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RESUMO 

 
 
O presente trabalho apresenta um estudo de caso acerca da instalação de um sistema 
solar de geração de energia realizado em um veleiro Delta 32 pés localizado no lago 
Paranoá, em Brasília. O sistema propõe a geração de energia elétrica através de um 
sistema fotovoltaico isolado, precedentemente produzida por um gerador a diesel, 
com o objetivo de reduzir o consumo do combustível fóssil, portanto, as emissões de 
gases do efeito estufa. O trabalho exibe o dimensionamento de todos os componentes 
necessários para a instalação do sistema fotovoltaico de acordo com dados colhidos 
da própria embarcação e da incidência de radiação solar no local de operação do 
veleiro. Como justificativa econômico-financeira da implementação do novo sistema, 
será apresentado um estudo de viabilidade econômica considerando o tempo de 
retorno com cálculos de alguns indicadores financeiros tais como, playback e valor 
presente líquido (VPL). Por fim, o sistema proposto apresentado mostra a 
possibilidade de uma redução significativa do uso de combustível, consequentemente, 
diminuição de gases na atmosfera, associado à redução de custos. 
 
 
Palavras-chave: Energia solar fotovoltaica. Embarcação. Geração energia elétrica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

 
The present work presents a case study about the installation of a solar power 
generation system performed on a 32 feet Delta sailboat located in Paranoá Lake, in 
Brasilia. The system proposes the generation of electric energy through an isolated 
photovoltaic system, previously transformed by a diesel generator, with the objective 
of reducing the consumption of fossil fuel, therefore, greenhouse gas emissions. The 
work shows the sizing of all the necessary components for the installation of the 
photovoltaic system according to data gathered from the vessel and the incidence of 
solar radiation at the place of operation. As an economic-financial justification for the 
implementation of the new system, an economic feasibility study will be presented 
considering the time of return with calculations of some financial indicators such as 
payback and net present value (NPV). Finally, the proposed system presented shows 
the possibility of a significant reduction in the use of fuel, consequently, the reduction 
of gases in the atmosphere, associated to the reduction of costs. 
 
 
Keywords: Photovoltaic solar energy. Vessel. Generation of electric energy. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. ASPECTOS GERAIS 

O modelo energético atual brasileiro apresenta uma situação na qual há um 

alto consumo de energia cuja as fontes não são renováveis nos setores industrial, de 

transporte e de energia elétrica. Em uma época onde se fala da redução dos recursos 

energéticos, observa-se a relevância dos derivados do petróleo presentes na atual 

matriz energética nacional que atingiram a marca de 39,9 % do consumo total de 

energia por fonte. Por mais que ainda seja um valor significativo é importante 

mencionar que o mesmo já chegou a 48,3% no ano de 1973. Portanto, nota-se que 

houve uma diminuição desse número, porém continua expressivo. As outras fontes 

não renováveis, como carvão mineral e gás natural, também representam um valor 

vultuoso como fonte energética conforme pode ser visto no Gráfico 1 abaixo (EPE, 

2016). 

 

Gráfico 1 - Consumo final de energia por fonte. Fonte: (EPE, 2016). 

 

Esse atual cenário resulta em uma alta emissão de dióxido de carbono na 

atmosfera, originados da queima de combustíveis, causando diversos impactos 

ambientais agregados à várias externalidades negativas. Sabe-se também que 

instabilidade do preço desses combustíveis é alta, uma vez que dependem de 

inúmeras variáveis que envolvem a economia mundial. Portanto, estudos são 

realizados com o objetivo de desenvolver novas fontes de geração de energia de uma 

maneira que não envolva a queima de combustíveis fosseis. Uma das principais 
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vertentes desses estudos é a energia solar fotovoltaica, que vêm sendo cada vez mais 

difundida como uma forma de suprir a demanda de energia. 

Sistemas solares fotovoltaicos consistem basicamente na conversão da 

radiação solar em energia elétrica através de células fotovoltaicas. Por possuir uma 

fonte inesgotável e um baixo custo de manutenção, o sistema solar fotovoltaico é bem 

visto pelos investidores, entretanto um dos principais obstáculos dessa tecnologia no 

Brasil é o custo de investimento inicial. Porém estudos realizados pelo Grupo de 

Trabalho de Energia Solar (GTES, 2014) mostram que os custos de investimentos 

associados a esse sistema vêm reduzindo desde o ano 2000, por efeito da redução 

nos custos dos equipamentos, principalmente dos módulos fotovoltaicos. 

O Brasil possui grande potencial para o aproveitamento de energia solar por 

ser localizado, na sua maior parte, na região intertropical, recebendo uma alta taxa de 

radiação comparado a outros países não localizados nessas regiões tropicais e 

intertropicais (ABES, 2006). A figura 1 abaixo mostra a média anual de radiação global 

horizontal que o Brasil recebe em suas diferentes regiões. 

