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Resumo 

 

Este trabalho apresenta um análise das diferentes alternativas para a geração 

distribuída, em pequena escala, a partir dos recursos renováveis de biomassa e energia solar 

nas comunidades isoladas da Amazônia. O trabalho apresenta também um estudo do sistema 

elétrico brasileiro, focado no fornecimento de eletricidade nas comunidades isoladas da zona 

da Amazônia. Da mesma forma, é realizado um análise de viabilidade técnico-econômica de 

sistemas híbridos biomassa-solar baseados no uso dos resíduos agrícolas ou florestais gerados 

pelas atividades econômicas dessa comunidades. 

Foi verificado que é viável a substituição dos geradores diesel, tipicamente utilizados 

para a eletrificação dessas aldeias, por sistemas renováveis, sendo especialmente favorável o 

caso de geração a partir de resíduos de biomassa presentes na comunidade, onde o custo do 

combustível torna-se 0. Analogamente, a introdução das tecnologias de energia solar no 

sistema elétrico faz com que o preço de geração aumente. No obstante, é esperável que esse 

fato mude nos próximos anos devido ao grande desenvolvimento das tecnologias, 

especialmente dos painéis fotovoltaicos.  

 
 

Palavras-chave: Energias Renováveis, Biomassa, Energia Solar, Sistema Híbrido, Geração 

Distribuída, Amazônia. 
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Abstract 

 

This thesis presents an analysis of the different alternatives for off-grid generation, 

small-scale, in isolated communities of the Amazon, using renewable resources such as 

biomass and solar energy. This paper also presents a study of Brazilian electric system, 

focused on the electricity supply in the isolated communities of the Amazon. It has been also 

carried out a technical-economic feasibility analysis of biomass-solar hybrid systems based on 

the use of agricultural or forestry waste generated by the economic activities of those 

communities. 

It was verified that it is feasible to replace the diesel generators, typically used for 

supplying electricity to those villages, by renewable generating systems, being especially 

interesting the case of generation from biomass residues present in the community, where the 

cost of fuel becomes 0. Similarly, the introduction of solar energy technologies in electrical 

system causes the generation price increase. However, it is expected that this fact would 

change in the coming years due to the great development of solar technologies, especially of 

photovoltaic panels. 

 

Key words: Renewable Energies, Biomass, Solar Energy, Hybrid System, Off-grid 

generation, Amazon. 
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CAPITULO 1 - CONTEXTUALIZAÇÃO DA 
AMAZÔNIA 

 

1.1 Introdução 

A situação energética mundial vive hoje um período de transição. Nos últimos anos 

tem-se sucedido um rápido crescimento populacional e econômico nos países em 

desenvolvimento, o que trouxe e irá trazer futuramente, um maior consumo energético global; 

o consumo mundial de energia aumentará 53% entre 2008 e 2035, sendo a maior parte deste 

crescimento devido aos países em desenvolvimento [1] e [2]. Por outro lado, foi provado o 

esgotamento a médio prazo das reservas de combustíveis fósseis e com isso, a necessidade de 

reduzir a dependência e a poluição derivada do seu uso. 

Todos esses fatores fizeram com que fosse incentivada a pesquisa e o desenvolvimento 

de novas tecnologias energéticas mais eficientes e menos agressivas para o meio ambiente. 

Assim, nos últimos anos, melhorou-se o desempenho e foram reduzidas as emissões de muitas 

das tecnologias energéticas que já estavam sendo usadas. Porém, se algum fato tem 

caracterizado este período, é o forte impulso às fontes renováveis como alternativa aos 

combustíveis fósseis. Como consequência desse estímulo, as diferentes tecnologias 

renováveis têm sido desenvolvidas e refinadas, reduzindo assim seus custos de geração para 

torná-las comercialmente competitivas frente às tecnologias de energia tradicionais. Essa 

melhora tem-se sido refletida na capacidade global, com um rápido crescimento como é 

ilustrado na figura 1. Neste momento a 3,4% da capacidade global instalada (considerando-se 

apenas "novas renováveis", excluindo grandes hidrelétricas e biomassa tradicional) ou 19,8%, 

incluindo todas as fontes renováveis [3]. 
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Por outro lado, as energias renováveis são reconhecidas por serem uma ótima solução 

para gerar energia descentralizada em regiões isoladas, como será explicado nos próximos 

capítulos. No entanto, apesar deste aumento na capacidade instalada, foi estimado que ainda 

mais de 1500 milhões de pessoas em todo o mundo não tem acesso à eletricidade [4]. A 

maioria dessa população vive em áreas rurais nos países em desenvolvimento, representando 

mais da metade da população mundial [5]. Essas pessoas vivem geralmente agrupadas em 

pequenas aldeias ou comunidades em localizações remotas onde, frequentemente, usam o 

recurso de biomassa disponível para aquecer alimentos e, nos casos que sejam eletrificadas, 

dispõem de geradores diesel que permitem atingir um certo nível de eletrificação. Assim, 

essas comunidades possuem um índice de desenvolvimento humano muito baixo sendo sua 

economia baseada na subsistência, concordando com os estudos que demostram que o 

desenvolvimento social e econômico de uma região ou pais depende fortemente do consumo 

energético per capita. 

Desta maneira, um modo para melhorar as condições de vida dessas pessoas é 

abastecer suas aldeias com energia elétrica, sendo possíveis duas soluções: a extensão da rede 

ou a geração distribuída.  

Embora a extensão da rede tenha um baixo custo por unidade de eletricidade e seu 

serviço é  relativamente de alta qualidade, em muitas áreas rurais dos países em 

desenvolvimento, esta conexão não é economicamente viável por causa da grande dispersão 

populacional, terreno acidentado e longas distâncias a cobrir até os consumidores finais.  

Contudo, na atualidade existe uma grande variedade de alternativas viáveis para 

substituir a extensão da rede elétrica e o uso de combustíveis baseados em carbono. Esta 
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Figura 1.1. Potência renovável global instalada nos últimos anos. Fonte: adaptação de [4]. 
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solução consiste na instalação nas próprias comunidades de sistemas de energia isolados 

utilizando fontes de energia renováveis. Esta alternativa é, cada vez mais, reconhecida como a 

opção mais barata e sustentável para as zonas rurais nos países em desenvolvimento, pelo fato 

de que a maioria destas zonas possuem recursos renováveis, como a biomassa, recurso solar 

ou hídrico, entre outros, suficientes para atingir sua demanda de energia. Além disso, quando 

esses grupos populacionais dispõem de um gerador diesel, este sistema carrega um elevado 

custo operacional e de manutenção decorrentes da dificuldade logística que caracteriza estas 

zonas; pode significar vários dias até chegar a comunidade onde o sistema está instalado para 

fornecer mais combustível ou realizar trabalhos de manutenção. 

Consequentemente, a aplicação dos sistemas geradores isolados a partir de recursos 

renováveis, faria possível o acesso básico a energia, incluindo iluminação, comunicação, 

aquecimento de água, refrigeração de alimentos e bombeamento de água, evitando os aspetos 

negativos do uso de combustíveis fosseis. E com isto, gerando uma maior qualidade de vida 

nesses lugares de uma maneira muito mais sustentável.  

Uma das soluções mais adequadas para tais casos é a aplicação de sistemas híbridos 

autônomos para a geração de eletricidade, entendendo-se por sistema híbrido a conjunção em 

uma mesma rede elétrica de duas ou mais fontes de energia. Estes sistemas possuem a 

vantagem de ser mais confiáveis do que os sistemas que dependem de uma única fonte de 

energia e podem ser totalmente renováveis ou podem se hibridizar um combustível fóssil, 

como o diesel, com uma fonte de energia renovável. Nesta configuração, o motor diesel só 

seria usado em períodos de alta demanda elétrica ou como back-up, para longos períodos de 

baixo geração por parte do sistema com energia renovável, permitindo assim, diminuir o 

consumo de combustíveis fósseis e, desta forma, reduzir o alto custo de operação e 

manutenção deste gerador.  

 

Um desses lugares do mundo onde é possível encontrar aldeias isoladas da rede e com 

um baixo nível de eletrificação, e, em consequência, de desenvolvimento, é a Amazônia 

brasileira. Assim, este trabalho incidirá na busca de soluções para o aprovisionamento 

energético dessas pequenas populações, através de um sistema híbrido de pequena escala 

utilizando os recursos naturais de biomassa e solar disponíveis in situ. Para o aproveitamento 

destas duas fontes de energias renováveis, será necessário um estudo sobre os recursos 

existentes e as diferentes tecnologias aplicáveis para a conversão a energia elétrica, os quais 
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serão apresentados nos seguintes capítulos deste projeto: Primeiramente serão estudados o 

recurso de biomassa e solar assim como suas tecnologias de geração em pequena escala, 

seguidamente se analisara a hibridação dessas duas fontes renováveis de energia num único 

sistema elétrico e em último lugar, será realizado o estudo do caso da eletrificação de uma 

comunidade isolada da Amazônia. O estudo de viabilidade da geração distribuída a partir dos 

recursos renováveis presentes nas próprias comunidades amazônicas será o objetivo deste 

trabalho. 

1.2 Contextualização da Amazônia 

Neste seção serão introduzidos, o contexto geográfico, demográfico, político e 

energético específico da região Amazônica, o qual mostrará peculiaridades únicas que 

precisam ser entendidas antes de prosseguir com o trabalho.  

A região amazônica, ilustrada na figura 1.2, é definida pela bacia do Rio Amazonas e 

em grande parte esta coberta por floresta tropical denominada floresta amazônica. A 

Amazônia ocupa uma área total de cerca de 6,3 milhões de km2, representando o 7% da 

cobertura de vegetação do mundo. Portanto, é a moradia de mais de 50% de todas as formas 

de vida existentes no planeta. A bacia hidrográfica amazônica conta também com vários 

afluentes importantes como o Rio Negro, Rio Tapajós e o Rio Madeira, que fazem do rio 

Amazonas o mais volumoso do mundo. Assim, a região contém 20% d’água não congelada 

do mundo e  80% da água disponível no território brasileiro. Essa abundância de água 

mantém a maior floresta tropical do mundo, que por sua vez, desempenha um papel essencial 

na manutenção do equilíbrio do clima e do ciclo da água local e mundial [1.1]. 

Figura 1.2. Região Amazônica. Fonte WWF. 
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A maior parte da região amazônica se encontra situada no território brasileiro, e é 

denominada a Amazônia Legal. Esta, ocupa a totalidade dos estados do Acre, Amapá, 

Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Estado do 

Maranhão. Perfazendo assim, uma superfície aproximada de  5 milhões km2, correspondente 

cerca de 61% do território brasileiro [1.2]. Contudo, apenas 12% da população do país reside 

nesta região, ou seja, em torno de 22 milhões de pessoas. A repartição desta população ocorre 

de forma heterogênea, com grande concentração populacional nas capitais e bastante 

pulverizada no interior em localidades distribuídas em áreas de difícil acesso [1.3]. Os grupos 

populacionais fora das capitais são distribuídos em centenas de comunidades de poucos 

moradores isoladas umas das outras. Estas são esparzidas ao longo das margens dos rios, os 

quais formam o seu principal meio de transporte. Geralmente estas comunidades são formadas  

entre 10 à 50 casas, morando nelas aproximadamente 10 pessoas, o que faz que tenham uma 

população variando entre 100 à 500 habitantes [1.4]. Este fato propicia com que a densidade 

populacional chegue a valores de 0,3 habitantes/km2, sendo a media da região de 4 

habitantes/km2. Estes dados constatam com a média nacional, de 22 habitantes/km2 [1.5]. Por 

outro lado, a demanda elétrica destas comunidades não excede 1kW por casa, sendo possível 

se considerar um valor típico de 0,5 kW de potência instalada por residência. Os aparelhos 

elétricos tipicamente instalados são: lâmpadas para iluminação, geladeira, liquidificador, rádio 

e, para casos de comunidades com uma situação econômica mais favorável, freezer e televisão 

[1.6]. No Anexo I é apresentado uma estimativa do consumo de potência de diferentes 

aparelhos elétricos que poderiam estar presentes numa residência típica da Amazonas. Assim, 

com esses dados, seria possível realizar um estudo mais específico sobre a demanda elétrica 

de uma comunidade. 

 

Figura 1.3. Moradia típica no Amazonas. 
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Embora a região seja  rica em recursos energéticos, ainda mais de 40% da população 

residente na região Amazônica é abaixo da linha de pobreza, de acordo com o IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística). Este contraste com o resto do país é devido a fatores 

históricos, geográficos e regionais, mas o que é certamente uma influência determinante é o 

fato de 46,6% da população do estado não têm acesso à eletricidade [1.7]. Desta forma, essas 

pessoas são relegadas a viver num baixo nível de desenvolvimento econômico e social, com 

um acesso limitado à educação e sanidade. Estes fatos contribuem que tal população tenha 

uma maior dependência dos mercados industrializados para a aquisição de bens e serviços, 

tornando difícil a produção de produtos alimentícios e até mesmo impossível a conservação 

deles, e, sobretudo, não permitindo a implantação de qualquer indústria transformadora ou 

processadora dos recursos naturais presentes na região. Portanto, os moradores da região são 

muitas vezes puxados para uma economia de subsistência, com base na troca de mercadorias e 

produtos primários. Além disso, permanecem sem acesso a qualquer tipo de serviços sociais 

disponibilizados por instituições oficiais do governo ou pela rede privada em suas 

comunidades. Logo, a falta de infraestrutura básica juntamente com a falta de oportunidades 

para o crescimento econômico e desenvolvimento têm contribuído para a alta migração 

geográfica para regiões mais prósperas e para uma exploração predatória dos recursos naturais 

da região. 

1.2.1 Abastecimento de Energia na Amazônia 
Atualmente, o sistema elétrico do Brasil serve aproximadamente a 96% da população 

do pais [1.7], sendo a geração de eletricidade através da energia hidroelétrica a principal fonte 

como pode ser observado na figura 1.4 [1.8]. Esse modelo elétrico faz necessária a 

transmissão de volumosos blocos de energia e, embora muitos dos recursos hidrológicos do 

Brasil se localizam na região Amazônica, a maioria de 4% da população sem acesso a 

eletricidade se encontram nesta mesma região . 

Figura 1.4. Oferta interna de energia elétrica por Fonte – 2010. 
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O sistema elétrico do país tem dois sistemas bem diferenciados: o Sistema Interligado 

Nacional (SIN) e o Sistema Isolado (SI); ambos sistemas assim como as principais linhas de 

transmissão são mostrados na figura 1.5, extraída de [1.9].  

 O Sistema Interligado Nacional é composto por várias unidades geradoras de grande 

porte, dominadas pela geração hidrelétrica, conectadas por linhas de transmissão responsáveis 

por trazer a eletricidade para os grandes centros de consumo. Este sistema abrange os estados 

do sul, sudeste, nordeste, centro-oeste e parte da região norte e da Amazônia Legal. Devido à 

concentração da população e a maior demanda de energia nestes estados, por volta de 97% da 

capacidade total de geração do Brasil é conectada ao SIN. Desta forma, o Sistema Isolado é 

restrito as capitais da região norte, afora Belém, e no interior dos estados dessa região, 

abrangendo assim 30% da área de terra do Brasil. Porém, enfatizando o exposto acima, só 

cobre 3% da sua população e 1,6% do consumo nacional [1.10]. 

As principais razões para a existência destes dois sistemas independentes sem 

interconexão são principalmente econômicas. Realizar a total interconexão elétrica do Brasil 

suporia alargar a rede até o interior do Amazonas. Induziria a quilômetros de cabo e centenas 

de postes para fornecer energia a poucos e pequenos núcleos populacionais devido à grande 

dispersão territorial. Também seria necessário superar as múltiplas barreiras naturais como 

rios e florestas. Por isso, a descentralização e, com frequência, a geração individual é uma 

alternativa atraente para a região, em comparação com os altos custos de transmissão e 

distribuição.  

Figura 1.5. Sistema elétrico do Brasil. SIN e SI 

Figura 2. Centros populacionais e usinas térmicas no SI 
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O Sistema Isolado – SI, caracteriza-se pela grande dificuldade logística de 

abastecimento e a diferença nas fontes de energia usadas em contraste com o SIN. No SI 

existem muitos sistemas com geração térmica espalhados em toda sua extensão (atualmente 

261 sistemas térmicos registrados, o que se traduz em mais de 1000 usinas geradoras [1.10]). 

A maioria destas usinas termoelétricas (UTE) funcionam a óleo diesel, porém, nos últimos 

anos desenvolveu-se muito o uso de usinas a gás natural. Além destas duas tecnologias, 

também é possível encontrar algumas centrais hidrelétricas (UHE), pequenas centrais 

hidrelétricas (PCH) e em menor grau sistemas fotovoltaicos e usinas de biomassa. Este fato 

pode-se observar nos dados de geração térmica dos sistemas isolados, mostrados na tabela 1.1 

extraída de [1.10]. 

Tabela 1.1. Geração térmica dos Sistemas Isolados em MW médio (previsto 2012 , verificado 2011) 

Geração 

Térmica a 

Óleo 

Geração 

Térmica a 

Gás Natural 

Geração 

Hidráulica 

Geração 

Térmica  

Biomassa 

Importação 

de Energia 
TOTAL 

685 MW 527 MW 182 MW 6 MW 93 MW 1493 MW 

 

Os sistemas geradores mais notáveis no SI do ponto de vista da dimensão do consumo 

são os que atendem às capitais de Manaus, Porto Velho, Macapá, Rio Branco e Boa Vista. 

Especialmente importante é o Sistema Isolado da fortemente industrializada cidade de 

Manaus, sendo o maior dentro do SI, representa cerca de 60% do total da energia elétrica 

desse sistema [1.10] e 85% da demanda elétrica do estado da Amazônia [1.8]. Também é 

mencionável que o sistema que atende Boa Vista e parte do interior do Estado de Roraima, 

passou a ser suprido com importação de energia da Venezuela por meio de uma interligação 

com o sistema da hidrelétrica de Guri, naquele país vizinho. Este fato é refletido também na 

tabela 1.1. 

A figura do Anexo II mostra o mapa elétrico completo do Sistema Isolado, extraído do 

site da Eletrobras, onde pode-se observar a localização das usinas térmicas a óleo diesel e 

hidrelétricas, assim como as linhas de transmissão deste sistema. 

No entanto, a geração nas comunidades isoladas do interior da região Amazônica têm 

outras particularidades diferentes das grandes usinas do Sistema Isolado, principalmente por 

causa das características geográficas e demográficas descritas anteriormente. Embora a 

biomassa e os recursos hídricos sejam predominantes nesta região, a maioria destas 
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comunidades, quando supridas por energia elétrica, são por geradores diesel comumente com 

uma capacidade de geração entre 5 e 50 kW, suficiente para fornecer a pequena demanda 

elétrica. Ocasionalmente, em casos de comunidades com escassos recursos econômicos, são 

utilizadas baterias automotivas [1.11], enquanto um pequeno número de comunidades 

favorecidas pelos sistemas de eletrificação rural são eletrificadas usando sistemas 

fotovoltaicos junto com geradores diesel, os quais reduzem o consumo deste combustível 

fóssil.  

A escolha das unidades geradoras a diesel radica essencialmente na facilidade de 

instalação e no baixo custo de investimento quando comparado com o resto das tecnologias 

renováveis. Da mesma forma, outorga muita flexibilidade aos usuários destes sistemas, os 

quais podem atingir variâncias na demanda elétrica em um intervalo de tempo muito pequeno. 

Em contraposição, o uso do diesel, além de causar sérios problemas para o ambiente devido a 

suas grandes emissões, não adquire produtos no local onde está instalada e ainda retira 

recursos financeiros do mesmo. Além disso, produz poucos empregos e estes são 

qualificados, exigindo a contratação de pessoal de fora da localidade. Do mesmo modo, 

apresenta uma baixa eficiência, com um serviço de baixa qualidade, com constantes 

interrupções de energia e um desempenho de qualidade pobre respeito aos regulamentos de 

frequência e tensão. De igual forma, esses sistemas de geração são supostamente para operar 

apenas algumas horas por dia, geralmente 4-6h durante o período da noite, onde se faz  

necessário acender as lâmpadas para iluminação.  

Outro agravante é a falta de informação e de mão de obra qualificada nas 

comunidades, coisa que faz que a maioria desses geradores encontra-se em estado de 

conservação precário, resultando portanto nas baixas eficiências citadas e num alto consumo 

de combustível (alguns desses geradores , quando bem conservados, apresentam um consumo 

de óleo diesel de 350 g/kWh, mas, quando mal conservados, podem chegar a um consumo de 

combustível próximo de 500 g/kWh [1.2]). Do ponto de vista econômico estes sistemas 

apresentam também altos custos operacionais e de manutenção devido à dificuldade logística 

para adquirir e fazer chegar o diesel até o ponto de consumo. Deste modo, o custo do 

combustível para motores diesel para estas comunidades isoladas, uma vez que os custos de 

transporte são considerados, pode ser duas ou três vezes maiores do que os preços cobrados 

em postos de gasolina [1.12]. Portanto, ao se considerar o custo do combustível praticado na 

região, chega-se a valores típicos para o custo de geração que se situam entre 900 e 1100 

R$/MWh sendo R$600 só o custo do combustível [1.2]. 
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Estes altos custos fazem com que os pequenos geradores diesel das comunidades 

isoladas da Amazônia não sejam economicamente viáveis. De igual modo, as UTE dos 

centros populacionais importantes do SI geram eletricidade a um preço maior que as UHE do 

sistema interligado nacional. Por isso, para continuar tendo a possibilidade de geração elétrica 

nesse contexto especial a um preço razoável e equiparável nos dois sistemas elétricos, foi 

necessário a criação dum sistema de subsídios de forma que é preço a pagar pela eletricidade 

consumida em ambos dois sistemas elétricos fosse nivelado. 

1.2.2 Conta de consumo de combustíveis dos sistemas isolados 
Desta forma, o governo brasileiro criou em 1973 a CCC-ISOL – Conta de Consumo 

de Combustíveis dos Sistemas Isolados (Decreto no 73.102/73). A finalidade desta conta é 

cobrir parte dos custos do uso de combustíveis fósseis para geração termelétrica para o 

consumo público e, desta forma, baratear o custo total da geração elétrica no SI. Em 

definitiva, equiparar o preço da eletricidade gerada no Sistema Interligado Nacional 

(eletricidade barata gerada principalmente em usinas hidrelétricas) com a gerada no Sistema 

Isolado (eletricidade gerada maioritariamente em usinas termelétricas, 3 a 4 vezes mais cara). 

Este dinheiro é levantado calculando o valor da CCC cada ano, e incluindo este na conta de 

todos os consumidores de energia elétrica do país. Posteriormente, esta quantidade econômica 

é reembolsada cobrindo parte do custo total de geração de energia elétrica com combustíveis 

fósseis nos sistemas isolados registrados pela ANEEL (é conhecido que existem centenas de 

sistemas isolados em operação sem autorização). A Eletrobrás é a gestora da CCC, e ela é 

responsável pela aquisição e entrega do óleo combustível em cada unidade geradora. Ela 

também é responsável pelo acompanhamento da eficiência do uso do combustível através do 

GTON, Grupo Técnico Operacional da Região Norte. A CCC usa como limite superior de 

pagamento um consumo específico do motor de 0,3 l/kWh, assim. Um custo do consumo 

acima desse limite é arcado pela concessionária proprietária do motor [1.2]. Por outro lado, a 

ANEEL homologa as mensalidades de cada distribuidora. Para ter uma idéia da quantidade de 

dinheiro que a CCC-ISOL gera, em 2011 os subsídios aos combustíveis fósseis abrangidos 

pelo CCC atingiram mais de 5 bilhões de reais [1.13]. Entretanto, parte dos sistemas 

geradores a diesel instalados nas comunidades isoladas da Amazônia são gerenciados de 

forma privada pelas próprias comunidades, sem registro e fora de todo controle de qualidade e 

preço. Portanto, estes sistemas ficam isentos do subsídio da conta de combustível. 

