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No âmbito da Chamada Publica 17/2021 da Fundação Araucária (Edital) foi aprovado o projeto 

“FotoÁgua - Efeitos de sistemas fotovoltaicas flutuantes sobre processos de transferência na 

interface ar-água e alterações para qualidade de água” detalhado em seguida e com  

 

duração de um ano (aproximadamente 15.05.2022 a 14.05.2023)  

 

onde temos as seguintes bolsas disponíveis:  

 

a) Modalidade 3 – Uma bolsa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional (DCR 

- C): dedicação de 40 horas no valor mensal de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), 

por até 12 (doze) meses, para profissional técnico especializado com nível doutorado a 

menos de 5 anos de titulação. Após seleção por este edital o candidato deve se matricular 

na UFPR como aluno pós-doc (Obs.: não pode acumular bolsas ou ter vínculo empregatício) 

 

Prazos e documentos: 

Seleção continua com avaliação imediata, até conseguir candidato. Por email para 

bleninger@ufpr.br contendo: 

• PDF do do currículo Lattes atualizado e link de acesso ao currículo do candidato. 

• Carta de intenções e interesse de pesquisa (pdf, máximo 2 páginas) tecendo conexões 

com os pré-requisitos desejados indicados abaixo. 

 

Requisitos acadêmicos/professionais desejados (critérios de seleção): 

a) Formação em Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia Sanitária, Física, 

Geociências ou áreas a fins; 

b) Conhecimentos/experiência em uma ou várias das metodologias descritas nas metas do 

projeto (abaixo); 

c) Experiência de modelagem hidrodinâmica e qualidade de água, preferencialmente em 

reservatórios ou lagos e com o modelo Delft3D e/ou GLM ou similares; 

d) Experiência em monitoramento em campo; 

e) Conhecimento em Python, R ou Matlab; 

f) Experiência/interesse em engenharia limnológica, mecânica dos fluidos, fenômenos de 

transporte, qualidade de água, e áreas a fins 

  

https://www.fappr.pr.gov.br/sites/fundacao-araucaria/arquivos_restritos/files/documento/2021-12/cp_17-2021_-_sanepar_0.pdf
mailto:bleninger@ufpr.br
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Etapas do processo seletivo: 

a) Inscrição continua por email para bleninger@ufpr.br; 

b) Análise de currículo e carta de intenções e interesse de pesquisa por comissão do projeto 

seguindo como critérios de seleção os citados acima (eliminatória e classificatória com 

resultado em 3 dias após submissão); 

c) Entrevista como critérios de seleção os citados acima (eliminatória e classificatória com 

resultado em 3 dias após entrevista) 

d) Assinatura do plano de trabalho seguindo exemplo do Edital (Anexo IV, p. 19); 

e) Após a seleção e classificação os candidatos devem, obrigatoriamente, se inscrever em 

processo seletivo específico para registro acadêmico na UFPR em um dos programas de pós-

graduação associados ao projeto, Pós-Graduação em Engenharia Ambiental 

(www.PPGEA.ufpr.br) ou Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental 

(www.PPGERHA.ufpr.br), sendo requisito condicionante para recebimento de bolsa na 

condição de estágio de pós-doutorado; 

f) Após registro concluído os candidatos receberão confirmação final da Fundação Araucária 

para recebimento da bolsa. 

 

 

Curitiba, 24/4/22 Tobias Bleninger (Coordenador do Projeto) 

 

Prof. Dr.-Ing. Tobias Bleninger | Departamento de Engenharia Ambiental (DEA) | Coordenador do curso de Engenharia 

Ambiental (www.ambiental.ufpr.br) | Pós-Graduação em Engenharia Ambiental (www.PPGEA.ufpr.br) | Pós-

Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambienta (www.PPGERHA.ufpr.br)  | Setor de Tecnologia, Centro 

Politécnico | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | Caixa Postal 19011 81531-990, Curitiba - PR | Tel.: +55 /41-

3361-3012,  Cel.: +55/41-984975685, bleninger@ufpr.br | http://www.ambiental.ufpr.br/portal/professores/tobias/ 
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https://www.fappr.pr.gov.br/sites/fundacao-araucaria/arquivos_restritos/files/documento/2021-12/cp_17-2021_-_sanepar_0.pdf
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http://www.ambiental.ufpr.br/
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Projeto: FotoÁgua - Efeitos de sistemas fotovoltaicas 
flutuantes sobre processos de transferência na interface ar-

água e alterações para qualidade de água 
 

1. OBJETIVOS 

O objetivo geral do projeto é analisar os efeitos de sistemas fotovoltaicos flutuantes instalados em 

reservatórios sobre processos de transferência na interface ar-água e alterações para aspectos 

limnológicos.  

