
considerado como dado para este período, aleatoriamente, a média da potência medida
no período. A base de dados formada está descrita na Tabela 5.1. Além dos dados de
carga, puderam ser verificados no diagnóstico energético, outros dados referentes ao
sistema elétrico da EACF, tais como, fatores de potência, consumo em kWh, corrente
por fase em cada gerador, levantamento de cargas por ambiente, com descrição, uso
final e medições de cada circuito, além do diagrama unifilar. Todo o diagnóstico
energético está apresentado no Apêndice E do Anexo E.
Média dos valores de registrados nos dois geradores
Período medido
Potência Geradores
(em horas)
(kW)
00:00-01:00
102,8
01:00-02:00
102,8
02:00-03:00
102,8
03:00-04:00
102,8
04:00-05:00
102,8
05:00-06:00
102,8
06:00-07:00
102,8
07:00-08:00
102,8
08:00-09:00
102,25
09:00-10:00
103,10
10:00-11:00
102,58
11:00-12:00
102,71
12:00-13:00
102,86
13:00-14:00
103,07
14:00-15:00
103,07
15:00-16:00
103,57
16:00-17:00
103,67
17:00-18:00
103,33
18:00-19:00
101,83
19:00-20:00
102
20:00-21:00
102,8
21:00-22:00
102,8
22:00-23:00
102,8
23:00-00:00
102,8
Tabela 5.1 – Potência em kW, medida nos geradores da EACF- Janeiro/2008

(Fonte: FARDIN, 2008)
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5.2 - Valores coletados dos medidores do quadro elétrico geral de distribuição:

Além dos dados coletados no diagnóstico energético do item 5.1, foram realizadas
medições pelo eletricista da EACF em outra época do ano: o mês de julho, conforme
base de dados do Apêndice F do Anexo E. Com temperatura ambiente mais baixa, o
consumo elétrico aumenta, já que, além das cargas usuais, entram em operação um
maior número de aquecedores. Foram medidos dados de corrente por fase e, a partir
desse valor, do valor de tensão da EACF, foi calculada a potência em kW12, utilizando
um valor médio de fator de potência (cosφ) de 0,9 (média medida no diagnóstico
energético). Assim, ajustando-se os dados diários em valores médios de cada hora, e
considerando o valor médio para os horários nos quais não foram realizadas medições,
temos a base de dados para o período de inverno, descrita na Tabela 5.2.
Média dos valores de potência calculada
Período medido(em horas)
Potência (kW)
00:00-01:00
120,04
01:00-02:00
120,04
02:00-03:00
120,04
03:00-04:00
120,04
04:00-05:00
120,04
05:00-06:00
120,04
06:00-07:00
120,04
07:00-08:00
120,04
08:00-09:00
113,19
09:00-10:00
117,08
10:00-11:00
120,00
11:00-12:00
118,46
12:00-13:00
126,40
13:00-14:00
116,81
14:00-15:00
119,72
15:00-16:00
120,16
16:00-17:00
123,66
17:00-18:00
122,83
18:00-19:00
124,34
19:00-20:00
122,12
20:00-21:00
121,53
21:00-22:00
119,68
22:00-23:00
114,65
23:00-00:00
120,04
Tabela 5.2 – Potência em kW, calculada a partir de medições de corrente – Julho/2007
(Fonte: EACF, 2007)
__________________________
12

Potência (kW) = Tensão x Corrente x fator de potência = V x I x cosφ
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O valor médio de potência no referido período foi de 120,04W. Para avaliar se o
perfil da carga varia, significativamente, em função das horas do dia, foi calculado
percentual de variação entre o valor mais alto medido (130,17kW) e mais baixo (106,53
kW) registrados no período, conforme Apêndice F do Anexo E, e a média, tendo sido
encontrados os percentuais de 8,43% e 11,26%, respectivamente. Por este motivo, a
base de dados foi criada com os valores calculados, a partir dos valores de corrente
medidos, sendo considerada uma variação média de 10%.
Da mesma forma, o valor mais alto de potência registrado no diagnóstico
energético, conforme Apêndice E do Anexo E, representa apenas 2,6% a maior, em
relação à média do período. E o valor mais baixo representa 1,79% a menor, em relação
à média do período.

Assim, considerou-se que essas duas bases de dados, resumidas nos gráficos das
Figuras 5.1 e 5.2 , representam de forma adequada o perfil de carga da EACF.
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Figura 5.1 – Curva de carga da EACF – Período Verão
(Fonte: FARDIN, 2008)

62

Potência (kW)
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Figura 5.2 – Curva de carga da EACF – Período Inverno
(Fonte: EACF)

Como os geradores da EACF operam dois a dois e cada um tem potência de 150
kW, o sistema possui capacidade de atendimento de 300kW. Como a potência
aproximada da EACF é de 120kW, pode-se verificar que os geradores operam com,
aproximadamente, 40% da potência nominal.

Com a definição da carga que deverá ser atendida na EACF, deve-se então, iniciar
a avaliação das possíveis opções de projetos para alimentação dessa carga. Assim, no
próximo Capítulo, serão apresentados quais os componentes que serão utilizados nos
projetos, as restrições exigidas e quais as configurações que serão analisadas.

63

6 - CASOS ANALISADOS, RESTRIÇÕES E COMPONENTES DO SISTEMA

A partir desse capítulo, com dados da carga a ser atendida e recursos disponíveis
já definidos, será iniciado o estudo dos projetos que melhor atendem o sistema de
energia existente na EACF, de acordo com as restrições mínimas exigidas.

Serão consideradas quatro configurações básicas de projetos:

a) Projeto I - Uso de gerador a diesel, representando a situação existente no local
atualmente;
b) Projeto II - Uso de gerador a diesel e aerogeradores;
c) Projeto III - Uso de gerador a diesel e painéis fotovoltaicos; e
d) Projeto IV - Uso de gerador a diesel, aerogeradores e painéis fotovoltaicos.
Para todos os casos, foi considerado o tempo de vida do projeto13 de 25 anos. Para
a taxa de desconto, foram considerados dois valores: um valor médio de mercado (15%)
e o valor da taxa social (5%), já que os objetivos da EACF são de longo prazo, de cunho
social e trazem benefícios ao país.
Porém, para que o projeto será aceitável, algumas restrições mínimas deverão ser
atendidas. As opções que não atenderem essas exigências são descartadas pelo HOMER
e não constam do relatório final de sistemas exeqüíveis. Neste Capítulo serão
apresentados também os dados técnicos e custos dos componentes utilizados.

6.1 - Restrições
6.1.1 - Reserva operacional de carga (%)

É a diferença entre a capacidade instalada (montante que está pronto para ser
utilizado, caso seja requisitado pelo sistema) e a carga elétrica do sistema.
Por este motivo, é considerada o montante de energia necessária para suprir
eventuais acréscimos repentinos de carga que o sistema venha a sofrer ou eventuais

___________________________________
13

Definições no Apêndice A do Anexo D.
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decréscimos repentinos na capacidade de geração das fontes renováveis. Por este
motivo, esse valor é dado em relação aos percentuais de carga e de fonte de energia
renovável.
O sistema elétrico é otimizado de modo que a reserva operacional seja sempre
igual ou maior do que a reserva desejada pelo sistema. Caso isso não ocorra, o montante
de carga elétrica não atendido pelo sistema é chamado de falta de capacidade.

A reserva operacional de carga é dada em função de percentuais de carga e da
fonte de energia renovável:

- Como percentual de carga horária; e
- Como percentual da carga mais alta registrada no ano.
Essas restrições definem que o sistema ótimo deverá atender os referidos
percentuais de acréscimo de carga.

- Como percentual da potência de saída do gerador eólico
- Como percentual da potência de saída do painel fotovoltaico
Essa restrição define em quanto deverá ser acrescida a potência do gerador eólico
ou do painel fotovoltaico para que seja atendida a carga elétrica em um momento que a
geração por estas fontes sofra uma redução.

6.1.2 - Máxima falta de capacidade anual (%)

A falta de capacidade é a escassez de energia que ocorre entre a carga requerida
pelo sistema e o total de capacidade que o sistema pode produzir. Cabe ressaltar que a
carga requerida pelo sistema inclui a reserva operacional desejada. Por este motivo, a
falta de capacidade ocorre quando o acréscimo de carga ou a redução da geração de
energia por fontes renováveis ocorre em percentuais maiores do que aqueles previstos
para definir a reserva operacional.
Essa restrição é dada como um percentual em relação à carga anual total.
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6.1.3 - Fração mínima de energia renovável (%)

A fração de energia renovável é o percentual de energia gerada pelo sistema
proveniente de fontes de energia renováveis. Deste modo, uma das restrições
consideradas na otimização do sistema é o percentual mínimo desejado da referida
geração.

Deste modo, conforme as definições dos itens 6.1, 6.2 e 6.3, foram adotadas as
seguintes restrições para os projetos avaliados:

- Máxima falta de capacidade anual:

Zero(14)

- Fração mínima de energia renovável:

Zero, para a configuração I (15)
20%, para as demais configurações

- Reserva operacional como percentual de carga horária:

10%

- Reserva operacional como percentual da maior carga registrada:

10%

- Reserva operacional como percentual de fontes de energia renováveis:
Zero, para a configuração I (15)
10%, para as demais configurações.

6.2 - Componentes utilizados
As configurações avaliadas utilizam geradores a diesel, aerogeradores, painéis
fotovoltaicos, inversores e baterias. Os geradores a diesel utilizados foram similares
(mesmo fabricante e mesma potência) aos existentes atualmente na EACF. Quanto aos
demais equipamentos, foram analisados, previamente, quais os modelos, fabricantes e
potências mais adequadas. A intenção inicial do projeto era utilizar aerogeradores de
fabricação nacional. Porém, as potências existentes no mercado não atendiam de modo
satisfatório a carga exigida da EACF. Porém, para estudos posteriores de utilização de
energias renováveis em pequenos módulos e estações remotas da EACF, esses
fabricantes poderão ser novamente analisados.
__________________________________
14

Devido às condições inóspitas no local, não será permitido que o sistema projetado não atenda a carga

elétrica em sua totalidade por todo o ano. Por este motivo, a máxima falta de capacidade admitida é zero.
15

A configuração I utiliza apenas geradores a diesel e, por este motivo, não pode ser exigida fração

mínima de energia renovável para a referida configuração.
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6.2.1 -

Geradores a diesel

Neste estudo, foram considerados geradores a diesel, com características similares
aos modelos utilizados na EACF.

Dados do equipamento (Fonte: Fabricante Cummins, 2009):
Potência: 150kW;
Custo de capital: R$ 91.245,001;
Custo de substituição do equipamento: R$ 72.930,00 (equivalente à 70% do custo
de capital);
Custo de Operação e Manutenção (O&M): R$ 0,2/hora16;
Vida útil do equipamento: 40.000 horas de operação; e
Mínimo de carga admissível como percentual da capacidade nominal: 30%.

Atualmente, o consumo de combustível da EACF é, aproximadamente, 378.000
litros/ano. Com o objetivo de reduzir o consumo de diesel em, no mínimo, 30%, o limite
fixado como restrição, adotado nos projetos avaliados é em torno de 270.000 litros/ano.
Porém, para a configuração I, o limite será mantido no valor que é utilizado atualmente,
já que esta configuração tenta simular as condições atuais da EACF.
Além das restrições quanto ao consumo de diesel, outros dados que devem ser
incluídos no HOMER na análise das configurações são os fatores de emissões de
poluentes, conforme Tabela 6.1. Estimando-se uma situação similar à existente na
EACF, na qual o gerador opera com, aproximadamente, 40% da carga, os fatores de
emissões foram consultados nos gráficos apresentados no item 4.3.4.

Poluente

Fatores de Emissões (g/l de combustível)

Monóxido de Carbono (CO)

4,0

Hidrocarbonetos não queimados (UHC)

1,2

Particulados (PM)

0,6

Enxofre convertido em PM

2,2

Nitróxido de Oxigênio (NOx)

35,0

Tabela 6.1 – Emissões ocasionadas pelo uso de gerador a diesel
(Fonte: KASSOY, 2002)
__________________________________
16

Custos informados pelo fabricante CUMMINS, em dezembro/2008.
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6.2.2 - Aerogeradores

No início deste trabalho foram avaliados diversos tipos de aerogeradores, com
características e potências diferenciadas. Na avaliação inicial, foi utilizado o
aerogerador de fabricação nacional, modelo VERNER555, da Enersud, com 6kW de
potência. Porém, para atender a carga estimada com os recursos disponíveis, não foi
encontrada nenhuma configuração ótima utilizando aerogeradores desta potência.
Assim, os modelos da BWF, SW-Whispers, Windside, Entegrity, Synergy e outros
fabricantes de aerogeradores nesta faixa de potência também foram testados, porém não
foi possível obter resultados satisfatórios.
Com a utilização de aerogeradores de potência maior que 100kW, dos fabricantes
Furhlander e Northern, foram obtidos melhores resultados, além do fato de que os
referidos aerogeradores já foram utilizados em outras estações na Antártica, tendo
resistido às condições adversas a eles impostas.
Por este motivo, neste estudo, foi utilizado o aerogerador do fabricante
Fuhrlander, com as seguintes características:

Referência: Furhlander 100;
Potência de saída nominal em corrente alternada: 125kW;
Vida útil do equipamento: 25 anos;
Altura do Rotor: 35 metros;
Custo de capital: R$ 500.000,0017;
Custo de substituição: R$ 262.500,00 (equivalente à 70% do custo de capital); e
Custo de O&M: R$ 10.000/ano (equivalente à 2% do custo de capital)17.