Por outro lado, embora o CCC-ISOL permita a viabilidade econômica no 

fornecimento de eletricidade para a população que depende do Sistema Isolado, também inibe 

a competitividade das fontes renováveis de energia na região, pois ela altera o preço relativo 
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das opções com os combustíveis fósseis. Apesar de que o custo nominal de geração 

proveniente de fontes renováveis é mais elevado do que nos sistemas tradicionais, os custos 

evitados de transporte de combustível faria muitos destes sistemas competitivos numa base de 

custos total. Além disso, a maioria destas comunidades isoladas está localizada em áreas que 

apresentam recursos renováveis, como biomassa ou solar, com bom potencial para gerar 

energia elétrica para abastece-las e torna-las autossuficientes. Portanto, uma maneira de 

modificar o atual cenário nas comunidades isoladas, conhecendo que o prazo para o término 

do beneficio da CCC-ISOL foi ampliado para 2022 [1.7], seria usar recursos da CCC para 

tornar viável a médio-longo prazo o fornecimento de energia através de fontes renováveis.  

Seguindo esta tese, em 2002 o Governo publicou uma nova lei (Lei nº10.438) que 

determinou que qualquer empreendimento que promovesse a substituição de derivados do 

petróleo, ou que permitisse a redução do dispêndio da CCC, fará jus à sub-rogação dos 

benefícios do rateio da CCC. A sub-rogação paga por 75% do custo de investimento de 

pequenas centrais hidrelétricas, centrais eólicas, centrais solares, biomassa e gás natural, que 

venham a substituir ou deslocar a geração elétrica térmica com combustíveis fosseis. O 

pagamento do benefício se inicia após o empreendimento entrar em operação (ou autorização 

da ANEEL) e faz pagamentos mensais proporcionais à quantidade de energia fóssil deslocada. 

1.2.3 Programas do Governo para a eletrificação rural do Brasil 
Devido à particularidade do sistema elétrico brasileiro, além da conta de combustíveis, 

o governo do país tomou nas últimas décadas uma série de iniciativas para eletrificar e tentar 

incentivar o uso das energias renováveis nas zonas sem acesso à energia. Também foram o 

objetivo destes programas as regiões isoladas do país, onde, como foi explicado 

anteriormente, o custo de extensão das linhas de transmissão e distribuição é muito elevado 

devido as grandes distâncias e a geografia acidentada. Da mesma forma, fornecendo energia 

elétrica, os programas pela eletrificação rural também têm com objetivo favorecer o 

desenvolvimento econômico e social autossustentável destas regiões, as quais possuem um 

nível de desenvolvimento muito menor em comparação com o resto das áreas de país. 

Deste modo, o primeiro programa pela eletrificação rural foi o PRODEEM – 

Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios, criado pelo Ministério de 

Minas e Energia no ano de 1994. O objetivo do programa foi promover o abastecimento de 

energia nas comunidades rurais não atendidas pela rede elétrica através das fontes de energia 

renovável disponíveis localmente. As ações mais importantes realizadas no âmbito deste 

programa foram as relacionadas com os serviços básicos destas comunidades: a eletrificação 
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de escolas e centros de saúde, bombeamento de água em áreas sujeitas a secas, iluminação 

pública, refrigeração para conservação de vacinas e telefonia rural. Este programa foi baseado 

na maior parte em sistemas fotovoltaicos, e por volta de 5,8 MWp foram instalados 

distribuídos em mais de 8700 sistemas [1.12]. No entanto, o programa teve uma série de 

problemas de gerenciamento e vários sistemas foram perdidos como resultado da 

centralização das decisões, a falta de preparação, formação e organização das comunidades 

para receber, operar, manter e assumir a responsabilidade pelo equipamento. 

Em 1999 o programa LNC – Luz no Campo foi criado com a finalidade principal de 

aumentar o nível de eletrificação do interior do país como um meio de estabelecer condições 

básicas para a expansão da agricultura e de contribuir para o desenvolvimento 

socioeconômico das zonas rurais. Neste contexto, o programa tinha com objetivo específico 

fornecer eletricidade a cerca de um milhão de propriedades rurais entre 2000 e 2003. Em 

contraste com o PRODEEM, o LNC concentrou-se na expansão da rede, fazendo esta 

conexão economicamente viável para os consumidores estabelecendo um financiamento a 

longo prazo. Como resultado, foram efetuadas umas 630.000 conexões entre esses três anos 

[1.1]. 

Finalmente,  a iniciativa governamental mais recente relacionada a eletrificação rural 

no Brasil foi o programa chamado PLpT – Programa Luz para Todos. Com um investimento 

inicial de R$20 bilhões repartido entre o Governo Federal (através da CDE – Conta de 

Desenvolvimento Energético e da RGR - Reserva Global de Reversão), governos estaduais e 

empresas de energia elétrica, foi iniciado no final de 2003 para substituir o LNC. O PLpT 

nasceu com o desafio de acabar com a exclusão elétrica no país, e de suprir energia elétrica 

para mais de 10 milhões de pessoas do meio rural até o ano de 2008, embora posteriormente 

foi prolongado até 20111 e atualmente ampliado de novo até 2014 [1.14]. O programa 

estabelece as seguintes prioridades de atuação ao escolher os beneficiários do programa 

[1.15]: 

• Municípios com Índice de Atendimento a Domicílios inferior a 85%, 

calculado com base no Censo 2000. 
 

 

1 Os escopos iniciais do PLpT foram estabelecidos com uma estimativa errônea da população que poderia se 

beneficiar do programa. Isso ocorreu principalmente devido à falta de conhecimento do número real de pessoas 

com necessidade de fornecimento de energia nas regiões remotas e isoladas, as quais muitas vezes não estavam 

registrados no censo nacional. Do mesmo modo, o censo usado para marcar esses objetivos foi o realizado no 
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ano 2000, o qual estava totalmente desatualizado quando o programa foi lançado em 2004. Assim, o programa 

teve que ser ampliado e prorrogado para cobrir os novos objetivos revisados. 

• Municípios com Índice de Desenvolvimento Humano inferior à média 

estadual. 

• Comunidades atingidas por barragens de usinas hidrelétricas ou por obras do 

sistema elétrico. 

• Escolas públicas, postos de saúde e poços de abastecimento de água. 

• Populações em áreas de uso específico de comunidades especiais, tais como 

minorias raciais, comunidades remanescentes de quilombos e comunidades 

extrativistas. 

• Projetos para o desenvolvimento da agricultura familiar ou de atividades de 

artesanato de base familiar. 

O PLpT considera a extensão da rede nas áreas onde é possível, e a geração distribuída 

(mini-grids ou sistemas de geração isolados) naqueles casos onde não é possível esta 

expansão [1.15]. No entanto, o programa centrou-se no alongamento do fio elétrico como 

principal solução para cumprir os objetivos de eletrificação rural deixando de lado a geração 

distribuída. 

Desta forma, a eletrificação das comunidades mais remotas da Amazônia, onde não é 

possível fazer chegar a rede, foi ignorada. Mesmo assim, com os novos objetivos 

estabelecidos, e seguindo os critérios de atuação mencionados, atualmente cerca de 15 

milhões de pessoas já se beneficiaram do programa [1.16]. Melhorando assim as condições e 

qualidade de vida das famílias favorecidas por este programa e frenando a migração de 

pessoas do campo para as cidades [1.17]. As diferentes usinas térmicas a óleo diesel 

instaladas pelo programa PLpT podem ser observadas também na figura do Anexo II. 

Porém, voltando ao caso específico da região Amazônica, o objetivo marcado foi 

beneficiar quase 3 milhões de pessoas entre 2004 e 2010 e cerca de 70% das conexões foram 

realizadas nesse intervalo de tempo [1.18]. Apesar deste fato, em 2009 a extensão da rede 

chegou ao seu limite e as novas conexões resultavam muito mais caras que as realizadas 

anteriormente (foi estimado um custo de conexão no inicio do programa de R$ 2.000 por 

família enquanto na Amazônia o custo médio aumentou para R$ 10.000 [1.1]. Por esta razão, 

o desafio pela frente é fornecer serviços de eletricidade para aquelas comunidades isoladas 

que estão longe da rede, cujas conexões foram adiados ao longo do programa. Deste modo, o 

PLpT deve procurar outras modos de atingir seu objetivo de cobertura universal, 



UNIFEI/IEM                                                                                 Trabalho Final de Graduação 
 
 

 14 

especialmente na região Amazônica, incluindo a promoção e financiamento de sistemas 

descentralizados e a utilização de fontes renováveis de energia uma vez que os geradores 

diesel têm provado ser uma solução inadequada na região como foi anteriormente exposto. 

1.2.4 Recursos Renováveis na Amazônia 
A grande questão em relação à Amazônia é como usar a vasta riqueza energética da 

região para conseguir um desenvolvimento sustentável sem prejudicar o meio ambiente. Entre 

os recursos naturais aproveitáveis desta região para geração de eletricidade a pequena escala 

destacam o recurso hídrico, a biomassa e o recurso solar. Porém, neste trabalho só serão 

estudados os dois últimos. 

Tal como foi apontado no início deste capítulo, a Amazônia abrange uma enorme 

extensão de terra e forma uma das maiores florestas do mundo, proporcionando assim uma 

imensa quantidade de recursos na forma de biomassa. No entanto, estes recursos energéticos 

não podem ser agressivamente devorados como há vindo acontecendo nas últimas décadas, 

caraterizadas por uma agricultura predatória e grande deflorestamento. Seguindo esse curso, 

não se conseguiria o reabastecimento natural dos recursos a uma taxa menor, ou no pior dos 

casos, igual à taxa do consumo, pelo qual deixaria de considerar-se uma fonte renovável de 

energia. Portanto, é necessário efetuar um aproveitamento deste potencial casado com a 

geração de alternativas de desenvolvimento sustentável preservando a perenidade do 

aproveitamento dos recursos naturais. Deste modo, será necessário implantar sistemas que 

gerem riqueza onde os recursos são extraídos, desenvolvendo a economia da população local 

é assim ajudando a evitar a migração a outras regiões. 

Em consequência, o uso da biomassa local como fonte de energia substitutiva do 

diesel, além de reduzir as grandes emissões destes geradores, pode dar um uso energéticos aos 

resíduos florestais ou vegetais, resolvendo ao mesmo tempo o problema ambiental do 

abandono ou queima desses resíduos. Estes resíduos são perfeitos para serem usados 

localmente devido a sua baixa densidade energética, pois no caso de ser usados em outras 

localizações, deveriam ser transportados com um alto custo por kWe gerado, o que 

aumentaria os custos convertendo em inviáveis economicamente.  

Quanto aos aspectos socioeconômicos, as usinas a biomassa tem a capacidade de 

serem integradas na economia local, aumentando a renda e qualidade de vida, pois ela gera 

mais empregos, diretos e indiretos, que uma central diesel, inclusive com posições menos 

qualificadas que podem ser ocupadas por pessoal local. É essa a razão pela qual neste projeto 
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será considerado o uso sustentável da biomassa existente nas proximidades da comunidade 

para sua transformação em energia elétrica.  

Por outro lado, o recurso solar nesta região é suficientemente apropriado para instalar 

sistemas geradores a partir desta fonte renovável. Logo, a geração contínua e estável da 

biomassa seria complementada pela hibridação com a energia solar. 

 

Para poder realizar o estudo das alternativas de geração utilizando tanto biomassa 

como a energia solar, será preciso o conhecimento detalhado dos recursos destas duas fontes 

onde quer-se instalar o sistema gerador, destacando a avaliação da capacidade energética da 

biomassa a utilizar. Esta informação torna-se crítica para um bom dimensionamento do 

sistema assim como para a escolha da tecnologia de conversão e produção elétrica mais 

apropriada. Desta forma, a disponibilidade destes recursos na Amazônia brasileira serão 

estudados nos capítulos seguintes e aliás, será justificado o potencial de desenvolvimento de 

sistemas híbridos solar-biomassa em comunidades isoladas.  
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CAPÍTULO 2 - FONTES E CARACTERIZAÇÃO 
ENERGÉTICA DA BIOMASSA 

 

Este capítulo expõe os parâmetros necessários para realizar a caracterização energética 

da biomassa e, por último, são apresentados os resultados da citada caracterização energética 

de diferentes espécies vegetais e florestais da Amazônia. 

O termo biomassa engloba a matéria orgânica gerada direta ou indiretamente na 

reação entre o CO2 presente no ar, a água e a luz solar, através da fotossíntese, para produzir 

hidratos de carbono que formam os blocos que constituem a biomassa. Normalmente a 

fotossíntese converte menos de 1% da luz solar disponível em energia química. Esta energia é 

armazenada nas ligações químicas dos componentes estruturais da biomassa e pode ser 

liberada em outras formas de energia mais adequadas por meio de uma série de processos de 

conversão, bioquímicos, termoquímicos  ou físico-químicos [2.1], os quais serão presentados 

no seguinte capítulo. 

Por milênios o homem tem explorado a energia armazenada nestas ligações químicas, 

pela queima de biomassa como combustível. Assim, a biomassa, essencialmente como lenha, 

foi a primeira fonte energética empregada pelo homem através da sua combustão. Porém, a 

revolução industrial provocou que a demanda de combustíveis não pudesse mais ser satisfeita 

pela energia solar acumulada nas plantas e árvores. Portanto, a biomassa fossilizada foi 

explorada como carvão e posteriormente como petróleo e gás natural. Esta fato induziu com 

que a utilização da biomassa nas sociedades industrializadas fosse reduzida praticamente às 

residências particulares em regiões agrícolas. No entanto, depois da crises do petróleo na 

década de 70, a consequente grande dependência desse combustível dos países não produtores 

e a introdução da temática ambiental nas discussões sobre energia, provocou um grande 

impulso ao desenvolvimento das tecnologias renováveis2. Assim, estas tecnologias estão 

ganhando cada vez mais peso na matriz energética dos países desenvolvidos, porém ainda 

existem muitos países que dependem maioritariamente da biomassa para cozimento de 

alimentos, aquecimento e iluminação.  

2 Uma vez que leva milhões de anos para converter biomassa em combustíveis fósseis, estes não são 

considerados renováveis dentro de uma escala de tempo própria da humanidade. 
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Desta forma, a biomassa sempre foi uma importante fonte de energia para a 

humanidade e, estima-se que atualmente contribui da ordem de 10-14% do fornecimento de 

energia do mundo [2.1]. De fato, nos países menos desenvolvidos, o consumo primário de 

biomassa é ainda muito elevado especialmente através da combustão da mesma, a qual 

desempenha um papel importante na vida quotidiana das pessoas, pois é a principal fonte de 

energia disponível para  aquecimento e cozimento de alimentos. Por outro lado, é destacável o 

caso do Brasil, onde 30% do consumo total de energia provém das diferentes formas de 

biomassa, sobressaindo o uso do etanol de cana-de-açucar no setor do transporte [1.7].  

2.1 Caracterização Energética da Biomassa 

Cada tipo de biomassa têm propriedades energéticas diferentes. Logo, para poder 

realizar uma estimativa da quantidade de biomassa necessária para atingir uma determinada 

demanda de energia, assim como para escolher as tecnologias mais apropriadas a utilizar, é 

preciso avaliar a capacidade energética da biomassa realizando a denominada caracterização 

energética da mesma. Essa caracterização é feita através do conhecimento das características 

físicas, químicas e energéticas da biomassa, ou seja [1.2]: 

• teor de umidade, massa específica e densidade  

• composição química elementar e imediata 

• poder calorífico 

As propriedades físicas da biomassa referidas anteriormente, além de importantes para 

a citada caracterização energética, são essenciais para objetos logísticos como o 

armazenamento e transporte [1.2].  

Conhecer a fórmula química do combustível é de fundamental importância. Com ela é 

possível quantificar a relação ar-combustível e prever a composição dos gases na saída dos 

processos de conversão da biomassa, como a combustão ou gaseificação. Assim, a 

composição química elementar quantifica os percentuais em massa dos principais elementos 

da biomassa: C, H, O, N, S e cinzas. Esta última parcela agrega todos os elementos não 

combustíveis. Da mesma forma, a análise imediata tem por objetivo quantificar o conteúdo 

porcentual de umidade, voláteis, carbono fixo e cinzas contidos numa amostra de biomassa 

baseado na massa da mesma [1.2]. 
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Por último, a determinação do poder calorífico quantifica a energia térmica contida na 

biomassa que é liberada durante a combustão completa de uma unidade de massa ou de 

volume de combustível (kJ/kg ou kJ/m3). Quando não se considera o calor latente de 

condensação da umidade presente nos produtos de combustão, tem-se o poder calorifico 

inferior (PCI), e quando é considerado tem-se o poder calorifico superior (PCS). Assim, a 

diferença entre estes dois poderes caloríficos, entre 10-20%, é a energia requerida para 

evaporar a umidade presente no combustível e a água de formação, obtida a partir da oxidação 

do hidrogênio do combustível. De maneira simplificada, pode-se dizer que o PCI refere-se ao 

calor potencial a ser utilizado nos combustíveis, sendo muito dependente do teor de umidade 

da biomassa [2.3].  

A metodologia e equações que precisam ser utilizadas para obter os valores da 

caracterização energética da biomassa podem ser observados na referência [1.2]. 

Do ponto de vista energético, o uso da biomassa sólida como combustível apresenta 

uma clara desvantagens frente aos combustíveis fosseis: o seu PCI é relativamente baixo, 

aproximadamente 15 - 20 MJ/kg frente 42 MJ/kg do diesel [2.4], isto é  principalmente devido 

ao seu alto conteúdo de oxigênio e umidade. 

No entanto, as vantagens apresentadas no capítulo anterior fazem da biomassa um 

combustível muito mais atraente e com melhores perspectivas de futuro para o caso específico 

da geração nas comunidades isoladas da rede elétrica. 

2.2 Fontes da Biomassa 

Os recursos energéticos da biomassa são geralmente classificados dependendo da 

fonte nos seguintes tipos [2.5]. 

• Resíduos sólidos urbanos 

• Cultivos energéticos 

• Resíduos agrícolas (vegetais e animais) 

• Resíduos florestais 

Seguindo com a justificativa expressada no capítulo anterior e focando o trabalho nos 

recursos existentes nas comunidades isoladas da Amazônia, os dois primeiros tipos de fontes 

de biomassa serão deixados de lado para estudar a geração de eletricidade a partir dos 

resíduos gerados da atividade florestal ou agrícola da comunidade. Assim, estes dois tipos de 
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biomassa serão analisados mais na frente, contudo, os resíduos sólidos urbanos e os cultivos 

energéticos serão explicados brevemente seguindo as referências [2.2] e [2.3]: 

Os  resíduos sólidos urbanos são obtidos dos resíduos domiciliares e dos resíduos 

comercias. O teor de matéria orgânica do lixo brasileiro é da ordem de 60%, o que lhe confere 

bom potencial energético, com um Poder Calorifico Inferior médio de 5,44 MJ/kg.  

Por outro lado, nos lugares onde existe grande disponibilidade de terra, é possível 

cultivar plantas com o objetivo específico da produção energética, denominados cultivos 

energéticos. Entre este tipo de fonte de biomassa se acham as florestas energéticas, que tem o 

eucaliptos como principal referente, e os próprios cultivos de plantas e cereais como a cana-

de-açúcar ou o milho, estes dois usados especialmente na produção de álcool no Brasil e nos 

EUA respectivamente. Porém, este tipo de cultivo trás consigo inconvenientes como a 

competição e consequente aumento do preço dos alimentos pelo uso das terras antes 

dedicadas a este fim. 

2.2.1 Resíduos agrícolas na Amazônia 
Os resíduos animais são determinados pela capacidade de produção de excrementos. 

O esterco pode ser queimado diretamente com um PCI típico de 14,6 MJ/kg, ainda que sua 

forma mais adequada de conversão energética seja a fermentação anaeróbica que permite a 

produção de biogás e de fertilizante orgânico. No obstante, este trabalho será focalizado nos 

resíduos agrícolas vegetais, os quais resultam da colheita e do processamento de cultivos de 

espécies amazônicas. Estes resíduos são basicamente constituídos de palha, cascas ou do 

bagaço tendo um PCI médio de 15,7 MJ/kg de matéria seca. Contudo, estes resíduos devem 

ser explorados de forma racional, pois protegem o solo da erosão e repõem os nutrientes 

extraídos pelas plantas [2.2] e [2.3].  

2.2.2 Resíduos florestais na Amazônia 
Os resíduos florestais são constituídos por todo aquele material que é deixado para 

trás tanto na coleta da madeira em florestas e bosques, como no processamento da mesma em 

serrarias. De modo geral, os resíduos gerados na cadeia produtiva de serrados, sem considerar 

as perdas na extração da madeira, constituem-se em 7% casca, 10% serragem e 28% em 

pedaços, o que denota que 45%  da quantidade de madeira processada é transformada em 

resíduos. No caso em que o Poder Calorífico Inferior dos resíduos florestais que sejam usados 

não seja conhecido, deve ser assumido um PCI de 13,8 MJ/kg [2.2] e [2.3].  
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Focando, no caso da Amazônia brasileira, de acordo com [2.2] , só no caso do setor de 

primeira transformação dos bosques tropicais desta região, estima-se que quase 50 milhões de 

metros cúbicos de troncos são transformados anualmente em 20 milhões de toneladas de 

madeira serrada. 

A seguir será realizada a caracterização energética de alguns dos resíduos florestais e 

vegetais presentes nas região Amazônia. Uma vez determinadas as características 

mencionadas, será possível prever os resultados a obter na geração elétrica a partir das 

diferentes tecnologias de conversão da biomassa, as quais serão expostas no seguintes 

capítulos. 

Dessa forma, apresenta-se a continuação uma tabela com a caracterização energética 

de diferentes espécies amazônicas, tanto vegetais como florestais. Os dados da biomassa seca 

foram extraídos dos ensaios realizados em [2.6] e os da biomassa com teor de umidade em 

[2.7].  
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Tabela 2.1. Análise imediata da biomassa (teor de voláteis, teor de carbono fixo e teor de cinzas), teor de umidade,  determinação do poder calorífico superior e inferior e densidade a granel. 

ESPÉCIES 
Carbono 

Fixo [%] 

Teor 

Voláteis [%] 

Teor Cinzas 

[%] 

Teor 

Umidade 

[%] 

PCS 

[MJ/kg] 
PCI [MJ/kg] 

Densidade a 

Granel 

[kg/m3] 

Densidade 

Energética 

[MJ/m3] 

Acapú 20,9 78,7 0,4 - 20,7 - 250 5175 

Andiroba 9,96 89,86 0,06 18,31 19,35 14,77 290 5612 

Angelim 17,7 82,25 0,05 34,33 19,6 11,96 280 5488 

Angelim Pedra 17,15 81,56 1,3 67,23 19,43 7,48 265 5149 

Angelim vermelho 20,34 79,61 0,05 22,66 20,01 14,41 250 5003 

Bambu 17,78 81,34 0,88 18,05 18,59 13,52 267 4964 

Breo 14,19 85,62 0,19 21,89 19,5 14,15 259 5051 

Buchas trituradas de dendê 15,2 72,9 9,9 - 17,34 - 298 5167 

Cacho seco de amêndoa 16,6 80,6 2,9 - 19,35 - 200 3870 

Caroço de açaí 19,45 79,44 1,11 53,84 18,76 8,59 240 4502 

Casca de amêndoa 20,66 77,73 1,61 16,89 21,76 17,13 220 4787 

Casca de palmito 18 76,1 5,9 - 16,18 
 

240 3883 

Cascas de castanha 27,07 71,04 0,12 18,31 19,86 15,19 240 4766 

Cascas de nozes 22,49 75,86 1,65 14,82 20,66 16,66 260 5372 

Cedro 15,27 84,63 0,1 11,8 19,79 16,61 249 4928 

Copaíba 9,1 90,9 0,1 - 19,91 - 250 4978 

Cumaru 14,59 85,39 0,05 4,83 19,36 18 270 5227 

Falso Pau-Brasil 21,42 78,39 0,31 9,4 21,55 18,82 220 4741 

Fibra de coco 24,7 70,6 4,7 - 18,67 - 282 5265 

Fibra de dendê 19,59 76,21 4,2 34,06 16,21 9,48 200 3242 

Garapa 24,66 78,51 3,17 43,99 18,3 9,56 200 3660 
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ESPÉCIES 
Carbono 

Fixo [%] 

Teor 

Voláteis [%] 

Teor Cinzas 

[%] 

Teor 

Umidade 

[%] 

PCS 

[MJ/kg] 
PCI [MJ/kg] 

Densidade a 

Granel 

[kg/m3] 

Densidade 

Energética 

[MJ/m3] 

Jatobá 20,24 79,63 0,39 15,34 19,01 15,11 200 3802 

Louro-Faia 19,8 82,04 0,21 7,88 19,31 17,15 230 4441 

Maçaranduba 17,36 82,43 0,2 37,33 19,7 11,55 373 7348 

Mandioqueira 16 83,2 0,7 - 19,7 - 200 3940 

Marupá 14,81 84,91 0,27 11,02 19,43 16,48 230 4469 

Melancieiro 5,4 93,9 0,8 - 19,97 - 220 4393 

Mogno 19,72 78,43 1,84 10,83 19,43 16,53 250 4858 

Palmito 17,63 76,24 0,17 68,79 16,31 5,67 230 3751 

Pau-marfim 15,3 84,1 0,7 - 19,31 - 237 4576 

Pau-preto 20,02 79,36 0,62 8,02 21,76 19,38 210 4570 

Pequiá 15,6 82,63 1,77 11,2 19,47 16,47 280 5452 

Pracuuba 18,17 80,92 0,91 10,58 20,07 17,16 280 5620 

Quaruba 17,06 81,96 0,97 8,44 18,53 16,28 250 4633 

Quenga de côco 19,35 79,74 0,89 9,42 20,11 17,49 300 6033 

Resíduo de favadanta 19,1 76,9 4,1 - 19,99 - 313 6257 

Resíduo de uncária 21,5 70,1 8,4 - 20,79 - 222 4615 

Roxinho 19,59 80,08 0,33 68,04 19,43 7,4 230 4469 

Sucupira 14,59 82,76 1,69 5,39 19,78 18,24 250 4945 

Talo de uncária 22,3 74,8 2,9 - 19,53 - 230 4492 

Tanimbuca 19,8 78,01 2,26 8,02 19,19 17 200 3838 

Tatajuba 17,75 81,81 0,61 6,34 18,74 17,01 240 4498 
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Como é possível perceber na tabela 2.1, para as amostras com um valor do teor de 

umidade maior, o PCI é menor. Este relação linear negativa pode ser provado na figura 2.1 

[2.7]. De fato, o valor máximo da umidade numa amostra para poder iniciar sua combustão 

situa-se em 60% [2.4] , de forma que os pré-tratamentos de secagem da biomassa são muitas 

vezes necessários, oferecendo bons resultados energéticos.  