 

Os objetivos específicos são:  

• Desenvolvimento e instalação de um sistema de monitoramento de parâmetros 

relevantes afetados pela presença de painéis solares flutuantes e o processo de 

evaporação na região de influência do sistema fotovoltaico flutuante existente do 

reservatório Passaúna; 

• Monitoramento contínuo de alta frequência de parâmetros como temperatura, oxigênio 

dissolvido e radiação fotossintéticamente ativa (PAR), e medições complementares na 

região de influência do sistema fotovoltaico flutuante do reservatório Passaúna; 

• Elaboração, calibração e simulações de um modelo hidrodinâmico tridimensional, e de 

qualidade de água do reservatório para avaliação de cenários: i) sem a presença de 

painéis fotovoltaicos flutuantes ii) com a presença de painéis fotovoltaicos flutuantes da 

fase piloto, iii) com presença de painéis fotovoltaicos flutuantes de fases de expansão; 

• Verificação de aplicabilidade de análise de qualidade de água influenciada de sistemas 

fotovoltaicos flutuantes usando sensoriamento remoto. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Reservatórios artificiais possuem um papel importante no Saneamento Ambiental. Dentre os 

maiores e com mais importância estão os reservatórios destinados ao abastecimento público. No 

entanto, a construção de reservatórios interrompe o fluxo fluvial natural resultando, 

potencialmente, em problemas com assoreamento, eutrofização e de aumento da evaporação 

(Hogeboom et al., 2018).  

O uso de sistemas fotovoltaicos flutuantes pode criar um benefício mútuo para reservatórios em 

reduzir a evaporação por até 90 % da área coberta por painéis (Taboada et al., 2017) e a redução 

da insolação pode resultar em redução de crescimento de algas (World Bank, 2019), além da 

óbvia produção de energia elétrica. Outra vantagem é que a instalação próxima à torre de 

captação pode se beneficiar da infraestrutura elétrica existente (transformadores, acesso à rede, 

etc.) para compensar as flutuações oriundas da tecnologia fotovoltaica. E o uso do espelho d‘água 

reduz custos de capital de aquisição de áreas terrestres que também dificultam a instalação devido 

às restrições topográficas, mesmo quando há outros usos competitivos (por exemplo de 

aquicultura e recreação). Adicionalmente, a instalação acima de uma superfície aquática beneficia 

as células fotovoltaicas pelo seu maior resfriamento e controle térmico (BAHAIDARAH, H. Et al., 

2013; Choi, 2014). Devido ao crescimento mundial das aplicações de células fotovoltaicas, os 

custos para estas reduziram significativamente, incentivando a construção de várias destas usinas 

fotovoltaicas flutuantes (NREL, 2019, IRENA, 2019a,b). 
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Projetos iniciais de usinas fotovoltaicas flutuantes (a partir de 2007) foram resumidos em Trapani 

e Redón Santafé (2015) com instalações a partir de 175kWp (kilowatt pico) na Califórnia, Europa 

e Sul da Ásia, principalmente. Em 2020 já havia uma capacidade total instalada de 2,6GWp, com 

a maioria na China (73%), e grandes capacidades no Japão, Coréia do Sul e Europa (World Bank, 

2019; NREL 2019; Haugwitz, 2020). Muitas aplicações foram feitas em reservatórios de usinas 

hidrelétricas, mas há aplicações também em lagos e áreas de mineração encerradas. A taxa de 

crescimento da potência instalada esperada é de 20% (Haugwitz, 2020), porém em maioria 

escalas pequenas (< 3 MWp). Segundo Lee et al. (2020) o maior crescimento é esperado em 

países asiáticos e países com maior quantidade de usinas hidrelétricas e reservatórios de 

abastecimento público. Gonzalez Sanchez et al. (2021) mostraram que o potencial para África 

pode duplicar a produção hidrelétrica existente com a cobertura de 1% da área dos reservatórios 

existentes. Destaca-se que, além da produção de energia elétrica fotovoltaica, um benefício 

importante foi a redução da evaporação que ameaça os reservatórios durantes as secas severas 

recentes. Resultados equivalentes são relatados por Ravichandran e Panneerselvam (2021) para 

a Índia. Para o Brasil, Motta Silvério et al. (2018) avaliaram que para a bacia do Rio São Francisco 

poderá haver um ganho energético de até 73% com exploração da área superficial do reservatório 

de 2%, em média. Santos et al. (2019) previram ganhos significativos com coberturas de 10% 

para os reservatórios Sobradinho, Tucuruí, Balbina e Itaipu. Lopes et al. (2020) estimaram a 

redução de evaporação para reservatórios no semiárido e em artigo recente (Lopes et al., 2020) 

estimaram que uma cobertura de 1% dos reservatórios brasileiros poderia gerar energia 

equivalente à 12,5% da demanda nacional atual. Ainda, Lee et al. (2020), avaliam o Brasil como 

o segundo maior potencial do mundo com 739 GWp. 