 

 

Figura 1 - Média anual da radiação solar global horizontal. Fonte: (ABES, 2006). 

 

Além de todas as externalidades positivas do o uso da energia solar, a 

utilização de sistemas como esse traz a possibilidade de aplicação em qualquer local 
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isolado, desde que haja um nível mínimo de radiação. A facilidade de estabelecer 

sistemas isolados chama a atenção do setor náutico, no caso de embarcações, as 

quais precisam de um abastecimento energético e não podem estar conectadas à 

rede elétrica por conta da necessidade de mobilidade. 

Embarcações do tipo veleiro se locomovem através da força dos ventos que 

fazem uma pressão nas velas e, por sua vez, propulsionam o barco. Entretanto os 

veleiros possuem componentes eletrônicos, luzes de navegação, instrumentos 

elétricos que necessitam de uma demanda energética para seu funcionamento, 

provendo segurança e certo conforto para a tripulação. O uso de sistema solar 

fotovoltaico torna-se uma opção considerável para suprir cargas de uma embarcação, 

seja ela para transporte de pessoas ou apenas para passeio. 

Contudo, qual é a viabilidade técnica e econômica da instalação de um sistema 

de energia solar fotovoltaica como fonte de energia elétrica em um veleiro?  

A motivação do trabalho está em expor a relevância da instalação de energia 

solar em embarcações, fonte fecunda e renovável de energia, de forma alternativa 

para suprir a demanda energética das cargas a bordo, resultando em uma contenção 

do uso de combustíveis fosseis que acarreta em menos poluição para a atmosfera e 

uma economia financeira.  

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Realizar o estudo da viabilidade econômica e técnica da implantação de um 

sistema fotovoltaico para geração de energia elétrica pala alimentação dos 

equipamentos elétricos em uma embarcação de passeio tipo veleiro no Lago Paranoá, 

na cidade de Brasília, Distrito Federal. 

1.2.2. Objetivos Específicos  

 Apresentar a energia solar fotovoltaica e suas características principais; 

 Apresentar os sistemas fotovoltaicos predominantes no mercado; 

 Apresentar os equipamentos necessários para implementação do sistema 

fotovoltaico; 

 Apresentar as características técnicas e econômicas da energia solar; 
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 Apresentar o detalhamento técnico e de engenharia do estudo de caso: Veleiro 

Órion Delta 32 pés; 

 Realizar estudo de viabilidade técnica e econômica do sistema fotovoltaico 

sugerido considerando os quesitos: área disponível para os módulos solares, 

intensidade de irradiação solar, custo dos equipamentos. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capitulo será apresentada uma revisão teórica sobre os sistemas de 

geração de energia elétrica através da energia solar fotovoltaica, levando em 

consideração os pontos mais importantes de funcionamento e para aplicação abordo 

de um veleiro. 

As características dos dois tipos de sistemas fotovoltaicos autônomos, isolados 

e híbridos, serão apresentadas e também os componentes necessários para a 

instalação desses sistemas: módulos fotovoltaicos, baterias, inversores, conversores, 

controladores de carga e demais equipamentos necessários. 

2.1 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

A orbita da Terra em torno do sol, a posição do eixo imaginário da Terra e a 

própria forma da Terra fazem com que haja variação na radiação solar incidente na 

superfície terrestre e que cada parte da Terra receba uma quantidade de energia 

diferente. A inclinação do eixo imaginário da Terra faz com que haja ainda mais a 

variação de incidência solar.  Não podendo esquecer também das diferenças de 

estações, que possuem uma influência grande na incidência de radiação solar na 

terra. Pelo fato do movimento de translação ser dado em uma forma elíptica verifica-

se uma diferença de distância do Sol a Terra nas diferentes estações do ano 

(KUSHNIR, 2000). 
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Figura 2 - Radiação solar incidente na Terra. Fonte: (OXFORD, 2014). 

 

Anualmente o sol fornece à Terra uma média de 1,5x1018KWh de energia, 

representando aproximadamente 10.000 vezes a quantidade de energia consumida 

pela terra no mesmo período. Este dado nos mostra que a radiação solar é uma fonte 

energética extremamente abundante que podemos aproveitar para a conversão de 

energia térmica, elétrica e etc. A conversão dessa energia solar em energia elétrica é 

conseguida através de células fotovoltaicas, que convertem diretamente a radiação 

solar em eletricidade, constituídas por materiais semicondutores (GTES, 2014). 

A célula fotovoltaica começou a ser desenvolvida e, 1839 por Edmond 

Becquerel. Este observou que ao expor a luz solar uma dada estrutura semicondutora, 

surge uma diferença de potencial em suas extremidades (GTES, 2014).  