A potência de saída é calculada em função da velocidade do vento. Deste modo, a
Figura 6.1 representa a curva de potência do aerogerador utilizado:

___________________________________
17

Os custos dos equipamentos foram obtidos no relatório da Agência Internacional de Energia IEA Wind

Energy Annual Report 2007, publicado em julho de 2008.
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Figura 6.1 – Curva de potência do aerogerador
(Fonte: Fabricante Fuhrlander, 2009)
6.2.3 - Painéis fotovoltaicos
Foram utilizados módulos policristalinos, com eficiência de conversão superior á
16%, com células encapsuladas entre camadas de vidro temperado, protegido para
severas condições ambientais, refererência: KC-130TM, do fabricante Kyocera:
Potência máxima: 130W;
Voltagem da máxima potência: 17,6V;
Corrente da máxima potência: 7,39A;
Área do painel: 2,96m2;
Vida útil: 20 anos;
Custo de capital: R$ 2.490,0018;
Custo de substituição: R$ 2.490,00 (equipamento novo);
Custo de O&M: R$ 5,00/ano19;
Inclinação do painel em relação ao plano horizontal: 62° 08’; e
Direção do painel em relação aos pólos (Azymuth): 180°.
A relação entre a tensão e a corrente do painel KC-130TM, em função do nível de
irradiação pode ser dada pela curva da figura 6.2:
___________________________________
18
19

O custo de capital do equipamento foi obtido com o fabricante, em consulta em junho/2009.
Foi considerado um custo de O&M de U$20/MWh, conforme dados do CEPEL/CRESESB, de

maio/2009.
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Figura 6.2 – Curva de corrente(A) x tensão(V), em função da irradiação solar.
(Fonte: Fabricante Kyocera, 2009)
6.2.4 - Baterias
Foram utilizadas baterias estacionárias de descarga profunda, próprias para
utilização em sistemas de energia renováveis, do fabricante Moura, modelo Clean. As
características do equipamento, assim como os custos, foram fornecidos pelo fabricante.
Referência: Moura 12MC220;
Tensão nominal: 12V;
Capacidade nominal: 220Ah (2.64Ah);
Energia que pode circular na bateria antes da substituição: 826kWh;
Profundidade de descarga: 40%;
Vida útil: 4 anos;
Custo de capital: R$ 1.400,0020;
Custo de Substituição: R$ 1.400,00 (equipamento novo);
Custo de O&M: zero21.
As características de descarga da bateria podem ser dadas pela curva da Figura
6.3:
_________________________________
20
21

O custo de capital do equipamento foi obtido com o fabricante, em consulta em junho/2009.
As baterias estacionárias utilizadas neste trabalho são consideradas “isentas de manutenção”, já que,

por possuir cálcio nas suas placas, reduz o tempo de evaporação de água, minizando os custos de O&M.
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Figura 6.3 – Curva de descarga da bateria 12MC220
(Fonte: Fabricante Moura, 2009)
6.2.5 - Inversores

Os inversores utilizados são do fabricante SMA Solar Technology, referência
Sunny Island SI-5048, com as seguintes características, fornecidas pelo fabricante:

Máxima tensão de entrada em corrente contínua: 48V;
Tensão nominal em corrente alternada (CA): 230V;
Potência contínua em CA: 5.000W;
Corrente nominal de pico em CA: 21,7A;
Vida útil: 15 anos;
Eficiência: 85%;
Custo de capital22:
Para 5kW: R$ 6.000,00;
Para 15kW: R$ 26.000,00;
Custo de substituição (equipamento novo):
Para 5kW: R$ 6.000,00;
Para 15kW: R$ 26.000,00;
Custo de O&M: R$ 100,00/ano22.
___________________________________
22

Foram consultados diversos fornecedores e o valor utilizado foi a média aritmética desse valores.
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Neste Capítulo foram definidos os últimos dados necessários para representar os
projetos propostos para uso de fontes renováveis da EACF. A partir desses dados, então,
o modelo HOMER realiza simulações visando encontrar a solução ótima. A solução
considerada ótima pelo modelo é aquela com menor custo presente líquido. Porém, são
calculados outros dados como, por exemplo, consumo e custo de combustível, demanda
atendida, energia produzida por cada fonte, custo da energia, emissão de poluentes,
dentre outros. Deste modo, as opções não consideradas “ótimas” podem apresentar
vantagens, em relação a outros aspectos. Analisar as variáveis de saída de cada caso,
avaliando as vantagens e desvantagens de cada configuração, é o objetivo do próximo
Capítulo.
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7 - ANÁLISE DOS RESULTADOS

A metodologia deste trabalho foi baseada na definição do perfil de carga elétrica
da EACF, e na avaliação da viabilidade da utilização de fontes renováveis de energia
para a Estação, considerando os recursos disponíveis e as restrições do sistema.
Assim, após diversas interações, o HOMER apresenta todas as configurações
exeqüíveis para cada projeto sugerido. As configurações se diferenciam de acordo com
a quantidade de geradores, aerogeradores, painéis fotovoltaicos, baterias e inversores
utilizados em cada caso.
Para cada projeto analisado, serão apresentadas e analisadas as variáveis
referentes à configuração de menor custo presente líquido. As variáveis analisadas
foram:
Custo de energia = COE (R$/kWh);
Custo Total Presente Líquido = CVPL (R$);
Custo Líquido anualizado = CANU (R$/ano);
Consumo de diesel por ano = ConsDI (l/ano);
Custo de diesel por ano = CDI (R$/ano);
Custo Inicial de implantação dos equipamentos = CINI (R$);
Emissões de CO2 = EMI (t/ano)23;
Fração de energia renovável = REN (%);
Energia produzida pelo gerador = EGER (kWh/ano);
Energia produzida pelo aerogerador = EEOL (kWh/ano);
Energia produzida pelo painel fotovoltaico = EPV (kWh/ano);
Energia total produzida = ETOT (kWh/ano); e
Taxa de desconto: 5 % e Preço do diesel: R$ 6,00.
Foram analisados os projetos, que apresentaram os resultados da Tabela 7.1:
Projeto I - Uso de gerador a diesel, representando a situação existente no
local atualmente;
Projeto II - Uso de gerador a diesel e aerogeradores;
Projeto III - Uso de gerador a diesel e painéis fotovoltaicos; e
Projeto IV – Uso de gerador a diesel, aerogeradores e painéis fotovoltaicos –
sistema híbrido.
_______________________________
23

As emissões de CO2 são as mais significativas, por isso, apenas esse poluente será analisado.
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Grandeza Calculada

Projeto I

Projeto II

Projeto III

Projeto IV

1,980

0,631

1,930

0,763

CVPL (R$)

32.556.488

11.181.773

28.532.068

11.264.379

CANU (R$/ano)

2.084.006

642.146

2.024.421

799.236

CINI (R$)

182.490

3.388.090

117.895

2.279.345

ConsDI (l/ano)

341.915

61.810

333.091

93.776

CDI (R$/ano)

2.051.491

370.898

1.998.549

562.044

EMI (ton/ano)

901

162

878

250

-

90

0,0064

79

EGER (kWh/ano)

1.047.552

187.645

1.047.384

289.598

EEOL (kWh/ano)

-

1.678.155

-

1.118.771

EPV (kWh/ano)

-

-

67

592

ETOT (kWh/ano)

1.047.552

1.865.800

1.047.451

1.405.502

COE (R$/kWh)

REN (%)

Tabela 7.1 – Resultados das configurações ótimas de cada projeto analisado
(Fonte: HOMER, 2009)

Para cada projeto, a configuração ótima é atingida com a utilização dos
equipamentos da Tabela 7.2:

Equipamentos

Projeto I

Projeto II

Projeto III

Projeto IV

Geradores

2x150kW

2x 150kW

2x150kW

1x150

Painéis Fotovoltaicos

-

-

1x 0,13kW

10x 0,13kW

Aerogeradores

-

6x125kW

-

4x125kW

Baterias

-

56x220Ah

8x220Ah

40x220Ah

Inversores

-

1x60kW

1x10kW

1x50kW

Tabela 7.2 – Equipamentos utilizados na configuração ótima
(Fonte: HOMER, 2009)
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A configuração ótima do Projeto I utiliza 2 geradores à diesel, que representa a
situação existente atualmente na EACF, e, por este motivo, o valor do consumo de
diesel resultante da simulação é próximo ao valor médio utilizado. Deste modo, o valor
de emissões representa o que atualmente é emitido pela EACF ao meio ambiente: cerca
de 900 toneladas de dióxido de carbono por ano. Pode ser verificado que o custo da
energia desse caso é o mais caro de todos: R$ 1,98/kWh.
A configuração com menor custo do Projeto II foi utilizando 6 aerogeradores de
125kW, 1 inversor de 60kW, 56 baterias de 220Ah e 2 geradores de 150kW. Com essa
configuração, a estação teria 90% de sua geração por fonte renovável. A inclusão de
aerogeradores no sistema possibilitou a redução no uso dos geradores à diesel. Deste
modo, apesar do custo inicial para implantação do projeto ser maior que o custo do
Projeto I, devido à inclusão dos aerogeradores, baterias e inversores, o custo presente
líquido e o custo da energia são menores que aqueles desse mesmo Projeto. Este fato
ocorre já que outros fatores tornam o projeto viável economicamente, tais como, maior
montante total de energia gerada e redução dos custos com combustível e das emissões
de CO2 em 82%. Então, o projeto com a utilização de geradores a diesel e aerogeradores
é uma opção mais viável do que a utilização apenas de geradores a diesel.
A idéia inicial do Projeto III era a utilização de painéis fotovoltaicos em conjunto
com os geradores a diesel. Porém, com as restrições iniciais definidas, fração mínima de
energia renovável de 20% e limite de consumo de diesel em 270.000 litros, não foi
encontrada nenhuma opção exeqüível. Então, para que houvesse alguma solução
exeqüível, foram ignoradas as restrições. Deste modo, a solução apresentada como
ótima nesse projeto não utilizava painéis fotovoltaicos. A opção que utilizava painéis foi
a terceira opção mais exeqüível. Os dados do Projeto III da Tabela 7.1 representam
esses valores. Pode ser verificado que, mesmo nesta configuração, o montante de
energia produzida pelos painéis é insignificante. Este fato é decorrente da baixa
capacidade de armazenamento do sistema. As baterias utilizadas não têm capacidade
suficiente para armazenar a energia gerada pelos painéis. Deste modo, foi utilizado
nesta configuração apenas 1 painel de 0,13kW, 1 gerador de 150kW, 8 baterias de
220Ah e 1 inversor de 10kW. Pode ser verificado que o custo da energia, neste caso, é o
mais elevado dentre os projetos de utilização de energia renovável. Então, têm-se um
projeto com alto custo de energia, baixa redução do consumo, dos custos com o diesel e
das emissões, em relação ao Projeto I, sem nenhuma vantagem significativa. Então, até
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que seja viabilizada uma solução técnica que possibilite um armazenamento de energia
mais eficaz, a utilização de painéis fotovoltaicos na EACF não é viável.
O projeto IV – sistema híbrido gerador, aerogerador e painel fotovoltaico,
apresentou como solução ótima a utilização de 4 aerogeradores de 125kW, 1 gerador de
150kW, 10 painéis fotovoltaicos de 0,13kW, 40 baterias de 220Ah e 1 inversor de
50kW.
Comparando este projeto com o projeto II, o mais viável dentre os apresentados,
pode-se verificar que, apesar de um custo inicial de instalação menor, já que reduz o
número de aerogeradores, este projeto é menos viável que o projeto II. O custo de
energia e o consumo de diesel são maiores enquanto que a produção de energia e a
redução das emissões são menores. Deste modo, o sistema híbrido não apresenta
vantagens significativas em relação à utilização apenas de aerogeradores.
Embora o sistema apresentado como ótimo seja o projeto II, já que possui baixo
custo de energia e possibilita uma redução de 82% no consumo de diesel e de emissões
de poluentes, este caso deve ser analisado ainda pelo foco operacional. Um aerogerador
deve ser instalado em uma área livre com largura igual a 5 vezes o valor do diâmetro do
seu rotor e com comprimento igual a 10 vezes o mesmo diâmetro. Sendo assim, como o
equipamento utilizado tem diâmetro de 21 metros, deveria ser instalado numa área livre
de 105x210 metros. Deste modo, apesar de existir área disponível nos arredores da
Estação, utilizar 6 aerogeradores traria um acréscimo significativo

aos custos

operacionais e de instalação da infraestrutura. Além do fato de que, a distância da
estação até o último aerogerador instalado seria muito grande, dificultando ainda mais a
manutenção, considerando que é uma região com tantas intempéries. Então, optou-se
pela avaliação de um caso com um número menor de aerogeradores.

Sendo assim, foram simulados novamente os projetos II e IV, dessa vez,
limitando-se o número de aerogeradores em 2. Os dados serão apresentados nas Tabela
7.3 e 7.4, com a repetição dos dados do projeto I, facilitando a comparação com a
situação existente.
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Grandeza Calculada

Projeto I

Projeto II

Projeto IV

(2 aerogeradores)

(2 aerogeradores)

1,980

1,143

1,137

CVPL (R$)

32.556.488

18.712.390

18.602.352

CANU (R$/ano)

2.084.006

1.197.817

1.190.756

CINI (R$)

182.490

1.388.890

1.279.345

ConsDI (l/ano)

341.915

176.673

175.453

CDI (R$/ano)

2.051.491

1.060.036

1.052.718

EMI (ton/ano)

901

465

462

-

51

51

EGER (kWh/ano)

1.047.552

540.452

537.262

EEOL (kWh/ano)

-

559.385

559.385

EPV (kWh/ano)

-

-

592

ETOT (kWh/ano)

1.047.552

1.099.837

1.097.239

COE (R$/kWh)

REN (%)

Tabela 7.3 – Resultados das configurações ótimas de cada projeto analisado,
considerando um limite de dois aerogeradores
(Fonte: HOMER, 2009)

Equipamentos

Projeto I

Projeto II

Projeto IV

Geradores

2x150kW

2x 150kW

1x150kW

Painéis Fotovoltaicos

-

-

10x 0,13kW

Aerogeradores

-

2x125kW

2x125kW

Baterias

-

56x220Ah

40x220Ah

Inversores

-

1x60kW

1x50kW

Tabela 7.4 – Equipamentos utilizados na configuração ótima,
considerando um limite de dois aerogeradores
(Fonte: HOMER, 2009)
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Para o caso da utilização de apenas 2 aerogeradores, pode-se verificar que o
sistema híbrido (Projeto IV) passa a ser o mais exequível, apresentando menores custos
e menores emissões. Com a redução do número de aerogeradores, a instalação de
painéis fotovoltaicos começa a compensar a energia que seria produzida por mais um
gerador. Sendo assim, o acréscimo dos referidos painéis, elimina a necessidade de mais
um gerador no sistema.
Deste modo, o projeto mais exeqüível para atender a carga elétrica da EACF,
utilizando fontes renováveis de energia, é um sistema híbrido, com utilização de 1
gerador à diesel, 2 aerogeradores e 10 painéis fotovoltaicos. Para a aquisição dos
referidos equipamentos, o custo inicial é de R$ 1.279.345,00. Este sistema possibilitará
que 51% da geração de energia elétrica na EACF seja proveniente de fontes renováveis
de energia. Deste modo, com a implementação do referido sistema, a previsão é de
redução do consumo de combustível em, aproximadamente, 166.462 litros por ano, e
das emissões de dióxido de carbono, ocasionadas pela queima de combustível, em 439
toneladas por ano.