No Paraná atualmente há duas usinas fotovoltaicas flutuantes em operação. Uma das usinas 

fotovoltaicas flutuantes no Paraná é a existente no reservatório Passaúna, operado pela 

SANEPAR, inaugurada em 2019 com 396 módulos e capacidade máxima de 130 kWp, cobrindo 

uma área de aproximadamente 1.200 m² (SANEPAR, 2021, Figura 1). A previsão é de expansão 

de até 5 MWp em curto prazo, que é considerado como o foco desta proposta.  

Recentemente foi inaugurada a usina fotovoltaica flutuante no reservatório da Usina Hidrelétrica 

Santa Clara, entre as cidades de Candói e Pinhão composta por 276 módulos fotovoltaicos, e 

potência instalada de 100 kWp, ocupando uma área de 1.100 m² (aRede, 2022). 

O uso da usina fotovoltaica flutuante do reservatório Passaúna, um reservatório de abastecimento 

público, atende, desta forma, vários objetivos de redução de custos de operação do sistema de 

bombeamento da torre de captação e da estação de tratamento de água do Passaúna, próximo 

ao reservatório, juntando assim benefício ambiental e para a gestão do saneamento. 

A revisão bibliográfica, porém, mostrou que muitas análises foram baseadas em considerações 

técnicas (i.e. ancoragem) e de dimensionamento, bem como em estimativas de potencial de 

crescimento e análises econômicas, com foco em usinas pequenas (< 3MWp). Os benefícios 

ambientais tinham o foco nos processos de evaporação, porém com poucos estudos in-situ. Haas 

et al. (2020) destaca nesta linha que um grande desafio científico de grandes instalações é 

relacionado aos efeitos ecossistêmicos, do qual Haas et al. (2020) foca na análise hipotética (sem 

medições em campo) do efeito da redução da penetração da luz, reduzindo o potencial de 

fotossíntese dos organismos. Eles argumentam, como qualitativamente citado em outros estudos 

(World Bank, 2019), do efeito favorável, inibindo florações de algas potencialmente tóxicas e 

eventos de eutrofização, mas destacam que grandes instalações podem reduzir a produção 

primária básica, afetando a cadeia alimentar. Abdelal (2021) argumenta na mesma linha, porém, 

não apresentam resultados de medições ou abordagens quantitativas que sustentem as 

hipóteses. Um dos poucos artigos que realiza avaliações em campo foi de Lee et al. (2017) 
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comparando parâmetros de qualidade de água em campo em regiões cobertas e não cobertas, 

não identificando diferenças significativas, porém, destacando que se tratava de um sistema 

pequeno. 

Para corroborar com os benefícios mútuos de sistemas fotovoltaicos flutuantes de grande escala 

foram identificadas, assim, as seguintes lacunas, que nortearam os objetivos desta proposta: 

• Radiação solar reduzida. A cobertura da superfície de água com painéis fotovoltaicos 

flutuantes pode reduzir a radiação que penetra a coluna da água. A redução tem efeitos 

(positivos ou negativos) para organismos fotossintéticos; 

• Redução da temperatura da água. Uma consequência adicional da redução da radiação 

é a redução da temperatura superficial da água comparado às regiões sem painéis; 

• Evaporação reduzida. A cobertura da superfície de água com paneis fotovoltaicos 

flutuantes tem efeito direto (redução) no processo de evaporação, tanto pela diminuição 

da temperatura quando da ação do vento sobre a superfície da água; 

• Reareação reduzida. Processos de transferência de gases na interface água-ar são 

afetados, tanto para dentro ou fora da água pela redução da ação do vento, implicando 

em alteração da concentração de oxigênio dissolvido e outros gases de interesse 

biogeoquímico; 

• Mistura reduzida. A cobertura da superfície de água com painéis fotovoltaicos flutuantes 

reduz o atrito provocado pelo vento na superfície aquática, que é o principal processo em 

reservatórios para criar turbulência e promover a mistura da coluna da água. A redução 

de turbulência afeta não apenas as distribuições de todos os parâmetros na coluna da 

água (temperatura, oxigênio dissolvido, algas), como também os processos na interface 

água-ar;  

• Transporte reduzido. A redução do atrito do vento na superfície aquática reduzirá a 

indução de correntes responsáveis pelo transporte de substâncias (oxigênio dissolvido, 

algas, nutrientes, sedimento em suspensão) e calor que pode causar regiões de 

estagnação e aumento de sedimentação. 