Atualmente, os sistemas fotovoltaicos são utilizados em instalações remotas 

em diversas aplicações. As facilidades de um sistema fotovoltaico tais como: 

modularidade, baixos custos de manutenção e vida útil longa, fazem com que sejam 

de grande importância para instalações em lugares de difícil acesso (GTES, 2014). 

2.2. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

Os sistemas fotovoltaicos são compostos por um conjunto de equipamentos 

capaz de transformar a radiação solar em energia elétrica de uma forma adequada 

para o consumidor, podendo também armazenar essa energia para ser utilizada em 

diferentes aplicações (MARQUES; BASTARZ, 2012). 
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As células fotovoltaicas produzem energia elétrica apenas em corrente 

contínua (CC), portanto, se faz necessário o uso de equipamentos complementares 

aos módulos fotovoltaicos para o alimento de sistemas com carga de corrente 

alternada (CA), como um inversor de corrente CC-CA. Há situações em que o 

consumidor precisa fazer o uso de alguma carga em um momento que não há 

incidência de radiação nas células, neste caso, determinados sistemas utilizam 

baterias para o armazenamento da energia (MARQUES; BASTARZ, 2012). Estes 

componentes estão representados a baixo em um modelo de sistema fotovoltaico. 

 

Figura 3 - Componentes básicos de um sistema fotovoltaico isolado. Fonte: 

(BECKER, 2009). 

 

 Os sistemas fotovoltaicos podem ser classificados em dois grandes grupos: 

Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede Elétrica e Sistemas Fotovoltaicos 

Autônomos, sendo o último dividido em dois outros subgrupos: Sistemas Fotovoltaicos 

Híbridos e Sistemas Fotovoltaicos Isolados. Sistemas Fotovoltaicos Híbridos 

apresentam fontes de energia complementares à geração fotovoltaica como turbinas 

eólicas ou geradores a diesel, já os Sistemas Fotovoltaicos Isolados são puramente 

de geração fotovoltaica (GTES, 2004). Este trabalho terá foco nos Sistemas 

Fotovoltaicos Autônomos, pelo fato do local de instalação ser em uma embarcação 

com sistema elétrico próprio e não conectado à rede. 

As implantações de sistemas autônomos foram uma das primeiras experiências 

de operação com a tecnologia fotovoltaica. Em determinados casos o sistema 

fotovoltaico autônomo é a melhor opção para o fornecimento de energia por motivos 

técnicos, econômicos, sociais e/ou ambientais, ao invés do tradicional fornecimento 

de energia elétrica através das concessionárias de energia (IST, 2004). 



18 

  

2.2.1 Sistemas Fotovoltaicos Isolados 

Os sistemas fotovoltaicos isolados são caracterizados por possuírem sua fonte 

de energia exclusivamente por painéis fotovoltaicos. Desta maneira necessitam de um 

sistema de armazenamento de energia em casos de baixa incidência solar nos 

módulos fotovoltaicos ou até mesmo nos períodos noturnos. De uma maneira geral 

pode-se descrever um sistema isolado como um conjunto de módulos fotovoltaicos, 

um controlador de carga, um conjunto de baterias e um inversor CC-CA, em casos de 

cargas que operam com corrente alternada (SEGUEL, 2009). A figura 4 abaixo ilustra 

de maneira generalizada um sistema fotovoltaico isolado.  

 

Figura 4 - Arranjo de um sistema fotovoltaico isolado. Fonte: (GTES, 2006). 

 

A viabilidade técnica e econômica desse sistema requer que as etapas de 

armazenamento e captação de energia precisem ser otimizadas ao máximo, 

independentemente da carga a ser utilizada no sistema. Um dos maiores obstáculos 

hoje em dia para este tipo de geração de energia são: elevado custo de instalação e 

baixa eficiência de conversão dos painéis fotovoltaicos comerciais (SEGUEL, 2009). 

Portanto é imprescindível buscar uma tecnologia que aumente a eficiência do 

sistema reduzindo os custos da energia gerada, sendo essa tecnologia o Maximum 

Power Point Tracker (MPPT), que garante que o sistema opere sobre o ponto máximo 

de potência dos módulos fotovoltaicos. São algoritmos de controle que serão melhores 

detalhados mais à frente deste trabalho (SEGUEL, 2009). 
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2.2.2 Sistemas Híbridos 

Os sistemas híbridos são sistemas desconectados da rede convencional 

caracterizados por possuírem mais de uma forma de geração de energia, como por 

exemplo, gerador a diesel, aerogeradores e geradores fotovoltaicos. De forma a 

otimizar a operação para o usuário, é necessário um sistema de controle capaz de 

integrar essas diferentes fontes geradoras de energia. Desta maneira é possível 

elaborar diversas configurações do sistema, como uma estratégia de uso de cada 

fonte (GTES, 2014). A figura 5 a seguir apresenta uma dessas configurações. 