 

Para finalizar, uma vez conhecidas as caraterísticas energéticas da biomassa específica 

a utilizar, é possível calcular o potencial elétrico que será obtido mediante a equação 2.1: 

!"#!" ! !"# !! ! !!"!            (2.1)  

Onde: 

Potel = Potência elétrica nos bornes do gerador, em kW 

PCI = Poder calorífico inferior da biomassa em base úmida, em kJ/kg 

m = Fluxo de biomassa, em kg/s 

!el = Eficiência elétrica global da tecnologia de conversão usada 

  

 

Figura 2.1. Variação do poder calorífico inferior das amostras de resíduo vegetal com a umidade em 
base úmida. 



UNIFEI/IEM                                                                                 Trabalho Final de Graduação 
 
 

 25 

 

CAPÍTULO 3 - PROCESSOS DE CONVERSÃO 
ENERGÉTICA DA BIOMASSA 

 

Para converter a biomassa nas diversas formas de energia disponíveis (calor, 

eletricidade ou biocombustíveis) são necessários diferentes processos de conversão. A eleição 

de um processo específico ou outro dependerá principalmente do tipo e quantidade de 

biomassa disponível, da aplicação energética e das condições econômicas. Na figura 3.1 são 

apresentadas as diferentes vias de conversão energética da biomassa, juntamente com seus 

produtos e o seu uso final. 

Figura 3.1. Rotas tecnológicas de conversão energética da biomassa [3.2] 
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De este modo, os processos de conversão energética da biomassa são separados em 

três grupos [3.1]:  

• Conversão termoquímica (combustão, gaseificação, pirolises)  

• Conversão bioquímica (digestão anaeróbica e fermentação) 

• Conversão físico-química (compressão, extração e esterificação) 

A via de conversão físico-química da biomassa é aquela que utiliza técnicas de 

compressão e extração de óleos vegetais para sua posterior modificação química através da 

esterificação. Os óleos vegetais esterificados podem ser utilizados em motores a combustão 

interna. Por outro lado, os óleos vegetais puros podem ser usados diretamente em motores de 

ciclo diesel, entretanto, suas propriedades, baixo número de cetanas e elevada viscosidade, os 

tornam menos vantajosos para esta aplicação. Para superar essas características, o óleo vegetal 

puro é convertido frequentemente em biodiesel, com número de cetanas mais elevado e uma 

viscosidade mais baixa [3.1]. O biodiesel, como os óleos vegetais, são combustíveis líquidos 

cuja aplicação predominante é combustível para o transporte, embora seja aplicável em 

máquinas térmicas de ciclos termelétricos  

Por outro lado, os processos de conversão biológica se desenvolvem geralmente na 

presença de biomassa com elevado teor de umidade. Os mais utilizados são a digestão 

anaeróbica e a fermentação/destilação [2.3]. A digestão anaeróbica utiliza resíduos orgânicos 

diversos para produzir metano (CH4) como gás combustível, juntamente com dióxido de 

carbono. Esta transformação se realiza em biodigestores, onde a degradação natural da 

biomassa é acelerada e efetua-se por populações bacterianas na ausência do oxigênio, 

produzindo o biogás. Da mesma forma, o etanol, combustível líquido resultante dos processos 

de fermentação/destilação ou hidrólise da biomassa, tem uma aplicação predominante como 

combustível para o transporte [3.1]. Ambas as tecnologias, digestão anaeróbica e fermentação 

são comercialmente provadas e amplamente utilizadas. 

Por último, os processos de conversão energética da biomassa mais usados são os 

termoquímicos, os quais se caracterizam por converter a energia quimicamente armazenada 

em calor por meio da combustão. Existe uma variedade de tecnologias capazes de realizar esta 

conversão termoquímica, e sua diferenciação está associada à quantidade de oxigênio que é 

fornecida ao processo, tendo como referência o valor do coeficiente estequiométrico, 

resultando assim nas vias de combustão direta, gaseificação e pirólise.  
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Todos estes três processos são baseados em: 

1. Decomposição térmica da carga de combustível primária, e então;  

2. Combustão dos produtos resultantes da decomposição.  

Na combustão direita, as etapas 1 e 2 ocorrem no mesmo reator, enquanto na 

gaseificação e na pirólise elas ocorrem em espaços fisicamente separados. A vantagem mais 

importante desta separação espacial é a possibilidade de aplicar os “produtos” dos processos 

em máquinas térmicas de combustão interna, como os motores de combustão interna e as 

turbinas a gás, que requerem combustíveis líquidos ou gasosos, e proporcionam eficiências na 

geração elétrica mais elevadas [3.1]. 

Este trabalho será focado nos processos de conversão termoquímicos, e 

especificamente, nas tecnologias de geração elétrica através da combustão direita ou 

gaseificação da biomassa, ao serem as duas únicas tecnologias disponíveis comercialmente e 

com bons resultados para este fim. Desta forma, estes dois processos serão explicados em 

maior profundidade a seguir.  

3.1 Combustão da Biomassa 

A combustão é a tecnologia mais difundida comercialmente na geração elétrica no 

mundo através do uso do vapor gerado numa turbina a vapor (ciclo Rankine) [3.3]. No caso 

da combustão de biomassa, aplica-se fundamentalmente para a madeira e os resíduos 

agroindustriais. Na combustão é fornecida uma quantidade suficiente de oxigênio para 

conseguir a combustão completa da carga de combustível (fator de ar ! 1), sendo este um 

fenômeno complexo que envolve a transferência simultânea de calor e massa através de uma 

série de reações químicas [3.4]. Por isso é necessário, para a previsão dos resultados da 

combustão, o conhecimento da composição e das propriedades do combustível. 

Resumidamente, a reação para a combustão de biomassa no ar pode assumir a forma 

seguinte [2.3]: 

Biomassa  + ar = 

CO2 +H2O + SO2 +O2 + N2 +H2 +CH2 + CO + fuligem+cinzas+energia 

onde o primeiro composto dos reagentes é a formula química da biomassa, tendo em 

consideração sua umidade. Além da energia gerada na reação exotérmica, os produtos da 
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reação são os produtos da oxidação completa (CO2 + H2O + SO2), o excesso de ar e 

eventualmente a umidade do combustível, os produtos gasosos é sólidos da combustão 

incompleta (H2 +CH2 + CO + fuligem) e as cinzas (fração mineral não combustível da 

biomassa). 

Basicamente, existem seis etapas consecutivas que ocorrem durante a combustão de 

biomassa [2.3]:  

1. Secagem 

2. Emissão dos voláteis 

3. Ignição dos voláteis 

4. Queima dos voláteis em chama 

5. Extinção da chama dos voláteis 

6. Combustão do resíduo de carbono (coque) 

A combustão dos gases voláteis contribui com mais de 70% da geração de calor 

global. [3.5]. Assim, a biomassa oferece vantagens importantes como matéria prima de 

combustão devido a sua alta volatilidade e reatividade do combustível e do char resultante. 

O gráfico apresentado na figura 3.2 é denominado perfil de combustão, e mostra a taxa 

de perda de peso frente a temperatura enquanto uma amostra de biomassa é queimada 

aumentando a temperatura numa atmosfera oxidante. Neste caso, é mostrado o perfil de 

combustão da pinha [3.6], no obstante, a combustão de diferente tipos de biomassa sólida 

apresentam aproximadamente o mesmo perfil. 

Figura 3.2. Perfil de combustão da pinha 
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O primeiro pico do gráfico corresponde ao desprendimento da umidade (secagem). 

Após liberar a umidade, ocorrem algumas pequenas perdas da massa da amostra devido à 

dessorção dos gases absorvidos. A medida que a amostra é aquecida, é possível observar uma 

perda repentina da massa a partir de uma temperatura entre 450 e 500 K, a qual representa a 

liberação de alguns voláteis e sua ignição. Esta temperatura é denominada de temperatura de 

ignição, enquanto a temperatura onde a taxa de perda de peso é máxima é chamada de 

temperatura de pico. Foi observado que um aumento do teor de matérias voláteis da amostra 

de biomassa provoca um aumento na temperatura de pico, a qual é geralmente tomada como 

uma medida de reatividade da amostra. Na região de combustão rápida, a taxa de perda de 

massa atinge rapidamente o seu valor máximo, para depois ser desacelerada a temperaturas 

entre 600 e 700K. Após este ponto, a velocidade de combustão diminui e, consequentemente, 

continuam algumas pequenas perdas na massa da amostra até que temperatura aumenta até 

1300 K, indicando a queima lenta do resíduo parcialmente carbonizado [3.4]. 

Existem diferentes tecnologias de combustão disponíveis para a biomassa sólida tais 

como: combustão em leito fixo,  combustão de biomassa pulverizada e combustão em leito 

fluidizado, as quais serão apresentadas a seguir.  

3.1.1 Combustão de biomassa sólida em leito fixo  

Nos sistemas de leito fixo, o ar primário passa através de um leito fixo de biomassa 

numa grelha, onde ocorre a secagem, gaseificação e a combustão do coque sólido, enquanto 

os gases são queimados após a injeção de ar secundário na zona superior. Estes sistemas são 

bastante flexíveis já que permitem o uso de diferentes tipos de biomassa, com dimensões 

variáveis e alto teor de umidade e cinzas. Além disso, podem funcionar de maneira eficiente a 

carga parcial [2.4]. Um sistema de combustão de biomassa de leito fixo opera normalmente 

em torno de 850–1400 ° C [3.5]  

3.1.2 Combustão de biomassa sólida pulverizada 

Neste caso as diminutas partículas de biomassa pulverizadas (moídas mecanicamente) 

são injetadas na fornalha através do ar primário, conseguindo uma grande dispersão do fluxo 

gasoso em todo o volume da câmara de combustão. Assim, a gaseificação e a combustão do 

coque ocorre muito rápido, enquanto posteriormente são queimados os gases a partir do ar 

secundário. 

Estes dispositivos são caros e apresentam temperaturas mais altas na fornalha, 

aumentando assim a concentração de óxidos de nitrogênio. Requerem um conteúdo de 
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umidade menor que 20% [2.4], e proporcionam pouca inércia térmica, ou seja, qualquer 

variação na umidade ou no fluxo do combustível afeta grandemente a operação do sistema. 

[3.1]. 

3.1.3 Combustão de biomassa sólida em leito fluidizado 

A combustão em leito fluidizado caracteriza-se pela formação de um leito de sólidos 

em suspensão produzido por efeito do fluxo de ar forçado através da grelha distribuidora. As 

partículas do combustível são mantidas suspensas em um leito de partículas inertes (areia, 

cinzas, alumina), fluidizadas pelo fluxo de ar. A corrente de ar passa através do meio inerte e 

vai aumentando a velocidade até atingir a velocidade mínima de fluidização, a partir da qual a 

mistura ar e sólidos adquire características de um fluido, chamado de leito fluidizado, pois é 

alcançada a velocidade de transporte pneumático e todas as partículas são arrastadas com os 

gases [3.1]. 

Em comparação com os sistemas de leito fixo, devido ao contato entre o combustível e 

o ar no leito fluidizado, os processos de transferência de massa e energia se realizam com 

mais facilidade, obtendo-se uma distribuição quase uniforme de temperatura ao longo do 

equipamento e, assim, uma eficiência de combustão elevada. Estes sistemas também se 

caracterizam pela flexibilidade em relação ao tipo de combustível (além de queimar biomassa, 

podem usar carvão), no entanto, são rígidas enquanto as dimensões das partículas de biomassa 

e na hora de funcionar a carga parcial [2.4]. Do mesmo modo, é a melhor tecnologia usada 

para queimar um combustível com baixa qualidade, baixo valor calórico, e altos conteúdos de 

umidade e cinzas [3.5]. Outras vantagens significativas sobre o sistema de ignição 

convencional são desenho compacto das caldeiras, a reduzida emissão de poluentes nocivos 

como SOx e NOx. e ampla gama de capacidade desde 0,5 ton/h para mais de 100 ton/h [3.4]. 

De acordo com as características construtivas, as fornalhas de leito fluidizado podem 

ser classificadas como sistemas de leito fluidizado borbulhante (BFB) e de leito fluidizado 

circulante (CFB). Na fornalha de leito fluidizado circulante, as velocidades do fluxo do ar são 

maiores, desta forma, este tipo de sistema age de forma mais eficiente, porém esta 

configuração resulta mais cara. A temperatura típica de funcionamento dos sistemas de 

combustão de biomassa sólida em leito fluidizado se situam entre 700 e 1000 ° C [3.5]. 

Em caldeiras industriais, a eficiência nominal é de 85%, mas esse valor é difícil de se 

obter e facilmente se encontram eficiências menores de 70% [1.2]. As diferentes 

configurações de fornalhas de biomassa são mostradas na figura 3.3. 
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3.2 Gaseificação da Biomassa 

A gaseificação é uma tecnologia de conversão termoquímica que consiste na 

conversão de combustíveis líquidos ou sólidos em gasosos, por meio da oxidação incompleta  

(0< fator de ar <1), a alta temperatura (800-1000°C). O processo é realizado com uma 

quantidade controlada de oxigênio (em forma de oxigênio puro ou ar atmosférico, 

dependendo do uso final do gás) menor que a estequiométrica,  tipicamente entre 0,25-0,40 

[2.4] Este processo, realizado nos reatores químicos denominados gaseificadores, é composto 

por complexas reações que ocorrem normalmente em cinco etapas físico-químicas distintas 

[2.3].  

1. Pirólise ou decomposição térmica  

2. Oxidação de parte do carbono fixo do combustível  

3. Gaseificação  

4. Craqueamento do alcatrão 

5. Oxidação parcial dos produtos da pirólise.  

Dependendo da organização do processo de gaseificação, estas etapas transcorrem em 

diferentes regiões do gaseificador ou em todo seu volume de maneira simultânea.  

O gás resultante da gaseificação, o qual possui o 70-80% da energia presente na 

biomassa original [2.4], é conhecido como gás pobre devido ao seu baixo poder calorífico 

(por volta de 5 MJ/Nm3  quando a gaseificação é realizada com ar [2.2]). Os principais 

componentes combustíveis deste gás são o monóxido de carbono (CO), o hidrogênio (H2), o 

CO2 e o metano (CH4), em percentuais que variam com o tipo de gaseificador, o tipo de 

biomassa, as condições de operação, etc. Entre estes parâmetros, o mais influente é o agente 

Figura 3.3. Tecnologias de combustão da biomassa [3.7] 
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oxidante, apresentando um PCI maior com o uso do oxigênio puro frente ao ar [2.4]. No 

obstante, no caso do estudo de geração distribuída a pequena escala, não é viável utilizar 

oxigênio puro devido aos grandes custos e dificuldades técnicas. Esses parâmetros 

mencionados são fatores que determinam também o grau de contaminação do gás com 

alcatrões e partículas de fuligem [3.1]. 

Esse gás poderá ser empregado mais adiante em outro processo de conversão a fim de 

produzir calor, combustíveis líquidos ou potência mecânica, sendo este último uso o único 

estudado neste trabalho. Entre as aplicações para a geração em pequeno porte destacam-se a 

combustão direita deste gás em motores de combustão interna alternativos e extração de 

potência através de microturbinas a gás. No obstante, a gaseificação é um processo mais 

complexo que a queima direta de biomassa. O gás resultante é rico em impurezas, como o 

alcatrão e particulado, pelo que precisa-se de outros sistemas auxiliares como o sistema de 

limpeza e resfriamento do gás antes de ser empregado nos sistemas geradores para não 

danifica-los. Esses processos são dispendiosos, pelo qual repercutem negativamente no custo 

de geração e atualmente tornam estas tecnologias ainda pouco competitivas. 

Para realizar o processo de gaseificação existem diferentes tipos de reatores químicos 

sendo os mais usados os de leito fixo e de leito fluidizado [2.4].  

3.2.1 Gaseificadores de leito fixo 

Os gaseificadores de leito fixo são usados em pequena escala devido à necessidade de 

manter um leito estável e compacto. Dentro desta configuração existem três tipos de 

gaseificadores dependendo do sentido da biomassa e do agente oxidante: contracorrente,  

co-corrente e fluxo cruzado. 

O gaseificador de fluxo contracorrente (updraft) é o reator mais simples, no qual a 

biomassa, introduzida na parte superior, e o ar, entram em sentidos opostos, saindo o gás pelo 

topo. Em contato com os gases ascendentes, a biomassa sofre uma secagem inicial e, em 

seguida, é pirolisada. Os alcatrões produzidos durante esta etapa são arrastados pelos gases 

que deixam o gaseificador. Ao término da pirólise, a biomassa se gaseifica na zona de redução 

utilizando a energia gerada nas reações químicas que ocorrem na zona de combustão, logo 

abaixo [3.1]. Esta configuração produz um gás com um teor de particulado baixo, porém está 

extremadamente carregado de alcatrão [2.2].  
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Por outro lado, o gaseificador de fluxo concorrente (downdraft), é o sistema mais 

utilizado entre todos os gaseificadores. Caracteriza-se por apresentar a alimentação de 

biomassa e ar pela extremidade superior e produzir um gás praticamente isento de alcatrões 

(0,1 a 1,2 g/Nm3 [2.2]). Pois os produtos de pirólise são forçados através da zona de 

combustão, onde a biomassa se encontra incandescente, destruindo termicamente os alcatrões 

formados e resultando em um gás limpo porém, de menor poder calorífico que o produzido 

em equipamentos de contracorrente. Também se verifica um consumo de ar de gaseificação 

um pouco maior que no anterior [3.1], e uma temperatura de saída do gás também maior, por 

volta de 700º [2.2]. Este tipo de reatores são vulneráveis aos combustíveis com alto teor de 

cinzas e variações no teor de umidade [3.8]. 

Por último, os gaseificadores de fluxo cruzado são uma solução intermediária entre as 

configurações anteriores. A biomassa entra desde a parte superior, no entanto, o agente 

oxidante é injetado por um lateral a grande velocidade enquanto o gás resultante sai do reator 

por o outro lado [2.4]. As principais vantagens destes gaseificadores são a rápida resposta as 

variações de carga, sua simplicidade de construção e seu peso reduzido [2.2]. Porém, são 

muito sensíveis às variações na composição e umidade do combustível, sendo seu uso muito 

limitado atualmente [2.4].  

Todas estas configurações podem se observa na seguinte figura [3.9] 

Figura 3.4. Gaseificadores de leito fixo. De esquerda a direita, fluxo contracorrente, fluxo co-corrente e fluxo cruzado 
[3.9]. 
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3.2.2. Gaseificadores de leito fluidizado 

Os gaseificadores de leito fluidizado mantém a mesma estrutura que as fornalhas com 

o mesmo nome, de fato, estes gaseificadores são combustores que operam com condições 

subestequiometricas para realizar uma combustão parcial da biomassa transformando-a em 

um gás pobre. A única diferença é a necessidade de adicionar no leito alguns catalizadores 

para evitar a formação de alcatrões. A principal vantajem destes reatores frente aos de leito 

fixo é o controle da temperatura através da relação ar/combustível, a qual é mantida constante, 

levando isto a maiores eficiências. Entre estes gaseificadores se diferenciam os de leito 

fluidizado circulante e borbulhante, sendo os primeiros mais compactos e obtendo melhores 

rendimentos, porém, são mais complexos de instalar e funcionar, e, assim, mais caros. 

Apesar de apresentarem melhores resultados que os gaseificadores de leito fixo, estes 

são usados somente em escalas maiores [2.4]. 

A partir dos dados extraídos de [2.2] e [2.4] é possível contruir a tabela 3.1, resumindo 

as principais caraterísticas operativas dos diferentes gaseificadores. 

 

Como é possível observar na tabela, só os gaseificadores de leito fixo de fluxo 

concorrente e cruzado são aplicáveis a sistemas de geração de pequena escala, sendo os tipo 

concorrente os mais difundidos no mercado. Além disso, como foi indicando anteriormente, 

os gaseificadores de fluxo cruzado são muito sensíveis a variações na composição e umidade 

do combustível. Desta forma, os tipo concorrente são os mais destacados para a aplicação em 

regiões isoladas devido a estes motivos e ao seu baixo conteúdo de alcatrão, o que será um 

dos maiores problemas na hora de transformar o gás quente resultante em energia elétrica. 

Assim, os sistemas de limpeza e resfriamento dos gases será um dos sistemas que serão 

acoplados aos gaseificadores antes de levar o gás as máquinas térmicas, tal e como será 

expressado no seguinte capítulo. 

 



UNIFEI/IEM                                                                                                                                                                            Trabalho Final de Graduação 
 
 

 35 

Tabela 3.1. Parâmetros de funcionamento dos diferentes tipos de gaseificadores. 

  

Temperatura 

de Reação 

(ºC) 

Temperatura 

saída do gás 

(ºC) 

Alcatrão 

(g/Nm3) 

Particulado 

(g/Nm3) 

Tamanho 

Biomassa 

(cm) 

Umidade 

máxima 

(%) 

Capacidade 

de entrada 

(t/h) 

Capacidade 

de potencia 

(MWe) 

LEITO FIXO 

Contracorrente 1000 400 
Alto  

(20-100) 

Baixo   

(0,1-0,2) 
0,5-10 50 10 1-10 

Concorrente 1000 700 
Baixo 

(0,1-1,2) 

Moderado 

(0,1-1) 
1-10 20 0,5 0,1-1 

Cruzado 900 900 Alto Moderado 1-10 20 1 0,1-2 

LEITO 

FLUIDIZADO 

Borbulhante 850 800 
Médio 

(1-15) 

Alto       

(10-100) 
<2 30 10 1-20 

Circulante 850 850 
Médio 

(1-15) 

Muito alto 

(50-100) 
<1 30 20 2-100 
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CAPÍTULO 4 - GERAÇÃO EM PEQUENA ESCALA – 
BIOMASSA 

 

Uma vez apresentadas as diferentes caraterísticas energéticas de diversas espécies 

Amazônicas, assim como as tecnologias disponíveis para sua conversão, neste capítulo serão 

descritas as diferentes alternativas para a geração de eletricidade a pequena escala a partir do 

recurso de biomassa. 

O emprego da biomassa tem que confrontar uma série de aspectos negativos em 

relação às tecnologias de geração distribuída de eletricidade a pequena escala, as quais 

dificultam sua implantação. Além dos já referidos ao próprio combustível (baixo poder 

calorífico, alto teor de umidade ou baixa densidade energética), existem limitações 

importantes principalmente econômicas e técnicas. Estas limitações radicam nas menores 

eficiências atingidas quando comparado com os geradores diesel, e em que a maioria destas 

tecnologias se encontram em fase prematura para potências pequenas, provocando que o custo 

específico e de geração seja alto, comprometendo sua viabilidade econômica. No obstante, 

remarcando o que foi expressado nos capítulos anteriores, a geração descentralizada (off-grid) 

usando esta fonte renovável nas comunidades isoladas da Amazônia considera-se como uma 

solução apropriada frente ao uso do diesel.  