A quantificação e estudos destas lacunas são foco desta proposta com o intuito desenvolver uma 

metodologia para definir a cobertura ótima do reservatório com sistemas fotovoltaicos flutuantes 

a fim de otimizar os benefícios mútuos e minimizar potenciais impactos.  

 
3. METODOLOGIA 

A metodologia científica proposta inclui observações de monitoramento em campo e via 

sensoriamento remoto, que oferecem suporte e são complementadas com modelagem 

matemática. Para atingir os objetivos são propostas as seguintes metas, detalhadas em seguir, 

após descrição da área de estudo:  

• Meta 1: Desenvolvimento e instalação de um sistema de monitoramento; 

• Meta 2: Monitoramento e processamento de dados observados; 

• Meta 3: Modelagem matemática; 

• Meta 4: Sensoriamento remoto; 

• Meta 5: Produtos e Publicação. 
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Area de estudo: sistema fotovoltaico flutuante do reservatório Passaúna 

O reservatório Passaúna foi construído em 1989 e é localizado próximo à cidade de Curitiba, 

capital do estado Paraná, no sul do Brasil. A área superficial do reservatório é de 

aproximadamente 9 km², com volume de 60 x 106 m³, comprimento de 11 km e profundidade 

máxima de 15 m (Carneiro et al. 2016, Figura 2). O reservatório providencia água potável (após 

tratamento na ETA Passaúna) a uma vazão de aproximadamente 1,8 m³/s, que atende uma 

população de 650.000 habitantes (SANEPAR, 2013). O asterisco na Figura 2 indica a posição 

da torre de captação onde é localizado a usina piloto de painéis fotovoltaicos flutuantes (Figura 

1) inaugurada em 2019 com capacidade máxima de 130 kWp, cobrindo uma área de 

aproximadamente 1.200 m² (SANEPAR, 2021). A previsão é para extensão até 5 MWp em curto 

prazo. 

  
Figura 2: Mapa batimétrico do reservatório Passaúna com indicação de pontos com medições históricas 

e ponto de analise (asterisco) do sistema fotovoltaico flutuante, e a esquematização dos sensores a serem 
implementados neste local. 

 

O coordenador desta proposta (Tobias Bleninger) coordenou a parte brasileira de um projeto 

internacional intitulado “Multidisciplinary data acquisition as the key for a globally applicable water 

resource management (MuDak-WRM)” (https://www.mudak-wrm.kit.edu/) entre 2017 a 2020 onde 

o reservatório do Passaúna foi a área de estudo. Todos os dados, principalmente relacionados à 

hidrodinâmica e qualidade de água estão disponíveis para esta proposta e permitirão embasar os 

resultados em um banco de dados muito maior do que seria possível na curta duração do projeto 

proposto. Destaque-se que no projeto MuDak-WRM o sistema de painéis fotovoltaicos flutuante 

não foi alvo de pesquisa e foi instalado somente após a conclusão da fase de monitoramento do 

projeto MuDak-WRM.  

Resultados principais foram publicados em diversas revistas científicas. Os mais relevantes para 

o estudo proposto são Ishikawa et al. (2021a) analisando a hidrodinâmica do reservatório 

Passaúna e processos de estratificação térmica e Ishikawa et al. (2021b) comparando e 

calibrando modelos hidrodinâmicos e de estratificação térmica para o reservatório Passaúna. Os 

modelos todos já são disponíveis aos integrantes da proposta e serão utilizados como ponto de 

partida para as adaptações necessárias para a proposta.  

https://www.mudak-wrm.kit.edu/
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Meta 1: Desenvolvimento e instalação de um sistema de monitoramento 

O sistema de monitoramento proposto é composto por sensores de monitoramento contínuo e 

automatizado, complementados por sensores móveis adicionais utilizados durante o monitoramento 

intensivo.  

São propostos 2 pontos de monitoramento: um abaixo dos painéis fotovoltaicos flutuantes e outro 

ponto de referência em região afastada dos efeitos dos painéis fotovoltaicos flutuantes, mas com 

características representativas do reservatório. A Figura 2 esquematiza a instalação dos 

sensores fixos e automáticos e a utilização dos sensores móveis.  