 

Figura 5 - Arranjo de um sistema fotovoltaico híbrido. Fonte: (GTES, 2014). 

 

A combinação de diferentes fontes de geração de energia juntas em um único 

sistema permite uma operação com menos riscos de interrupção de energia, pois uma 

fonte de energia pode eventualmente suprir a falta da outra. As fontes de energia 

podem ser renováveis ou não renováveis, porém independente das fontes de energia, 

os sistemas híbridos incorporam um banco de acumuladores, inversores de tensão, 

retificadores e controladores de carga. Esses equipamentos são conectados através 

de cabeamento e de dispositivos de proteção como chaves, relés e disjuntores, a dois 

barramentos, sendo esses um em corrente contínua (CC) e outro em corrente 

alternada (CA) (MME, 2008). 

Como na região de instalação do presente sistema já possui uma geração a 

diesel, torna-se conveniente a fonte de energia renovável operar em paralelo com 

essa geração a diesel, portanto, o sistema híbrido diesel-solar paralelo, é uma 

configuração utilizada para esse fim. 
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2.3. COMPONENTES BÁSICOS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS  

Neste tópico será apresentado as principais características construtivas e 

funcionais dos componentes básicos de um sistema fotovoltaico, como módulos 

fotovoltaicos, baterias, inversores e conversores. Além de uma breve revisão a 

respeito de conversores CC-CC e a técnica de MPPT. 

2.3.1. Módulos Fotovoltaicos 

Um conjunto de módulos ou o painel fotovoltaico propriamente dito é a unidade 

básica de todo o sistema fotovoltaico, o qual é formado por um conjunto de células 

conectadas em arranjos, produzindo tensão e corrente elétrica suficientes para a 

utilização da energia (GTES, 2004).  

Apenas uma célula fornece pouca energia elétrica, em torno de 0,5 Volts no 

ponto máximo de potência. Logo, torna-se imprescindível o agrupamento dessas 

células em módulos, podendo ser em série e/ou em paralelo, dependendo da tensão 

e corrente desejada. Um módulo fotovoltaico padrão é constituído por 

aproximadamente 36 células ligadas em série, resultando em uma tensão suficiente 

para alimentar uma bateria de 12 Volts (SEGUEL, 2009). 

 

Figura 6 - Conjunto de módulos fotovoltaicos. Fonte: (BECKER, 2009). 

As células podem ser fabricadas com diferentes tipos de materiais 

semicondutores e dependendo do tipo de processamento de material, podem ser 

formadas diferentes estruturas atômicas: monocristalinas, policristalinas ou filmes 
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finos (MATOS, 2016). A Figura 7 a seguir mostra os diferentes tipos de células 

fotovoltaicas existentes no mercado. 

 

Figura 7 - Células de silício monocristalino (a), silício policristalino (b) e filmes finos (c). 

Fonte: (MATOS, 2016). 

 

Embora elevadas quantidades de material utilizado no processo de fabricação 

e a alta energia envolvida, as células mais utilizadas no mercado são de silício 

monocristalino devido à grande experiência em sua fabricação e pureza do material, 

fatores esses que garantem alta confiabilidade e eficiência. Em contrapartida as 

células de filmes finos vêm sido mais pesquisadas nos últimos anos, com o objetivo 

de explorar uma tecnologia confiável na qual se utiliza pouco material semicondutor, 

passível de produção em larga escala, diminuindo o custo do produto (MATOS, 2016). 

Ainda de acordo com o autor Matos (2016), existe uma grande vantagem na 

aplicação de dispositivos de filme fino, apresentam tamanhos e formas livres, podendo 

ser utilizados em superfícies arredondadas como no caso de embarcações. 

2.3.1.1. Características Elétricas dos Módulos  

Alguns parâmetros principais de um módulo fotovoltaico são fornecidos pelos 

fabricantes de acordo com a norma IEC 61215 (Norma da Comissão Internacional 

Eletrotécnica que especifica procedimentos de testes para a certificação da qualidade 

de módulos fotovoltaicos, 1000 W/m² de potência luminosa incidente total e 

temperatura das células de 25 ºC). Os quatro principais parâmetros são (SEGUEL, 

2009):  

 Ponto de Máxima Potência: Para cada ponto na curva IxV (detalhada a seguir) 

o produto corrente e tensão representa a potência gerada para àquela condição 

de operação. Em um módulo fotovoltaico, para uma dada condição climática, 

só existe um ponto na curva IxV onde a potência máxima pode ser alcançada. 