A faixa de potência a estudar será de acordo com a demanda elétrica das comunidades, 

as quais, como foi indicado no primeiro capítulo, são constituídas de uma faixa entre 10 e 100 

casas, atingindo um valor médio de 1kWe por casa. Desta forma, serão estudadas as 

tecnologias disponíveis entre 10kWe até 150kWe. Igualmente, é preciso indicar que não será 

estudada a instalação de uma planta tradicional de geração de energia de ciclo de vapor 

porque estas não são custo-efetivas para potências menores de 1MWe, principalmente devido 

as baixas eficiências atingidas na turbina. Este fato será justificado a seguir. Do mesmo modo, 

cabe destacar que só será considerada a produção de eletricidade, deixando de lado a 

produção de calor e cogeração, pois não é o objetivo deste trabalho. 
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Assim, a figura 4.1, mostra algumas das diferentes tecnologias de conversão da 

biomassa por capacidade e rendimento, onde é possível observar aquelas que se ajustam à 

faixa de potência desejada. Portanto, neste trabalho serão analisados os sistemas Organic 

Ranking Cycle, Gaseificador + Motor de Combustão Interna Alternativo, Gaseificador + 

Microturbina de gás, Turbina de Gás de Queima Externa (externally fired gas turbine) e os 

Motores Stirling. 

4.1 ORC Biomassa 

Como foi indicado no capítulo anterior, a geração de vapor num ciclo Rankine é o 

sistema mais comum de geração de energia. Esse sistema apresenta várias desvantagens por 

usar a água como o fluido de trabalho [4.2]: 

• Necessidade de superaquecer para evitar a condensação durante a expansão. 

• Risco de erosão das pás da turbina. 

• Excesso de pressão no evaporador. 

• Turbinas complexas e caras. 

Além dessas limitações, o ciclo Rankine requer alta pressão e temperatura, e não é 

favorável em áreas onde a fonte de calor é inferior a 250°C. É neste ponto que reside a 

importância do Ciclo Rankine Orgânico (ORC). Este ciclo é muito semelhante a um sistema 

de vapor convencional, porém, usa como fluido de trabalho um fluido orgânico em vez de 

água. Este fluido orgânico tem um ponto de ebulição ocorrendo a uma temperatura inferior a 

de evaporação da água, o que permite a recuperação de calor de baixa temperatura. Este calor 

é convertido em trabalho útil, o qual pode ser convertido em eletricidade através de um 

gerador. Desta forma, este ciclo permite o uso de certas fontes de calor a medias-baixas 

Figura 4.1. Algumas tecnologias de conversão da biomassa por capacidade e rendimento  [3.3] e [4.1]. 
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temperaturas (70-400ºC [2.4]), tais como combustão de biomassa, energia geotérmica, energia 

solar ou calor residual para produção de eletricidade em pequena escala.  

De forma esquemática, no ORC existem dois ciclos, o ciclo do fluido aquecido, neste 

caso, pela combustão da biomassa na caldeira, e o ciclo do fluido de trabalho. O calor gerado 

na caldeira é absorvido por um óleo intermediário, tipicamente a 300ºC, que é enviado ao 

evaporador, onde o calor é trocado com fluido de trabalho, aquecendo-o e evaporando-o. Uma 

vez evaporado, é expandido na turbina produzindo um trabalho mecânico que é transformado 

a eletricidade através do acoplamento a um gerador. O vapor do fluido entra posteriormente 

em um regenerador e em um condensador. Uma vez em fase líquida, o fluido de trabalho é 

bombeado para passar no regenerador, ganhando temperatura e finalmente entra no 

evaporador para começar o ciclo de novo. Por outro lado, os gases quentes da fornalha podem 

ser usados para pré-aquecer o ar de combustão e para gerar mais potência térmica no processo 

[2.4]. 

A seleção do fluido de trabalho é de importância fundamental no ORC, determinando 

o rendimento e a economia da planta, sendo os mais usados comumente refrigerantes e 

hidrocarbonetos [4.4]. Da mesma maneira, dependendo do fluido de trabalho utilizado, o calor 

de condensação do mesmo pode ser usado para o abastecimento de água quente, ou outras 

opções com necessidade de calor aumentando assim o rendimento global do sistema [4.5]. 

Assim, algumas vantagens do ORC são [4.4] e [4.6]: 

Figura 4.2. Esquema de uma planta ORC a biomassa [4.3]. 
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• Menor quantidade de calor necessário durante o processo de evaporação, sendo que 

este processo ocorre com menor pressão e temperatura. 

• Ausência de umidade e processo de expansão acabando na região de vapor, assim não 

e necessário superaquecer antes de entrar na turbina, diminuindo assim os riscos de 

erosão das pás da turbina (ausência de gotículas durante a expansão). 

• A pequena diferença de temperatura entre evaporação e condensação também será a 

razão para que a relação de pressão seja muito menor, portanto, podem ser usados 

máquinas expansivas muito mais simples. 

• O ciclo ORC tem um bom comportamento em cargas parciais.  

• Esta tecnologia é simples e robusta atingindo uma longa vida útil (>20 anos com 

pouca manutenção, podendo operar de maneira automatizada. 

 A eficiência elétrica deste sistema é relativamente baixa, aproximadamente do 15% 

motivo pelo qual esta tecnologia e geralmente usada numa configuração de produção de 

eletricidade e calor (Combined Heat and Power – CHP) [2.4]. 

Os custos de investimento deste sistema está em torno de 1000-2500!/kWe para a 

unidade ORC e de 1500-3000!/kWe para a fornalha [2.4], sendo o custo específico total 

aproximado para uma unidade da faixa de potência de 100kWe de 5000!/kWe. Da mesma 

forma, estes sistemas caracterizam-se por um baixo custo de manutenção de 

aproximadamente 2% do custo específico [3.3], o que levaria no mesmo sistema de 100kWe a 

um custo de manutenção de 100!/kWe por ano. 

 

Esta tecnologia, apesar ter uma eficiência relativamente baixa, pode ser preferida a 

outras com um melhor desempenho devido a sua simplicidade, o que a faz atraente em 

contextos como o exposto neste trabalho.  

Algumas das empresas que produzem estes sistemas são as seguintes: Turboden, 

Adoratec GmbH, Dresser-Rand, Nadrowski Turbinen GmbH, GMK, AG Kühnle - Kopp & 

Kausch (Siemens) ou Conpower Energieanlagen. 
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4.2 Gaseificador e Motor de Combustão Interna Alternativo 

Estes sistemas são baseados na gaseificação da biomassa para posterior uso do gás 

resultante como combustível num motor de combustão interna alternativo. Assim, possuem 

três componentes principais: o reator (gaseificador geralmente co-corrente [4.7]), o sistema de 

limpeza e o MCIA acoplado ao gerador elétrico. Os MCIA são uma tecnologia muito madura 

e confiável já que foi desenvolvida para a indústria automotiva, conseguindo uma vida útil de 

60.000-80.000 horas. Da mesma forma são muito flexíveis e podem funcionar numa faixa de 

operação de 1kWe-10MWe [2.4]. No obstante, o sistema completo (gaseificadores acoplados 

a motores diesel) esta disponível no mercado para potências entre 1 e 500 kWe [1.2]. Porém, 

ao contrário dos MCIA, o sistema completo, tem uma série de problemas em virtude das 

tecnologias de limpeza dos gases ainda não terem atingido o nível de confiabilidade requerido 

para a operação comercial sem restrições [2.7]. 

Nesses sistemas, o gás quente resultante da gaseificação da biomassa rico em 

poluentes, passa no sistema de limpeza para a remoção do alcatrão e de particulados e é 

posteriormente resfriado (a presença desses poluentes nos MCIA provocaria um desgaste 

prematuro do mesmo e assim, um alto custo de manutenção, sendo os conteúdos máximos de 

alcatrão e particulado de 100mg/cm3 e de 50mg/cm3 respectivamente [2.4]). Uma vez 

removidas as impurezas, é injetado no motor de combustão interna o qual está acoplado a um 

gerador elétrico.  

Figura 4.3. Esquema de um sistema gaseificador de biomassa e MCI [4.8]. 



UNIFEI/IEM                                                                                 Trabalho Final de Graduação 
 
 

 42 

Os MCIA podem seguir dois ciclos termodinâmicos diferentes: o ciclo Otto (ignição 

por centelha), ou o ciclo Diesel (ignição por compressão). Ambos seguem o mesmo ciclo 

mecânico de admissão-compressão-expansão (combustão) e escape, porém, se diferenciam 

pelo fluido admitido e pela forma de combustão. No caso do ciclo Otto, é admitida uma 

mistura ar-combustível. No final da fase de compressão solta-se uma faísca através da vela 

que provoca a combustão da mistura. Esta combustão provoca alta pressão que é transforada 

em força na cabeça do êmbolo, criando o movimento alternativo, e assim, gerando trabalho. 

Por outro lado, no ciclo Diesel só é admitido ar, o qual é comprimido. Quando o combustível 

é pulverizado na câmara de combustão do cilindro, encontra ar a altas temperaturas e, devido 

a suas caraterísticas, entra em autoignição gerando de igual forma trabalho mecânico. 

Quando operando com um motor do ciclo Otto, por centelha, o gás pobre é injetado 

juntamente com o ar. Ele substitui integralmente a gasolina e qualquer motor produzido 

comercialmente pode ser utilizado com pequenas modificações. A dificuldade maior é 

encontrar grupos-geradores com motores acima de 30 kW [1.2]. 

No entanto, a opção de motores a diesel é a mais empregada em pequenos sistemas de 

geração com gaseificadores, uma vez que os motores a diesel são mais duráveis, além da 

maior disponibilidade no mercado [2.7]. Nestes casos o gás também é introduzido juntamente 

com o ar, mas o diesel não é substituído integralmente. No mínimo 15% do consumo inicial 

de diesel ainda é injetado para iniciar a combustão dentro do cilindro, significando que esse 

sistema permite uma economia de 85% do consumo inicial de diesel [1.2] sendo o valor típico 

de gás de biomassa usado de 70% [2.7]. Essa alternativa é aplicável para potências acima de 

25 kVA e menor que 1 MVA, por limitação tecnológica do gaseificador [1.2]. Vale a pena 

salientar que apesar do poder calorífico do gás ser 10 % do poder calorífico do diesel, os 

motores não têm sua potência nominal reduzida, pois a redução do poder calorífico é 

compensada pelo aumento do fluxo mássico do gás. É também importante indicar que a 

operação destes motores envolve a produção de grande quantidade de poluentes como os NOx 

e CO [2.4]. 

Portanto, escolhendo o MCIA ciclo diesel, o rendimento elétrico destes motores para 

potências próximas a 100kWe é de 30%. Para essa mesma potência, em [2.4] foi atingido um 

rendimento elétrico do sistema completo gaseificador-sistema de limpeza- MCIA de 24%. 

O custo específico destes sistemas para um potência de 100kWe se estima em 

4500!/kWe, sendo 1200!/kWe o custo específico do MCIA e 3300!/kWe a parte do 
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gaseificador e sistema de limpeza [2.4]. Da mesma forma estes sistemas têm um custo de 

manutenção de 0,01-0,015!/kWe para o MCIA atingindo um valor elevado para o sistema 

completo devido aos sistemas de gaseificador e limpeza. 

Em resumo, os MCIA são uma tecnologia muito madura e confiável, com uma longa 

vida útil e um rendimento elétrico elevado. No obstante, durante sua operação geram altas 

emissões de CO e NOx, e quando acoplada a um gaseificador de biomassa tornam-se em uma 

tecnologia cara com manutenção frequente e um alto custo de operação e manutenção. 

Mesmo assim, esta solução é chamada a ser uma das mais usadas no momento, já que esta 

tecnologia é altamente usada e demostrada, ao contrário do resto de tecnologias apresentadas 

neste capítulo. Além disso, poderiam ser usados os motores diesel disponíveis nas 

comunidades realizando uma série de pequenas modificações. 

Alguns fabricantes nacionais de centrais diesel geradoras são Betova, Hoos, Transmet, 

Bert Keller, Bordaco ou Polidiesel. Entretanto, a estas unidades tem que se acoplar o sistema 

de gaseificação de biomassa e o sistema de limpeza com a consequente adaptação. 

4.3 Gaseificador e Microturbina a Gás  

A geração elétrica a partir de turbinas de gás convencionais só é competitiva a partir 

de 5-10MWe [2.4], assim, as microturbinas a gás são utilizadas para faixas de potências 

menores, sendo encontradas no mercado em potências a partir de 30kW até 250kW [2.2].  

As microturbinas a gás são baseadas no mesmo princípio das turbinas a gás, parte da 

energia gerada na turbina é utilizada para mover o compressor que comprime o ar antes de 

entrar na câmara de combustão misturando-se com o combustível (gás quente resultante da 

gaseificação da biomassa). O gás quente pressurizado resultante expande-se na turbina, 

transformando a energia térmica contida nele em energia mecânica. No mesmo eixo da 

turbina é conectado um gerador elétrico que gira a altas velocidades (33.000-120.000rpm) e 

gera energia com tensão em alta frequência. Posteriormente, esta é transformada a tensão 

terminal compatível com a rede elétrica através dum conversor CA/CC (retificador) e um 

conversor CC/CA ligados em cascata. Finalmente, os gases que saem da turbina podem ser 

descarregados ou reutilizados num recuperador, aumentando assim o rendimento elétrico do 

sistema e depois num trocador de calor para produzir calor [2.2]. Tanto os componentes como 

o esquema das microturbinas de gás podem ser observadas nas figuras 4.4 e 4.5. 
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O rendimento desta máquina térmica depende do PCI do combustível usado, porém 

atinge valores médios para 100kWe de 30% [2.4]. Assim, os principais benefícios do uso das 

microturbinas são os seguintes: emissões atmosféricas baixas devido a combustão contínua 

(<10ppm de NOx [2.2] e <100ppm de CO [2.4]) baixos níveis de ruído e vibrações, 

dimensões reduzidas, simplicidade na instalação com um baixo custo de manutenção e 

modularidade.  

Este tipo de microturbina pode funcionar com diversos combustíveis como gás 

natural, propano ou biogás, no obstante, o uso de biomassa sólida gaseificada está ainda em 

desenvolvimento, sendo o principal problema o requerido sistema de limpeza e resfriamento 

dos gases após a gaseificação a fim de eliminar o material particulado, alcatrão e outros 

poluentes (este sistema precisa de um gás mais limpo que para os MCIA, com um conteúdo 

máximo de alcatrão e partículas de 5mg/cm3 e 1ppm respectivamente [2.4]). 

Algumas soluções tem sido pesquisadas nesta direção como, por exemplo, a 

modificação de uma MTG Capstone para a queima catalítica de gás pobre [4.9], ou como em 

[4.10], onde foi testado um gaseificador pressurizado de biomassa para gerar gás a mesma 

pressão da entrada da turbina. É de esperar uma redução da eficiência do sistema para 15 a 

20%. 

Por outro lado, as microturbinas podem trabalhar com misturas de biomassa 

gaseificada e gás natural de modo que aumentem o seu conteúdo energético, e logo, o 

rendimento. No obstante, esta solução não seria aplicável nas comunidades isoladas da 

Amazônia devido à falta de gás natural, o que obrigaria a sua importação, como acontece 

Figura 4.4. Componentes principais de uma 
microturbina Capstone-30kW [4.8]. 

Figura 4.5. Esquema de uma microturbina de gás 
cogenerativa [2.4] 
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atualmente com o óleo diesel, enquanto este último é muito mais acessível e em 

consequência, mais barato. 

As microturbinas a gás tem um custo específico de 1100-1400!/kWe [2.4], e do 

mesmo modo que os MCI, o custo dos gaseificadores aumentam para 3300!/kWe. Porém, o 

custo do sistema de limpeza é maior pelo que o custo específico total é aproximadamente de 

5500!/kWe [2.4], enquanto os custo de manutenção, quando operadas com biomassa são 

desconhecidos devido a escassa experiência de utilização [2.2]. 

 Alguns fabricantes de microturbinas a gás são Turbec e Capstone. 

Esses sistemas geradores apresentam o mesmo rendimento elétrico dos MCIA (30%) 

para potências próximas a 100kW, porém quando acopladas a um gaseificador de biomassa 

sua eficiência é menor. Sua viabilidade tanto econômica como técnica esta ainda por ser 

demostrada devido às grandes exigências ao utilizar os gases pobres, precisando-se de um 

bom sistema de limpeza e resfriamento dos gases antes de entrar na máquina térmica 

expansiva. Assim, atualmente a solução dos gaseificadores acoplados a um MCIA é mais 

adotada, excetuando os casos em que seja essencial um nível de emissões, ruído ou vibrações 

muito baixos. Contudo, é de se esperar que, com a evolução da tecnologia e dos materiais, as 

microturbinas sejam totalmente competitivas com os MCIA em alguns anos.  

4.4 Turbina de Gás de Queima Externa (EFGT – Externally Fired Gas 

Turbine) 

Como foi mencionado acima, o uso de biomassa como combustível nos motores de 

combustão interna e nas microturbinas a gás convencionais (queima interna) ocasiona vários 

problemas. Em primeiro lugar, as turbinas a gás são máquinas sensíveis que requerem um gás 

extremamente limpo para evitar danos nas pás da turbina (como a erosão, incrustação e 

corrosão) e obstrução de filtros. Desse modo, são necessários a instalação de caros sistemas 

de limpeza na saída do gaseificador. Em segundo lugar, o baixo valor calorífico do gás 

produzido, obtido a partir da gaseificação da biomassa, necessita de um fluxo de combustível 

elevado para atingir a demanda de eletricidade [4.11]. Portanto, estas duas premissas 

dificultam a instalação destes sistemas para geração distribuída em pequena escala. 

Esses problemas são resolvidos quando a biomassa é queimada fora do fluido de 

trabalho que será expandido na turbina. Este sistema se denomina de EFGT (turbina de gás de 
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queima externa) e pode-se realizar a queima direta da biomassa sólida em uma fornalha ou 

através da gaseificação da mesma e combustão subsequente do gás produzido. 

Esquematicamente, o calor da combustão é transferido ao fluido de trabalho (ar atmosférico) 

através de um trocador de calor de alta temperatura, para depois ser expandido, após ser 

comprimido, na turbina. O calor de escape da turbina pode ser recuperado para a pré-secagem 

da biomassa antes de entrar novamente no compressor, e o calor restante depois de passar 

pelo trocador de alta temperatura pode ser usado para outro processo, como mostra a figura  

4.6.  

É importante destacar que, apesar de que o gás quente não entra em contato com a 

turbina, também é necessário um sistema de limpeza dos gases para o trocador de calor, 

embora não seja tão exigente como nas microturbinas de gás (MTG). Assim, quando a 

biomassa é queimada diretamente, deve-se acoplar um ciclone para reduzir o número de 

partículas nos gases de escape. Alternativamente, esta pode ser queimada num combustor de 

leito fluidizado, com o relativo aumento do custo. Por outro lado, quando a biomassa for 

gaseificada, o gás pobre deverá passar através de um filtro para remover partículas sólidas, 

antes de ser alimentado a uma fornalha de gás padrão [4.1]. 

No obstante, a principal limitação desta tecnologia reside na temperatura alcançada na 

entrada da turbina. Como foi estudado em [2.4], quanto maior é a eficiência do trocador de 

calor, maior é o rendimento elétrico, assim, de maneira análoga, quando maior a temperatura 

de entrada da turbina, maior é o rendimento elétrico. Portanto, um dos maiores desafios no 

projeto destes sistemas está no desenvolvimento do trocador de alta temperatura, o qual deve 

ser capaz de suportar temperaturas superiores a 1000°C [4.1]. Portanto, este trocador de calor 

Figura 4.6. Esquema de um EFGT regenerativo [2.4] 
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precisa de materiais especiais, superligas de metais ou cerâmica, sendo o custo deste elemento 

uma das considerações importantes que decidem o tamanho e a economia da planta. 

A eficiência deste sistema varia despendendo das configurações avançadas como o 

regenerador, secador de biomassa ou o trocador de calor, mas encontra-se geralmente numa 

faixa de 20-30% [4.1].  

Em [2.4], foi encontrado um custo de investimento de 4000!/kWe para o sistema 

completo de EFGT de 100kWe, incluindo um trocador de calor de alta temperatura de 

cerâmica, de alto coeficiente de transmissão com um custo para o sistema de 1500!/kWe. 

Estes valores concordam com as analise encontrados em [3.3], onde também são indicadas as 

horas de uso deste sistema (100.000 horas) com uma proporção do 2% do custo específico 

para o cálculo dos custos de manutenção e operação anuais (80!/kWe).  

 

Este sistema apresenta muitas vantagens frente ao uso dos sistemas de gaseificação + 

MCIA ou gaseificação + MTG. Quanto ao rendimento elétrico é praticamente o mesmo, as 

exigências em quanto a limpeza dos gases quentes são muito menores, o que faz simplificar e 

reduzir os custos de instalação. Contudo, este sistema tem como principal gargalo o trocador 

de calor de alta temperatura, o qual precisa resistir altas temperaturas. 

Alguns dos fabricantes de EFGT com biomassa são BTOLA (250kW-2MW), Talbott 

(25-50KW) e Turbec (100-600KWe). 

4.5 Fornalha/Gaseificação Biomassa e Motor Stirling  

O motor Stirling é um motor alternativo baseado em um ciclo fechado em que o gás 

de trabalho é mantido dentro dos cilindros e o calor é adicionado e removido do espaço de 

trabalho através de trocadores de calor [2.2], sendo assim um motor de combustão externa. 

Uma das características mais importantes destes motores é que eles podem usar muitas fontes 

de calor, incluindo fontes de energia renováveis como a biomassa, o biogás, a energia 

geotérmica e energia solar. No ciclo de trabalho são usados fluidos compressíveis, 

principalmente o ar, o hidrogênio ou o hélio em motores de alto desempenho [4.12]. 

O ciclo do motor Stirling funciona em quatro etapas diferentes: compressão a 

temperatura constante, aquecimento a volume constate, expansão a temperatura constante e 

rejeição de calor a volume constante [2.2]. Este funcionamento é ilustrado na figura 4.7. 



UNIFEI/IEM                                                                                 Trabalho Final de Graduação 
 
 

 48 

Por outro lado, existem três  tipos principais de motores Stirling que se distinguem de 

acordo com a configuração dos cilindros e pistões: o tipo alfa, o tipo beta e o tipo gama. 

O tipo alfa está composto por dois pistões em cilindros independentes (frio e quente) 

dispostos a 90º, um trocador de calor de aquecimento e um de resfriamento e um regenerador. 

Esta configuração é a mais usada e desenvolvida devido a sua simplicidade e menor 

quantidade de partes móveis [2.2]. 

O motor beta é caracterizado por um pistão e um deslocador arranjados em um mesmo 

cilindro desfasados em 90º. O deslocador arrasta o gás de trabalho do volume frio para o 

volume quente através do regenerador para depois retorná-lo. Este sistema é muito complexo 

e caro, devido a sua difícil fabricação, com muitas partes moveis e com um sistema de partida 

elétrico muito complicado para aplicações isoladas [2.2] 

Por último, o motor Stirling tipo gama é muito parecido ao tipo beta, sendo a principal 

diferença que o pistão e o deslocador são arranjados em dois cilindros diferentes apesar de ter 

a mesma função. Este arranjo, faz com que a sua fabricação seja mais fácil [4.13] e com que o 

volume morto seja menor, melhorando a eficiência [2.2]. 

O motor de ciclo Stirling é bem adequado para a micro geração porque se ajusta a suas 

capacidades típicas (<100kWe [2.4], especialmente desenhado para potências <40kWe [2.7]) 

e são caracterizados por emissões de NOx e CO menores em relação aos MCIA e 

comparáveis às MTG [4.14], uma vez que envolve a queima contínua e completa do 

combustível, em vez da queima intermitente apresentadas pelos motores de combustão interna 

alternativos. Também apresenta menores níveis de ruído e vibrações, principalmente porque a 

combustão não é explosiva. A combustão externa também exige menos manutenção (foi 

estimado na faixa de 0,006 !/kWh, muito menor do que os valores típicos para motores de 

combustão interna [4.15] e uma vida útil entre 40.000 e 60.000 horas [2.4].  