O objetivo do monitoramento é a quantificação e análise sincronizada dos parâmetros influenciados pela 

presença de painéis fotovoltaicos na superfície água para poder corroborar com as lacunas identificadas 

sobre benefícios mútuos de tal instalação.  

Os parâmetros principais e sensores utilizados e instalados nos dois pontos são: 

• Radiação solar (sensores de radiação fotossintéticamente ativa (PAR) a serem adquirido pelo 

projeto) para medir a radiação que penetra a coluna da água na zona fótica; 

• Temperatura da água (corrente de sensores de temperatura e perfilador movel CastAway-CTD 

(Sontek), ambos disponíveis no PPGEA e PPGERHA) para medir perfis de temperatura 

continuamento em dois pontos (corrente) e demais pontos durante as campanhas intensivas; 

• Oxigênio dissolvido (miniDOT, Precision Measurement Engineering, Inc., dois disponíveis no 

PPGERHA e dois adicionais sendo adquiridos pelo projeto) a ser instalados na superfície e no 

fundo do reservatório nos dois pontos; 

• Algas (sondas nanoFlu, TriOS e AquaRead, disponíveis no PPGERHA e PPGEA) para perfilar 

a coluna da água nos dois pontos durante as campanhas intensivas; 

• Qualidade de água I (N-NO3 CODeq, DOCeq and TSSeq) (sonda OPUS, TriOS disponível no 

PPGERHA) para perfilar a coluna nos dois pontos durante as campanhas intensivas; 

• Qualidade de água II (OD, pH, turbidez, temperatura, condutividade, profundidade) 

(sondas HORIBA U-53G e AQUAREAD AP-800, ambos disponíveis no PPGERHA e PPGEA) para 

perfilar a coluna nos dois pontos durante as campanhas intensivas  

• Estação meteorológica (intensidade e direção do vento, chuva, umidade, radiação, ...) 

(estação da SANEPAR e 2 estações moveis disponíveis no PPGERHA) 

 • Dados auxiliares (operação reservatório) (providenciados pela SANEPAR)  

 

Produto meta 1: O produto principal será o sistema de monitoramento de efeitos do sistema 

fotovoltaico flutuante sobre processos de transferência na interface ar-água e alterações 

para a qualidade de água. Este produto permite aos integrantes do projeto, bem como a 

equipe técnica da SANEPAR, de obter dados relacionados em baixo do sistema e um ponto 

afastado de referência.  

 

Meta 2: Monitoramento e processamento de dados observados 

As instalações para o monitoramento contínuo serão instaladas já no início do projeto e com os 

sensores existentes. O sistema completo será colocado em operação logo após a chegada dos 

sensores adicionais. Serão feitas campanhas intensivas a cada dois meses onde também será 

realizada a manutenção do sistema e obtenção dos dados.  

Após cada campanha intensiva será feito o processamento dos dados com as seguintes etapas: 
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• Análise de consistência e falhas; 

• Elaboração de gráficos comparativos (local com e local sem painéis fotovoltaicos); 

• Análise de significância das diferenças; 

• Análise da correlação da intensidade das diferenças com parâmetros ambientais 

(intensidade do vento, temperatura do ar, etc.);  

• Identificação de períodos com maiores diferenças e análise das potenciais causas. 

Após o processamento dos dados observados serão calculados os parâmetros derivados com as 

seguintes etapas: 

• Estimativa da evaporação seguindo vários modelos da literatura, seguindo Aminzadeh et 

al. (2018); 

• Cálculo da estabilidade térmica do lago utilizando o número do Lago e outras métricas 

(Schmidt, Wedderburn e Richardson) calculadas pelo programa LakeAnalyzer (Read et 

al. 2011; Winslow et al. 2018); 

• Estimativa da taxa de reareação através da aplicação dos dados adquiridos no 

monitoramento nos modelos de difusão; 

• Quantificação dos efeitos dos paneis fotovoltaicas as parâmetros supracitadas; 

• Extrapolação dos efeitos para diferentes áreas e porcentagens de cobertura.  

 

Produto meta 2: Publicação sobre as medições e dados processados e efeitos quantificados, 

sendo base para análise e tomada de decisão. Disponibilização das rotinas e calculadores a 

SANEPAR. 