22 

  

Este ponto corresponde ao produto da tensão de potência máxima e corrente 

de potência máxima;  

 Tensão de máxima potência: corresponde à tensão no ponto de máxima 

potência;  

 Corrente de máxima potência: corresponde à corrente no ponto de máxima 

potência.  

 Potência de pico: expressa a potência dos módulos e é dada pela unidade 

(Wp);  

A curva característica IxV é formada pela junção dos valores de tensão e corrente 

medidos de um módulo conectado ao sistema de acordo com as mudanças de 

condições de carga. Essas curvas estão diretamente relacionadas às condições de 

radiação e temperatura em quem foram medidas. De uma maneira análoga a uma 

célula fotovoltaica, pode-se determinar o desempenho de um painel fotovoltaico 

considerando a curva característica IxV (GTES, 2004). Como mostra o gráfico 2 a 

seguir. 

 

Gráfico 2 - Curva característica IxV (linha azul) e de potência (linha alaranjada). Na 

condição padrão de radiação solar de 1000 W/m², temperatura de célula 25 °C. Fonte: 

(VERA, 2009). 

2.3.2. Baterias 

Em sistemas fotovoltaicos isolados a função das baterias é essencial para um 

funcionamento ininterrupto do sistema, armazenando energia do gerador fotovoltaico 
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e entregando carga em determinados momentos em que a geração é nula ou muito 

baixa, como à noite ou em dias nublados. Para poderem ser avaliada como boas 

baterias para sistemas fotovoltaicos isolados precisam preencher certos requisitos 

como: alta eficiência energética, baixa auto descarga, longo tempo de vida, baixa 

manutenção e naturalmente um baixo custo (VERA, 2009). 

As baterias também podem ser classificadas como recarregáveis e não 

recarregáveis. As recarregáveis apresentam uma constituição química que permite 

reações reversíveis depois de uma descarga, podendo com o auxílio de uma fonte 

externa recuperar a composição química inicial tornando-se pronta para um novo ciclo 

de operação. Já as baterias não recarregáveis não permitem essas reações 

reversíveis (GTES, 2004). Para o sistema fotovoltaico isolado de embarcação em 

estudo será incorporada a categoria de baterias recarregáveis, tendo em vista a 

necessidade contínua do carregamento das baterias do sistema. 

O “Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos”, publicado pelo 

CEPEL/CRESESB (2004) descreve os principais termos relativos às baterias que 

podem ser observados a baixo: 

 Descarga: saída de corrente de uma bateria através da conversão de potencial 

eletroquímico em energia elétrica. 

 Profundidade de descarga: indica percentualmente quanto da capacidade 

nominal da bateria foi retirado a partir do estado de plena carga. 

 Ciclo: cada descarga de bateria, até determinada profundidade de descarga, é 

considerada um ciclo. 

 Temperatura de operação: tem-se como base uma temperatura de operação de 

25ºC. Temperaturas abaixo deste valor de referência reduzem 

significativamente a capacidade da bateria, enquanto temperaturas mais altas 

aumentam levemente sua capacidade. Assim como ilustra o gráfico 3 abaixo. 
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Gráfico 3 - Comportamento da capacidade da bateria com: (a) variação de corrente e (b) 

variação de temperatura. Fonte: (VERA, 2009). 

 

 Vida útil: número de ciclos ou período de tempo que a bateria suporta antes de 

apresentar falhas no funcionamento.  

As baterias são também classificadas como de tração ou estacionárias. As 

baterias estacionárias são projetadas para ciclos rasos diários com taxas de descarga 

reduzidas e suportam descargas profundas esporádicas devido a possível ausência 

de geração. Logo, são mais indicadas para a aplicação em sistemas fotovoltaicos, 

pois em dias nublados ocorre essa possível ausência de geração (GTES, 2004). A 

figura 8 abaixo exemplifica uma bateria de estacionária do fabricante Moura própria 

para embarcações. 

 

Figura 8 - Bateria Náutica, modelo 12MB220, 12 V / 220 Ah. Fonte: (MOURA, 2011). 

Atualmente em sistemas fotovoltaicos as baterias recarregaveis estacionárias 

mais ultilizadas são as baterias de chumbo-ácido ou de níquel-cádmio, sendo as 

células chumbo-ácido mais encontradas nos sistemas isolados, pelo fato de sua 

tecnologia de armazenamento de energia ter menor custo por Wh e uma aceitável 

caracteristica de desempenho (GTES, 2004). 
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2.3.3. Inversores CC-CA 

O inversor é o instrumento responsável pela conversão da corrente contínua 

em corrente alternada. Existem dois tipos de inversores, os inversores estáticos e os 

eletromecânicos, porem apenas os estáticos são usados em sistemas fotovoltaicos 

pois os inversores eletromecânicos precisam de mais manutenção e apresentam uma 

menor eficiência em comparação à um inversor estático (GTES, 2004). Pode-se 

observar a baixo na figura 9 um inversor estático, também chamado de conversor 

eletrônico. 