A eficiência destes motores atinge por volta do mesmo valor que para os MCIA e 

MTG, cerca de 30% para a faixa de 50-100kWe [2.4] De mesma forma, o uso de resíduos de 

biomassa pode reduzir a eficiência do regenerador, e assim a eficiência do sistema, devido ao 

alcatrão e particulado presente neles [4.13]. No obstante, este fato é de menor importância que 

nos MCIA e MTG, dado que a diferença desses dois sistemas, a combustão é externa. Assim, 

a eficiência destes sistemas quando acoplados a um sistema de gaseificação se estima em 

15%. O custo específico total deste sistema é de 2500-4000!/kWe, sendo só o motor Stirling 
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1200!/kWe [2.4]. Sua maior desvantagem a lenta partida do motor e a impossibilidade de 

variar rapidamente a potência fornecida ao eixo.  

 

Alguns dos fabricantes de motores Stirling para Biomassa são: Stirling Danmark, 

Infinia Corp, Stirling Power ou Module GmbH. 

A tabela 4.1 mostra de maneira esquemática as principais características das 

tecnologias de biomassa apresentadas neste capítulo. 

Tabela 4.1. Dados comparativos entre as tecnologias de geração distribuída com biomassa. 

Tecnologia Potência 
típica (kWe) 

Rendimento 
Elétrico (%) 

Custo de 
investimento 

(!/kWe) 

Disponibilidade 
comercial 

ORC 6-2500 15 5000 Sim 
Gasificador+ 

MCI 30-150 25-30 4500 Sim 

Gasificador+ 
MTG 30-250 15-20 5500 Pré-comercial 

EFGT 30-200 20-30 4000 Pré-comercial 
Gasificador+ 

Stirling <40 13-16 3500 Pré-comercial 
 

Figura 4.7. Motor Stirling tipo alpha. Princípio de operação 
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CAPÍTULO 5 - RECURSO SOLAR DA AMAZÔNIA 

 

Como foi mencionado no fim do capítulo 1, para poder realizar a escolha da 

tecnologia adequada de conversão da energia solar em eletricidade, assim como para realizar 

um dimensionamento correto desse sistema, é imperativamente necessário conhecer o recurso 

solar disponível. Assim, o recursos solar da região amazônica será estudado neste capítulo 

para, no seguinte, apresentar as diferentes tecnologias geradoras de eletricidade. 

Como uma primeira aproximação à energia solar, devem distinguir-se os diferentes 

componentes da radiação solar. Quando a radiação solar entra na atmosfera da terra, uma 

parte é absorvida ou espalhada pelas partículas no ar. A outra parte atinge a superfície da terra 

diretamente. Esta parte da radiação solar é chamada de radiação direta. A parte da radiação 

solar que chega à superfície da terra depois de ser espalhada é chamada de radiação difusa. 

Além destes dois tipos de radiação, algumas emissões chegam ao painel ou refletor solar 

depois de terem sido refletidas no chão: Esta parte da radiação é chamada de albedo. A 

radiação total é a soma destas três componentes, e é chamada de radiação global. A figura 5.1 

ilustra esses componentes da radiação solar. 

Figura 5.1. Componentes da radiaç!"#$"%&'#



UNIFEI/IEM                                                                                 Trabalho Final de Graduação 
 
 

 52 

 

A quantidade de radiação que atinge o receptor solar é extremamente variável. 

Depende das condições atmosféricas e da composição da atmosfera, além da latitude local e 

dos ciclos anuais e diários do movimento do Sol (hora do dia e dia do ano). Isso é devido à 

inclinação do eixo imaginário em torno do qual a Terra gira diariamente (movimento de 

rotação) e à trajetória elíptica que a Terra descreve ao redor do Sol (movimento de 

translação). Tudo isso faz com que a duração solar do dia varie dependendo do período do ano 

e da latitude, sendo extremos os casos dos polos e do Equador. No caso do Equador, não 

existe variação das horas de Sol ao longo do ano, enquanto nos polos a duração do dia muda 

de 0 horas de sol no inverno até uma duração do dia de 24h em verão. Porém, a maior parte do 

território brasileiro, e especificamente a região Amazônica, está localizada próxima da linha 

do Equador, de forma que não se observam grandes variações na isolação solar durante o ano. 

Mesmo assim, para maximizar o aproveitamento da radiação solar, deve- se ajustar a posição 

do receptor solar de acordo com a latitude local e, se for fixo, com o período do ano em que se 

requer mais energia. Para o caso particular do Brasil, um sistema de captação solar fixo deve 

ser orientado para o Norte, com um ângulo de inclinação similar ao da latitude local. No 

entanto, na atualidade existem também sistemas de rastreamento do sol que conseguem 

adaptar a posição do receptor afim de obter a máxima energia do Sol possível. 

Para o levantamento dos recursos de energia solar em uma região extensa como a 

Amazônia, existem dois métodos diferentes: a utilização de uma rede de radiômetros 

distribuídos pela região em conjunto com técnicas de interpolação dos dados de radiação 

coletados, e o uso de modelos computacionais para determinação de estimativas da radiação 

solar incidente por meio de relações empíricas ou da solução da equação de transferência 

radiativa na atmosfera [5.1]. Assim, neste trabalho foram usadas duas fontes bibliográficas 

diferentes para obter os dados de recurso solar: o Atlas Solarimétrico do Brasil [5.2] e o Atlas 

Brasileiro de Energia Solar [5.1]. Por um lado, o Atlas Solarimétrico do Brasil apresenta uma 

estimativa da radiação solar incidente no país, resultante da interpolação e extrapolação de 

dados obtidos em estações solarimétricas distribuídas em vários pontos do território nacional. 

Por outro lado, o Atlas Brasileiro de Energia Solar proporciona estes valores empregando um 

modelo de transferência radiativa alimentado por dados climatológicos de 10 anos de 

informações extraídas de imagens de satélite geoestacionário e validado por dados coletados 

em 95 estações de superfície. 
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O Brasil, por ser um país localizado na sua maior parte na região inter-tropical, possui 

grande potencial para aproveitamento de energia solar durante todo ano devido a sua baixa 

variação sazonal. Desta forma, e como é possível advertir na tabela e nos mapas de radiação 

solar apresentados, apesar do tamanho e das diferentes características climáticas do país, 

pode-se observar que a média anual de irradiação global apresenta boa uniformidade, com 

médias anuais relativamente altas em todo país. Os valores de irradiação solar global 

incidente em qualquer região do território brasileiro são superiores aos da maioria dos países 

da União Européia, como Alemanha e Espanha, onde projetos para aproveitamento de 

recursos solares são amplamente executados [5.1]. 

Figura 5.2. Radiação solar global horizontal em kWh/m2. Média anual [5.1] 
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Estação 

Radiação global diária 

horizontal. Média anual 

(kWh/m2) 

Radiação diária no plano 

inclinado. Média anual 

(kWh/m2) 

Verão 4,90-5,60 4,60-5,60 

Outono 4,20-4,55 4,60-5,60 

Inverno 4,55-5,25 4,40-5,00 

Primavera 5,25-5,95 5,20-6,00 
Tabela 5.1. Valores da radiação diária global horizontal e no plano inclinado para a região Amazônica [5.1]. 

Tal e como se observa nas figuras 5.2 e 5.3, os níveis de radiação solar são similares 

para os dois modelos. Assim a região Amazônica se caracteriza por ter níveis de irradiação 

solar total do ordem de 5 kWh/m2 por dia. Como foi mostrado na tabela 5.1, esta radiação tem 

muito baixa variação sazonal, apresentando uma baixa dispersão dos dados de irradiação ao 

Figura 5.3. Radiação solar global diária em MJ/m2 dia. Média anual [5.2]. 



UNIFEI/IEM                                                                                 Trabalho Final de Graduação 
 
 

 55 

longo do ano. Neste contexto, os dados de [5.1] também demonstram um alto nível de 

radiação difusa, os quais podem chegar até 2,5kWh/m2dia. Outro dado importante a ser 

considerado a isolação diária. Utilizando [5.2], tem-se uma insolação média diária ao longo 

do ano de 4 a 6 horas para a região Amazônica.  

Deste modo, o mapeamento dos recursos de energia solar na região Amazônica 

mostram um potencial adequado para a instalação de tecnologias de conversão elétrica do 

mesmo. Contudo, convém ressaltar que as cartas de distribuição espacial de radiação solar 

representam apenas uma primeira aproximação do campo de energia solar disponível na 

superfície. No caso da Amazônia, esses dados são ainda menos confiáveis devido ao pequeno 

número de estações solarimétricas que facilitam informação sobre uma grande extensão de 

terra, derivando numa grande interpolação de dados entre estações. Portanto, para conhecer o 

recurso solar local, deve-se recorrer às médias numéricas das respectivas estações, no caso em 

que existam. Esses dados encontram-se disponíveis na base de dados de [5.2], onde é possível 

acessar aos dados das diferentes estações solarimétricas desse atlas. Da mesma forma, existe 

um site da CEPEL – Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (referenciado como [5.3]) que 

proporciona, a partir das coordenadas geográficas, os dados solares das estações cadastradas 

em ambos os atlas solares mais próximas as coordenadas introduzidas. Por último, no site 

[5.4], introduzindo as coordenadas e dia do ano, obten-se a isolação diária através das horas 

do nascer e por do sol. 

Com todos este dados, tanto dos atlas solares como dos sites, será possível ter uma 

idéia das características solares assim como do recursos solar mesmo nas localizações onde 

seja desejável instalar o sistema de geração.  
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CAPÍTULO 6 - GERAÇÃO EM PEQUENA ESCALA – 
SOLAR 

 

A luz solar é a maior fonte de energia limpa em carbono disponível, totalmente 

renovável e inesgotável. Fornece a Terra mais energia em uma hora que aquela que é 

consumida no planeta em um ano inteiro. Apesar dessa enorme quantidade de energia solar 

disponível, a eletricidade a partir do recurso solar representa apenas uma fração bem pequena 

do consumo de energia do mundo [4]. Da mesma forma, o caráter essencialmente distribuído 

do recurso solar e a disponibilidade de tecnologias adequadas para seu aproveitamento fazem 

destas tecnologias uma das mais aplicadas na geração descentralizada.  

Existem duas rotas tecnológicas para converter a energia solar em eletricidade: a 

tecnologia fotovoltaica (PV), que envolve o uso de semicondutores para gerar eletricidade 

através do efeito fotoelétrico, e a energia solar térmoelétrica. Esta tecnologia emprega 

diferentes lentes ou espelhos para capturar e concentrar a luz solar (Concentrated Solar Power 

- CSP), ou energia solar térmica, transformando esta luz solar em calor, a qual aciona um 

máquina térmica que é acoplada a um gerador elétrico para a produção de eletricidade [6.1]. 

Entre as tecnologias de concentração solar, destacam-se os concentradores lineais Fresnel, os 

sistemas de recepção central (torre), os concentradores parabólicos e os discos parabólicos. 

No obstante, os sistemas Fresnel e a concentração em torre central não serão estudadas neste 

trabalho pois a primeira se encontram no início da sua comercialização enquanto a segunda 

uma tecnologia  usada na geração conectada a rede [6.2]. As diferentes configurações de CSP 

sao mostradas na figura 6.1. 
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6.1 Energia Solar Fotovoltaica 

A energia solar fotovoltaica é atualmente a tecnologia renovável com maior nível de 

crescimento, o que tem derivado na redução dos custos na energia gerada através desta 

tecnologia, atingindo preços competitivos frente as tecnologias convencionais [4]. De fato, 

como mencionado no capítulo 1, os paneis fotovoltaicos já são utilizados na região amazônica 

tanto de forma individual como hibridizados com motores diesel.  

A tecnologia fotovoltaica realiza a obtenção de eletricidade pela transformação direta 

da radiação solar em energia elétrica, com a utilização de materiais semicondutores, quase 

sempre de silício. São dispositivos constituídos de células fotovoltaicas, reunidas em série e 

em paralelo, para aumentar a tensão e a potência fornecidas, formando os conhecidos painéis 

fotovoltaicos. Estas células são classificadas em função da estrutura cristalina do 

semicondutor, que pode ser principalmente monocristalino, policristalino ou amorfo [6.3]. 

As células de silício monocristalino, são as mais usadas comercialmente e em geral, 

apresentam os maiores custos e as eficiências mais altas, podendo atingir entre 14-20% nos 

equipamentos vendidos no mercado [6.4]. As células de silício policristalino são mais 

econômicas por causa do processo de preparação do material menos rigoroso. A eficiência 

destas células destinadas à produção comercial de energia elétrica resulta em torno de 12-17% 

Figura 6.1. Configurações de plantas solar-térmicas [6.2] 
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[6.4]. Por último, o uso do silício amorfo em células fotovoltaicas tem mostrado grandes 

vantagens na otimização do processo de fabricação sendo economicamente mais vantajosos (o 

valor por quilowatts pico é menor). Porém estes sistemas apresentam uma eficiência inferior a 

10% [6.5].  

Devido à baixa tensão e corrente de saída de uma célula fotovoltaica, agrupam-se 

várias células formando um módulo, para que se obtenham tensões e correntes úteis na 

prática. O arranjo das células nos módulos pode ser feito conectando-as em série e/ou em 

paralelo. Porém, a conexão mais comum de células fotovoltaicas em módulos é o arranjo em 

série, no qual a tensão final do arranjo (VT) é igual à soma das tensões dos módulos e a 

corrente final do arranjo (IT) é igual à corrente de um único módulo [6.3]. 

Dentre as características elétricas dos módulos, vale comentar as mais importantes: 

potência, tensão e corrente. Sob carga, o valor máximo de potência (potência pico, Wp) é 

obtido pelo produto entre os valores máximos de corrente e tensão (Ip e Vp). Idealmente, os 

geradores fotovoltaicos deveriam sempre operar no ponto de máxima potência; porém, na 

prática, eles operam em um ponto sobre a curva I-V correspondente às características I-V da 

carga. Desta forma, a Wp de um panei, é a saída elétrica máxima sob condições padronizadas: 

temperatura ambiente de 25º e 1000W/m2 de irradiação [6.3]. 

Por outro lado, dentre os fatores que influenciam as características operacionais da 

célula, a irradiância e a temperatura são os mais importantes. Altos valores de temperatura da 

célula reduzem a tensão em maiores proporções que aumentam a corrente, deslocando assim o 

ponto de máxima potência, enquanto que baixos níveis de irradiância reduzem a corrente 

gerada sem causar redução considerável à tensão. Assim, a otimização irradiação e, por tanto, 

da eficiência da energia solar coletada pelos painéis fotovoltaicos dependerá do 

posicionamento correto dos painéis fotovoltaicos. Sendo que cada um deve estar inclinado 

para o lado oposto ao hemisfério onde se encontra, e o ângulo, !, de elevação, estabelecido 

em função da latitude, ", de sua localização [6.3]. 

Da mesma forma, o tamanho de um sistema fotovoltaico (PV) é determinado pela 

potência  do mesmo e a área coberta pelos painéis. Estes atualmente atingem uma relação 

potência/área de mais de 135Wp/m2 [6.6]. 
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Como é explicado em [6.3], os módulos fotovoltaicos geram eletricidade em corrente 

contínua, assim, quando tiver cargas que precisam de corrente alternada, como os 

componentes eletrônicos, é necessário instalar um inversor  para ajustar esta eletricidade às 

características da carga, sendo estes elementos um dos maiores problemas do sistema devido a 

sua baixa confiabilidade. Além deste componente, esta tecnologia geralmente funciona ligada 

a acumuladores de energia, o uso dos quais será explicado no próximo capítulo. 

A estimativa dos custos deste sistema quando usado em soluções descentralizadas é 

difícil devido a que cada sistema é projetado para prover uma determinada carga em 

condições específicas. Mesmo assim, e possível aproximar estes custos separando-os em 

custo dos painéis solares, inversor, e o custo do sistema de armazenamento e sistema de 

controle, se tivesse. Desta forma, como foi introduzido, o preço dos painéis fotovoltaicos têm 

experimentado uma grande redução nos últimos anos até atingir os valores de 1-1,4 !/Wp 

atuais [4]. Os inversores atingem um valor estimado de 0,6!/W. Por outro lado, esses sistemas 

têm custos de operação e manutenção baixos os quais podem ser estimados em 1% do capital 

investido por ano [6.7], precisando de limpeza frequente do painel. Por último, a vida útil dos 

módulos fotovoltaicos supera atualmente os 20 anos, sendo o resto de componentes do 

sistema as principais fontes de falhas [6.5]. 

6.2 ORC Solar 

O sistema ORC-Solar, segue o mesmo esquema de funcionamento que para o ORC-

Biomassa, a única deferença se encontra na fonte de calor usada para aquecer o fluido de 

trabalho. Para o caso de geração de eletricidade mediante um ORC solar, é exigido que a 

energia recebida do sol seja concentrada para poder fazer funcionar o ciclo. Com esta 

Figura 6.2. Sistema PV atendido em corrente alternada e bateiras para armazenamento de energia 
[6.3]. 
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finalidade, a tecnologia mais madura e desenvolvida são os concentradores parabólicos 

(parabolic trough). 

Essa tecnologia usa estes espelhos para conseguir concentrar uma grande quantidade 

de luz solar em uma pequena área. A luz concentrada é usada para aquecer o fluido que se 

encontra dentro do tubo do disco parabólico e que é levado ao evaporador onde cede calor ao 

fluido de trabalho do ciclo ORC. Uma vez em estado gasoso, se leva o fluido para a extração 

da potência na máquina de expansão. 

A escolha desta máquina depende muito das condições de operação e do tamanho do 

sistema. Para plantas com potências maiores são usadas turbinas, enquanto para o caso de 

geração a pequena escala estas têm uma baixa eficiência e alto custo. É por isso que para este 

tipo de solução se usam principalmente scroll expanders, os quais podem chegar a atingir 

eficiências de até 70% para estas pequenas potências [6.8]. Estas máquinas podem ser 

adaptadas a partir das máquinas de deslocamento positivo presentes nos automóveis ou nos 

sistemas HVAC para atuar como máquinas de expansão nesta aplicação [6.9].  

Geralmente esses sistemas são utilizados para gerar pequenas potências elétricas entre 

1-10kWe, e o calor residual tende a ser usado para aquecimento de água sanitária, 

Figura 6.3. Esquema básico de um ORC-Solar regenerativo [6.10]. 
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aumentando assim o rendimento global do sistema. O rendimento solar elétrico aproximado 

do sistema ORC-solar depende de muitos fatores como são a radiação solar e o rendimento 

dos diferentes componentes do sistema, contudo geralmente atinge uns valores entre 7-9% 

[6.6],[6.9],[6.10]. 

Por outro lado, os custos desta tecnologia podem ser claramente diferenciados nos 

custos do campo solar, e os custos do sistema gerador ORC. O campo solar representa a maior 

parte do preço destes sistemas, sendo estimados para o caso dos canais parabólicos em [6.6] 

um custo de 80!/m2. Da mesma maneira, na bibliografia consultada foi estimado um tamanho 

aproximado da área de concentração de 25m2/kWe, desta forma o custo de investimento do 

campo solar seria de 2000!/kWe. Analogamente, o próprio sistema ORC tem um custo 

específico aproximado de 2500!/kWe. Assim, o custo específico total seria de 4500!/kWe 

sendo os seus custos de operação e manutenção 1,5-3!/MWh [6.6]. 

6.3 Solar Dish-Stirling 

Conforme apresentado no capítulo 4, os motores Stirling podem usar muitas fontes de 

energia, entre elas, a energia solar como fonte de calor. Quando a energia solar é usada como 

fonte de calor neste motor, o sistema completo apresenta os seguintes componentes: uma 

superfície refletora que atua como concentrador solar, o permutador de calor solar (receptor 

focal), o motor Stirling com gerador e um mecanismo de seguimento do sol.  

 O funcionamento dos Solar Dish Stirling é o seguinte: o concentrador parabólico 

reflete a radiação global direta em uma cavidade receptora que está localizado no ponto focal 

do concentrador. A radiação solar é absorvida pelo trocador de calor (receptor) e, assim, 

aquece o gás de trabalho (hélio ou hidrogênio) do motor Stirling a temperaturas de cerca de 

650ºC, acionando-o. Esse calor é convertido em energia mecânica pelo motor Stirling, e um 

gerador elétrico conectado diretamente ao virabrequim do motor, converte a energia mecânica 

em eletricidade (CA). Para manter a radiação solar normal à superfície refletora constante 

durante o dia, um sistema de rastreamento do sol em dois eixos (azimute e elevação) gira o 

concentrador solar continuamente sobre dois eixos para seguir o caminho diário do sol [6.11].  

O esquema da tecnologia Dish-Stirling com os diferentes componentes é mostrado na 

figura 6.4. 
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A saída elétrica do sistema é proporcional à radiação solar, ao tamanho do prato 

refletor, ao seu desempenho óptico e as eficiências do motor Stirling e do gerador: Com a 

tecnologia atual e com uma insolação de 1SOL (1kW/m2) é possível aproximar o diâmetro do 

prato a 5,5m para um sistema Dish-Stirling de 5kWe, 7,5m para 10kWe e para um sistema de 

25kWe seria necessário um refletor de 10 metros de diâmetro [6.12]. Devido a forma 

parabólica dos refletores, estes podem atingir relação de concentração de até 2000 [6.13]. 

Desta forma, esses sistemas requerem aproximadamente 12–16 m2/kW [6.14]. 

Entre muitas tecnologias solar, o Solar Dish Stirling foi aceito com o sistema com a 

mais alta eficiência de conversão solar para elétrica, pois é capaz de converter cerca de 30% 

da energia disponível a partir de luz solar em eletricidade comparado com 20% das outras 

tecnologias solares-térmicas e 15% das fotovoltaica [6.14].  

Outro aspecto positivo é a modularidade desses sistemas, que permite a interconexão 

de vários sistemas Dish-Stirling para produzir quantidades de energia que vão desde poucos 

kWe até MWe.  

O custo desta tecnologia varia muito dependendo das refêrencias consultadas 

principalmente devido ao escasso número de unidades fabricadas. Porém, em [6.12] foi 

atribuído um custo específico total de 2300!/kWe, atingindo um custo de manutenção e 

operação de 40!/kWe por ano para uma pranta sem sistema de seguimento solar. Este sistema 

representa uns das principais porcentagem do custo de investimento e de manutenção, pelo 

Figura 6.4 Componentes de um sistema Dish-Stirling [6.11]. 
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qual se esperam custos específicos mais elevados que poderiam atingir até 8000!/kWe com 

custos de manutenção e operação de até 80!/kWe por ano [6.14]. Por outro lado, estes 

sistemas têm uma longa vida útil que chega a ser entre 20-30 anos [6.12]. 

Embora estes dados fazem desta tecnologia pouco competitiva, se espera que nos 

próximos anos seja possível a produção em massa destes sistemas, melhorando a  tecnologia 

reduzindo os custos tanto de fabricação como de operação e manutenção. Assim, os pratos 

parabólicos se perfilam como uma alternativa interessante para a produção elétrica em regiões 

isoladas a meio prazo, principalmente devido a seu alto rendimento elétrico e a capacidade do 

motor Stirling para operar durante longos períodos de tempo com uma baixa manutenção 

[6.2].  
 
Assim, alguns motores Stirling interessantes para a aplicação em regiões isoladas são 

o motor SOLO V161 (11kWe), o Kockums 4-95 (25kWe) e o motor Stirling STM 4-120 

(25kWe). Sendo Infinia, Cleanergy e Ripasso, alguns fabricantes do módulo completo Dish-

Stirling [6.2]. 

Como principal inconvenientes das tecnologias Dish-Stirling e ORCsolar frente aos 

sistemas fotovoltaicos encontrasse seu maior custo de investimento, mas principalmente, sua 

maior complexidade e fragilidade. Esses dois sistemas precisam de um ambiente não 

agressivo e duma limpeza frequente do sistema concentrador para funcionar com as 

eficiências nominais. Da mesma forma, são sistemas mais complexos que os PV, pelo qual, 

no caso de falha, seria necessário para sua manutenção personas formadas para tal, o que 

resultaria num alto custo adicional no caso das comunidades isoladas da Amazônia.  