 

Meta 3: Modelagem matemática 

Seguindo a metodologia utilizado por Haas et al. (2020) será utilizado um modelo hidrodinâmico 

e de qualidade de água tridimensional para avaliar os efeitos de diferentes coberturas de sistemas 

fotovoltaicos flutuantes. O modelo proposto é o modelo Delft3D, do qual a parte hidrodinâmica já 

foi implementada e calibrada para o reservatório Passaúna no projeto pretérito e publicado em 

Ishikawa et al. (2021b). Este modelo será acoplado ao modelo Delft3D-WAQ de qualidade de 

água, para simular processos que afetam o crescimento de fitoplâncton e a dinâmica de oxigênio 

dissolvido. Adicionalmente serão feitos ajustes e extensões nos modelos para incluir a variação 

espacial de parâmetros de evaporação e radiação e, assim, contemplar os efeitos de cobertura 

devido aos painéis flutuantes. De modo complementar, será aplicado o modelo General Lake 

Model (GLM), um modelo hidrodinâmico unidimensional, no qual é possível alterar o fator de 

radiação solar e explorar o efeito do sombreamento provocado pelos painéis fotovoltaicas.    

Os cenários propostos são:  

1. Cenário base: sem painéis fotovoltaicas flutuantes 

2. Cenário sistema piloto: com presença de painéis fotovoltaicas flutuantes da fase piloto 

3. Cenário futuro: com presença de painéis fotovoltaicas flutuantes de fases de expansão 

4. Cenário otimização: com presença de painéis fotovoltaicas flutuantes de fases de 

expansão, mas configuração alterada para verificar se outras configurações podem 

mitigar efeitos. 
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Produtos meta 3: O principal produto seria o modelo matemático integrado com as simulações dos cenários propostos, 
cujos resultados permitem estimar a área máxima de cobertura dos painéis solares que não provocaria alteração 
significativa da qualidade da água do reservatório. Será preparado uma publicação destes resultados. Adicionalmente, na 
compilação dos dados para a modelagem e para calibração serão aplicados e desenvolvidos modelos auxiliares que serão 
disponibilizados como subprodutos. Especificamente seria um modelo de balanço hídrico do reservatório, dois modelos 
simplificados de qualidade de água (GLM1D e Modelo0D). 

 

Meta 4: Sensoriamento remoto 

Os resultados do monitoramento (meta 2) tem alta resolução temporal, mas baixa resolução 

espacial, já que são medições pontuais. Adicionalmente, são medições que exigem manutenção 

frequente. Para complementar o sistema de monitoramento com mais abrangência espacial é 

proposto o uso de sensoriamento remoto. Será utilizada a plataforma Google Earth Engine e/ou 

SNAP para obter e processar imagens de satélites para calcular distribuições dos parâmetros de 

clorofila-a, sedimentos em suspensão e profundidade de penetração da luz seguindo a 

metodologia de Maciel et al., 2021. Resultados preliminares de projetos pretéritos (MuDak-WRM) 

e trabalhos internos são ilustrados na Figura 3 para o reservatório do Passaúna.  

 
Figura 3:Distribuição de concentração de Clorofila-a na superfície do reservatório do Passaúna, 

calculado a partir de imagens de satélites para diferentes datas em 2019 

Serão previstas assim o aprimoramento destas ferramentas e análise de viabilidade para 

aplicação na região ao redor dos painéis fotovoltaicos flutuantes com as seguintes etapas:   

i) Usar os resultados do reservatório todo para a calibração espacial do modelo matemático 

(meta 3); 

ii) Visualizar a região dos painéis flutuantes e definir uma região no entorno como região de 

influência (pixels ao redor); 

iii) Comparar com região afastada da zona de influência dos painéis (onde também serão 
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instalados sensores na água); 

iv) Elaborar mapas e avaliar séries temporais; 

v) Comparação do reservatório todo com os resultados da modelagem matemático (meta 

3) para validação; 

vi) Teste de viabilidade de implementação de um sistema em tempo real. 

 

Produtos meta 4: O produto principal são mapas de distribuição de concentração dos parâmetros 

analisados para o reservatório Passaúna e a região ao redor do sistema fotovoltaico flutuante. E se for 

viável, será elaborado sistema similar ao Algaemap 

(https://felipellobo.users.earthengine.app/view/algaemapv10) ou WaterclarityBrazil 

(https://daniellookorox.users.earthengine.app/view/waterclaritybrazil) para acesso e processamento em 

tempo real. 