 

Figura 9 - Inversor eletrônico utilizado em embarcações 24 VCC / 220 VCA, da 

fabricante TPC. Fonte: (INTERNATIONAL SAILING, 2017). 

 

Através de chaveamento os dispositivos semicondutores dos inversores 

transformam uma entrada CC para um saída CA de frequência determinada, 

normalmente 60 Hz. Os inversores monofásicos são os mais adequados para 

sistemas de baixa potência, até 5 KWp (GTES, 2004).  O inversor exemplificado a 

cima e produz uma corrente alternada em uma frequência de 60 Hz sendo ele 

monofásico. 

Normalmente os inversores para esses tipos de sistemas trabalham com uma 

tensão de entrada de 12, 24 ou 48 VCC e uma tensão de saída de 120 ou 240 VCA com 

frequência de 60 ou 50 Hz. Todo inversor precisa obter em suas especificações, não 

só a tensão de entrada CC e a tensão de saída CA com respectiva frequência como 

sua potência máxima. A eficiência na conversão de potência, entre a potência de saída 

e a potência de entrada do inversor, também deve estar contida nas suas 

especificações. Uma eficiência superior à 90% é desejada nestes aparelhos quando 

estão operando com mais da metade de sua potência nominal (GTES, 2004). 
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2.3.4. Controlador de Carga 

Para carregar as baterias, a tensão nominal dos painéis fotovoltaicos tem que 

ser maior que a tensão de carga das baterias, pois em casos de temperaturas altas é 

ocasionado perdas de tensão no sistema de 1 a 2%. Para temperaturas mais baixas, 

a tensão dos módulos fotovoltaicos é mais elevada podendo fornecer uma tensão 

acima do limite máximo da tensão de carga das baterias. Desta maneira se faz 

necessário a instalação de um controlador de carga no sistema, o qual mede a tensão 

da bateria protegendo-a contra sobrecargas. As principais funções de um controlador 

de carga são: proteção contra sobrecargas, prevenção de descargas indesejáveis e 

informação sobre o estado da carga (IST, 2004). 

Os conversores CC-CC são comumente utilizados em sistemas fotovoltaicos 

como controladores de carga. Alguns desses conversores são capazes de promover 

o melhor rendimento do sistema fotovoltaico retirando do painel fotovoltaico a máxima 

potência que pode ser gerada em cada momento. Esses conversores possuem uma 

tecnologia MPPT (Maximum Power Point Traker), em português SPPM (Segmento do 

Ponto de Potência Máxima) (GTES, 2014). A figura 10 abaixo exemplifica um modelo 

de controlador de carga com essa tecnologia. 
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Figura 10 - Controlador de carga, modelo TS - MPPT - 45, da fabricante Morningstar. Fonte: 

(MORNINGSTAR, 2017). 

 

A tecnologia MPPT analisa as curvas IxV e detecta o ponto de maior potência, 

que é a multiplicação da corrente pela tensão, ponto de maior interesse para o melhor 

aproveitamento do sistema. Esse ponto se localiza na região do “joelho” da curva IxV, 

como indica o gráfico 2 apresentado anteriormente (GTES, 2014).  

A corrente sofre mudanças proporcionais à quantidade de radiação solar 

incidente na placa e é pouco afetada sob o impacto da temperatura. Em contrapartida 

a tensão e, consequentemente a corrente, diminuem diretamente à medida que a 

temperatura aumenta. Sendo assim, a corrente de potência máxima IPM depende da 

irradiância e a tensão de potência máxima VPM depende da temperatura da célula, que 

quando multiplicadas dão origem a potência máxima PPM (GTES, 2014). A figura 11 

abaixo mostra um diagrama de um sistema que utiliza SPPM. 

 

Figura 11 - Diagrama de sistema fotovoltaico que utiliza SPPM. Fonte:(GTES, 2014). 
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3. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi realizado durante o primeiro semestre de 2017 em 

parceria com o proprietário do veleiro Órion – Delta 32 pés, o qual pernoita no Iate 

Clube de Brasília. Durante o período de estudo foram realizadas algumas visitas 

técnicas ao veleiro com finalidade de captar dados sobre a embarcação e suas 

condições de operação. 