7.1 - ANÁLISE DE SENSIBILIDADE
Após atingir a configuração ótima como um sistema híbrido, que utiliza as três
fontes de energia sugeridas, serão realizadas algumas análises de sensibilidade:
7.1.1 - Variação da velocidade do vento - Projeto IV (sistema híbrido: geradores a
diesel, aerogeradores e painéis fotovoltaicos)
No ano de 2005 foram registradas as menores velocidades de vento na Estação,
conforme pôde ser verificado na Figura 4.3 deste trabalho. Deste modo, deve-se analisar
como se comportaria o sistema proposto, caso esse perfil de vento venha a ocorrer.
Assim, o caso ótimo, isto é, o Projeto IV, com a utilização de 2 aerogeradores, foi
simulado novamente, considerando como dados de entrada os valores de velocidade de
vento registrados em 2005. Conforme pode ser verificado na Tabela 7.5, com a redução
do recurso vento, o percentual de utilização de fonte renovável diminuiu para 42%.
Sendo assim, houve um aumento no consumo de diesel e, conseqüentemente, das
emissões de poluentes. Entretanto, ainda assim, essa configuração continua
apresentando vantagens sobre a utilização de geradores a diesel.
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Grandeza Calculada

Projeto IV

Projeto IV (dados de 2005)

1,137

1,391

CVPL (R$)

18.602.352

22.758.060

CANU (R$/ano)

1.190.756

1.456.789

CINI (R$)

1.279.345

1.268.145

175.453

222.218

CDI (R$/ano)

1.052.718

1.333.310

EMI (ton/ano)

462

586

REN (%)

51

42

EGER (kWh/ano)

537.262

693.827

EEOL (kWh/ano)

559.385

495.485

EPV (kWh/ano)

592

592

ETOT (kWh/ano)

1.097.239

1.189.904

COE (R$/kWh)

ConsDI (l/ano)

Tabela 7.5 – Configuração ótima do projeto IV, com limite de dois aerogeradores e os
valores de velocidade vento do ano de 2005.
(Fonte: HOMER, 2009)
7.1.2 - Variação da taxa de desconto:
Projeto I (apenas geradores a diesel)
Grandeza Calculada

Taxa de desconto = 5%

Taxa de desconto = 15%

Variação (%)

1,980

2,000

1,00

CVPL (R$)

32.556.488

16.424.140

98,22

CANU (R$/ano)

2.084.006

2.094.777

0,51

CINI (R$)

182.490

182.490

0,00

ConsDI (l/ano)

341.915

341.915

0,00

2.051.491

2.051.490

0,00

901

901

0,00

-

-

-

EGER (kWh/ano)

1.047.552

1.047.552

0,00

EEOL (kWh/ano)

-

-

-

EPV (kWh/ano)

-

-

-

ETOT (kWh/ano)

1.047.552

1.047.552

0,00

COE (R$/kWh)

CDI (R$/ano)
EMI (ton/ano)
REN (%)

Tabela 7.6 – Configuração I, considerando a variação da taxa de desconto.
(Fonte: HOMER, 2009)
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Projeto II (geradores a diesel e painéis fotovoltaicos)
Grandeza Calculada

Taxa de desconto = 5%

Taxa de desconto = 15%

Variação (%)

0,631

0,838

24,70

11.181.773

6.887.331

62,35

642.146

878.134

26,87

3.388.090

3.376.890

0,33

ConsDI (l/ano)

61.810

62.029

0,35

CDI (R$/ano)

370.898

372.176

0,34

EMI (ton/ano)

162

164

1,22

REN (%)

90

90

0,00

EGER (kWh/ano)

187.645

188.325

0,36

EEOL (kWh/ano)

1.678.155

1.678.155

0,00

EPV (kWh/ano)

-

-

-

ETOT (kWh/ano)

1.865.800

1.866.480

0,04

COE (R$/kWh)
CVPL (R$)
CANU (R$/ano)
CINI (R$)

Tabela 7.7 – Configuração II, considerando a variação da taxa de desconto.
(Fonte: HOMER, 2009)

Projeto III (geradores a diesel e aerogeradores)
Grandeza Calculada

Taxa de desconto = 5%

Taxa de desconto = 15%

Variação (%)

1,930

1,940

0,52

CVPL (R$)

28.532.068

15.922.935

79,19

CANU (R$/ano)

2.024.421

2.030.174

0,28

CINI (R$)

117.895

117.895

0,00

ConsDI (l/ano)

333.091

333.091

0,00

1.998.549

1.998.548

0,00

878

878

0,00

0,0064

0,0064

0,00

EGER (kWh/ano)

1.047.384

1.047.384

0,00

EEOL (kWh/ano)

-

-

-

EPV (kWh/ano)

67

67

0,00

ETOT (kWh/ano)

1.047.451

1.047.451

0,00

COE (R$/kWh)

CDI (R$/ano)
EMI (ton/ano)
REN (%)

Tabela 7.8 – Configuração III, considerando a variação da taxa de desconto.
(Fonte: HOMER, 2009)
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Projeto IV (geradores a diesel, painéis fotovoltaicos e aerogeradores)
Grandeza Calculada

Taxa de desconto = 5%

Taxa de desconto = 15%

Variação (%)

0,763

0,884

13,69

11.264.379

7.264.525

55,06

799.236

926.227

13,71

2.279.345

2.268.145

-0,49

ConsDI (l/ano)

93.776

95.095

1,39

CDI (R$/ano)

562.044

570.572

1,49

EMI (ton/ano)

250

250

0,00

REN (%)

79

79

0,00

EGER (kWh/ano)

289.598

289.598

0,00

EEOL (kWh/ano)

1.118.771

1.118.771

0,00

EPV (kWh/ano)

592

592

0,00

ETOT (kWh/ano)

1.405.502

1.408.961

0,25

COE (R$/kWh)
CVPL (R$)
CANU (R$/ano)
CINI (R$)

Tabela 7.9 – Configuração IV, considerando a variação da taxa de desconto.
(Fonte: HOMER, 2009)

Projeto IV , com limite de dois aerogeradores
(geradores a diesel, painéis fotovoltaicos e aerogeradores)
Grandeza Calculada

Taxa de desconto = 5%

Taxa de desconto = 15%

Variação (%)

1,137

1,212

6,19

CVPL (R$)

18.602.352

9.956.026

86,85

CANU (R$/ano)

1.190.756

1.269.393

6,19

CINI (R$)

1.279.345

1.268.145

-0,88

175.453

176.063

0,35

1.052.718

1.056.379

0,35

EMI (ton/ano)

462

464

0,43

REN (%)

51

51

0,00

EGER (kWh/ano)

537.262

538.782

0,28

EEOL (kWh/ano)

559.385

559.385

0,00

EPV (Kwh/ano)

592

592

0,00

ETOT (Kwh/ano)

1.097.239

1.098.759

0,14

COE (R$/kWh)

ConsDI (l/ano)
CDI (R$/ano)

Tabela 7.10 – Configuração IV, considerando a variação da taxa de desconto.
(Fonte: HOMER, 2009)
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Nesta análise de sensibilidade, podemos verificar que, com o aumento da taxa de
desconto, pelo tempo pararecuperação do investimento ser maior, o valor presente
líquido dos investimentos aumenta. Porém, o custo de energia e o custo anualizado são
maiores do que aqueles com a taxa de desconto social. Um ponto relevante a ser
ressaltado nesta análise é que, para as configurações que posssuem painéis
fotovoltaicos, como é o caso dos projetos II e IV, a variação do custo de energia e do
custo anualizado em função do aumento da taxa de desconto são mais significativas do
que nas outras configurações. Enquanto que nas demais configurações a variação é em
torno de 1% , nas configurações II e IV a variação é da ordem de 10 a 20%. Isto se deve
ao fato de que os projetos com painéis fotovoltaicos, por terem alto custo de
investimento inicial, são mais capital intensivos e por este motivo, mais sensíveis à
variação da taxa de desconto.

7.1.3 - Variação do preço do diesel

Como o preço do diesel considerado foi um valor estimado, foram realizadas
simulações, variando este valor entre R$3,00/litro até R$9,00/litro.
A variação do preço do diesel tem
Foram consideradas dois valores de taxas de desconto: 15% (valor médio de
mercado) e 5% (taxa de desconto social).

a) Variação dos custos de energia (R$/kWh) e custo anualizado (R$/ano) em função das
variações de taxa de desconto e de preço do diesel:
Nesta análise, podemos notar que o custo de energia e o custo anualizado
aumentam com o preço do diesel. Porem, como pode ser verificado nos gráficos abaixo
(pela inclinação das retas), esta variação é mais significativa para uma maior taxa de
desconto.
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Figura 7.1 – Custo de energia em função do preço do diesel para taxa de desconto
social (5%)
(Fonte: HOMER, 2009)

Figura 7.2 – Custo de energia em função do preço do diesel para taxa de desconto de
mercado (15%)
(Fonte: HOMER, 2009)
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Figura 7.3 – Custo anualizado em função do preço do diesel para taxa de desconto
social (5%)
(Fonte: HOMER, 2009)

Figura 7.4 – Custo anualizado em função do preço do diesel para taxa de desconto de
mercado (15%)
(Fonte: HOMER, 2009)

84

b) Variação da fração de energia renovável do sistema, em função das variações de taxa
de desconto e de preço do diesel:

Figura 7.5 – Fração de energia renovável em função do preço do diesel para taxa de
desconto social (5%)
(Fonte: HOMER, 2009)

Figura 7.6 – Fração de energia renovável em função do preço do diesel para taxa de
desconto de mercado (15%)
(Fonte: HOMER, 2009)
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Nesta análise, verificou-se que a fração de energia renovável aumenta, com o
preço do diesel. Quanto maior o custo da geração à diesel, mais se torna viável a
utilização de fontes de energia renováveis. Porém, verificou-se que para uma taxa de
desconto menor, a variação do percentual de energia renovável, em função do preço do
diesel (com valores maiores que R$ 6,00), não é tão significativa do que para taxas de
desconto maiores. Deste modo, podemos concluir que para taxa de desconto social, se o
valor do diesel for maior que R$ 6,00/litro, a variação da fração de energia renovável
em função do preço do diesel não é significativa.

c) Variação do custo de capital (R$) em função das variações de taxa de desconto e de
preço do diesel:

Nesta análise verificou-se que o custo de capital do sistema varia
proporcionalmente com o preço do diesel, quando a taxa de desconto é alta. Porém, para
taxa de desconto menor, para o preço do diesel maior que R$6,00/litro, não há variação
desse custo, isto é, essa variável não é sensível ao preço do diesel quando é utilizada a
taxa de desconto social.

Figura 7.7 – Custo de capital em função do preço do diesel para taxa de desconto
social (5%)
(Fonte: HOMER, 2009)
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Figura 7.8 – Custo de capital em função do preço do diesel para taxa de desconto de
mercado (15%)
(Fonte: HOMER, 2009)

d) Variação do consumo do diesel (litros/ano) em função das variações de taxa de
desconto e de preço do diesel:

Figura 7.9 – Consumo do diesel em função do preço do diesel para taxa de
desconto social (5%)
(Fonte: HOMER, 2009)
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Figura 7.10 – Consumo do diesel em função do preço do diesel para taxa de
desconto de mercado (15%)
(Fonte: HOMER, 2009)

Nesta análise, verificou-se que o consumo de diesel é mais sensível à variação do
preço do combustível para taxas de desconto maiores.

As tabelas 7.11 e 7.12 apresentam um resumo das variáveis mais sensíveis às
alterações do preço do diesel, nas respectivas taxas de desconto, na configuração
considerada ótima (projeto IV – geradores à diesel, aerogeradores e painéis
fotovoltaicos).
Deste modo, para todas as variáveis, quanto maior o preço do diesel, mais viável e
exeqüível se torna a utilização de fontes de energia renováveis. Porém, essas variações
são mais sensíveis quando estamos utilizando maiores taxas de desconto.
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Grandeza Calculada

R$ 3,00

R$ 6,00

R$ 9,00

0,638

1,137

1,649

9.415.354

18.602.352

24.339.706

668.043

1.190.756

1.726.963

1.268.145

1.279.345

1.279.345

ConsDI (l/ano)

177.779

175.453

174.688

CDI (R$/ano)

533.337

1.052.718

1.572.193

COE (R$/kWh)
CVPL (R$)
CANU (R$/ano)
CINI (R$)

Tabela 7.11 – Configuração IV, considerando variação do preço do diesel e taxa de
desconto de 5%.
(Fonte: HOMER, 2009)

Grandeza Calculada

R$ 3,00

R$ 6,00

R$ 9,00

0,704

1,212

1,716

5.783.215

9.956.026

14.098.267

737.360

1.269.393

1.797.575

1.256.945

1.268.145

1.572.192

ConsDI (l/ano)

178.807

176.063

174.688

CDI (R$/ano)

536.420

1.056.379

1.572.192

COE (R$/kWh)
CVPL (R$)
CANU (R$/ano)
CINI (R$)

Tabela 7.12 – Configuração IV, considerando variação do preço do diesel e taxa de
desconto de 15%.
(Fonte: HOMER, 2009)
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8 - CONCLUSÕES

Avaliar a utilização de fontes de renováveis de energia em um continente com as
condições singulares, como as do Continente Antártico, foi a principal dificuldade desse
estudo. A disponibilidade de recursos para estas fontes e a constatação de que estações
mais recentemente implantadas, dotadas da mais alta tecnologia, utilizam fontes
renováveis foi uma motivação ainda maior. Aliado a todos estes fatores, a possibilidade
de redução de emissões de poluentes em um continente de imensa importância para o
meio ambiente, só veio a ampliar o interesse na avaliação da viabilização dessa
utilização.
Assim, após analisar as características técnicas e econômicas de diversas
configurações possíveis para a implementação de fontes renováveis de energia na
EACF, foi possível obter um projeto otimizado, viável técnica e economicamente.
A configuração de um sistema híbrido foi avaliada como a melhor opção para
atender a carga elétrica da Estação. Conforme já havia sido analisado quando da
avaliação dos recursos disponíveis, o perfil de vento e de radiação solar se
complementam durante alguns períodos do ano, caracterizando um perfil de recursos
propício à utilização de um sistema híbrido de fonte de energia.
Na análise de sensibilidade realizada, foi verificado que, mesmo com valores de
vento mais baixos (dados de 2005), a opção do sistema híbrido continua sendo a mais
exeqüível.
Cabe ressaltar que este trabalho é apenas um estudo dessa viabilidade. Para a
elaboração de um projeto executivo para a instalação do sistema proposto deverão ser
consideradas diversas outras variáveis e os estudos deverão ser aprofundados,
principalmente, em relação às condições físicas do local de instalação. Porém, a
possibilidade de redução da utilização de um diesel gerador e de ter 50% da geração de
energia obtida por fonte renovável é um incentivo para a efetiva implementação do
sistema.
Foi verificado que existem estações que estão sendo alimentadas em quase sua
totalidade por energias renováveis, mostrando que os recursos existentes são suficientes
e estão disponíveis de modo a possibilitar tal geração.
Entretanto, neste trabalho não foram analisados os custos fixos para a instalação
dos diversos componentes. Devem ser contabilizados nos custos desses projetos os
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custos referentes ao transporte, instalação e todas as adaptações necessárias aos
componentes para suportar as condições atípicas da região.
Nos custos de instalação, deverão ser incluídos os custos de fundações e materiais
necessários para a fixação dos aerogeradores no solo da EACF. Para isso, deverão ser
realizados estudos de sondagem para análise do solo e do local mais adequado para a
instalação.
Ainda nos custos de instalação, deverão ser contabilizados os condutores e as
adaptações nos quadros elétricos necessários à interligação do novo sistema elétrico ás
cargas existentes. Todos os quadros de comando, proteção e controle também deverão
ser contabilizados.
Durante a análise do local mais adequado à instalação dos aerogeradores, devem
ser instalados anemômetros em diversas alturas, para uma análise do perfil do vento
direcionada para o uso de energia eólica. Neste trabalho foram utilizadas aproximações
do comportamento do vento em relação à variação da altura. Porém, para o maior
aproveitamento do recurso, é necessário que seja realizado o levantamento preciso do
perfil do vento na altura do rotor do aerogerador a ser instalado.
Além da variação da velocidade com a altura, também devem ser consideradas as
variações da direção do vento para posicionar os aerogeradores. Conforme foi
verificado neste trabalho, o perfil da direção do vento é variável.
Uma outra consideração importante são as adaptações necessárias aos
aerogeradores para que os mesmos sejam submetidos às condições ambientais extremas
do local. Já foram registradas rajadas de vento de 176km/h e temperaturas de -28ºC.
Assim, os componentes do aerogerador devem ter lubrificação especial para suportar as
baixas temperaturas e rotores reguláveis, próprios para suportar as rajadas de vento.
Além dos cuidados com os aerogeradores, devem também ser analisadas as condições
de operação das baterias, inversores e painéis fotovoltaicos, sob essas mesmas
condições.
Para os painéis fotovoltaicos, devem ser avaliados os locais de instalação,
considerando inclinação do painel em relação ao plano horizontal e a direção que os
mesmos deverão ser instalados, considerando a radiação incidente. Deste modo, devem
ser avaliados os dados de radiação solar, estudando o posicionamento dos equipamentos
de medição desses dados.
Todos esses cuidados devem ser tomados para que haja um aproveitamento
máximo dos recursos existentes.
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Porém, esses custos são fixos para todas as configurações apresentadas. Sendo
assim, não influenciam significativamente na opção considerada mais exeqüível.