Usando os dados apresentados neste capítulo, é realizada uma comparação entre as 

tecnologias solares estudadas na tabela a seguir: 

 
Custo específico 

(!/kWe) 

Área do campo 

solar (m2/kWe) 

Eficiência 

elétrica (%) 

Disponibilidade 

comercial 

PV 1400 7,5 13 Sim 

ORCsolar 4500 25 9 Sim 

Dish-Stirling 8000 15 30 Pré-comercial 
 
Tabela 6.1. Dados comparativos entre as tecnologias de geração distribuída com energia solar. 
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Tanto a intensidade da radiação solar como a demanda de energia elétrica são 

variáveis e não tem porque coincidir temporariamente com as horas de luz solar. Do mesmo 

modo, como foi indicado no capítulo 5, a região amazônica tem uma isolação diária de 4-6 

horas. Portanto, se quer-se conseguir um fornecimento elétrico que case a demanda elétrica 

duma comunidade é essencial que os sistemas solares se hibridizem com outras fontes mais 

estáveis e com serviço contínuo. Assim, neste trabalho será estudado a hibridação destas 

tecnologias solares com os sistemas de geração através de biomassa mostrados no capítulo 4. 

Do mesmo modo, também será estudada a possível aplicação de sistemas de acumulação de 

energia. 

 

  

 



UNIFEI/IEM                                                                                 Trabalho Final de Graduação 
 
 

 65 

 

CAPÍTULO 7 - HIBRIDAÇÃO E SISTEMAS DE 
ARMAZENAMENTO ENERGÉTICO 

 

Como foi mencionado nos capítulos anteriores, este trabalho procura o estudo das 

alternativas de geração elétrica com sistemas híbridos biomassa-solar. Portanto, uma vez 

estudadas as diferentes tecnologias conversoras de ambos dois recursos renováveis em 

eletricidade, este capítulo será focado no armazenamento de energia e na hibridação dessas 

tecnologias geradoras para garantir o fornecimento de energia totalmente a partir das fontes 

renováveis. 

7.1. Sistemas de Armazenamento de Energia 

O armazenamento de energia num sistema de geração de eletricidade permite a 

dissociação entre a geração de eletricidade e a demanda. Assim, em lugar de converter a os 

recursos disponíveis de imediato em energia eléctrica, é possível armazenar dita energia para 

seu uso em um tempo posterior. Isto, aplicado ao nosso sistema híbrido biomassa-solar, 

significaria o armazenamento de parte da eletricidade gerada a partir do sistema solar em 

momentos de baixa demanda ou em momentos de grande radiação solar, onde seria possível 

gerar mais eletricidade da necessária. De esta forma, a eletricidade armazenada seria liberada 

quando existisse uma demanda maior à geração, ou quando nenhuma outra forma de geração 

estiver disponível.  

Entre as tecnologias para o armazenamento de energia destacam as baterias como os 

sistemas mais antigos e estabelecidos para o armazenamento de eletricidade [7.1]. Por outro 

lado, também existem outras tecnologias que poderiam ser empregadas nos sistemas de 

geração distribuída como os sistemas pneumáticos e os sistemas de bombeamento 

hidroelétricos, os quais utilizam o movimento d’água entre diversos reservatórios a diferentes 

alturas para produzir eletricidade quando seja necessário [7.2]. 

Apesar da possível utilização destes sistemas nos sistemas geradores com energias 

renováveis, são frequentemente empregados geradores diesel que atuam como backup no caso 

de poucos recursos ou falha neste sistemas de armazenamento. Igualmente, quando um 

sistema de geração solar é hibridizado com um sistema a partir de biomassa, não é 
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indispensável introduzir sistema de armazenamento pois a biomassa não deixa de ser energia 

química armazenada que pode ser utilizada quando seja necessário. Assim, a geração elétrica 

será realizada de maneira prioritária pelo sistema solar e, se for preciso gerar mais eletricidade 

para atingir a demanda, o sistema de biomassa será utilizado. Portanto, o recurso de biomassa 

pode ser economizado é usado só nos casos de necessidade, atuando de igual forma que os 

sistemas de armazenamento mencionados anteriormente.  

De esta maneira, a não inclusão neste trabalho deste tipo de sistemas simplificará o 

sistema gerador, conseguindo preços mais baixos e uma menor complexidade do mesmo. Esse 

fato facilitará a instalação e operação por parte da população local, pois, como foi indicado 

em capítulos anteriores, os sistemas híbridos de geração de energia elétrica devem ser 

projetados com alto grau de automação e com tecnologia consagrada e confiável para operar 

em localidades isoladas e remotas, de forma que os mesmos possam operar de forma 

autônoma e com o mínimo de intervenção humana possível 

7.2 Integração das Tecnologias Solar-Biomassa 

A integração da energia solar com a energia proveniente da biomassa apresenta um 

desafio, pois sua saída é intermitente e variável. Assim, deve ser integrada num sistema onde 

a geração a partir de biomassa atue como fonte complementaria para atingir a demanda de 

eletricidade, ou como backup em caso de manutenção ou não disponibilidade de radiação 

solar. Deste modo, a integração dessas duas fontes alternavas em um circuito para geração 

distribuída formará o que é denominado uma micro rede ou microgrid [7.3]. 

Contudo, não todos os sistemas geradores geram eletricidade no mesmo tipo de 

corrente. Assim, ao aplicar a tecnologia da conversão de energia elétrica aos sistemas de 

energia renováveis, duas classes de sistemas elétricos devem ser consideradas: estacionário e 

girante. O tipo estacionário geralmente fornece corrente contínua. Os painéis fotovoltaicos e 

as células combustíveis são as principais fontes de energia renováveis neste grupo. O tipo 

girante geralmente fornece corrente alternada. Os geradores síncronos, os de indução, e os de 

imã permanente são os excitadores principais para fontes energias hidráulicas, eólica, e de 

termelétricas com turbina de gás e/ou turbina a vapor [7.4]. Por outro lado, a maioria das 

cargas que serão ligadas à mico rede funcionam com corrente alternada, sendo estas 

basicamente lâmpadas para iluminação e componentes eletrônicos como TV e radio [1.6].  
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A integração de fontes múltiplas em uma micro rede, é coberta em três tipos de barras-

ônibus elétricas para a integração: barra de corrente contínua (C.C.), barra de corrente 

alternada (C.A), e barra de corrente alternada de alta frequência (HFAC). Porém, tanto a 

ligação CC como HFAC, precisam dum grande numero de componentes o qual resulta numa 

maior dificuldade de aplicação em sistemas isolados e um maior custo [7.4]. Desse modo, 

uma ligação CA será usada para integrar os dois sistemas geradores, mantendo para a rede de 

distribuição em CA uma frequência de 60Hz. 

Portanto, focando nas tecnologias estudadas neste trabalho, a única tecnologia que 

geraria eletricidade em CC seria a fotovoltaica, enquanto o resto geraria em CA. Logo, 

teriam-se basicamente dois configurações diferentes para a integração dos sistemas solar e 

biomassa na micro rede com ligação CA: 

1. PV + Tecnologias Biomassa 

2. ORCsolar / Dish-Stirling + Tecnologias Biomassa 

Para o primeiro caso, seria necessário converter a saída do módulo fotovoltaico em CC 

para CA através de um inversor de CC-CA. Enquanto seria realizada uma ligação direita do 

gerador elétrico da tecnologia de biomassa à barra CA. 

A segunda configuração a micro rede estaria formada unicamente por uma barra CA a 

qual cobriria a demanda de eletricidade, pois ambos dois sistemas gerariam em corrente 

alternada e só seria necessário unir eles na barra CA para sua ligação às cargas. 

Estas configurações integradoras das tecnologias solares e biomassa são mostradas na 

figura 7.1.  

PV 

CARGAS 

GERADOR 

BIOMASSA 

CC CA 

CARGAS 

CA 

GERADOR 

BIOMASSA 

GERADOR 

SOLAR 

Figura 7.1. Configurações de integração das tecnologias geradoras solar e biomassa. 1) PV + Biomassa. 
2) ORCsolar /Dish-Stirling + Biomassa. 

1)      2) 
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Nos sistemas híbridos em geração distribuída são geralmente utilizados sistemas de 

controle para não ter problemas no subministro elétrico com as diferentes fontes geradoras. 

No obstante, a instalação desses sistemas não serão estudados neste trabalho. 
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CAPÍTULO 8 - ESTUDO DE CASO - COMUNIDADE 
DE SANTO ANTÔNIO 

 

Como estudo de caso, neste trabalho será analisada uma comunidade isolada 

localizada na Ilha do Marajó, no município de Breves (Pará). Esta comunidade, chamada de 

Santo Antônio, encontrava-se eletrificada com geradores diesel. Porém, sua eletrificação foi 

estudada como parte de um projeto de Pesquisa e Desenvolvimento da Concessionária de 

Distribuição do Estado do Pará (CELPA), cujo objetivo principal foi o desenvolvimento de 

modelos de gestão alternativos para eletrificação de comunidades isoladas. Este projeto foi 

realizado pelo Grupo de Energia Biomassa e Meio-Ambiente (EMBA) da Universidade 

Federal do Pará (UFPA), formando parte da tese doutoral de Giorgiana Freitas Pinheiro. 

Essa tese doutoral, de agora em diante [2.7], teve como objetivo específico a 

implantação de um sistema de eletrificação baseado no uso de biomassa de resíduos 

juntamente com a implantação dum modelo de gestão que fosse sustentável e adequado às 

condições das comunidades ribeirinhas da Amazônia. Finalmente, o sistema de geração 

elétrico instalado na comunidade de Santo Antônio, foi constituído de caldeira e gerador de 

vapor (ciclo Rankine) de 50kW alimentado pelos resíduos da indústria madeireira presente na 

própria comunidade, substituindo assim, parte dos geradores diesel existentes.  

Portanto, este trabalho tentará encontrar soluções alternativas para a eletrificação desta 

comunidade através da hibridação das diferentes tecnologias de biomassa e solar apresentadas 

anteriormente. Para tal fim, será seguida a seguinte metodologia: primeiramente será 

analisada a comunidade em si, sua localização, distribuição e prédios que compõem ela. 

Seguidamente será estudado o sistema elétrico presente nela e os recursos tanto de biomassa 

como solar disponíveis para a produção de eletricidade. Finalmente, será levantada a demanda 

elétrica da comunidade e serão apresentadas as soluções estudadas neste trabalho. 

É importante dizer que todas as informações usadas neste trabalho relativas a 

comunidade foram obtidas de [2.7]. 
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8.1 A Comunidade de Santo Antônio 

A comunidade de Santo Antônio está localizada nas coordenadas 00º55’18“ Sul e 50º 

49’25” Oeste, em uma área conhecida como Jaguaribe, situada por volta de 100km do 

município de Breves. A figura 8.1 mostra a localização exata da comunidade.  

Como é possível observar na figura acima, a comunidade encontra-se totalmente 

isolada, pelo qual, o aceso à comunidade deve ser feito através dos rios que conformam a 

única rede de transporte para os habitantes desta, e outras comunidades amazônicas. Assim, o 

acesso deve ser realizado a partir da sede do município de Breves, podendo-se efetuar através 

de lancha fretada (aproximadamente três horas de viagem), ou barco de linha 

(aproximadamente oito horas de viagem). Da mesma forma, a comunicação é feita através de 

Figura 8.1 Situação geográfica da comunidade de Santo Antônio. Fonte Google Earth 
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Posto de Serviço uma vez não há cobertura de celular. A água consumida pelos moradores é a 

do rio, coletada e tratada em cada residência.  

A comunidade possui trinta e seis residências agrupadas, cinco residências dispersas, 

uma escola de ensino fundamental, duas igrejas, um pequeno comércio, uma serraria, uma 

fábrica de cabos vassouras e um local de guarda e secagem da madeira. A figura 8.2 mostra 

fotografias da comunidade enquanto a distribuição das residências e demais prédios 

mencionados pode ser observada na figura 8.3. 

 Figura 8.2. Vista geral da comunidade e das residências ribeirinhas da mesma [2.7]. 

 

Figura 8.3. Distribuição dos prédios na comunidade de Santo Antônio [2.7]. 
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A serraria e fábrica de vassouras são  propriedade do líder comunitário e nela 

trabalham os próprios moradores da comunidade. Os quais têm como atividade principal e 

fonte de renda o desdobro de madeira e fabricação de cabos de vassoura nas instalações, para 

posteriormente vender a produção ao dono da serraria que as revende na sede municipal de 

Breves. As figuras 8.4 e 8.5 mostram vistas das instalações da serraria e da fábrica de 

vassouras respectivamente. 

Atualmente, 100% madeira desdobrada na serraria é proveniente de extrativismo das 

populações tradicionais existentes na região já que o Ministério do Planejamento, Gestão e 

Orçamento da União do governo brasileiro, através da Secretaria do Patrimônio da União, 

concede aos ribeirinhos um Termo de Autorização de Uso do Solo, com área de exploração 

extrativista de 15ha, com prazo indeterminado. Esta autorização é fundamentada pela Portaria 

No284/SPU de 14/10/2005, sendo que os mesmos podem retirar desta área 100% do que for 

economicamente viável. São estas as áreas atualmente exploradas pela comunidade e que 

fornecem a madeira utilizada para desdobro e fabricação de cabos de vassoura. Da mesma 

Figura 8.5. Vista geral do local de guarda e secagem da biomassa e da produção de cabos de vassoura [2.7]. 

Figura 8.4. Instalações da serrearia [2.7]. 
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forma,  a serraria e fábrica de cabos de vassoura possuem licença de operação do órgão 

ambiental. 

8.2 Sistema Elétrico da Comunidade 

Como foi mencionado ao longo deste trabalho, a grande parte da região amazônica é 

coberta energeticamente pelo Sistema Isolado. Da mesma forma, no SI existem diversos 

sistemas geradores, os quais funcionam principalmente com geradores diesel. Um destes 

sistemas é o que atinge o município de Breves, o qual no ano 2011 produziu 23.370MWh, 

com um consumo de óleo de 6.216m3/ano [1.10]. Estes dados levam a um consumo específico 

de 0,28m3/MWh o que resultou no total financiamento do combustível por parte da CCC-

ISOL. No entanto, a energia produzida por este sistema não é transportada até a comunidade 

devido aos problemas logísticos e altos custos por unidade de eletricidade consumida. Assim, 

antes da entrada em operação do sistema gerador através dos resíduos madeireiros, na 

comunidade operavam três grupos geradores diesel, um de 200 kVA, 60 kVA e um de 6 kVA.  

Os três grupos diesel operavam da seguinte forma: o grupo de 200 kVA funcionava no 

período diurno durante as nove horas do turno da serraria e fábrica de vassouras, sendo que o 

excedente de energia era utilizado para atender as estufas e algumas residências. O grupo 

gerador de 60 kVA era acionado para atender a vila por cerca de quatro horas (geralmente das 

18 às 22 horas) e as estufas durante o restante do período. O terceiro grupo gerador, de  

6 kVA, era utilizado eventualmente para suprimento de algumas residências durante a parada 

para manutenção dos outros grupos geradores. O consumo total de óleo diesel era em torno de 

400 litros por dia. Excepcionalmente, os grupos geradores operavam 24 horas. A tabela 

seguinte mostra de forma esquemática o plano de uso dos três grupos geradores.  

Por outro lado, a comunidade dispõe de uma micro rede de CA em baixa tensão de 

cerca de 500m de extensão, que leva a energia desde os geradores até os pontos de consumo. 

É importante indicar que as cinco residências dispersas são já atendidas por sistemas PV. 
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Gerador Diesel Atendimento Horário Funcionamento 

200 kVA 
Serraria e Fábrica Vassouras 

8-12h e 13-18h 
Estufas e Vila 

60 kVA 
Estufas 8-18h  

Villa 18-22h 

6 kVA Residências (uso eventual durante manutenção do resto de geradores) 
Tabela 8.1. Esquema de funcionamento dos grupos geradores diesel da comunidade. 

Como é possível advertir na descrição de funcionamento dos três geradores diesel, a 

comunidade somente tinha eletricidade de 8 a 22h. 

8.3 Recurso Biomassa - Produção e Caraterização Energética dos Resíduos 

Madeireiros 

Neste item são apresentados tanto os resultados finais da caraterização energética das 

amostras, dos resíduos do setor madeireiro do Pará realizado em [2.7], como o recurso de 

biomassa disponível na própria comunidade. O objetivo desse análises é de verificar seu 

desempenho como combustível, bem como determinar os valores típicos dos parâmetros da 

referida caraterização energética, expostos na seção 2.1 deste trabalho, para que possam ser 

utilizados como referencial no dimensionamento do equipamento para geração de energia. 

Estes valores típicos são mostrados na tabela 8.2. 

Biomassa 
PCI 

(MJ/kg) 

Densidade 

a Granel 

(kg/m3) 

Umidade 

(%) 

Teor de 

Voláteis 

(%) 

Teor de 

Cinzas 

(%) 

Teor de 

Carbono 

Fixo (%) 

Resíduos 

Florestais 
13 200 30 80 1 19 

Tabela 8.2. Características típicas da biomassa a utilizar. 

Por outro lado, este trabalho será focado no uso dos recursos renováveis disponíveis 

nas próprias comunidades isoladas. Dessa forma, a comunidade de Santo Antônio dispõe de 

uma serraria que gera resíduos madeireiros, os quais podem ser usados para gerar eletricidade. 

Seguindo o expressado no capítulo 2 sobre os resíduos florestais nas serrarias, se estima uma 

produção de resíduos dum 45% quantidade de madeira processada. Assim, considerando que 

a serraria processa 40 m3/dia de madeira, em torno de 18 m3/dia de resíduos seriam gerados 

na serraria, ou seja, utilizando a densidade a granel determinada na campanha de ensaios 

(200kg/m3), aproximadamente 3600kg/dia seriam disponíveis para a geração de energia. 
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8.4 Recurso Solar 

Como foi explicado no capítulo 5 deste trabalho, conhecer os valores exatos do 

recurso solar numa localização específica da região Amazônica e praticamente impossível 

devido ao grande território e escasso número de estações solarimétricas. Portanto, serão 

empregados os valores das estações mais próximas para a determinação do recurso solar na 

comunidade de Santo Antônio. Desta forma, introduzindo as coordenadas geográficas da 

comunidade no site da CEPEL [5.3], é possível observar que a estação solarimétrica mais 

próxima é a localizada no município de Breves, a 92,9 km da comunidade de Santo Antônio, 

tal e como mostra a figura 8.6. O uso destes dados como próprios para a comunidade levará 

consigo assumir que eles não representam os valores exatos do recurso solar local, pois existe 

um erro na interpolação destes dados desde a posição geográfica da estação no município de 

Breves até a comunidade. 

Assim, tem-se os dados solares da estação de Breves, presentes no Atlas Solarimétrico 

do Brasil [5.2] e no site [5.3], os quais são expostos na tabela 8.3. São apresentados os valores 

médios diários ao longo de cada mês, assim como a média anual.  

Os dados exibidos na tabela 8.3 mostram um recurso solar diário médio de 5,08 

kWh/m2 com pouca variabilidade sazonal. Da mesma forma, devido a proximidade com o 

equador, a duração do dia apresenta valores constantes por volta de 12h e a radiação solar 

diária no plano inclinado (1º norte), revela-se quase idêntica a radiação global no plano 

horizontal. De igual forma, os dados de radiação global diária e isolação diária são mostrados 

graficamente na figura 8.7 

Figura 8.6. Estações solarimétricas mais próximas à comunidade de Santo 
Antônio. 
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 JAN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 

DURAÇÃO do  

DIA (h) 
12,1 12,1 12 12 11,9 11,9 11,9 11,9 12 12 12,1 12,1 12 

ISOLAÇÃO  

DIÁRIA (h) 
4,6 3,6 2,9 3,9 5,6 7,5 7,9 9,2 8,7 8,4 8,8 7 6,5 

FRAÇÃO de  

ISOLAÇÃO 
0,38 0,30 0,24 0,33 0,47 0,63 0,67 0,77 0,72 0,69 0,73 0,58 0,54 

RADIAÇÃO SOLAR GLOBAL DIÁRIA NO 

PLANO HORIZONTAL (kWh/m2!dia) 
4,33 4,28 4,17 4,11 4,78 4,97 5,86 6,11 5,89 6,00 5,61 5,19 5,08 

RADIAÇÃO SOLAR DIÁRIA NO PLANO 

INCLINADO, 1ºN (kWh/m2!dia) 
4,30 4,27 4,17 4,12 4,81 5,01 5,91 6,14 5,89 5,98 5,58 5,15 5,11 

Tabela 8.3. Recurso solar em Breves, aplicado à comunidade de Santo Antônio [5.2] e [5.3]. 
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Figura 8.7. Radiação global diária e isolação diária em Breves, aplicada à comunidade de Santo Antônio [5.2] e [5.3]. 
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Para dimensionar uma planta de geração de eletricidade precissa-se definir três fatores. 

O primeiro deles se refere à demanda de potência elétrica a ser atendida no horário de pico, 

que definirá qual a capacidade mínima da planta. O segundo se refere ao fator de carga 

representativo do perfil de demanda a ser atendida, o qual servirá de indicativo de quanto 

mais ou menos custosa será a energia gerada por essa planta. O terceiro é a quantidade de 

energia elétrica que será consumida, pois isto define a quantidade de recurso energético 

proveniente da fonte primária necessário para o atendimento do mesmo [1.2]. Estes três 

fatores serão explicados na seguinte seção. 

8.5 Demanda de Energia 

O levantamento da demanda energética da comunidade de Santo Antônio foi realizado 

em [2.7]. O resultado deste levantamento são as curvas de carga apresentadas a seguir, as 

quais foram obtidas através da realização de entrevista com o responsável por cada uma das 

unidades consumidoras em outubro de 2010. Durante essas entrevistas foram usados 

formulários sócio econômicos e de demanda, seguindo o modelo de [6.5],  onde foram 

coletadas as seguintes informações: 

• Número total de unidades atendidas. 

• Número total, tipo, potencia e regime de funcionamento dos equipamentos 
elétricos existentes nas unidades consumidores. 

• Hábitos dos consumidores que provoquem consumo de energia (festas na 
localidade, lâmpadas acesas ao dormir). 

• Tipo e consumo de energéticos nas unidades consumidoras. 

• Possibilidade futura de expansão do consumo de energia elétrica. 

Da mesma forma, para a elaboração das curvas de carga foi considerada não somente a 

carga existente, mas foi obtida também junto aos moradores a demanda reprimida, aquela que 

atenderá os anseios da comunidade no futuro em curto prazo, ou seja, os equipamentos 

elétricos que os consumidores pretendem adquirir logo após a eletrificação visto não terem 

adquirido pelo fato de não haver o atendimento contínuo de energia elétrica. Dessa forma, a 

comunidade passou a ter demanda elétrica nos períodos noturnos,  onde antes não tinha 

eletricidade (de 22h as 8h da manhã). Foi considerada também a substituição de todas as 

lâmpadas incandescentes existentes por lâmpadas fluorescentes compactas, uma vez que esta 

comunidade foi incluída no Programa de Eficiência Energética da concessionária de 
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distribuição, e este programa, prevê entre outras ações (palestras educativas, entrega de 

material educacional, troca de geladeiras, ações sociais) a troca de lâmpadas, nos programas 

do tipo residencial. Por último, o fator de simultaneidade não foi tido em consideração, pois 

as entrevistas as moradores resultam na demanda elétrica real para cada hora do dia. 

Portanto, as figuras 8.8, 8.9, 8.10 e 8.11 apresentam as prováveis situações do 

comportamento horário da carga ao longo do dia típico mais representativo do ano, 

diferenciando quatro centros consumidores: vila (residências, igrejas, escola e comercio), o 

local de guarda e secagem da madeira, a fábrica de cabos de vassouras e a serraria.  
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Figura 8.8. Curva de carga estimada para a vila considerando a demanda reprimida e a troca de lâmpadas 
incandescentes por fluorescentes compactas. 
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Figura 8.9. Curva de carga estimada para o local de guarda e secagem da biomassa. 
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É importante indicar que a demanda elétrica da serraria não foi definida em [2.7], 

desse modo, foi obtida assumindo um valor de 0,8 para o fator de potência do gerador de 

200kVA, o qual fornece energia principalmente para a serraria e a fábrica de cabos de 

vassoura. Esse fator é definido como a relação entre potência ativa e potência aparente (ver 

equação 8.1), e, de acordo com [8.1] é possível estabelecer como base para os cálculos um 

valor típico de 0,8.  