A escolha do sistema fotovoltaico será baseada em alguns indicadores 

quantitativos obtidos a partir de uma análise de dimensionamento deste. Essa análise 

incorpora os seguintes procedimentos: 

 Análise inicial de incidência solar; 

 Análise do sistema de geração elétrica a diesel já instalado no veleiro; 

 Mapeamento da carga, considerando os tipos de cargas e seus respectivos 

consumos; 

 Dimensionamento da área disponível para implementação dos módulos 

solares; 

 Dimensionamento o consumo médio da embarcação; 

 Dimensionamento e quantificação dos módulos fotovoltaicos. 

 

Será utilizado o método de dimensionamento retratado pelo manual de 

engenharia para sistemas fotovoltaicos do Grupo de Trabalho de Energia Solar 

(GTES) para definir o sistema fotovoltaico e seus componentes a ser instalado. 

Os dados de radiação disponível no local de navegação serão obtidos através 

do banco de dados do SunData, do Centro de Referência para Energia Solar e Eólica 

Sérgio de Brito (CRESESB). Este banco de dados fornece a irradiação solar diária 

média mensal em determinada região, no caso, será necessário inserir a latitude e 

longitude do centro do lago Paranoá. 

A escolha dos componentes que compõem o sistema fotovoltaico isolado será 

baseada em pesquisas feitas, em diferentes fabricantes, com o objetivo de selecionar 

o equipamento que atenda inteiramente as necessidades do sistema obtendo o 

melhor custo benefício para o caso. 

Por fim, será apresentada uma proposta de sistema fotovoltaico para a 

embarcação com a descriminação de cada componente. E assim um estudo de 

viabilidade econômica com o cálculo de alguns indicadores financeiros tais como, 
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payback e VPL, que justificará com um olhar econômico-financeiro a viabilidade de 

instalação do sistema considerando o tempo de retorno. Para o estudo econômico 

será avaliado, também, o consumo de combustível para gerar energia de acordo com 

o sistema original do barco. 

A adoção dessa metodologia permitirá o alcance dos objetivos traçados e que 

serão desenvolvidos no Trabalho de Conclusão de Curso II. 

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E LOCAL DE NAVEGAÇÃO DO VELEIRO  

 

Este capítulo aborda o estudo de caso do veleiro que realiza turismo na Lago 

Paranoá, localizado no centro de Brasília. As características elétricas da embarcação 

foram priorizadas.  

Será apresentado primeiramente alguns dados de fabricação da embarcação, 

bem como, as principais características técnicas e operacionais da embarcação, as 

quais foram obtidas através de visitas técnicas no próprio veleiro.   

4.1. A EMBARCAÇÃO 

O barco ÓRINON é uma embarcação do tipo veleiro, modelo Delta 32. O 

modelo Delta é uma categoria de veleiro de linhas elegantes de costado alto. Todos 

os móveis e acabamentos no seu interior são feitos de madeira. Sendo assim, bons 

barcos para passeio e também para participar de competições de barco a vela. O 

número 32 indica que o veleiro possui 32 pés de comprimento, o que equivale a 9,25 

metros.  

O casco é feito de fibra de vidro e dispõem de uma capacidade máxima de 9 

tripulantes a bordo. Os tripulantes podem se acomodar na parte externa ou interior do 

veleiro: no quarto da popa (parte de trás de um veleiro), na cabine ao centro ou no 

quarto da proa (parte da frente de um veleiro), todos os móveis e acabamentos no seu 

interior são feitos de madeira. 
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Figura 12 - Barco Órion atracado no cais. Fonte: Autoria própria, 2017. 

 

 O veleiro Órion possui um motor a diesel responsável por fornecer torque 

mecânico às hélices e impulsionar o barco em casos de calmarias, quando não há 

vento. O motor do fabricante Yanmar Diesel Engine, modelo 3GM30FC, é fabricado 

no Japão e possui uma potência máxima de saída de 20,1 KW, resultando em 

3600rpm. A figura 13 retrata o motor localizado ao centro do veleiro, debaixo da 

escada para a cabine. 

 

Figura 13 - Motor Yanmar do veleiro Órion. Fonte: Autoria própria, 2017. 
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Acoplado ao motor por uma correia, o alternador possui a função de gerar 

energia elétrica e alimentar o banco de baterias da embarcação, e por sua vez, 

alimentar as cargas elétricas a bordo. O Órion possui um banco de bateria formado 

por duas baterias da marca Heliar, modelo SL70ND, de 12v e 70Ah cada. Ficam 

alocadas a direita da cabine embaixo do painel de controle de cargas.  

 Para um correto sistema de alimentação, o sistema elétrico do Órion também 

conta com um inversor da marca Xpower Inverters, modelo 700plus, e um fonte do 

fabricante chaveada Jingda, modelo S-350W. A figura 45 expõe estes dois 

equipamentos a bordo do veleiro. 