O objetivo da utilização de fontes renováveis de energia na EACF não é apenas a
redução nos custos com o diesel. Além da redução de custos, essa utilização poderia
reduzir as emissões de poluentes ao meio ambiente e os malefícios à saúde e efeitos de
mudanças climáticas decorrentes dessas emissões. A utilização de novas fontes de
energia representa um aumento na confiabilidade do abastecimento de energia elétrica.
A utilização de geradores a diesel, aerogeradores e painéis fotovoltaicos traz ao sistema
uma redundância no fornecimento de energia compatível com a necessidade do local, o
qual, sem energia, a ocorrência de morte dos seus habitantes é certa. Deste modo, cabe
ressaltar que, apesar da configuração ótima sugerir um diesel gerador e dois
aerogeradores, é imprescindível que existam outros equipamentos (geradores,
aerogeradores e painéis fotovoltaicos) prontos para entrar em operação para o caso de
avaria ou redução nos recursos disponíveis. A configuração ótima representa apenas
uma configuração mínima que é capaz de atender a carga da EACF, porém, para um
local inóspito, com temperaturas baixas e sem opção de energia de concessionária, a
existência de fontes de energia redundantes deixa de ser um cuidado e passa a ser
indispensável.

Embora não tenha sido avaliada neste trabalho, pelas condições analisadas,
verificou-se que é viável a utilização de pequenos módulos ou equipamentos isolados
para atender estações remotas de meteorologia e refúgios. Este poderá ser um trabalho
complementar ao aqui apresentado, por ocasião da implementação do projeto proposto.
Além de todas as peculiaridades já apresentadas, para a implementação do projeto,
deverá também ser analisado um possível aumento de carga, não considerado nesta
avaliação da carga da estação. Foi considerada, apenas, a carga existente. Além disso,
não foram realizadas medições nos períodos da madrugada. Caso a carga tenha uma
queda significativa, a configuração ótima do sistema pode estar superdimensionada, já
que foi considerada como medida nos períodos da madrugada, o valor médio da carga
medida durante o dia.
Porém, apesar de todos os estudos que ainda deverão ser elaborados para a efetiva
instalação de aerogeradores e painéis fotovoltaicos para atender a EACF, este estudo
mostrou que é exeqüível tal sistema elétrico. Um esforço conjunto dos órgãos técnicos
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da Marinha do Brasil e de todos os Ministérios, Organizações e empresas que apóiam e
subsidiam o PROANTAR, pode viabilizar tais alterações na planta elétrica da EACF.
A abundância de vento, as dificuldades e custos de transporte de diesel para o
continente e as características de proteção ambiental da região comprovaram que a
utilização de fontes renováveis de energia para a EACF é uma boa opção para a redução
de custos e para o atendimento de solicitações do Tratado da Antártica pelo nosso País,
tornando a Estação Brasileira cada vez mais próxima do padrão de qualidade exigido
dos países que detém o direito de explorar o local com o maior potencial científico do
Planeta.
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ANEXO A
TRATADO DA ANTÁRTICA

Texto do Tratado da Antártica

.
- Concluído em Washington, a 1° de dezembro de 1959.
- Adesão do Brasil, a 16 de maio de 1975.
- Aprovado pelo Decreto Legislativo n° 56, de 29 de junho de 1975.
- Promulgado pelo Decreto n° 75.963, de 11 de julho de 1975.
- Publicado no Diário Oficial de 14 de julho de 1975.

TEXTO
Os Governos da Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, República Francesa, Japão,
Nova Zelândia, Noruega, União da África do Sul, União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e Estados Unidos da
América.
Reconhecendo ser de interesse de toda a humanidade que a Antártica continue para
sempre a ser utilizada exclusivamente para fins pacíficos e não se converta em cenário
ou objeto de discórdias internacionais;
Reconhecendo das importantes contribuições dos conhecimentos científicos
logrados através da colaboração internacional na pesquisa científica realizada na
Antártica;
Convencidos de que o estabelecimento de uma firme base para o prosseguimento e
desenvolvimento de tal colaboração com lastro na liberdade de pesquisa científica na
Antártica, conforme ocorre durante o Ano Geofísico Internacional, está de acordo com
os interesses da ciência e com o progresso de toda a humanidade;
Convencidos, também, de que um Tratado que assegure a utilização da Antártica
somente para fins pacíficos e de que, o prosseguimento da harmonia internacional na
Antártica fortalecerão os fins e princípios corporificados na Carta das Nações Unidas;
Concordam o seguinte:
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ARTIGO I
1. A Antártica será utilizada somente para fins pacíficos. Serão proibidas, inter alia,
quaisquer medidas de natureza militar, tais como o estabelecimento de bases e
fortificações, a realização de manobras militares, assim como as experiências com
quaisquer tipos de armas.
2. O presente Tratado não impedirá a utilização de pessoal ou equipamento militar
para pesquisa científica ou para qualquer outro propósito pacífico.
ARTIGO II
Persistirá, sujeita às disposições do presente Tratado, a liberdade de pesquisa
científica na Antártica e de colaboração para este fim, conforme exercida durante o Ano
Geofísico Internacional.
ARTIGO III
1. A fim de promover a cooperação internacional para a pesquisa científica na
Antártica, como previsto no Artigo II do presente Tratado, as Partes Contratantes
concordam, sempre que possível e praticável, em que:
a) a informação relativa a planos para programas científicos, na Antártica, será
permutada a fim de permitir a máxima economia e eficiência das operações;
b) o pessoal científico na Antártica será permutado entre expedições e estações; e
c) as observações e resultados científicos obtidos na Antártica serão permutados e
tornados livremente utilizáveis.
2. Na implementação deste Artigo, será dado todo o estímulo ao estabelecimento de
relações de trabalho cooperativo com as agências especializadas das Nações Unidas e
com outras organizações internacionais que tenham interesse científico ou técnico na
Antártica.
ARTIGO IV
1. Nada que se contenha no presente Tratado poderá ser interpretado como:
a) renúncia, por quaisquer das Partes Contratantes, a direitos previamente
invocados ou a pretensões de soberania territorial na Antártica;
b) renúncia ou diminuição, por quaisquer das Partes Contratantes, a qualquer base
de reivindicação de soberania territorial na Antártica que possa ter, quer como resultado
de suas atividades, ou de seus nacionais, na Antártica, quer por qualquer outra forma; e
c) prejulgamento da posição de qualquer das Partes Contratantes quanto ao
reconhecimento dos direitos ou reivindicação ou bases da reivindicação de algum outro
Estado quanto à soberania territorial na Antártica.
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2. Nenhum ato ou atividade que tenha lugar, enquanto vigorar o presente Tratado,
constituirá base para proclamar, apoiar ou contestar reivindicação sobre soberania
territorial na Antártica, ou para criar direitos de soberania na Antártica. Nenhuma nova
reivindicação, ou ampliação de reivindicação existente, relativa à soberania territorial na
Antártica será apresentada enquanto o presente Tratado estiver em vigor.
ARTIGO V
1. Ficam proibidas as explosões nucleares na Antártica, bem como o lançamento
ali de lixo ou resíduos radioativos.
2. No caso da conclusão de acordos internacionais sobre a utilização da emenda
nuclear inclusive as explosões nucleares e o lançamento de resíduos radioativos, de que
participem todas as Partes Contratantes, cujos representantes estejam habilitados a
participar das reuniões previstas no Artigo X, aplicar-se-ão à Antártica as regras
estabelecidas em tais acordos.
ARTIGO VI
As disposições do presente Tratado aplicar-se-ão à área situada ao sul de 60 graus
de latitude sul, inclusive às plataformas de gelo, porém nada do presente Tratado
prejudicará e, de forma alguma, poderá alterar os direitos ou exercícios dos direitos de
qualquer Estado, de acordo com o direito internacional aplicável ao alto-mar, dentro
daquela área.
ARTIGO VII
1. A fim de promover os objetivos e assegurar a observância das disposições do
presente Tratado, cada Parte Contratante, cujos representantes estiverem habilitados a
participar das reuniões previstas no Artigo IX, terá direito de designar observadores
para realizarem os trabalhos de inspeção previstos no presente Artigo. Os observadores
deverão ser nacionais das Partes Contratantes que os designarem. Os nomes dos
observadores serão comunicados a todas as outras Partes Contratantes, que tenham o
direito de designar observadores e idênticas comunicações serão feitas ao terminarem,
sua missão.
2. Cada observador, designado de acordo com as disposições do Parágrafo 1 deste
Artigo, terá completa liberdade de acesso, em qualquer tempo a qualquer e a todas as
áreas da Antártica.
3. Todas as áreas da Antártica, inclusive todas as estações, instalações e
equipamentos existentes nestas áreas, e todos os navios e aeronaves em ponto de
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embarque ou desembarque na Antártica estarão a todo tempo abertos à inspeção de
quaisquer observadores designados de acordo com o Parágrafo 1 deste Artigo.
4. A observação aérea poderá ser efetuada a qualquer tempo, sobre qualquer das
áreas da Antártica, por qualquer das Partes Contratantes que tenham o direito de
designar observadores.
5. Cada Parte Contratante no momento em que este Tratado entrar em vigor,
informará às outras Partes Contratantes e daí por diante dará notícia antecipada de:
a) todas as expedições com destino à Antártica, por parte de seus navios ou
nacionais, e todas as expedições à Antártica, organizadas em seu território ou
procedentes do mesmo;
b) todas as estações antárticas que estejam ocupadas por súditos de sua
nacionalidade; e
c) todo o pessoal ou equipamento militar que um país pretenda introduzir na
Antártica, observadas as condições previstas no Parágrafo 2 do Artigo I do presente
Tratado.
ARTIGO VIII
1. A fim de facilitar o exercício de suas funções, de conformidade com o presente
Tratado, e sem prejuízo das respectivas posições das Partes Contratantes relativamente à
jurisdição sobre todas as pessoas na Antártica, os observadores designados de acordo
com o Parágrafo 1 do Artigo VII, e o pessoal científico intercambiado de acordo com o
Subparágrafo 1(b) do Artigo III deste Tratado, e os auxiliares que acompanham as
referidas pessoas, estarão sujeitos apenas à jurisdição da Parte Contratante de que sejam
nacionais, a respeito de todos os atos ou omissões que realizarem, enquanto
permanecerem na Antártica, relacionados com o cumprimento de suas funções.
2. Sem prejuízo das disposições do Parágrafo 1 deste Artigo, e até que sejam
adotadas as medidas previstas no Subparágrafo 1(e) do Artigo IX, as Partes
Contratantes interessadas em qualquer caso de litígio, a respeito do exercício de
jurisdição na Antártica, deverão consultar-se conjuntamente com o fim de alcançarem
uma solução mutuamente aceitável.
ARTIGO IX
1. Os representantes das Partes Contratantes, mencionados no preâmbulo deste
Tratado, reunir-se-ão na cidade de Camberra, dentro de dois meses após a entrada em
vigor do Tratado, e daí por diante sucessivamente em datas e lugares convenientes, para
o propósito de intercambiarem informações, consultarem-se sobre matéria de interesse
103