!"#$!"!#$ ! !"#$!!"#!!"#!!"#$%!!"#$!%!!!"!
!"#$!!"#!!"#!!"#$%!!"!#$%&$'!!!"#!                            (8.1) 

Desta forma, esse gerador gera uma potência ativa de 160 kW e subtraindo demanda 

elétrica da fábrica de cabos de vassoura, a potência restante do gerador é 140,5 kW. De modo 

que, tendo em consideração possíveis perdas e margens de funcionamento do próprio gerador, 

a demanda de eletricidade da serraria é fixada em 120 kW.  
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Figura 8.10. Curva de carga estimada para a fábrica de cabos de vassouras. 
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Figura 8.11. Curva de carga estimada para a serraria. 
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Como é possível observar nas diferentes curvas de carga apresentadas, a demanda 

elétrica nas horas de funcionamento da serraria e da fábrica de cabos de vassoura e muito 

maior que a do resto dos centros de consumo. Esta grande diferencia é mostrada na figura 

8.12, a qual representa a curva de carga estimada para a totalidade da comunidade. Durante as 

horas de operação da serraria e fábrica de cabos de vassouras (8-12h e 13-18h), a demanda 

elétrica atinge um valor por volta de 165 kW, enquanto quando estes não estão em operação o 

resto da comunidade precisa de aproximadamente 20 kW. Da mesma forma, pode-se ressaltar 

que a demanda elétrica durante o período noturno é maior que durante o período da manhã. 

Este fato pode ser advertido com maior claridade na figura 8.8, onde ilustra-se esse aumento 

da demanda elétrica na vila durante as últimas horas do dia, principalmente, devido ao 

funcionamento das cargas para iluminação. 

A grande diferencia na demanda elétrica ao longo do dia é determinada pelo fator de 

carga, o qual é definido como a relação entre a potência média demandada num intervalo 

dado de tempo e a potência máxima demandada nesse mesmo intervalo, ver equação 8.2. 

Quanto maior for o fator de carga, mais da potência instalada é efetivamente utilizada, e, em 

consequência, quanto menor for o fator de carga, maior é o custo da geração [1.2]. 

!!"#$" ! !!!!"#!!"#$%!$!$
!!!!"#$!!"#$%!$!$

                                                (8.2) 

Aplicando este concepto ao nosso caso prático, tem-se uma potência média de  

75,27 kW e uma potência máxima demandada de 168 kW as 16-17h da tarde. Assim, o fator 

de carga atinge um valor de 0,45, sinalizando que o sistema terá um alto custo para atender 
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Figure 8.12. Curva de carga estimada para toda a comunidade. 
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esse perfil de demanda. Esse dato implica também uma operação não otimizada da unidade 

geradora, pois, na maior parte do tempo, estaria trabalhando distante do ponto ótimo de 

operação, principalmente nos horários de carga baixa, ocasionando o aumento do consumo 

específico de combustível.  

!!"#$" !
!"!!"!!"
!"#!!" ! !!!" 

Da mesma forma, o valor pico de demanda a ser atendida (168 kW) determina a 

capacidade mínima da planta, a qual deve ser maior ou, no mínimo, igual a esse valor. 

Consequentemente, a comunidade de Santo Antônio precisará de uma geração elétrica de 

1806,48 kWh diários (75,27 kW x 24h) para atender sua demanda elétrica. 

É importante mencionar que durante a pesquisa realizada por [2.7] na comunidade de 

Santo Antônio, somente foi tido em consideração a demanda elétrica do dia mais 

representativo do ano, motivo pelo qual, essa demanda elétrica não sofrerá variações ao longo 

do ano. 

8.6. Sistemas Geradores Propostos - Simulações 

Como foi indicando no seção anterior, o fator de carga da comunidade de Santo 

Antônio é muito baixo, propiciando um alto custo de geração de energia. Uma forma de 

reduzir esse custo de geração e gerenciar o uso dos equipamentos de forma que a curva de 

carga torne-se mais plana (fator de carga próximo a 1). Para que esta gestão seja possível, a 

administração dos equipamentos deve ser feita pelos próprios moradores da comunidade que, 

depois de serem submetidos a um trabalho de conscientização do uso racional da energia 

elétrica disponível, determinando os equipamentos que podem ser desligados e administrados, 

assumindo o controle e garantindo uma curva de carga mais plana [1.2].  

No obstante, a comunidade estudada apresenta a curva de carga desequilibrada devido 

à entrada em funcionamento das principais atividades econômicas da mesma ao mesmo tempo 

(serraria e fábrica de cabos de vassouras). Assumindo que a demanda elétrica dessas 

atividades nem os horários de funcionamento podem ser variados, para conseguir uma curva 

de carga mais plana, e assim, uma geração mais eficiente, será estudado o atendimento de 

eletricidade para a serraria e fábrica de cabos de vassouras com um sistema independente ao 

resto. Analogamente, não seria atingido um rendimento elétrico aceitável usando apenas uma 

máquina de expansão que tiver um potência nominal por volta de 180kW, porém, ao mesmo 
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tempo trabalhasse com regímenes de carga parcial menores ao 15%. Da mesma forma, 

também será estudado a possibilidade de manter um dos geradores diesel disponíveis 

integrados no sistema gerador, pois apresentam a vantagem de ser um sistema que já está 

presente e funcionando na comunidade e podem funcionar também como sistema back-up. 

Enquanto as tecnologias a analisar, no caso da biomassa, só será considerado o sistema 

gerador ORC, embora existam tecnologias geradoras com maior rendimento e menor custo de 

investimento. Esso é devido a que o sistema ORC é uma tecnologia sólida e provada, ao 

contrario, o resto das tecnologias se encontram em fases prematuras da sua comercialização. 

O atendimento elétrico através de tecnologias em desenvolvimento não é apropriado, pois 

poderia resultar em falhas e transtornos aos consumidores com muita maior probabilidade. Da 

mesma forma, as outras alternativas apresentam sistemas mais complexos e com maiores 

restrições, como os sistemas de gaseificação, o que complicaria seu correto funcionamento 

nas extremas condições da Amazônia. Analogamente, de entre as tecnologias solares, o 

sistema Dish-Stirling foi excluído por causa de seu alto custo e pela grande complexidade que 

implicaria seu funcionamento numa comunidade isolada da Amazônia (sistema frágil, com 

mecanismo de seguimento que presentaria grandes problemas em caso de manutenção). Por 

último, a tecnologia fotovoltaica foi escolhida frente o ORCsolar – Concentrador tubo 

parabólico, principalmente por presentar um sistema mais simples. Como foi explicado no 

capítulo 6 deste trabalho, o ORCsolar,  além do sistema gerador, concentra a radiação solar em 

tubos parabólicos, os quais requerem ser limpados exaustivamente para no perder capacidade 

de concentração. Assim, são pouco indicados para a instalação em ambientes exigentes e 

como os presentes na comunidade de Santo Antônio. Por último, os paneis PV são sistemas 

que tem atingido um nível de desenvolvimento muito alto nos últimos anos, com melhora da 

sua eficiência e grande redução dos preços. Igualmente, essa tecnologia já foi testada e usada 

nas comunidades da Amazônia.  

 Os dados comparativos entre as tecnologias de biomassa e solar para em soluções 

descentralizadas podem ser revisadas nas tabelas 4.1 e 6.1 respectivamente.  
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 Para determinar o sistema gerador idóneo para a comunidade de Santo Antônio, 

serão realizadas diferentes simulações através do software HOMER v2.81. Este programa 

utiliza um modelo computacional desenvolvido pelo National Renewable Energy Laboratory 

dos EUA (NREL), sendo especialmente projetado para auxiliar no ótimo dimensionamento de 

sistemas híbridos com micro geração de energia renováveis. Permite também o estudo 

comparativo das tecnologias de geração de energia tanto convencionais como renováveis para 

sistemas descentralizados. A modelagem do programa prevê o comportamento operacional da 

usina de geração, bem como o custo de geração, sendo este o custo de investimento e 

operação do sistema durante sua vida útil. O programa possibilita também que o projetista 

compare várias opções de projeto diferentes com base em suas vantagens técnicas e 

econômicas. Uma versão demonstração desse software é disponível para sua descarga no seu 

próprio site, referenciado como [8.2]. 

Desse modo, antes de começar com as simulações, será demostrado como os resíduos 

de biomassa gerados  na serraria da comunidade de Santo Antônio não são suficientes para 

atingir a demanda elétrica diária da mesma com um único gerador ORCbiomassa. Assim, usando 

a equação (2.1): 

 

!"#!" ! !"# !! ! !!"!!! 

!!!"!!! ! !"#!"
!"# ! !!"!

! !"##!! 

Sendo: 

Potel = Demanda elétrica da hora estudada, em kW 

PCI = Poder calorífico inferior da biomassa em base úmida, em kJ/kg 

!el = Eficiência elétrica ORCbiomassa, !el=15% 

m = Consumo de  biomassa na hora estudada, em kg 

Logo, para a primeira hora tem-se uma demanda elétrica de 20kW: 

! ! !"
!"### ! !!!" ! !"##! ! !"!!"!!" 
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Para fornecer essa quantidade de eletricidade para essa do dia hora através dum 

sistema gerador com um 15% de eficiência, seriam necessários 36,92 kg de biomassa. De 

maneira análoga para as 23 horas restantes, obtem-se: 

!!
!"### ! !!!" ! !"## ! !!""#!!"!!"

!"

!!!
!!"#!

Este valor é maior aos 3600 kg de resíduos de biomassa produzidos na serraria por dia. 

Além disso, o rendimento da máquina geradora não é 15% em todas as condições de carga, 

pelo qual, a quantidade de biomassa necessária para atingir a totalidade de demanda elétrica é 

ainda maior.  

Para perfeiçoar esse calculo, foi simulado no software HOMER o consumo de 

biomassa necessário para atingir a demanda elétrica da comunidade. Foram introduzidos 

como dados a curva de carga da comunidade (figura 8.12), um sistema gerador ORC a 

biomassa com a curva de eficiência respeito a carga mostrada na figura 8.13, uma carga 

parcial mínima de 40%, e as caraterísticas da biomassa mostradas na tabela 8.2.  

A simulação indicou que a solução mais optimizada para um único sistema ORC a 

biomassa seria a instalação de um gerador de 190 kW. Esse gerador precisaria de  

1.907.607kg de biomassa anuais, sendo esse dato um 45% maior aos 1.314.000 kg  

(3600kg/dia ! 365 dias) de resíduos biomassa que seriam gerados na serraria da comunidade 

com uma atividade ao 100% da capacidade os 365 dias do ano. 

Figura 8.13. Curva de eficiência frente à carga dum gerador ORC. 
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Por outro lado, o sistema fotovoltaico será limitado a até 10kWp, devido a que um 

excesso de energia proveniente do recurso solar precisaria do acoplamento de um sistema de 

controle e pela pequena  disponibilidade de superfície para instalar os painéis na própria 

comunidade.  

Desse modo, a modo de resumo e reforçando o apontado anteriormente, será estudada 

a geração elétrica em dois sistemas geradores diferenciados, um para fornecer eletricidade à 

fábrica de vassouras e a serraria, e outro para a vila e o local de secagem da biomassa. Além 

disso, as simulações terão como restrições o máximo de consumo de 1.314.000 kg de 

biomassa por ano e os 10kWp de capacidade do sistema fotovoltaico. Será examinada 

também a possibilidade de manter um dos geradores diesel da comunidade integrados no 

sistema gerador, e a conjunção desses sistemas, tanto geradores diesel como a biomassa, com 

módulos fotovoltaicos. Portanto, seguindo as restrições descritas através do software 

HOMER, serão estudadas diversas configurações otimizadas para fornecer a demanda elétrica 

da comunidade. Desta forma será possível conhecer o custos e consumos de cada opção, 

possibilitando a escolha do melhor sistema possível para as condições específicas da 

comunidade isolada de Santo Antônio. 

Assim, primeiramente será simulado o sistema de geração atual, a partir dos geradores 

diesel presentes atualmente na comunidade. Será determinado seu custo de geração e 

estabelecido como base para comparar com as diferentes soluções propostas. Seguidamente, 

será avaliada a entrada do sistema ORCbiomassa no sistema elétrico e sua configuração ótima 

formando um sistema híbrido junto com um dos dois geradores diesel. Posteriormente, serão 

incluídos os paneis fotovoltaicos acoplados com o sistema diesel e o sistema a biomassa. Será 

analisada também a possibilidade de geração elétrica unicamente com fontes renováveis, 

Finalmente será simulada a influencia do preço da biomassa em caso de compra de mesma. 

Essas diferentes soluções resultaram nos cenários seguintes: 

• Cenário 1 - Sistema atual: dois geradores diesel. 

• Cenário 2 - Gerador Diesel 160kW + Gerador ORCbiomassa. 

• Cenário 3 - Gerador ORCbiomassa + Gerador Diesel 48 kW. 

• Cenário 4 - Gerador ORCbiomassa + Gerador Diesel 48 kW + PV. 

• Cenário 5 - Dois Geradores ORCbiomassa + (PV). 

• Cenário 6 - Dois Geradores ORCbiomassa + PV (biomassa importada). 
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As simulações serão realizadas com um horizonte de 20 anos, adotando que todos os 

sistemas geradores instalados têm uma vida útil como mínimo de 20 anos e não precisarão ser 

trocados. Porém, o conversor do sistema PV, como foi indicado no capítulo 6, presenta 

problemas de confiabilidade pelo que será renovado cada 5 anos. Da mesma forma, nos 

cenários onde são utilizados os geradores diesel da comunidade será assumido que suportaram 

outros 20 anos de operação. Apesar das escassas tarefas de manutenção realizadas sobre eles e 

o estado precário que apresentam, está hipótese será seguida para obter um cenário base sobre 

o qual comparar o resto das soluções simuladas. A carga mínima nos geradores será fixada em 

40% e será aplicada uma taxa anual de interesse (taxa SELIC) de 8%, tal e como indica o 

Banco Central do Brasil [8.3]. Por último, é importante indicar que durante as simulações será 

utilizada a moeda dólares norte-americanos ($), porém, os resultados finais das mesmas serão 

apresentados na tabela 8.5 em Reais Brasileiros (R$).  

8.6.1 Cenário 1 - Sistema atual: dois geradores diesel 

Como foi mencionado acima, nesse cenário será estudado a possibilidade do 

atendimento da nova demanda elétrica a partir dos sistemas diesel já instalados na 

comunidade. Recordando que o sistema atual da comunidade está composto por três 

geradores diesel de 200 kVA, 60 kVA e 6 kVA respectivamente, porém o menor somente é 

utilizado em períodos de manutenção, pelo que será obviado nas simulações. Como foi 

realizado na seção anterior, será assumido um fator de potência de 0,8, pelo qual as potências 

ativas que cada um dos geradores fornecerão na rede será de 160kW e 48 kW. Dessa forma, 

serão definidos no software HOMER dois geradores diferentes para atender as cargas 

separadas de acordo com a tabela 8.1, tal e como mostra a figura 8.14.  

Figura 8.14. Esquema sistema gerador – Cenário 1 
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Para analisar os custos de cada solução HOMER necessita dos custos de investimento 

e operação e manutenção (O&M). Devido a que nesse primeiro caso são utilizados os 

geradores instalados na comunidade, não terá custo de investimento, enquanto os custos de 

O&M serão fixados em 5 $/h e 1,5 $/h respectivamente, utilizando [8.4] como referencia e 

adicionando um fator de correção devido ao mal estado dos geradores na comunidade. 

Por outro lado, para o estudo deste caso, o software HOMER já dispõe das 

caraterísticas energéticas do combustível diesel. No obstante, é necessário definir o preço por 

litro. Assim, usando o site da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - 

ANP [8.5], o qual facilita a base de dados com o preço de venta de diferentes combustíveis 

em todo o Brasil, é possível determinar o preço médio do diesel no município Breves, sendo 

este o centro populacional importante mais próximo. Em Breves, o diesel atinge um valor 

médio de 1,21 $/l (2,42 R$/l)3, e aplicando o fator de correção para a comunidade de 10%, foi 

estimado um valor de 1,35 $/l. Tanto as características do diesel como seu preço são 

resumidas na tabela 8.4.  

Tabela 8.4. Propriedades do diesel usado nas simulações. 

 

Atendendo as condições especiais de operação dos geradores diesel nas comunidades 

isoladas da Amazônia, será corregida a eficiência dos mesmos nas simulações. No capítulo 4 

foi indicado que os geradores diesel atingiam uma eficiência de 30% para faixas de potência 

próximas aos 100 kWe, desse modo, a eficiência máxima dos geradores presentes na 

comunidade será reduzida para 25% seguindo a curva de eficiência presentada na figura 8.15. 

Como foi mencionado anteriormente, é muito possível que os geradores não suportem 

outros 20 anos funcionando, no obstante, este primeiro cenário será utilizado como base para 

comparar com o resto de alternativas propostas. 

 

 

31 R$ = 0,5 $ 

 PCI (MJ/kg) 
Densidade 

(kg/m3) 

Conteúdo de 

Carbono (%) 

Contúdo de 

Enxofre (%) 

Preço 

($/l) 

DIESEL 43,2 820 88 0,33 1,35 
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8.6.2 Cenário 2 - Gerador Diesel 160kW + Gerador ORCbiomassa 
Neste segundo cenário será utilizado o gerador diesel de 160kW formando um sistema 

híbrido com o sistema ORC, tal e como mostra a figura 8.16. Para o gerador diesel serão 

utilizados os mesmos parâmetros que para o cenário 1. Por outro lado, será necessário definir 

as caraterísticas da biomassa e do gerador ORC.  

 

Logo, utilizando as estimações da seção 4.1, será fixado uma curva de custo específico 

do sistema a partir dos valores de 7150 $/kWe (5500!/kWe) para um sistema de 30kWe e 

Figura 8.15. Curva de eficiência frente à carga dos geradores diesel 
da comunidade de Santo Antônio 

Figura 8.16. Esquema sistema gerador – Cenário 2. 
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6500 $/kWe (5000!/kWe)4 para 100kWe. Os valores de operação e manutenção serão fixados 

como o 2% anual do custo de investimento dividido pelas horas e uso ($/h). Como o 

ORCbiomassa será o sistema que fornecerá eletricidade fora do período de atividade da serraria e 

fábrica de vassouras, terá uma operação contínua de 24h ao dia. As caraterísticas da biomassa 

serão as indicadas na tabela 8.2, com um custo de 0 $/kg devido a que os resíduos de 

biomassa são gerados a partir da atividade de serragem da madeira desdobrada na própria 

comunidade. Finalmente, será usada para o gerador ORC a curva de eficiência dependo da 

carga aplicada mostrada na figura 8.13.  

Para encontrar a configuração ótima de este sistema híbrido diesel-biomassa será 

fixada a potência do gerador diesel (160kW), o qual só será ativado nas horas de 

funcionamento da fábrica de vassouras e da serraria (8-12h e 13-18h), uma vez que o custo de 

geração é maior. Por outro lado, se deixará o gerador ORC que funcione de maneira 

otimizada ao longo do dia, e o software achará a potência do gerador ORC que produziria 

uma energia mais barata em combinação com o sistema diesel. O única restrição aplicada ao 

sistema renovável será a carga mínima de 40% e o limite anual de consumo de biomassa, o 

qual será fixado em 1.314.000 kg. 

8.6.3 Cenário 3 - Gerador ORCbiomassa + Gerador Diesel 48 kW 

 Ao contrario que no caso anterior, será utilizado o gerador diesel menor (48kW) do 

sistema elétrico atual da comunidade. Todo o resto de parâmetros serão mantidos com 

respeito ao caso anterior, excetuando que nesta terceira simulação se permitirá que ambos 

dois geradores trabalhem de maneira otimizada ao longo do dia, atendendo o total da 

demanda elétrica sem restrições de horário, e que custo específico do sistema ORC será 

menor, uma vez que agora tem uma potência maior. Assim, a nova curva de custo de 

investimento seguirá os valores de 6370 $/kWe (4900!/kWe) para 120kWe 5850 $/kWe 

(4500!/kWe) para 200kW.  

 

 

 

 

 

41 ! = 1,3 $ 
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8.6.4 Cenário 4 - Gerador ORCbiomassa + Gerador Diesel 48 kW + PV 
A quarta configuração será idêntica a anterior, porém, será avaliada a entrada no 

sistema híbrido da energia solar através da tecnologia fotovoltaica. Todas as três tecnologias 

serão configuradas para funcionar de maneira otimizada ao longo do dia, com as restrições já 

mencionadas de 1.314.000 kg/ano e uma faixa de 1-10kW de potência do sistema solar. 

Neste cenário será introduzido o recursos solar da comunidade de Santo Antônio, 

exposto na figura 8.7, assim como a localização geográfica da mesma. Assim, o software 

HOMER simulará a orientação dos painéis automática para o norte com um ângulo de 

inclinação de 0,92º. Também será introduzido o conversor DC/AC o qual será trocado cada 5 

anos, tal e como foi justificado anteriormente. 

O custo de investimento do sistema fotovoltaico serão de 1820 $/kWe (1400!/kWe, 

tabela 6.1), enquanto os custo de O&M serão fixados num 1% anual do custo específico. O 

Figura 8.18. Esquema sistema gerador – Cenário 4. 

Figura 8.17. Esquema sistema gerador – Cenário 3. 
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conversor terá um custo específico de 780 $/kWe e um custo de O&M do 3% do valor de 

investimento anual.  

8.6.5 Cenário 5 - Dois geradores ORCbiomassa + (PV) 

No quinto será considerada a possibilidade de atender eletricamente à comunidade 

unicamente com fontes renováveis. Como foi demostrado anteriormente, não é possível 

conseguir o total fornecimento somente com um sistema gerador ORCbiomassa, pois a 

quantidade de biomassa consumida é maior à disponível. Apesar do deslocamento de parte da 

biomassa consumida ao instalar o sistema fotovoltaico, essa quantidade é muito pequena pelo 

que continua sendo insuficientes recursos renováveis.  

Assim, neste cenário será analisada uma configuração com dois geradores ORCbiomassa 

com um fator de carga elevado e a possibilidade de instalar painéis PV com conversor (figura 

8.19). Nesse sistema, um gerador será responsável para atender a comunidade nas horas de 

demanda pico (8-12h e 13-18h) e o outro funcionará durante o resto do dia para atender o 

resto de cargas, enquanto o sistema fotovoltaico complementará ambos dois. 

8.6.6 Cenário 6 - Dois Geradores ORCbiomassa + PV (biomassa importada) 
Neste último cenário partirá do cenário anterior e será estudado o uso de biomassa em 

caso houvesse a necessidade de importar ela. Ou seja, esse recurso deixará de ter um custo 0 e 

será x examinada assim, a influência desse parâmetro no custo de geração. De igual modo, 

será levantado o preço mínimo a partir do qual é economicamente viável introduzir os 

sistemas PV no sistema elétrico da comunidade. 

Figura 8.19. Esquema sistema gerador – Cenário 5. 
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8.7. Resultados das Simulações - Análise Económico e de Viabilidade 

Neste item são apresentados os resultados das simulações, os quais mostram o análise 

económico e de viabilidade de cada um dos cenários simulados. 

Como foi introduzido anteriormente, para o primeiro cenário o gerador diesel de 

160kW funcionará somente nas horas de funcionamento da serraria e fábrica de vassouras 

enquanto o gerador de 48kW será usado para fornecer eletricidade à vila e ao local de guarda 

e secagem da biomassa. Essa distribuição da carga faz com que os fatores de carga dos 

geradores sejam altos e, em consequência, também as eficiências, próximas aos máximos 

establecidos (24,4% e 18,8% respectivamente). A potência gerada por cada ambos dois 

geradores ao longo do dia pode ser observada na figura 8.20.  

Contudo, apesar de não precisar adquirir novos equipamentos e dessa alta eficiência, o 

custo nivelado de energia (levilized cost of energy - LCOE) desta configuração e muito alto, 

atinge um valor de 0,653 $/kWh. Esse alto valor é principalmente causado pelo elevado custo 

do combustível diesel, tal e como ilustra a figura 8.21. Assim, o custo total do atendimento 

elétrico da demanda da comunidade por parte dos sistemas diesel presentes na comunidade é 

a) 

b) 
Figura 8.20. Cenário 1- a) Potência elétrica gerada pelo gerador 160kW b) Potência elétrica gerada pelo gerador 
48kW 
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de 4.230.519 $. Por último, é destacável que os consumos específicos dos geradores são de 

0,416 L/kWh para o gerador de 160kW e 0,54 L/kWh para o de 48kW. 

Nos cenários 2 e 3, e possível advertir que a medida o consumo do diesel é deslocado, 

o custo de geração de energia e o custo global de instalação para 20 anos é reduzido. Para o 

segundo cenário, é permitido o uso optimizado ao longo do dia do gerador ORC enquanto o 

diesel de 160kW e restringido para as cargas da serraria e fábrica de vassouras como ilustra a 

figura 8.22. 