 

Meta 5: Formação acadêmica, produtos e publicação 

O envolvimento de técnicos, estudantes e docentes no projeto envolve a formação de recursos 

humanos qualificados na área de recursos hídricos. Neste contexto, o envolvimento de discentes 

de graduação e pós-graduação poderá produzir trabalhos de conclusão de curso (TCC), 

dissertações de mestrado e doutorado com tema associado ao projeto. Espera-se com o projeto 

pelo menos um artigo científico em uma revista de prestígio e artigos em congresso que reportam 

resultados intermediários ou específicos obtidos. Por fim, potencialmente os resultados podem ser 

estruturados em capítulos na elaboração de um livro conforme o item 11.3 do edital, já que 

atualmente há somente um livro internacional sobre sistemas fotovoltaicas flutuantes (Rosa-Clot, 

2020) que possui foco em aspectos de dimensionamento, e não há nenhum livro nacional sobre 

as experiências de sistemas fotovoltaicas flutuantes.  

 

Produtos meta 5: Os produtos da meta 5 são publicações técnicas cientificas na forma de TCCs, 

relatórios de IC, dissertações e teses, como um relatório final que será preferencialmente já 

preparado em formato de livro. Estes produtos serão apresentados num workshop final e 

resumidos para divulgação em formato de “flyers” de uma página.  
 

4. INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL 

A infraestrutura física disponível são os equipamentos, veículos e laboratórios dos programas de 

Pós-Graduação em Engenharia Ambiental (PPGEA) e de Engenharia de Recursos Hídricos e 

Ambiental (PPGERHA) da Universidade Federal do Paraná com a disponibilização do uso de 

equipamentos multiusuários, sendo a lista de equipamentos disponíveis: 

- 2 veículos utilitários (Kombi, modelo 2003), para atividades de campo;  

- 1 camionete Mitsubishi   

- 1 Furgão   

- 3 barcos do tipo chata para quatro pessoas, para a realização de atividades de campo;   

- 3 motores de popa de 25 HP;  

- 3 garrafas tipo van Dorn, para coleta de amostras para a análise de parâmetros físico-químicos 

de qualidade da água;  

- 1 GPS geodésico,  

- 2 molinetes para medição de vazão;  

https://felipellobo.users.earthengine.app/view/algaemapv10
https://daniellookorox.users.earthengine.app/view/waterclaritybrazil
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- 2 equipamentos ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler), para medição de perfis de 

velocidades e vazões, bem como da profundidade em águas rasas (entre 0,20 a 10 m, modelo 

Sontek River Surveyor S5) e águas com profundidades variadas (entre 0,20 a 60 m, Sontek River 

Surveyer M9) acoplados a um sistema de posicionamento RTK  

- 1 equipamento CTD, para medição de perfis de temperatura, condutividade e posição (Sontek 

CastAway)  

- 2 ecobatímetros eletrônico portátil;   

- 6 amostradores de sedimento de fundo (dragas);  

- 2 amostradores de sedimento em suspensão;  

- 5 medidores portáteis para parâmetros de qualidade da água, como pH, condutividade, oxigênio 

dissolvido, temperatura; turbidez  

- 1 sonda multiparamétrica (pH, turbidez, oxigênio dissolvido, condutividade, temperatura, 

profundidade), marca Horiba;  

- 1 sonda de medição de metano dissolvido em água (Franatech);  

- 1 sonda de medição de CO2 no ar;  

- 2 estações meteorológicas; 

- 2 plataformas metálicas flutuantes para instalação de sensores na água; 

- 2 sensores de Oxigênio dissolvido (miniDOT, Precision Measurement Engineering, Inc.) 

- 2 sensores de algas (sondas nanoFlu, TriOS e AquaRead); 

- 1 plataforma de sensores de qualidade de água com telemetria (N-NO3 CODeq, DOCeq and 

TSSeq) (sonda OPUS, TriOS) 

- Equipamentos básicos de campo (ferramentas, âncoras, cordas, baterias e transformadores, 

inversor, lâmpadas, coletes salva vida, etc.)  

- Equipamentos básicos da informática (dois notebooks para apoio às atividades de campo; quatro 

computadores para armazenamento de informações, três softwares ArcGis 8.2) 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

O uso crescente dos sistemas fotovoltaicos flutuantes é estimulado pelos ganhos econômicos da 

produção de energia e da redução da evaporação em reservatórios. No entanto, os efeitos dessa 

aplicação na qualidade da água e na ecologia de reservatórios exige maiores investigações, 

especialmente considerando os benefícios mútuos adicionais citados na literatura, porém sem 

corroboração em campo ou analises para sistemas de grande escala. Desta forma, esta proposta 

pretende preencher uma lacuna científica importante, com resultados inéditos para o saneamento 

ambiental, especificamente o nexo água-energia. 