comum pertinente à Antártica e formularem, considerarem e recomendarem a seus
Governos medidas concretizadoras dos princípios e objetivos do Tratado, inclusive as
normas relativas ao:
a) uso da Antártica somente para fins pacíficos;
b) facilitação de pesquisas científicas na Antártica;
c) facilitação da cooperação internacional da Antártica;
d) facilitação do exercício do direito de inspeção previsto no Artigo VII do
Tratado;
e) questões relativas ao exercício de jurisdição na Antártica; e
f) preservação e conservação dos recursos vivos na Antártica.
2. Cada Parte Contratante que se tiver tornado membro deste Tratado por adesão,
de acordo com o Artigo XIII, estará habilitado a designar representantes para
comparecerem às reuniões referidas no Parágrafo 1 do presente Artigo, durante todo o
tempo em que a referida Parte Contratante demonstrar seu interesse pela Antártica, pela
promoção ali de substancial atividade de pesquisa científica, tal como o estabelecimento
de estação científica ou o envio de expedição científica.
3. Os relatórios dos observadores referidos no Artigo VII do presente Tratado
deverão ser transmitidos aos representantes das Partes Contratantes que participarem
das reuniões previstas no Parágrafo 1 do presente Artigo.
4. As medidas previstas no Parágrafo 1 deste Artigo tornar-se-ão efetivas quando
aprovadas por todas as Partes Contratantes, cujos representantes estiverem autorizados a
participar das reuniões em que sejam estudadas tais medidas.
5. Todo e qualquer direito estabelecido no presente Tratado poderá ser exercido a
partir da data em que o Tratado entrar em vigor, tenham ou não sido propostas,
consideradas, ou aprovadas, conforme as disposições deste Artigo, as medidas
destinadas a facilitar o exercício de tais direitos.
ARTIGO X
Cada uma das Partes Contratantes compromete-se a empregar esforços
apropriados, de conformidade com a Carta da Nações Unidas, para que ninguém exerça
na Antártica qualquer atividade contrária aos princípios e propósitos do presente
Tratado.
ARTIGO XI
1. Se surgir qualquer controvérsia entre duas ou mais das Partes Contratantes, a
respeito da interpretação ou aplicação do presente Tratado, estas Partes Contratantes se
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consultarão entre si para que o dissídio se resolva por negociação, investigação,
mediação, conciliação, arbitramento, decisão judicial ou outro meio pacífico de sua
escolha.
2. Qualquer controvérsia dessa natureza, que não possa ser resolvida por aqueles
meios, será levada à Corte Internacional de Justiça, com o consentimento, em cada caso,
de todas as Partes interessadas. Porém se não for obtido um consenso a respeito do
litígio não se eximirão da responsabilidade de continuar a procurar resolver por
qualquer dos vários meios pacíficos referidos no Parágrafo 1 deste Artigo.
ARTIGO XII
1. a) O presente Tratado pode ser modificado ou emendado em qualquer tempo,
por acordo unânime das Partes Contratantes cujos representantes estiverem habilitados a
participar das reuniões previstas no Artigo IX. Qualquer modificação ou emenda entrará
em vigor quando o Governo depositário tiver recebido comunicação, de todas as Partes
Contratantes, de a haverem ratificado.
b) Tal modificação ou emenda, daí por diante, entrará em vigor em relação a
qualquer outra Parte Contratante quando o Governo depositário receber notícia de sua
ratificação. Qualquer Parte Contratante de que não se tenha notícia de haver ratificação,
dentro de dois anos a partir da data da vigência da modificação ou emenda, de acordo
com a disposição do Subparágrafo 1(a) deste Artigo, será considerada como se tendo
retirado do presente Tratado na data da expiração daquele prazo.
2. a) Se, depois de decorridos trinta anos da data da vigência do presente Tratado,
qualquer das Partes Contratantes, cujos representantes estiverem habilitados a participar
das reuniões previstas no Artigo IX, assim o requerer, em comunicação dirigida ao
Governo depositário, uma conferência de todas as Partes Contratantes será realizada
logo que seja praticável para rever o funcionamento do Tratado.
b) Qualquer modificação ou emenda ao presente Tratado, que for aprovada
em tal conferência pela maioria das Partes Contratantes nela representadas, inclusive a
maioria daquelas cujos representantes estão habilitados a participar das reuniões
previstas no Artigo IX, será comunicada pelo Governo depositário a todas as Partes
Contratantes imediatamente após o término da conferência e entrará em vigor de acordo
com as disposições do Parágrafo 1 do presente Artigo.
c) Se qualquer modificação ou emenda não tiver entrado em vigor, de acordo
com as disposições do Subparágrafo 1(a) deste Artigo, dentro do período de dois anos
após a data de sua comunicação a todas as Partes Contratantes, qualquer Parte
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Contratante poderá, a qualquer tempo após a expiração daquele prazo, comunicar ao
Governo depositário sua retirada do presente Tratado e esta retirada terá efeito dois anos
após o recebimento da comunicação pelo Governo depositário.
ARTIGO XIII
1. O presente Tratado estará sujeito à ratificação por todos os Estados signatários.
Ficará aberto à adesão de qualquer Estado que for membro das Nações Unidas, ou de
qualquer outro Estado que possa ser convidado a aderir ao Tratado com o
consentimento de todas as Partes Contratantes cujos representantes estiverem
habilitados a participar das reuniões previstas ao Artigo IX do Tratado.
2. A ratificação ou adesão ao presente Tratado será efetuada por cada Estado de
acordo com os seus processos constitucionais.
3. Os instrumentos de ratificação ou de adesão serão depositados junto ao Governo
dos Estados Unidos da América, aqui designado Governo depositário.
4. O Governo depositário informará todos os Estados signatários e os aderentes, da
data de cada depositário de instrumento de ratificação ou adesão e data de entrada em
vigor do Tratado ou de qualquer emenda ou modificação.
5. Feito o depósito dos instrumentos de ratificação por todos os Estados
signatários, o presente Tratado entrará em vigor para esses Estados e para os Estados
que tenham depositado instrumentos de adesão. Posteriormente o Tratado entrará em
vigor para qualquer Estado aderente na data do depósito de seu instrumento de adesão.
6. O presente Tratado será registrado pelo Governo depositário, de conformidade
com o Artigo 102 da Carta das Nações Unidas.
ARTIGO XIV
O presente Tratado, feito nas línguas inglesa, francesa, russa e espanhola, em
versões igualmente autênticas, será depositado nos arquivos do Governo dos Estados
Unidos da América, que enviará cópias aos Governos dos Estados signatários e
aderentes.
EM FÉ QUE, os plenipotenciários abaixo assinados, devidamente autorizados,
firmam o presente Tratado.
FEITO em Washington, neste primeiro dia de dezembro de mil novecentos e
cinqüenta e nove.
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Apêndice A do Anexo A

Membros do Tratado da Antártica

Membros do Tratado
Membros consultivos
Argentina

Bulgária

Austrália

China

Chile

Equador

França

Finlândia

Nova Zelândia

Alemanha

Noruega

Índia

Reino Unido

Itália

Bélgica

Holanda

Japão

Peru

Federação Russa

Polônia

África do Sul

República da Coréia

Estados Unidos da América

Espanha

Brasil

Suécia
Uruguai
Membros não-consultivos

Áustria

Guatemala

Canadá

Hungária

Colômbia

Papua Nova Guiné

Cuba

Romênia

República Tcheca

República Eslovaca

República da Coréia dos Povos Democráticos

Suíça

Dinamarca

Turquia

Estônia

Ucrânia

Grécia

Venezuela
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ANEXO B
PROJETOS DESENVOLVIDOS NA EACF

Linha de Pesquisa Rede 1 - Mudanças Ambientais Globais

1 - Interação atmosfera e gelo
Cientistas irão investigar como a circulação atmosférica transporta partículas para
todo o planeta, por meio de registro no gelo da Antártica.
Projeto: Identificação de Alterações Ambientais na Península Antártica
Empregando-se o Estudo da Linha de Equilíbrio e a Análise de Composição Elementar
em Amostras de Ar e Gelo por PDMS - GERAG

2 - Clima impresso nas rochas
Cientistas investigam nas rochas como era o clima em épocas muito antigas
Projeto: Mudanças Paleoclimáticas na Antártica durante o Cenozóico: o registro
geológico terrestre – MUPA – Coordenador : Geólogo Paulo Roberto dos Santos

3 - Grupo de Oceanografia de Altas Latitudes
3.1 - Oceano Austral
Serão investigados parâmetros ambientais bióticos e abióticos do Oceano Austral.
3.2 - Movimento das águas
Os oceanos são responsáveis pela manutenção do clima terrestre. Serão estudados
os movimentos da água do oceano austral: superficial, por meio de lançamento de bóias
de deriva que emitem um sinal que, captado por satélite, determina a trajetória e a
velocidade da massa d'água, e as águas de fundo, onde serão utilizados outros meios,
com coleta feita por uma roseta de 12 garrafas.
3.3 - Fitoplâncton
Estudo do fitoplâncton marinho, ou seja, as algas microscópicas que vivem em
suspensão na coluna d'água. Será investigada a assimilação de dióxido de carbono
(CO2) pelas microalgas marinhas, informação fundamental para o entendimento do
papel dos oceanos no ciclo global do carbono.
3.4 - Zooplancton
Além dos vegetais unicelulares, o grupo estudará também os animais que vivem
em suspensão na coluna d'água, o zooplâncton. Esse conhecimento é fundamental para
108

fazer um futuro gerenciamento costeiro ou administração pesqueira. Um dos aspectos da
investigação é sobre a influência da radiação UV-B (decorrente do buraco na camada de
ozônio) no desenvolvimento de ovos e larvas.
3.5 - Cetáceos
Será feita uma análise geral da presença de baleias relacionando essa ocorrência
aos fatores bióticos e abióticos.
3.6 - Elefantes marinhos
A equipe coordenada pela doutora Mônica Muelbert irá determinar as áreas de
alimentação de elefantes-marinhos da Ilha Elefante, relacionando as áreas de
alimentação a fatores ambientais e oceanográficos e a mudanças globais.

Projeto:

Grupo

de

Oceanografia

de

Altas

Latitudes

(GOAL)

Coordenador do Goal e da equipe de movimento oceânico: Carlos Alberto Eiras Garcia
- Fundação Universidade de Rio Grande

4 - O buraco de ozônio
Camada de ozônio (O3) concentrada sobretudo a uma altura de 25 quilômetros
funciona como filtro de raios solares. O Buraco nessa camada afeta a vida no planeta,
causando, inclusive, câncer de pelo nos seres humanos
Projeto: Estudos da radiação UV-B e Ozônio na Antártica - OZÔNIO
coordenador: Volker Kirchhoff

5 - A temperatura da mesosfera e o efeito estufa
Investigação da temperatura na parte da atmosfera localizada a 90 km de altitude,
por anos seguidos, ajudará a explicar mudanças globais e Investigação do efeito estufa
na baixa atmosfera e a mudança climática global será possível por meio do
monitoramento da temperatura da região da mesosfera superior, próxima a 90 km de
altitude, na Antártica. Comandante Ferraz.
Projeto: Monitoramento de Longo Prazo da Temperatura da Mesosfera na Região
Polar Antártica - FotAntar

6 - Efeito do sol no meio ambiente terrestre
O projeto vai caracterizar, estudar e entender os diferentes efeitos à interação entre
anomalias presentes no meio geoespacial e atmosfera terrestre.
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Projeto: Novos Diagnósticos de Anomalias no meio Ambiente e seus Efeitos na
Atmosfera Terrestre Polar, Regional e Global - VLF

Linha de Pesquisa Rede 2 - Monitoramento Ambiental Local

7 - O seqüestro de carbono pelo oceano e suas conseqüências
Anualmente, os oceanos captam dois bilhões de toneladas de carbono da
atmosfera.

Cientistas

irão

analisar

se

está

aumentando

essa

captação

e

quais suas conseqüências.
Projeto: Sistema Carbonato - GABA

8 - Poluição por combustíveis fósseis
A presença de hidrocarbonetos de petróleo é o principal indicador para avaliar o
grau de contaminação por derivados de petróleo
Projeto: Hidrocarbonetos de Petróleo - HPAntar

9 - Marcadores químicos
Análise

química

avalia

contaminação

por

esgoto

e

por

compostos

orgânicos persistentes.
Projeto: Poluentes orgânicos persistentes (POPs) e esgotos - POPs-Antar

10 - Microorganismos no frio
Estudo identificará microorganismos presentes na Baía do Almirantado.
Projeto: Análise da biodiversidade e biogeografia de microorganismos indicadores
de poluição fecal, degradadores de compostos xenobióticos e análise da estrutura de
comunidade na Baía do Almirantado - MICROBIO.

11 - Qualidade da água
A presença de determinados elementos químicos determina a qualidade da água e,
em conseqüência, a base para o desenvolvimento da cadeia alimentar.
Projeto: Hidrogeoquímica da Baía do Almirantado – HIDROGEOQUIMBA
Comportamento das correntes na Enseada Martel.
Coordenado pela doutora Elisabete S. Braga G. Saraiva, do Instituto
Oceanográfico da USP.
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12 - Feições de fundo e sedimentos
Trabalho irá possibilitar o reconhecimento das feições de fundo da parte
rasa da Enseada Martel, com a utilização de sonar de varredura lateral e ecossondagem.
Projeto: Caracterização Textural da Superfície de fundo e suas relações com a
dinâmica sedimentar na Enseada Martel - CADISMAR
Coordenado pelo doutor Michel Michaelovitch de Mahiques, do Instituto
Oceanográfico da USP.

13 - Seres do fundo do mar
O conhecimento da estrutura (densidade, biomassa, composição específica e
diversidade) dessas comunidades constitui elemento básico para fundamentar futuras
investigações de alterações ambientais, como provável resultado da continuidade da
presença humana e de suas instalações, bem como um importante instrumento para um
plano de gestão ambiental.
Projeto: Avaliação do conhecimento da estrutura das comunidades bentônicas
para o gerenciamento ambiental da Baía do Almirantado – GABABENTOS.
Coordenado pela Dra. Thaïs Navajas Corbisier, da USP.

14 - Efeito dos dejetos nas comunidades marinhas
Este grupo analisará o impacto que os resíduos de esgoto e óleo gerados pela
Estação Ferraz provoca no bentos, organismos que vivem no sedimento no fundo do
mar.
Projeto: Implantação de estratégia de monitoramento de impacto ambiental na
fauna bentônica da zona costeira rasa da Baía do Almirantado - GEAMB
Coordenado pela Dra. Lúcia de Siqueira Campos-Creasey

15 - Indicadores biológicos
Peixe e anfípoda serão utilizados como indicadores da presença de
poluentes na Baía do Almirantado.
Projeto: Monitoramento do impacto ambiental na Baia do Almirantado por meio
de biomarcadores – MONIBIO
Coordenado pelo doutor Phan Van Ngan do Instituto Oceanográfico da USP

111

16 - Aves e Pinipédios
Grupo irá fazer contagem de aves e pinipédios presentes na Baía do Almirantado e
estudar possíveis impactos da ação humana nas comunidades de aves.
Projeto: Distribuição, abundância e biologia das aves da Baia do Almirantado,
Ilha Rei George - Shetland do Sul – AVES
Coordenado pelo doutor Martin Sander, da Unisinos

17 - Flora antártica
Pesquisadores irão identificar, descrever e mapear as comunidades vegetais em
áreas de degelo adjacentes a Baía do Almirantado, possibilitando a avaliação de impacto
pela ação antrópica ou por fenômenos naturais.
Projeto: Comunidades Vegetais de Áreas de degelo da Antártica - CVA
Coordenado pelo Dr. Antônio Batista Pereira

18 - Solos gelados
A composição química do solo é também um indicador importante do impacto
ambiental - antrópico ou natural - no ecossistema.
Projeto: Criossolos Austrais: solos criogênicos da Antártica - distribuição,
ciclagem biogeoquímica, seqüestro de carbono e retenção de metais pesados –
CRIOSSOLOS.
Coordenado pelo Dr. Carlos Ernesto Schaefer, da Universidade Federal de Viçosa.