 Com essas restrições e as mencionadas anteriormente, o software devolve uma 

solução ótima composta por um sistema híbrido gerador diesel 168kW + gerador ORC 40kW. 

Apesar da grande diferencia de potência instalada, o sistema a biomassa produze 46% da 

eletricidade do sistema híbrido, devido a que o uso da biomassa com um custo 0, faz reduzir 

Figura 8.21. Cenário 1 - Distribuição dos custos ao longo dos 20 anos da simulação. 

Figura 8.22. Cenário 2 - Restrição do horário de funcionamento do 
gerador diesel 160kW. 
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os custos de geração. Assim, tem-se um consumo de diesel de 181.344 L/ano com um 

consumo específico de 0,431 L/kWh e de 491.702 kg/ano de biomassa com 2,057 kg/kWh. Os 

rendimentos elétricos do gerador diesel e ORC sao 23,6% e 13,5% respectivamente. 

Essa grande redução do consumo de diesel é refletida nos custos. Assim, embora o 

sistema ORCbiomassa tem um alto custo de investimento, o LCOE resulta em 0,447 $/kWh, e o 

custo total do sistema é reduzido para 2.895.903.  

 

Seguindo com as simulações realizadas, para não atingir o limite de biomassa 

disponível de 1.314.000 kg/ano no terceiro caso de estudo, o gerador diesel de 48kW tem que 

funcionar no horário de baixa demanda elétrica, pois embora o sistema ORC poderia fornecer 

eletricidade nesses horários, essa geração seria realizada com uma eficiência muito baixa e, 

assim, derivaria num alto consumo de biomassa. Dessa forma, a configuração ideal é um 

gerador ORC 190kW + gerador diesel 48kW. Portanto, usando 1.251.113 kg de resíduos da 

serraria por ano, o sistema ORC produze 85% da eletricidade com um rendimento de 13,8% e 

um consumo específico de 2,007 kg/kWh. Por outro lado, o gerador diesel consume  

57.685 L/ano com uma eficiência e um consumo específico de 18,8% 0,542L/kWh 

respectivamente. 

Na figura 8.23, pode-se observar como o gerador diesel deixa de operar nas horas de 

funcionamento da serraria e da fábrica de vassouras, enquanto o gerador ORC fornece 

eletricidade extra entre as 18-20h devido a que existe ainda quantidade disponível de 

biomassa e a geração a partir desse recurso e mais economicamente viável que gerar com 

diesel. 

A distribuição dos custos sofre uma grande variação nesse terceiro cenário, pois, 

devido ao grande deslocamento do consumo de diesel, os custos de investimento são maiores 

aos custos de aquisição do diesel. Da mesma forma, tem-se um aumento do consumo de 

biomassa o que leva a um menor LCOE: 0,320 $/kWh. Analogamente, o custo total é 

reduzido para 2.069.026 $.  
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No quarto cenário é estudado a introdução no sistema elétrico da comunidade o 

sistema fotovoltaico. De igual forma que no cenário anterior, devido ao baixo custo de 

geração a partir dos resíduos de biomassa, é preciso fazer funcionar o gerador diesel de 48kW 

durante as horas de baixa demanda elétrica para não atingir o limite de biomassa disponível 

(figura 8.22). 

Assim, esse cenário presenta a mesma configuração que o anterior introduzindo um 

sistema PV de 1kWp e um conversor (ORCbiomassa 190kW + gerador diesel 48 kW + 1 kWp 

PV + Conversor 1kW). Tanto a potência do sistema fotovoltaico como do conversor no 

resultado ótimo são as mínimas possíveis. Esse fato, junto com que o LCOE e o custo total 

 

a) 

b) Figura 8.23. Cenário 3- a) Potência elétrica gerada pelo gerador ORC 190kW b) Potência elétrica 
gerada pelo gerador diesel 48kW. 

Figura 8.24. Cenário 3 - Distribuição dos custos ao longo dos 20 anos da simulação.  
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durante os 20 anos das simulações são ligeiramente superiores ao cenário anterior onde não 

era instalado o sistema fotovoltaico (0,321 $/kWh e 2.079.780 $ respectivamente) denotam 

que, dadas as condições tão favoráveis para a geração de energia a partir de resíduos de 

biomassa a custo 0, a entrada de qualquer outro sistema gerador resulta em maiores custos. 

Nesse caso específico, tanto os custos de investimento como os custos de operação serão 

maiores com a introdução do sistema solar.  

De qualquer maneira, os paneis solares geram eletricidade nas horas centrai do dia, 

quando o sistema ORC opera, pelo qual, o consumo de biomassa será reduzido levemente. A 

potência elétrica média gerada será de 0,17kW com uma contribuição diária muito baixa de 

4,08 kWh. Esses fatos podem ser observados na figura 8.25. 

 

Por outro lado, no quinto cenário foi simulado o fornecimento de eletricidade a partir 

dum sistema totalmente a partir de energias renováveis. Como foi demostrado no inicio desta 

seção, serão necessários dois sistemas geradores para atender a demanda elétrica sem exceder 

o quantidade de biomassa disponível: o maior deles será destinado a atingir eletricamente a 

serraria e fábrica de vassouras e o menor para atender a vila e local de secagem da biomassa 

durante o resto do dia, ajustado assim a potência de cada gerador a ajustada a sua curva de 

carga.  

Dessa forma, essa simulação resulta num sistema composto por dois geradores ORC 

de 160kW e 30kW respetivamente. Como era de esperar pelo observado no cenário anterior, 

os painéis fotovoltaicos não fazem parte da configuração mais econômica. Porém, existem 

diversas alternativas com essa tecnologia, as quais não ficam muito perto da escolha ideal, tal 

e como é exposto na figura 8.26. 

 

Figura 8.25. Cenário 4 - Potência elétrica gerada pelo sistema fotovoltaico.  
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Nessa alternativa mais econômica, os geradores atingem um baixo consumo especifico 

ligado as altas eficiências e aos altos fatores de carga: 1,901 kg/kWh com 76% de eficiência e 

0,97 como fator de carga para o ORC 160kW e 2,120kg/kWh, 13% e 0,69 para o ORC 30kW. 

a) 

b) 
Figura 8.27. Cenário 5- a) Potência elétrica gerada pelo gerador ORC 160kW b) Potência elétrica 
gerada pelo gerador ORC 30kW. 

Figura 8.26. Cenário 5 – Resultados das simulações. Configurações, custos e consumos.  
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Esses dados resultam num consumo anual de biomassa de 1.288.942 kg.  

Respeito aos custos, a maior parte provém do custo de investimento dos dois 

geradores, seguido por uma pequena parte o qual representa as custos de operação. Essa 

distribuição dos custos é mostrada nas figuras 8.28 e 8.29. Assim, o custo de geração de 

energia atinge um valor de 0,200 $/kWh o que supõe uma redução maior a 300% desde o 

custo calculado para a geração a partir dos geradores diesel disponíveis na comunidade 

(cenário 1). Da mesma forma, 4.230.520 $ iniciais são reduzidos para 1.295.057 $, o que 

resulta numa economia anual 146.773 $/ano respeito a geração diesel, principalmente devido 

ao deslocamento dos quase 300.000 litros de diesel deslocados. 

 

 

 

Figura 8.28. Cenário 5 - Distribuição dos custos ao longo dos 20 anos da simulação. 
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Essa ampla diferencia econômica entre a geração a partir dos geradores diesel 

presentes na comunidade e a geração a partir dos resíduos de biomassa faz com que o grande 

investimento inicial no caso do cenário 5, seja recuperado a partir do quarto ano de 

funcionamento do sistema. A figura 8.30 ilustra esta comparação, onde os custos ao longo dos 

20 anos com o sistema renovável são praticamente constantes quando comparado ao sistema 

original, onde os altos custos operacionais causados pelo preço do diesel fazem incrementar o 

custo total. 
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Figura 8.30. Fluxos de caixa acumulados Cenário 1 vs Cenário 5. 

Figura 8.29 Cenário 5 – Fluxos de caixas nominais por ano. 
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Para concluir com as simulações, no ultimo cenário foi estudado qual seria o preço da 

biomassa para que a tecnologia PV entrara no sistema elétrico de comunidade como 

configuração ótima. Assim, foi obtido um valor de 0,165 $/kg com o preço mínimo a partir do 

qual é economicamente viável usar os sistemas PV. Esse valor é muito alto devido ao bom 

comportamento dos dois geradores ORC com cargas e horários de funcionamento que se 

adequam a suas potencias nominais.  

Dessa forma, a simulação resultou em dois geradores ORC da mesma potência que no 

cenário 5 (160 e 30kW) e um sistema PV de 9kWp e um conversor de 5kW, que deveria ser 

trocado cada 5 anos. A distribuição da eletricidade gerada por esses sistemas, a qual pode  ser 

observada na figura 8.31, variaria do 74% gerado pelo ORC de 160kW, 23% do ORC de 30% 

e 2% pelo sistema fotovoltaico. Esse último, faria diminuir ligeiramente o consumo de 

biomassa, especialmente durante as horas centrais do dia, quando a radiação solar é maior 

(figura 8.32). Assim, geraria uma potência elétrica meia de 1,53kW atingindo uma máxima 

penetração na geração elétrica do 39,6%.  

Figura 8.31. Cenário 6 - Distribuição da eletricidade produzida por gerador. 

Figura 8.32. Cenário 6 - Potência elétrica gerada pelo sistema fotovoltaico. 
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Nessas condições, o custo nivelado de energia chegaria a 0,522 $/kWh e um custo 

total de 3.382.999$, aumentando consideravelmente do cenário anterior. Esse incremento 

seria devido ao aumento no custo de investimento ao incluir o sistema solar, custo de troca do 

conversor porém, principalmente, pelo custo de geração dos sistemas a biomassa, pois esta  

deixaria de ser combustível com custo 0, tal e como ilustra a figura 8.33. Mesmo assim, esta 

configuração ainda teria um custo menor que a geração de eletricidade com os geradores 

diesel.  

 

Figura 8.33 - Cenário 6 – Fluxos de caixas nominais por ano. 
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Configuração do Sistema 

Gerador 

Custo inicial 

(R$) 

Custo 

Operação 

(R$/ano) 

Custo total - 

20 anos (R$) 

LCOE 

(R$/kWh) 

Diesel 

(Litros/ano) 

Biomassa 

(kg/ano) 

Cenário 1 
Gerador Diesel 160kW +  

Gerador Diesel 48kW 
0 861.776 8.461.040 1,306 297.276 0 

Cenário 2 
Gerador Diesel 160kW +  

Gerador ORC 40kW 
553.428 533.540 5.791.810 0,894 181.344 491.702 

Cenário 3 
Gerador ORC 190kW + 

Gerador Diesel 48kW 
2.238.600 193.464 4.138.052 0,64 57.685 1.251.113 

Cenário 4 

Gerador ORC 190kW + 

Gerador Diesel 48kW + PV 

1kW+ Conversor 1kW 

2.243.800 195.124 4.159.560 0,642 58.202 1.246.378 

Cenário 5 
Gerador ORC 160kW +  

Gerador ORC 30kW 
2.363.400 23.092 2.590.114 0,400 0 1.288.942 

Cenário 6 

Gerador ORC 160kW +  

Gerador ORC 30kW +  

PV 9kW+ Conversor 5kW 

2.403.960 444.284 6.765.998 1,044 0 1.271.866 

Tabela 8.5. Resultados principais das simulações dos diferentes cenários em HOMER. 
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8.8. Discussões 

 As simulações realizadas no software HOMER mostram a geração a partir de dois 

sistemas ORCbiomassa (160 e 30kW) como a melhor solução possível para o atendimento da 

demanda elétrica da comunidade de Santo Antônio.  

Essa configuração resulta num consumo e numa eficiência muito maior à achada em 

[2.7], onde foi estudado e instalado um sistema Rankine de 50kW com um consumo 

específcio de 6,15 kg de biomassa por kWh, enquanto nas simulações realizadas se 

encontraram valores típicos de 2 kg/kWh. No entanto, é importante destacar que em [2.7] o 

sistema gerador foi instalado e testado na própria comunidade, sabendo que se a configuração 

fosse implantada seriam obtidos piores resultados. Porém, devido ao uso dum ciclo orgânico 

Rankine, é de esperar que sejam encontrados melhores comportamentos aos observados em 

[2.7]. 

Apesar de que o sistema fotovoltaico não formara parte da solução mais barata, é de 

esperar que com o aumento de eficiência e redução dos custos experimentada nos últimos 

anos, os sistemas fotovoltaicos resultem umas das tecnologias mais destacadas na geração de 

eletricidade em pequena escala.  

Desta forma, a análise preliminar demonstrou a viabilidade da substituição da geração 

diesel pela usina de queima direta de biomassa utilizando um ciclo orgânico Rankine, e o 

ganho direto da comunidade com esse deslocamento de diesel.  

O preço de geração obtido nas simulações com os sistemas diesel concordam com os 

apresentados em [1.2], mencionados no primer capitulo deste trabalho. 

Durante as simulações não foi tido em consideração os possíveis subsídios que 

poderiam fazer diminuir o custo de investimento dos novos sistemas, que tal e como indica 

[8.7], poderiam cobrir o 85% dos custos direitos da instalação desses novos sistemas. 

Também não foram incluídos os gastos de importação dos sistemas que não foram fabricados 

no Brasil, nem os custos da realização do projeto e instalação do mesmo. Da mesma forma, 

foi assumido que todos os sistemas, incluídos os geradores diesel presentes atualmente na 

comunidade, terão uma vida útil maior a 20 anos, o que resulta num custo de troca nulo. 

Analogamente, não foi considerado o uso de sistemas de controle elétricos e foi simulado um 

comportamento uniforme da curva de carga ao longo do ano, sem a ocorrência de 
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sazonalidades, e não foi incluído uma analise das emissões de poluentes. Por último, não foi 

conferido que as potências dos geradores ORC sejam comerciais, o que no caso que não 

foram, limitaria e mudaria os resultados finais obtidos nas simulações.  

Embora a solução mais otimizada não precise do uso dos geradores diesel presentes, 

estes poderiam ser usados como back-up em caso de manutenção ou falha dos sistemas ORC 

para a comunidade poder ser atendida eletricamente 
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CAPÍTULO 9 – CONCLUSÕES E TRABALHOS 

FUTUROS 
 

Por volta do 50% da população da Amazônia sem acesso à eletricidade, e por tanto, 

com um baixo nível econômico social. A maioria delas na regiões isoladas do interior, as 

quais moram em pequenas comunidades ribeirinhas. Para reverter essa situação são possíveis 

duas soluções: a extensão da rede: a qual resulta muito cara, pois tem-se que superar barreiras 

naturais e uma muito baixa densidade populacional; ou a geração distribuída. 

Usando a geração distribuída como melhor alternativa, a eletrificação dessas 

comunidades foi realizada maioritariamente através de geradores diesel. O que provoca uma 

dependência tanto econômica como social muito alta pelo fato de ter que transportar o 

combustível até essas comunidades (dificuldades logísticas, maior custo) e necessidade de 

mão de obra especializada. Assim, a introdução desses sistemas geradores não ajuda a 

desenvolver economicamente nem faz melhorar a qualidade de vida nas comunidades. Dessa 

forma, os programas do governo (CCC-ISOL e programas de eletrificação rural) deveriam ser 

mais focados na substituição dos geradores com combustíveis fosseis e favorecer o uso de 

energia renováveis. 

Nessas comunidades isoladas da Amazônia existem grandes quantidades de recursos 

naturais, como a biomassa, e o recurso solar. Portanto, é possível utilizar eles para geração 

distribuída, sempre de uma forma sustentável. É especialmente interessante o uso dos resíduos 

agrícolas e/ou florestais que podem ser gerados a partir das atividades próprias da 

comunidade, dado que esse recurso poderia ser considerado com um custo 0. 

No obstante, quando fornecendo eletricidade a essas comunidades, é preciso o uso de 

tecnologias já testadas, pouco complexas e com manutenção simples,  para evitar falhas no 

atendimento elétrico e dependência de mão de obra externa. Apesar de que neste trabalho só 

foram estudadas as tecnologias ORC e PV, o resto de tecnologias não devem ser deixadas de 

lado, já que poderiam ser usadas na geração distribuída em situações menos existentes que as 

comunidades isoladas da Amazônia. Da mesma forma, se espera que a maioria delas 

madurem e atinjam menores custos de investimento e de operação e manutenção, tonrnado-lás 

mais competitivas. 
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Quanto ao caso de estudo de comunidade de Santo Antônio, esta era fornecida de 

eletricidade a partir de 3 geradores diesel antigos. Assim, foram simuladas diferentes 

configurações alternativas nas quais quedo demostrado que é realmente adequado para a 

comunidade substituir os antigos geradores diesel por sistemas renováveis. Foi demostrado 

um menor custo de geração e do sistema à medida o combustível diesel ia sendo deslocado. 

Finalmente, no caso mais favorável (dois geradores ORC com horários diferentes de 

funcionamento, adequando se a suas potencias nominais, fator de carga elevado). o custo de 

energia gerada passa de 0,653 a 0,200 $/kWh gerado, com um custo total ao longo da vida útil 

do sistema muito menor que do sistema diesel. Também foi calculado que a partir do 4º ano 

da entrada em funcionamento do novo sistema, seria recuperado o investimento inicial com 

respeito à alternativa de continuar usando os geradores diesel. Esses bons resultados são 

principalmente por causa do deslocamento total do diesel, com um alto custo por litro e pelo 

fato de que os resíduos e biomassa usados como fonte de energia para os sistemas ORC, 

sejam considerados com custo 0. Assim, apesar de dispor de um recurso solar aceitável, 

resultou com que a introdução do sistema fotovoltaico não foi considerado com o a melhor 

opção. Contudo, foi simulado também o caso que a biomassa fosse comprada para definir sua 

relação com u custo da energia gerada e para estudar a possível entrada da tecnologia PV no 

sistema gerador. Assim, foi observado um aumento do custos à medida aumenta o custo da 

biomassa é foi definido um preço da biomassa a partir do qual seria viável introduzir os 

paneis PV de 0,165 $/kg, o qual é relativamente alto, principalmente devido ao bom 

funcionamento dos geradores ORC com altas eficiências. Embora o custo de geração seja 

muito maior que na solução ótima (0,522 $/kWh),  ainda seria economicamente viável frente 

ao uso do diesel e além disso, evitaria as grandes emissões caraterísticas desse tipo de 

geradores 

 

Porém, para realizar essas simulações foram usadas aproximações tanto da demanda 

elétrica como o recurso solar disponíveis na aldeia. A primeira foi baseada em entrevistas que 

podem resultar em curvas de carga pouco exatos e com muita amplitude horaria (1 toma por 

cada hora). Por outro lado, por causa da inexistência de estações solarimetricas na própria 

comunidade, foram assumidos os dados do município mais próximo, Breves (92km). Para um 

dimensionamento totalmente apropriado seria necessário obter uma curva de carga mais 

detalhada e um recurso solar local, o que precisaria o transporte e instalação na comunidade 

de Santo Antônio da tecnologia necessária para avaliar o recurso solar durante um período de 
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tempo suficiente, o que levaria consigo um alto custo. Da mesma forma, a curva de carga da 

comunidade é muito desigual, o que obriga a ter dois sistemas geradores com potencias 

diferentes que funcionem em horários diferentes. Uma vez estudado o caso particular da 

comunidade de Santo Antônio, e assumindo que suas atividades econômicas (serraria e 

fabrica de vassouras) não podem mudar de horário  de funcionamento, a carga da vila também 

apresenta grandes diferencias ao longo do dia. Dessa forma, poderia-se conscientizar aos 

moradores da importância de ter uma demanda elétrica o mais plana possível, racionalizando 

o uso da energia disponível para atingir um custo de geração ainda mais baixo. Assim poderia 

se melhorar o desempenho do gerador ORC responsável pela eletrificação da vila. 

Da mesma forma, no trabalho também não foram tidos em consideração os possíveis 

pré-tratamentos que a biomassa requereria antes de entrar na caldeira do sistema ORC. Esses 

pré-tratamentos aumentariam a demanda de eletricidade e fariam aumentar os custos totais e 

de geração.  

Também não foram incluídos nos custos iniciais os custos para realizar o projeto nem 

os custos de instalação, pois resulta muito difícil aproximar o custo de transporte de todos os 

componentes necessários até uma comunidade totalmente isolada como a estudada neste 

trabalho. Por último, para receber os subsídios através do PLpT ou da CCC-ISOL, seria 

necessário registrar a usina geradora na ANEEL, o qual também suporia um custo extra. No 

entanto, resultaria no subsidio do 85% (PLpT) dos custos diretos, inclusive aqueles 

relacionados à elaboração do projeto e topografia terceirizados. 

Em futuros trabalhos também seria interessante a analise das emissões produzidas em 

cada cenário simulada. Na mesma linha, poderia se incluir estudos mecanismos de 

desenvolvimento limpo (MDL), para determinar os custos relacionados as emissões de 

poluentes (créditos de carbono). 

 

 

 

! 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

ANEXO I – Consumo de potência de vários tipos de equipamentos elétricos de uso 

corrente nas comunidades isoladas da Amazônia 
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Tabela A1. Potência média típica de vários equipamentos elétricos de uso corrente nas comunidades isoladas da Amazônia. Fonte http://www.eletrobras.com/elb/procel) 

APARELHO ELÉTRICO 
POTÊNCIA 

MÉDIA (WATTS) 

DIAS 

ESTIMADOS 

USO/MÊS 

MÉDIA 

UTILIZAÇÃO/DIA 

CONSUMO 

MÉDIO MENSAL 

(kWh) 

AFIADOR DE FACAS 20 5 30 min 0,05 

APARELHO DE SOM 3 EM 1 80 20 3h 4,8 

AR CONDICIONADO 7.500 BTU 1000 30 8h 120 

ASPIRADOR DE PÓ 100 30 20min 10,0 

BARBEADOR 10 30 30min 0,15 

BIOLER 50L 1500 30 6h 270,0 

BOMBA D’ÁGUA ! CV 335 30 6h 5,02 

CHUVEIRO ELÉTRICO 3500 30 40min 70 

COMPUTADOR 180 30 3h 16,2 

ESPREMEDOR DE FRUTAS 65 20 10min 0,22 

FOGAO COMUM 60 30 5min 0,15 

FOGAO ELETRICO 10000 12 1h 1094,4 
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APARELHO ELÉTRICO 
POTÊNCIA 

MÉDIA (WATTS) 

DIAS 

ESTIMADOS 

USO/MÊS 

MÉDIA 

UTILIZAÇÃO/DIA 

CONSUMO 

MÉDIO MENSAL 

(kWh) 

FORNO MICROONDAS 1200 30 20min 12,0 

FREEZER 130 - - 50 

GELADEIRA 1 PORTA 90 - - 30 

 

LÂMPADA FLUORESCENTE 

COMPACTA 11 W 

11 30 5h 1,65 

LÂMPADA FLUORESCENTE 

COMPACTA 15 W 
15 30 5h 2,2 

LÂMPADA FLUORESCENTE 

COMPACTA 23 W 
23 30 5h 3,5 

LÂMPADA INCANDESCENTE 40 W 40 30 5h 6,0 

LÂMPADA INCANDESCENTE 60 W 60 30 5h 9,0 

LÂMPADA INCANDESCENTE 100 W 100 30 5h 15,0 

LAVADORA DE LOUÇAS 1500 30 40min 30,0 

LAVADORA DE ROUPAS 500 12 1h 6,0 
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APARELHO ELÉTRICO 
POTÊNCIA 

MÉDIA (WATTS) 

DIAS 

ESTIMADOS 

USO/MÊS 

MÉDIA 

UTILIZAÇÃO/DIA 

CONSUMO 

MÉDIO MENSAL 

(kWh) 

LIQUIDIFICADOR 300 15 15min 1,1 

RÁDIO ELÉTRICO PEQUENO 10 30 10h 3,0 

SECADOR DE CABELOS PEQUENO 600 30 15h 4,5 

TV EM CORES 14’’ 60 30 5h 9,0 

TV PRETO BRANCO 40 30 5h 6,0 

VENTILADOR DE TETO 120 30 8h 28,8 

VENTILADOR PEQUENO 65 30 8h 15,6 

VIDEOCASSETE 10 8 2h 0,16 

VIDEOGAME 15 15 4h 0,9 
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ANEXO II - Mapa elétrico completo do Sistema Isolado 
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