Os resultados esperados são resumidos nos produtos propostos: 

• Quantificação de parâmetros relevantes afetados pela presença de painéis solares 

flutuantes in situ via a instalação de um sistema de monitoramento no sistema fotovoltaico 

flutuante existente do reservatório Passaúna;  

• Quantificação dos processos relacionados ao balanço hídrico permite calcular a redução 

na evaporação e sua relevância no enfrentamento de situações de crise hídrica, em 

especial no contexto do Plano Nacional de Segurança Hídrica; 

• Resultados de simulações de um modelo hidrodinâmico tridimensional, e de qualidade 

de água analisando os cenários: i) sem a presença de painéis fotovoltaicos flutuantes ii) 

com a presença de painéis fotovoltaicos flutuantes da fase piloto, iii) com presença de 
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painéis fotovoltaicos flutuantes de fases de expansão, iv) com expansões e configurações 

opcionais, auxiliando na tomada de decisão para futuras expansões; 

• Obtenção de uma metodologia para definir a cobertura ótima do reservatório com 

sistemas fotovoltaicos flutuantes para otimizar os benefícios mútuos e minimizar 

potenciais impactos; 

• Plataforma de analise em tempo real via sensoriamento remoto. 

 

São considerados inovadores: 

- O monitoramento em região próxima e afastada dos painéis solares para avaliar efeitos em 

parâmetros físicos e bioquímicos relevantes para os processos biogeoquímicos no reservatório. 

Esta estratégia apesar de intuitiva, requer um estudo criterioso de posicionamento dos sensores 

para que sejam monitorados os reais efeitos provocados pelos painéis flutuantes. Os dados de 

monitoramento são fundamentais para análise e calibração dos modelos que permitiram avaliar 

cenários de projeções; 

- A modelagem matemática para avaliar potenciais impactos em cenários de expansão de 

cobertura dos reservatórios com painéis solares que em conjunto com processamento de dados 

de monitoramento oferecem informações de suporte à tomada de decisões. Modelos calibrados 

para avaliar este tipo de interferência no sistema ainda são desconhecidos e o desafio reside na 

parametrização de processos, na influência de forçantes externos como vento e radiação solar e 

na calibração; 

- Uso de sensoriamento remoto como ferramenta de análise complementar e avaliação espacial, 

uma vez que os efeitos não são pontuais e os processos de mistura e a hidrodinâmica do 

reservatório se fazem presentes, produzindo variações espaciais que não podem ser detectadas 

pelos sensores pontuais; 

- Estimativa da redução de evaporação que pode ser relevante no enfrentamento à crise hídrica. 

 

Os resultados do projeto não se restringem ao estudo de caso no Reservatório Passaúna. No 

entanto, possuem aplicação imediata para sua gestão e cuja metodologia pode ser aplicada para 

outros reservatórios e cenários.    

6. COLABORAÇÕES E PARCERIAS 

O coordenador da proposta é o coordenador do convenio UFPR-SANEPAR (termo de cooperação 

171/2019, processo 23075.069175/2018-09 com vigência de 12/2019 a 11/2024 (convênio sem repasse 

de recursos) com o objeto: Execução conjunta de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação 

no setor de saneamento ambiental, e a execução dos projetos: "Gestão integrada de reservatórios, 

influência de processos internos e externos"; "Tratamento de Esgotos e Valorização Energética de 

Subprodutos de Estações de Tratamento de Esgoto - ETE's"; "Saneamento Integrado Sustentável para 

Conservação de Água e Energia em Áreas Urbanas"; "Saneamento em Zonas Costeiras Urbanizadas"; 

e "Desenvolvimento, Integração e Aplicação de Processos em Estações de Tratamento de Água".  

No âmbito deste convênio e no tema “gestão integrada de reservatórios” é garantido ao grupo de 

integrantes da proposta o acesso ao reservatório, a instalação de sensores e o acesso a dados da 

gestão do reservatório da SANEPAR (dados de nível, vazão captada, vazão descarregador do fundo e 

estação meteorológica). Certamente sempre após consulta e concordância da SANEPAR para garantir 

segurança e controle. O convênio permite também o compartilhamento de equipamentos (por exemplo 

barcos ou sensores) para que pode ser prevista já a transferência de conhecimentos e treinamentos 
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durante o projeto.  

Os integrantes da presente proposta também possuem colaboração com a equipe do Projeto MuDak-

WRM (Multidisciplinary data acquisition as the key for a globally applicable water resource management 

- http://www.mudak-wrm.kit.edu/) e seus desdobramentos. Dentre os parceiros estrangeiros mais 

expressivos destacam-se: Andreas Lorke, da University Koblenz Landau, Institute of Environmental 

Physics; Stephan Hilgert e Stephan Fuchs, do Karlsruhe Institute of Technology. 
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