19 - Tecnologia de edificações
Este projeto busca uma arquitetura adequada à Antártica, visando otimizar as
edificações brasileiras e reduzir impacto ambiental.
Projeto: Desenvolvimento de tecnologias apropriadas e planejamento de ações
visando a minimização do impacto ambiental das edificações brasileiras na Antártica,
através da otimização na manutenção, ordenamento no crescimento e procedimentos
específicos de uso – ARQUIANTAR.
Coordenado pela Dra. Cristina Engel Alvarez, professora da Universidade Federal
do Espírito Santo.
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ANEXO C
LISTA DE ESTAÇÕES EM FUNCIONAMENTO NA ANTÁRTICA
Estação

País

Estação

País

Estação

País

11 de septiem

Chile

Federico

Chile

Novolazarevskaya

Russia

Aboa

Finland

Fossil Bluff

Un.Kingdom

Odell Glacier

USA

Abr. de Maipú

Chile

Gabriel de Castilla

Spain

Ohridiski

Bulgaria

Amundsen-Scott

USA

Gabriel Videla

Chile

Orcadas

Argentina

Huneeus

Chile

Gondwana

Germany

Palmer

USA

Arctowski

Poland

Great Wall

China

Petrel

Argentina

Artigas

Uruguay

Gregor Mendel

Czech Repub.

Primavera

Argentina

Arturo Parodi

Chile

Guillermo Mann

Chile

Princess Elisabeth

Belgium

Arturo Prat

Chile

Halley

Unit.Kingdom

Progress 2

Russia

Asuka

Japan

Juan Carlos I

Spain

Prud'homme

France

Bahía Yankee

Chile

Jubany

Argentina

Ramón Cañas

Chile

Belgrano II

Argentina

Julio Escudero

Chile

Refugio Ecuador

Ecuador

Bellingshausen

Russia

Julio Ripamonti

Chile

Rodolfo Marsh

Chile

B. O'Higgins

Chile

King Sejong

Korea

Rothera

Un. Kingdom

Brown

Argentina

Kohnen

Germany

Rothera Skiway

Un. Kingdom

Browning Pass

Italy

Kunlun

China

Russkaya

Russia

Cámara

Argentina

Law – Racovita

Australia

S17

Japan

Casey

Australia

Lenindgradskaya

Russia

San Martín

Argentina

Collins

Chile

Luis Carvajal

Chile

SANAE IV

South Africa

Comte Ferraz

Brazil

Luis Risopatron

Chile

Scott Base

New Zealand

Concordia

France/Ita

Macchu Picchu

Peru

Signy

Un. Kingdom

D10 skiway

France

Maitri

India

Siple Dome

USA

D85 skiway

France

Maldonado

Ecuador

Sitry Point

Italy

Dak.Gangotri

India

Marambio

Argentina

Sky Blu

Un. Kingdom

Dallman

Germany

Marble Point

USA

Sobral

Argentina

Davis

Australia

Mario Zucchelli

Italy

Soyuz

Russia

Decepcíon

Argentina

Matienzo

Argentina

Syowa

Japan

Dome Fuji

Japan

Mawson

Australia

Ruperto Elich.

Uruguay

Druzhnaya 4

Russia

McMurdo

USA

Talos Dome

Italy

Dum. d'Urville

France

Melchior

Argentina

Tor

Norway

Edgew. -David

Australia

Mid Point

Italy

Troll (4)

Norway

Edmonson Point

Italy

Mirny

Russia

Vernadsky

Ukraine

Eduardo Frei

Chile

Mizuho

Japan

Vostok

Russia

Enigma Lake

Italy

Molodezhnaya

Russia

Wasa

Sweden

Esperanza

Argentina

Mol.Airfield

Russia

Wilkins Runway

Australia

Estación marit

Chile

Neumayer

Germany

Yelcho

Chile

Federico Gue a

Chile

Novolazarevskaya

Russia

Zhongshan

China
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ANEXO D
USO DO MODELO DE OTIMIZAÇÃO HOMER

O modelo de otimização HOMER é um modelo de otimização, que simplifica a
tarefa de avaliação de projetos de sistemas de potência para várias aplicações. Ao
projetar um sistema de potência, devem ser tomadas decisões sobre as configurações a
serem implementadas. A grande variedade de opções tecnológicas, a variação dos
custos de cada opção e a disponibilidade de recursos torna essas decisões ainda mais
difíceis. O algoritmo de otimização e análise de sensibilidade do HOMER torna mais
fácil a avaliação dessas diversas possibilidades de configurações de sistemas.
Para usar o HOMER devem ser fornecidos ao modelo dados de entrada que
descrevam as possíveis opções tecnológicas a serem avaliadas, assim como, custos de
cada componente e disponibilidade de recursos. O HOMER utiliza esses dados para
simular diferentes configurações de sistemas ou combinações de componentes e gera
resultados que podem ser vistos como uma lista de configurações exeqüíveis ordenadas
pelo custo. Além dessa avaliação, pode ser exibida, também, uma larga variedade de
tabelas e gráficos para ajudar na comparação das configurações e avaliar cada uma delas
econômica e tecnicamente.
O HOMER ainda pode ser utilizado para explorar o efeito que a mudança de
algum fator (disponibilidade de recurso condições econômicas) tem de afetar os custos
efetivos ou na melhor opção de projeto. Esses efeitos são avaliados na análise de
sensibilidade. Nesta análise, pode ser verificado qual fator tem maior impacto nos
projetos e operações do sistema.

Como trabalha o HOMER ?
O HOMER simula a operação de cada sistema realizando um balanço de energia
de cada uma das 8.760 horas do ano. Para cada hora, o HOMER calcula a demanda
elétrica e a potência que cada sistema poderá fornecer.
O HOMER realiza esse cálculo de balanço de energia para cada configuração que
desejamos considerar. Ele determina se a configuração é exeqüível e se pode suportar a
demanda solicitada nas condições especificadas e estima o custo do sistema. O cálculo
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dos custos considera o custo de capital, substituição, operação e manutenção,
combustível e os juros.

Análise de sensibilidade
Para a análise de sensibilidade, deverão ser definidas quais variáveis de entrada
serão consideradas. Deste modo, o HOMER repete o processo de otimização para todas
as entradas das variáveis especificadas.

Para melhor entender como o modelo de otimização funciona, este apêndice apresentará
um tutorial, dividido em capítulos distintos:

Apêndice A – Definições das variáveis econômicas, fórmulas utilizadas, definições de
custos e outras variáveis;
Apêndice B – Passos para simular um caso, utilizando como exemplo um sistema com
um gerador e uma aerogerador.
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Apêndice A do Anexo D - Variáveis econômicas

1 – Variáveis de entrada:

1.1 – Taxa de juros real anual (interest rate)
Unidade: %
Símbolo: i

É dada pela equação:

i=

i´− f
1+ f

Onde:
i = taxa de juros real (%);
i´ = taxa de juros nominal (%) (taxa que você pode conseguir um empréstimo); e
f = índice de inflação anual(%).

1.2 – Tempo de vida do projeto (project lifetime)
Unidade: anos
Símbolo: Rproj

É o período de tempo sobre o qual os custos do sistema ocorrem.

1.3 – Custo fixo de capital
Unidade: $
Símbolo: Ccap,fixo

É o custo de capital que ocorre no início do projeto, independente do tamanho ou
arquitetura do sistema de potência.
É usado para calcular o “outro custo anualizado” de capital, afetando o valor presente
líquido de cada sistema, mas no mesmo montante. Portanto, não tem efeito na
hierarquização dos sistemas.
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1.4 – Custo fixo de O&M
Unidade: $/ano
Símbolo: Com,fixo

O custo fixo de operação e manutenção é o custo anual periódico que ocorre
independente do tamanho ou arquitetura do sistema de potência.
É usado para calcular o “outro custo anualizado” de capital, afetando o valor presente
líquido de cada sistema, mas no mesmo montante. Portanto, não tem efeito na
hierarquização dos sistemas.

1.5 – Penalidade por falta de capacidade
Unidade: $/kWh
Símbolo: ccs

É a penalidade que o HOMER aplica ao sistema por qualquer falta de capacidade que
ocorra durante o ano.
Esse valor é utilizado para o cálculo do “outro custo de O&M”.

Todas essas variáveis de entrada poderão ser incluídas na análise de sensibilidade.

Cabe ressaltar que o HOMER não calcula a taxa interna de retorno. A Taxa
Interna de Retorno (TIR) é a taxa necessária para igualar o valor de um investimento
(valor presente) com os seus respectivos retornos futuros ou saldos de caixa. Então, para
o cálculo, é requerido uma comparação entre dois valores no tempo. Como o HOMER
não faz comparações entre os sistemas, esse valor não é calculado pelo modelo .

2 – Outras variáveis:

2.1 – Valor presente
Unidade: $
Símbolo: VP
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É o valor de hoje a ser recebido em t anos a uma taxa de juros de r.

É dado pela equação:

VP =

VF
(1 + i ) t

Onde:
i = taxa de juros (%); e
t = tempo a ser considerado (anos).

2.2 – Valor Futuro
Unidade: $
Símbolo: VF

É o valor até o qual um investimento crescerá após t anos, com juros compostos a uma
taxa de juros anual de i.

É dado pela equação:
VF = VP × (1 + i ) t

Onde:
i = taxa de juros (%); e
t = tempo a ser considerado (anos).

2.3 – Fator de fundo
Unidade: adimensional
Símbolo: SFF

Esse fator é a taxa utilizada para calcular o valor futuro de uma anuidade. É dado pela
equação:
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SFF =

i
(1 + i ) t − 1

Onde:
i = taxa de juros (%); e
t = tempo a ser considerado (anos).

Temos então que:

VFanuidade =

VPparcelas
SFF

Onde:
VFanuidade = valor futuro de uma série estável de fluxos de caixa; e
VPparcelas = valor presente que está sendo pago todos os anos.

2.4 – Fator de recuperação de capital
Unidade: adimensional
Símbolo: CRF

Esse fator é a taxa utilizada para calcular o valor presente de uma anuidade. É dado pela
equação:
i (1 + i ) t
CRF =
(1 + i ) t − 1

Onde:
i = taxa de juros (%); e
t = tempo a ser considerado (anos).

O CRF é o valor inverso do fator de anuidade.

VPanuidade =

VP
CRF
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Onde:
VPanuidade = valor presente de uma série estável de fluxos de caixa ($); e
VP = valor presente ($).

2.5 – Custo de capital inicial
Unidade: $
Símbolo: Ccap

É o custo total dos componentes instalados no início do projeto.

2.6 – Custo de O&M
Unidade: $
Símbolo: Com

É o custo anual de operação e manutenção de um componente.

2.7 – Custo de substituição
Unidade: $
Símbolo: Crep

É o custo para substituir um componente no final do seu tempo de vida. Este custo pode
ser diferente do custo de capital inicial.

2.8 – Custo anualizado
Unidade: $/ano
Símbolo: Cann
O custo anualizado de um componente é igual ao custo de operação e manutenção mais
os custos de capital e de substituição, anualizados no tempo de vida do projeto. Se
aplicável, deverá ser somado também o custo do combustível.
O custo anualizado é usado para comparar os custos dos diferentes componentes porque
mensura as contribuições relativas de cada um no custo presente líquido total. Esse
custo permite uma comparação de custos justa entre componentes com baixo custo de
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capital e alto custo de operação (como os diesel geradores) com componentes com alto
custo de capital e baixo custo de operação (como painéis fotovoltaicos e turbinas
eólicas).

É dado pela equação:
C ann = C acap + C aom + Carep + C comb

Onde:
Cacap = custo de capital anualizado do componente;
Caom = custo de O&M anualizado do componente;
Carep = custo de substituição anualizado do componente;
Ccomb = custo do combustível.

2.9 – Custo de capital anualizado
Unidade: $/ano
Símbolo: Cacap
É o custo de capital inicial (Ccap) do componente anualizado no tempo de vida do
projeto.

É dado pela equação:

C acap = C cap × CRF , onde
Onde:
Ccap = custo de capital inicial do componente($); e
CRF = fator de recuperação de capital.

2.10 – Custo de substituição anualizado
Unidade: $/ano
Símbolo: Carep
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O custo de substituição anualizado de um componente do sistema é o valor anualizado
de todos os custos de substituição que vem ocorrendo do começo ao final do tempo de
vida do projeto menos o valor dos componentes que não deverão ser substituídos no
final do tempo de vida do projeto.

É dado pela equação:

C arep = C rep × f rep × SFF − S × SFF

Onde
Crep = custo de substituição;
S = valor recuperado no final do tempo de vida do projeto; e
frep = fator de substituição.

Sendo:

⎧CRF(i , Rproj ) / CRF( i , Rrep ) , seRrep > 0⎫
⎪
⎪
frep = ⎨0, seRrep = 0
⎬
⎪
⎪
⎩
⎭

Onde
Rrep = duração do custo de substituição, dado por:

Rrep = Rcompx

Rproj
Rcomp

Onde
Rproj = tempo de vida do projeto; e

Rcomp = tempo de vida do componente.

e

S = C rep ×

Rrem
Rcomp
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Onde:
Rrem é o tempo de vida remanescente do componente no final do tempo de vida do
projeto.

3 - Variáveis de saída

3.1 – Outros custos de capital
Unidade: $
Símbolo: Ccap,other

O custo fixo de capital do sistema e os custos associados a qualquer medida de
eficiência aplicada na carga primária são aglomerados nessa variável.

É dado pela equação:

C cap ,other = C cap , fixo + C eff

Onde:
Ccap,fixo = custo de capital fixo; e
Ceff = custo das medidas de eficiência, implementados na carga.

3.2 – Outros custos de capital anualizados
Unidade: $/ano
Símbolo: Cacap,other

Os custos são anualizados pelo fator de recuperação de capital, dados pela
equação:

C acap ,other = C cap ,other × CRF
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Onde:
Ccap,other = outros custos de capital; e
CRF = fator de recuperação de capital.

3.3 - Outros custos de O&M
Unidade: $/ano
Símbolo: Com,other

Esse custo é dado pela equação:

C om ,other = C om , fixo + C cs + C emissions

Onde:
Com,fixo = custo fixo de O&M do sistema($/ano);
Ccs = penalidade por falta de capacidade ($/ano); e
Cemissions = penalidades por emissões de poluentes($/ano).

E sendo:

C cs = ccs × E cs ,

Onde:
ccs = penalidade por falta de capacidade ($/kWh); e
Ecs = total falta de capacidade (kWh/ano)
e

C emissions =

∑c

p

×Mp

1000

,

Onde:
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Cp = penalidade pela emissão do poluente p ($/ton); e
Mp = emissões anuais do poluente p (kg/ano).

3.4 – Outros custos de substituição anualizados
Unidade: $/ano
Símbolo: Carep,other

O único custo de substituição que não é associado com nenhum componente é aquele
associado às medidas de eficiência na carga primária. Esses custos, assim como o valor
recuperado das medidas de eficiência no final do tempo de vida do projeto, são
contabilizados nos outros custos de substituição.

⎡
⎤
⎛R
⎞
× SFF (i, R proj )⎥
C arep ,other = C eff × ⎢ f rep × SFF (i, Reff ) − ⎜ rem
⎟
Reff ⎠
⎝
⎣
⎦

Onde:

⎧CRF( i , Rproj ) / CRF( i , Rrep ) , seRrep > 0⎫
⎪
⎪
frep = ⎨0, seRrep = 0
⎬
⎪
⎪
⎩
⎭

Ceff = custo de capital das medidas de eficiência;
SFF = Fator de fundo;
i = taxa de juros real;
Reff = tempo de vida das medidas de eficiência;
Rproj = tempo de vida do projeto

E ainda:

Rrep = duração do custo de substituição, dado por:

Rrep = Reff x

R proj
Reff
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Rrem = tempo remanescente das medidas de eficiência no final do tempo de vida projeto,
dado por:
Rrem = Reff − (R proj − Rrep )

Como faz com todos os componentes do sistema, o HOMER assume uma
desvalorização linear nas medidas de economia, então, o valor recuperado no finaldo
tempo de vida do projeto (S) é proporcional ao tempo de vida remanescente. Deste
modo, é dado pela equação:

S = C eff ×

Rrem
Reff

3.5 – Outros custos anualizados
Unidade: $/ano
Símbolo: Cann, other

É a soma dos outros custos de capital anualizados, outros custos de substituição
anualizados e dos outros custos de O&M.
C ann ,other = C acap ,other + C arep ,other + C om,other

3.6 – Custo anualizado total
Unidade: $/ano
Símbolo: Cann,tot

É a soma dos custos anualizados de cada componente do sistema mais os outros custos
anualizados.

É dado pela equação:
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C ann, tot = ∑ C ann + C ann ,other

Onde:
Cann, other = outros custos anualizados; e
Cann = custo anualizado.

3.7 - Custo total presente líquido
Unidade: $
Símbolo: CNPC
Todos os sistemas são rankeados conforme esse custo e todas as demais variáveis de
saídas econômicas são calculadas com o propósito de encontrar esse custo. É dado pela
seguinte equação:

C NPC =

C ann ,tot
CRF

Onde:
Cann,tot = custo anualizado total ($/ano); e
CRF = fator de recuperação de capital.

3.8 - Custo nivelado de energia
Unidade: $/kWh
Símbolo: COE

O HOMER define o COE como o custo médio por kWh da energia elétrica útil
produzida pelo sistema. Para calcular o COE, o HOMER divide o custo anualizado da
produção de energia elétrica (custo total anualizado menos o custo de atender a carga
térmica) pelo total de energia elétrica produzida.
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É dado pela equação:

COE =

C ann ,tot − (cboiler × Etherm )
E prim , AC + E prim , DC + E def + E rede

Onde:
Cann,tot = custo total anualizado do sistema ($/ano);
cboiler = custo marginal do boiler ($/kWh);
Etherm = total de carga térmica atendida (kWh/ano);
Eprim,AC = total de carga AC primária atendida (kWh/ano);
Eprim,DC = total de carga DC primária atendida (kWh/ano);
Edef = carga servida (kWh/ano)
Egrid = total de energia da concessionária (kWh/ano)

Observação: O COE é uma unidade conveniente para comparar os sistemas, mas o
HOMER não hierarquiza os sistemas baseado no COE e sim no NPC.
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Apêndice B do Anexo D
Passos básicos para simular um caso no HOMER

Serão apresentados neste capítulo onze passos básicos para o entendimento da
ferramenta HOMER.
Cabe ressaltar que todos os dados desse apêndice foram utilizados apenas como
exemplo para a utilização do HOMER, não tendo qualquer correlação com os dados
desse estudo.

Passo 1 – Formular uma questão que o HOMER possa ajudar a responder:

HOMER pode responder uma larga faixa de perguntas sobre o projeto de sistemas
de potência. Algumas questões importantes que o HOMER pode responder:

1 – É técnica e economicamente viável adicionar um aerogerador no meu sistema, que
atualmente utiliza geração à diesel?
2 – Quanto o custo do diesel deve aumentar para fazer as células fotovoltaicas serem
viáveis economicamente?
3 – O projeto escolhido atenderá o crescimento da demanda previsto?
4 – Como as mudanças no valor médio da velocidade do vento e no preço do diesel
afetam a exeqüibilidade de se instalar turbinas eólicas em um projeto de geração à
diesel?

Deste modo, a partir da formulação da questão a ser solucionada pelo HOMER,
iniciaremos o estudo dos parâmetros, variáveis e dados de entrada necessários para
estudo do projeto desejado.

Passo 2 – Criando um arquivo no HOMER

O arquivo do HOMER contém toda a informação sobre as opções tecnológicas a
serem adotadas, custos de cada componente e disponibilidade de recursos necessárias à
avaliação dos projetos dos sistemas de potência.
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Passo 3 – Construindo o diagrama esquemático

O diagrama esquemático representa todas as tecnologias que se deseja avaliar na
otimização do sistema. Poderá incluir componentes que não estarão sendo utilizados na
solução de projeto ótima.
Deste modo, o projetista deverá adicionar os componentes desejados e as cargas do
sistema a ser considerado. Neste caso, será considerado o uso de um diesel gerador e um
aerogerador.
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Passo 4 – Inserir os dados da carga

Os dados de carga são variáveis de entrada para a simulação do HOMER. Esses
dados descrevem a demanda elétrica que o sistema deverá atender.

Os dados de

potência (kW) informados serão horários, podendo ser informados os meses e o tipo do
dia (semana ou fim de semana). Poderá, ainda, ser considerado o caso de
implementação de medidas de eficiência energética, devendo ser informado o fator de
redução de consumo de energia previsto.
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Passo 5 – Inserir detalhes dos componentes a serem utilizados

Esses dados de entrada descrevem as opções tecnológicas, os custos dos
componentes, os tamanhos e os números de cada componente que serão utilizados nas
simulações.

1 - Gerador:

Esses dados de entrada representam que o custo inicial da instalação de um diesel
gerador é $1500/kW, o custo para substituição é de $1200/kW e o custo de O&M é de
$0.05/h/kW. Esses valores podem ser definidos ainda, pelo projetista, como lineares ou
não lineares.
Deverão ser informados, também, os tamanhos dos componentes a serem
considerados. Esses valores são chamados de variáveis de otimização. Caso seja de
interesse simular apenas um tamanho de gerador, deverá ser incluído apenas um valor.
No caso de interesse em considerar uma faixa de geradores, deverão ser incluídos esse
valores na referida tabela.

Neste caso, serão simulados sistemas utilizando geradores de 15kW. Para simular
mais de um gerador, deverão ser informadas quais potências serão utilizadas na tabela
de tamanhos a considerar. Cabe ressaltar que inserir o valor “zero” possibilita que o
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HOMER faça simulações sem a utilização de geradores, podendo até mesmo ser essa
solução a ótima do sistema.

O HOMER utiliza os valores da curva de custos como parte do processo de
simulação e otimização para determinar o quanto instalar, operar e manter um diesel
gerador irá adicionar de custos ao custo do sistema.

2 - Aerogerador

O HOMER disponibiliza alguns modelos de aerogeradores disponíveis no
mercado. Estes modelos já possuem a curva de potência no banco de dados do próprio
modelo. Porém, poderá ser incluído um novo modelo devendo, neste caso, serem
inseridos todos os dados técnicos do referido componente.

Será apresentado em uma próxima etapa desse tutorial, as curvas de potência dos
aerogeradores.
Após a escolha do modelo, deverão ser informados os dados referentes ao custo
do equipamento escolhido.
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Neste caso, como já foi escolhida um aerogerador de 10kW, os custos são
referentes a esse equipamento. Sendo assim, os dados de entrada são custo de capital de
$30000/10kW, custo de substituição de $25000/10kW e custo de O&M de
$500/10kW/ano.

Para o caso dos aerogeradores, a tabela de tamanhos a serem considerados não
solicita as possíveis faixas de potência a serem utilizadas, mas sim, a quantidade de
turbinas, com a potência pré-escolhida, que deverá ser considerada na simulação.

Neste caso, o HOMER irá simular sistemas com nenhum ou um aerogerador de
10kW.

3 - Bateria

Os dados de entrada da bateria são disponibilizados semelhantemente ao
aerogerador. O projetista deverá escolher o tipo de bateria que será utilizado e fornecer
os dados de custo e quantidades a serem consideradas.

O HOMER irá exibir todas as propriedades do referido modelo de bateria.
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A simulação do HOMER deverá considerar 8 unidades da bateria modelo L16P.

Deste modo, a etapa de inserção de dados dos componentes é finalizada.

O diagrama esquemático agora exibe os equipamentos escolhidos para representar
e modelar sistema.

Passo 6 – Inserir detalhes dos recursos

Os dados de entrada dos recursos descrevem a disponibilidade de radiação solar,
vento, água e combustível para cada hora do ano. Esta seção descreve como definir os
dados de entrada para vento e gerador, que é o caso que está sendo utilizado como
exemplo neste capítulo.
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Para dados de entrada do recurso vento, poderão ser importados, arquivos com
dados horários ou inseridos valores mensais médios de velocidade.

Deste modo, o projetista insere no modelo os dados de velocidade de vento (m/s),
altura do anemômetro (m) no qual a referida velocidade foi medida e altitude do local
(m acima do nível do mar).

HOMER aceita como dados de entrada os valores mais altos de vento registrados
no mês. E, a partir desses valores, calcula o valor médio.
Poderá ser utilizado como dado de entrada também o valor médio das velocidades
registradas no ano. A partir desses valores, poderá ser calculado o fator de escala,
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dividindo o valor médio dentre os valores mais altos registrados e o valor médio anual.
O HOMER então utiliza como dados de entrada os valores mais altos registrados,
multiplicado pelo fator de escala.
Inicialmente, o HOMER ajusta o valor médio anual para o mesmo valor do valor médio
dos valores mais altos registrados, tornando assim, o fator de escala igual a um.
Mas, para melhor analisar a exeqüibilidade do projeto, poderão ser considerados
os efeitos de maiores ou menores velocidades do vento através desse valor médio anual.
Se o valor médio anual for zero, o HOMER interpreta que não há recurso de vento
disponível na região.

O outro dado do recurso analisado aqui neste caso é o preço do diesel, já que esse
seria o recurso necessário para a utilização do gerador.

Passo 7 – Verificação de dados de entrada e correção de possíveis erros

O HOMER checa os valores de entrada para verificar se, tecnicamente, estão
coerentes. Se o HOMER verificar qualquer incoerência, surgirá um aviso de erro. Deste
modo, o modelo

só conseguirá atingir os valores ótimos após a correção de tais

divergências.

Neste exemplo, deverá ser inserido um conversor no projeto, conforme passos 3 e
5.

Passo 8 – Verificação dos resultados ótimos

O HOMER simula configurações de sistemas com todas as combinações de
componentes que foram especificados com dados de entrada. Assim, descarta dos
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resultados todas as opções consideradas inexeqüíveis, que são aquelas que não são
adequadas à carga solicitada e tampouco aos recursos e restrições especificados.
a) Escolher a opção

para iniciar a simulação;

b) Enquanto o HOMER calcula, é indicado o andamento das simulações.

c) Quando o HOMER finaliza a simulação são apresentados os resultados ótimos em
dois formatos: “overall” e “categorized”. No formato “overall”, o HOMER disponibiliza
todas as configurações que foram consideradas exeqüíveis. São relacionadas a partir da
melhor da relação custo-eficácia (menor valor presente líquido - NPC).
Deste modo, são apresentadas configurações com os mesmo componentes, com
diferentes valores de NPC.
Já no formato “categorized”, são apresentadas apenas as configurações com
melhor relação custo-eficácia. Então, para cada projeto, é apresentada aquela com
melhor relação custo-eficácia.
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Para analisar detalhes sobre cada configuração considerada exequível, basta clicar
na linha da configuração desejada.

Poderão ser visualizados todos os detalhes técnicos e econômicos de cada
configuração que o HOMER simulou. Como exemplo, podemos verificar as
características elétricas de uma das configurações:

Neste exemplo, verifica-se o consumo de energia (kWh) e o percentual da
produção pelas fontes de energia (gerador e turbinas eólicas). Além disso, o excesso de
eletricidade (energia que não é utilizada pelo sistema) é significativo (17%). Então, a
partir dessa análise, verifica-se que pode ser interessante acrescentar um maior número
de baterias para poder acumular a referida energia, possibilitando que a mesma possa
ser utilizada pelo sistema. A partir das informações obtidas nas simulações dos sistemas
ótimos, inicia-se uma análise final mais apurada das configurações possíveis.

Passo 9 – Refinar os projetos

Esta seção aborda como a análise dos resultados ótimos poderá aprimorar os
projetos. Neste exemplo, foi verificado que a inclusão de um maior número de baterias
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poderia reduzir o montante de excesso de energia de uma das configurações. Deste
modo, deverá ser incluído um maior número de baterias no limite ora definido.

a)

Clicar em

b)

No campo “tamanhos a considerar”, incluir 16 e 24.

Deste modo, o HOMER irá simular considerando a utilização de um banco com 8,
16 ou 24 baterias.

Com esta alteração, o HOMER irá alertar que deverá ser reiniciado o processo de
otimização, já que os dados de entrada foram alterados.
Após o cálculo, o sistema poderá alertar que a inclusão de mais componentes
poderá melhorar ainda mais o projeto.

Deste modo, poderão ser incluídas mais baterias. Como não é conhecido ainda o
número ideal, serão inseridas 32, 40, 48 e 56. Cabe ressaltar que essa quantidade é para
ser considerada na simulação, mas não necessariamente serão utilizadas.

140

O número de baterias poderá ser alterado no campo “tamanhos a considerar”,
conforme mostrado anteriormente, ou também na janela mostrada acima (campo
“search space”.

Após o novo cálculo com os atuais dados de entrada, foram apresentados os
seguintes resultados:

Podemos verificar que houve uma redução significativa n excesso de energia que
passou de 17% para 3%.

Porém, a melhor opção encontrada foi a configuração utilizando apenas gerador à
diesel. Deste modo, a próxima análise a ser feita é: Sob quais condições faria sentido
utilizar turbinas eólicas nessa configuração? Esta é a análise de sensibilidade, a ser
mostrada no próximo passo.

Passo 10 – Adicionar variáveis de sensibilidade

São variáveis de entrada com múltiplos valores. Especificando uma faixa de
valores, podemos determinar o quanto essa variável é significativa e o quanto as
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respostas dependem desse valor. Assim, podemos determinar a sensibilidade das
variáveis de saída à esses valores.

As variáveis de sensibilidade são utilizadas para a análise dos sistemas,
considerando que alguns dados previamente definidos poderão ser variados e qual a
influência dessas variações no resultado final da otimização.
O exemplo que está sendo analisado irá considerar para a análise de sensibilidade
as variáveis “valor médio anual” e “preço do diesel”.
Deste modo, voltar ao passo 5 e fazer as seguintes alterações:
O botão

se refere à inclusão de dados para a análise de sensibilidade.

Para o recurso vento, teremos que:

A inclusão dessas velocidades irá mostrar quais os resultados finais de otimização
do projeto irá ser alterado, devido à alteração do referido recurso.
Da mesma forma, podemos inserir o preço do diesel para a análise de
sensibilidade.
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Assim, o HOMER irá simular todos os casos considerando todos os valores de
preço do diesel e velocidades médias dos ventos.

Passo 11 – Examinar os resultados da análise de sensibilidade

O HOMER apresenta os resultados em gráficos e tabelas. Esta seção descreve
como visualizar e interpretar os resultados, após a inserção no sistema de variáveis de
sensibilidade, e sob quais condições um sistema aerogerador/gerador possui uma melhor
relação custo-eficácia do que um sistema com apenas diesel gerador.

Na tabela de otimização de resultados, irá aparecer agora a opção de escolher os
resultados para cada variável.
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Por exemplo, se a velocidade média fosse 7m/s e o preço do diesel fosse
$0,7/litro, a configuração ótima seria um sistema com gerador diesel e aerogerador
como fontes de energia.

Porém, com uma velocidade média dos ventos de 4,5m/s, o referido sistema não
seria mais a opção ótima.

O HOMER disponibiliza a referida análise em gráficos, possibilitando, assim,
uma melhor visualização dos referidos resultados.

a)

Na tabela “Resultados de sensibilidade”, escolha a opção “Gráfico”;

b)

No tipo de gráfico, escolher a opção “sistema ótimo”;

c)

Selecionar as variáveis e os respectivos eixos;

d)

Na opção “sobreposta”, escolher “nenhum”.
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Este é o gráfico OST (Optimal System Type). Utilizando esse gráfico, poderá ser
verificado, simultaneamente, todos os resultados dos sistemas ótimos para todas as
variáveis de sensibilidade utilizadas.

Com base em todos os resultados apresentados, será analisado e escolhido qual
projeto deverá ser utilizado, conhecendo-se todas as possibilidades e variações
existentes.
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ANEXO E – DADOS DA CARGA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO

RESUMO DOS DADOS DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO
Período
medido
(em horas)
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
Período
medido
(em horas)
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00

Dia 02 de janeiro de 2008 - Quarta-feira
Potência Gerador Potência Gerador
Consumo
1
2
(kWh)
(kW)
(kW)
39,20
51,50
52,00
Não
medido
51,50
53,00
43,70
51,00
52,00
39,80
51,50
52,50
39,30
51,00
52,50
39,40
50,50
52,00
39,20
50,50
51,50
39,50
52,00
53,50
39,00
52,00
52,50
40,10
52,00
53,00
40,20
50,50
51,00
Dia 03 de janeiro de 2008 - Quinta-feira
Potência Gerador Potência Gerador
Consumo
1
2
(kWh)
(kW)
(kW)
Não
medido
51,50
52,00
38,60
51,50
52,00
Não
medido
51,00
52,00
39,10
51,00
52,00
38,50
50,50
51,50
40,50
51,50
52,00
41,00
52,00
52,50
40,90
51,50
52,00
39,40
51,50
52,00
39,50
50,50
52,00
39,20
50,00
51,00
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Potência
Total
(kW)
103,50
104,50
103,00
104,00
103,50
102,50
102,00
105,50
104,50
105,00
101,50
Potência
Total
(kW)
103,50
103,50
103,00
103,00
102,00
103,50
104,50
103,50
103,50
102,50
101,00

Período
medido
(em horas)
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00

Dia 04 de janeiro de 2008 - Sexta-feira
Potência Gerador Potência Gerador
Consumo
1
2
(kWh)
(kW)
(kW)
50,00
51,00
75,70
50,00
52,00
41,70
50,00
51,50
40,10
50,00
52,00
39,60
51,00
53,00
40,70
50,00
52,00
41,60
50,50
52,50
38,00
50,00
52,00
40,20
50,50
52,00
40,40
50,50
52,00
Não
medido
50,50
52,00
Dia 05 de janeiro de 2008 - Sábado

Período
medido
Consumo Potência Gerador 1 Potência Gerador 2
(em horas)
(kWh)
(kW)
(kW)
11:00-12:00
40,50
51,50
52,50
12:00-13:00
39,40
51,00
52,50
13:00-14:00
50,50
52,00
14:00-15:00
50,50
51,50
15:00-16:00
52,00
53,50
16:00-17:00
52,00
52,50
17:00-18:00
52,00
53,00
18:00-19:00
50,50
51,00
19:00-20:00
Não medido
Não medido
20:00-21:00
**
Não medido
Não medido
** Foram realizadas duas medições no referido período
1 - 267,9kWh - Das 13:17 às 19:58 (6 horas e 41 minutos)
2 - 320,1 kWh - Das 13:17 às 21:22h ( 8 horas e 5 minutos)
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Potência
Total
(kW)
101,00
102,00
101,50
102,00
104,00
102,00
103,00
102,00
102,50
102,50
102,50
Potência
Total
(kW)
104,00
103,50
102,50
102,00
105,50
104,50
105,00
101,50
-

Período
medido
(em horas)
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
Período
medido
(em horas)
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
Período
medido
(em horas)
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00

Dia 06 de janeiro de 2008 - Domingo
Potência Gerador Potência Gerador
Consumo
1
2
(kWh)
(kW)
(kW)
41,00
50,00
51,50
Não medido
50,00
52,00
41,10
50,50
52,00
43,70
51,00
53,00
40,60
51,00
53,00
43,50
50,00
52,00
Dia 07 de janeiro de 2008 - Segunda-feira
Potência Gerador Potência Gerador
Consumo
1
2
(kWh)
(kW)
(kW)
41,40
49,50
51,50
42,00
50,50
52,00
46,60
51,00
52,50
39,00
49,50
51,50
41,60
50,50
52,00
47,90
50,50
53,00
39,60
51,00
53,00
39,30
51,00
53,00
Não medido
50,50
52,00
Não medido
49,50
51,50
Não medido
52,00
50,50
Dia 08 de janeiro de 2008 - Terça-feira
Potência Gerador Potência Gerador
Consumo
1
2
(kWh)
(kW)
(kW)
46,70
52,50
50,50
48,10
52,50
50,50
42,30
52,50
50,50
40,60
52,00
50,00
39,30
52,50
51,00
38,70
52,00
50,00
40,20
52,50
50,00
40,60
53,00
51,50
39,30
53,00
51,00
Não medido
52,00
50,00
Não medido
52,00
50,00

148

Potência
Total
(kW)
101,50
102,00
102,50
104,00
104,00
102,00
Potência
Total
(kW)
101,00
102,50
103,50
101,00
102,50
103,50
104,00
104,00
102,50
101,00
102,50
Potência
Total
(kW)
103,00
103,00
103,00
102,00
103,50
102,00
102,50
104,50
104,00
102,00
102,00

08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00

Dia 02
103,50
104,50
103,00
104,00
103,50
102,50
102,00
105,50
104,50
105,00
101,50

Dia 3
103,50
103,50
103,00
103,00
102,00
103,50
104,50
103,50
103,50
102,50
101,00

Dia 4
101,00
102,00
101,50
102,00
104,00
102,00
103,00
102,00
102,50
102,50
102,50

Média das médias dos horários (kW)
Maior potência registrada (kW)
Menor potência registrada (kW)

Dia 5

104,00
103,50
102,50
102,00
105,50
104,50
105,00
101,50

102,84
105,50
101,00
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Dia 6

101,50
102,00
102,50
104,00
104,00
102,00

Dia 7
101,00
102,50
103,50
101,00
102,50
103,50
104,00
104,00
102,50
101,00
102,50

Dia 8
103,00
103,00
103,00
102,00
103,50
102,00
102,50
104,50
104,00
102,00
102,00

% em relação à média
2,59
1,79

Média do
Horário
102,25
103,10
102,58
102,71
102,86
103,07
103,07
103,57
103,67
103,33
101,83
102,00

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO COMPLETO
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151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173
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DADOS DO LEVANTAMENTO DE CARGAS – RESUMO

Dia 09 de julho de 2007
Período medido Imedida Potência calculada
(em horas)
(A)
(kW)
08:00-09:00
336
115,09
09:00-10:00
359
122,97
10:00-11:00
370
126,74
11:00-12:00
Ñ calculado
12:00-13:00
380
130,17
13:00-14:00
Ñ calculado
14:00-15:00
350
119,89
15:00-16:00
367
125,71
16:00-17:00
Ñ calculado
17:00-18:00
Ñ calculado
18:00-19:00
365
125,03
19:00-20:00
Ñ calculado
20:00-21:00
340
116,46
21:00-22:00
360
123,31
22:00-23:00
343
117,49

Dia 10 de julho de 2007
Período medido Imedida Potência calculada
(em horas)
(A)
(kW)
08:00-09:00
339
116,12
09:00-10:00
348
119,20
10:00-11:00
361
123,66
11:00-12:00
364
124,68
12:00-13:00
377
129,14
13:00-14:00
Ñ calculado
14:00-15:00
363
124,34
15:00-16:00
Ñ calculado
16:00-17:00
Ñ calculado
17:00-18:00
367
125,71
18:00-19:00
386
132,22
19:00-20:00
Ñ calculado
20:00-21:00
346
118,52
21:00-22:00
352
120,57
22:00-23:00
342
117,15

Dia 11 de julho de 2007
Período medido Imedida Potência calculada
(em horas)
(A)
(kW)
08:00-09:00
330
113,04
09:00-10:00
332
113,72
10:00-11:00
332
113,72
11:00-12:00
353
120,92
12:00-13:00
374
128,11
13:00-14:00
Ñ calculado
14:00-15:00
349
119,55
15:00-16:00
Ñ calculado
16:00-17:00
347
118,86
17:00-18:00
359
122,97
18:00-19:00
370
126,74
19:00-20:00
346
118,52
20:00-21:00
Ñ calculado

Dia 12 de julho de 2007
Período medido Imedida Potência calculada
(em horas)
(A)
(kW)
08:00-09:00
325
111,33
09:00-10:00
343
117,49
10:00-11:00
335
114,75
11:00-12:00
327
112,01
12:00-13:00
347
118,86
13:00-14:00
320
109,61
14:00-15:00
Ñ calculado
15:00-16:00
334
114,41
16:00-17:00
Ñ calculado
17:00-18:00
Ñ calculado
18:00-19:00
331
113,38
19:00-20:00
370
126,74
20:00-21:00
337
115,44
Ñ
21:00-22:00
medido
Ñ calculado
22:00-23:00
329
112,70

21:00-22:00
22:00-23:00

345
347

118,18
118,86
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Dia 13 de julho de 2007
Período medido Imedida Potência calculada
(em horas)
(A)
(kW)
08:00-09:00
311
106,53
09:00-10:00
Ñ calculado
10:00-11:00
362
124,00
11:00-12:00
359
122,97
12:00-13:00
367
125,71
13:00-14:00
Ñ calculado
14:00-15:00
Ñ calculado
15:00-16:00
348
119,20
16:00-17:00
Ñ calculado
17:00-18:00
345
118,18
18:00-19:00
Ñ calculado
19:00-20:00
Ñ calculado
20:00-21:00
362
124,00
21:00-22:00
325
111,33
22:00-23:00
327
112,01
Dia 15 de julho de 2007
Período medido Imedida Potência calculada
(em horas)
(A)
(kW)
08:00-09:00
337
115,44
09:00-10:00
Ñ calculado
10:00-11:00
342
117,15
11:00-12:00
322
110,30
12:00-13:00
Ñ calculado
13:00-14:00
325
111,33
14:00-15:00
336
115,09
15:00-16:00
334
114,41
16:00-17:00
Ñ calculado
17:00-18:00
350
119,89
18:00-19:00
Ñ calculado
19:00-20:00
338
115,78
20:00-21:00
Ñ calculado
21:00-22:00
Ñ calculado
22:00-23:00
330
113,04
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Dia 14 de julho de 2007
Período medido Imedida Potência calculada
(em horas)
(A)
(kW)
08:00-09:00
335
114,75
09:00-10:00
327
112,01
10:00-11:00
Ñ calculado
11:00-12:00
350
119,89
12:00-13:00
Ñ calculado
13:00-14:00
378
129,48
14:00-15:00
Ñ calculado
15:00-16:00
371
127,08
16:00-17:00
375
128,45
17:00-18:00
372
127,42
18:00-19:00
Ñ calculado
19:00-20:00
372
127,42
20:00-21:00
389
133,25
21:00-22:00
365
125,03
22:00-23:00
325
111,33

08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00

Dia 09
115,09
122,97
126,74

Dia 10
116,12
119,20
123,66
124,68
130,17 129,14

Dia 11
113,04
113,72
113,72
120,92
128,11

Dia 12
111,33
117,49
114,75
112,01
118,86
109,61

119,89 124,34 119,55
125,71
114,41
118,86
125,71 122,97
125,03 132,22 126,74 113,38
118,52 126,74
116,46 118,52
115,44
123,31 120,57 118,18
117,49 117,15 118,86 112,70

Média das médias dos horários (kW)
Maior potência registrada (kW)
Menor potência registrada (kW)

120,04
130,17
106,53
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Dia 13 Dia 14
106,53 114,75
112,01
124,00
122,97 119,89
125,71
129,48
119,20 127,08
128,45
118,18 127,42
127,42
124,00 133,25
111,33 125,03
112,01 111,33

Dia 15 Média do Horário
115,44
113,19
117,08
117,15
120,00
110,30
118,46
126,40
111,33
116,81
115,09
119,72
114,41
120,16
123,66
119,89
122,83
124,34
115,78
122,12
121,53
119,68
113,04
114,65

% em relação à média
8,43
11,26

LEVANTAMENTO DE CARGAS COMPLETO

PERÍODO: 09 a 15 de julho de 2007

09 /07/07
A

V

10/07/07

11/07/07

12/07/07

13/07/07

14/07/07

15/07/07

A

A

A

A

A

A

V

V

V

V

V

V

08h00 336 220 339 220 330 220 325 220 311 220 335 220 337 220
09h00 359 220 348 220 332 220 343 220

327 220

10h00 370 220 361 220 332 220 335 220 362 220
11h00

342 220

364 220 353 220 327 220 359 220 350 220 322 220

12h00 380 220 377 220 374 220 347 220 367 220
13h00

320 220

378 220 325 220

14h00 350 220 363 220 349 220
15h00 367 220

336 220
334 220 348 220 371 220 334 220

16h00

347 220

17h00

367 220 359 220

375 220
345 220 372 220 350 220

18h00 365 220 386 220 370 220 331 220
19h00

346 220 370 220

20h00 340 220 346 220

372 220 338 220

337 220 362 220 389 220

21h00 360 220 352 220 345 220

325 220 365 220

22h00 343 220 342 220 347 220 329 220 327 220 325 220 330 220
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ANEXO F – EXEMPLOS DO FORMATO DAS BASES DE DADOS
DISPONIBILIZADAS PELO INPE

Dados instantâneos

179

Dados diários

Dados mensais e anuais

180

Dados extremos

181