 

Figura 14 – Fonte chaveada (à esquerda) e inversor (à direita) a bordo do veleiro Órion. 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

 

O sistema de alimentação da embarcação é capaz de suprir a demanda de 

energia elétrica dos equipamentos embarcados, os quais são alimentados em 

corrente continua ou corrente alternada, dependendo do tipo de equipamento e suas 

especificações. A Tabela 1 e 2 a seguir, apresenta a relação de quantidade e potência 

elétrica destes equipamentos. 
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Tabela 1 - Tabela das cargas alimentadas em 12 VCC.  

Relação das cargas alimentadas em corrente continua (CC)   

Equipamentos em 12VCC Qtd. (un.) Potência (W) Potência Total (W) 

PROA  

Lâmpada LED 921 type  2 1,5 3 

CABINE 

Lâmpada LED 921 type  4 1,5 6 

Lâmpada LED 1141 type  2 3 6 

Lâmpada Fluorescente  1 8 8 

Aparelho de Rádio VHF 1 25 25 

Aparelho de som FM/AM 1 50 50 

Geladeira 1 55 55 

Bomba de porão 500 gph 1 24 24 

BANHEIRO 

Lâmpada Fluorescente  1 8 8 

Bomba Descarga 1 55 55 

CONVÉS 

Aparelho GPS 1 15 15 

Luzes de Navegação  6 10 60 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

 

Tabela 2 - Tabela das cargas alimentadas em 220 VCA. 

Relação das cargas alimentadas em corrente alternada (CA)   

Equipamentos em 220VCA Qtd. (un.) Potência (W) Potência Total (W) 

CABINE  

Televisor CCE 24'' 1 36 36 

Ventilador  1 8 8 

Tomadas para uso geral 60 Hz 2 até 1500 até 1500 
Fonte: Autoria própria, 2017. 
 

Cabe ressaltar que o estudo proposto prevê uma aplicação do sistema 

fotovoltaico como fonte de energia elétrica para todos equipamentos embarcados, 

tanto para os equipamentos alimentados em corrente continua, quanto para 

equipamentos alimentados em corrente alternada. 

4.2. POSSIVEIS ROTAS DE NAVEGAÇÃO 

O Lago Paranoá é um lago artificial formado pelo represamento do rio Paranoá 

localizado no centro da capital Brasília. Foi criado com o objetivo de aumentar 

umidade relativa do ar em suas proximidades. Com 48 quilômetros quadrados de área, 

profundidade máxima de 38 metros e cerca de oitenta quilômetros de perímetro, o 
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Lago Paranoá possui mais de 11 000 embarcações registradas, sendo a terceira maior 

frota náutica do país. (VILELA, 2010) 

 

Figura 15 - Lago Paranoá. Fonte: Google Maps, 2017. 

 

O Órion, localiza-se no Iate Clube de Brasília, parte norte do lago, porém é 

capaz de navegar em toda extensão do lago. Um passeio que explora uma vasta área 

do lago a bordo do veleiro Órion pode durar de 02:00 até 03:30 horas, depende da 

intensidade do vento e do trajeto percorrido. Este tempo foi obtido através de 

experimentação, dessa forma, será considerado nesse estudo um tempo de operação 

da embarcação dentro desta faixa.  

Para obter informações a respeito do índice de radiação que o sistema 

fotovoltaico terá disponível, foi feita uma análise através do banco de dados solar 

SunData, disponibilizado pelo CRESESB. Este banco de dados fornece valores 

médios dos índices de radiação diária nos meses do ano para o plano horizontal na 

cidade de Brasília e nas proximidades, conforme apresentado na Tabela 3.  

 
Tabela 3 - Tabela da radiação diária média para todos os meses do ano, em Brasília e suas 
proximidades. 

Fonte: Autoria própria, com base no SunData, 2017 
 

Irradiação solar diária média [kWh/m2.dia] 

Município  UF Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média Delta 

Brasília DF 4,7 5,58 4,53 5 4,7 4,8 5 5,5 5,3 4,69 4,75 4,72 4,93 1,05 

Formosa GO 5,1 4,92 5,31 4,7 4,5 4 4,8 5,44 5 5,11 4,81 4,83 4,88 1,41 

Goiânia GO 5,3 5,03 5,06 4,8 4,7 4,4 4,9 5,28 4,9 5,22 5,17 5,33 5 0,89 
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Gráfico 4 - Radiação diária média no ano no município de Porto Alegre. Fonte: Autoria 

própria, com base no SunData, 2017 

 

O Gráfico 4 apresenta essa distribuição anual de irradiação solar em Brasília, 

indicando também a média dos valores mensais. Entretanto, o sistema fotovoltaico 

deve ser dimensionado com objetivo de garantir o fornecimento de energia durante 

todo o ano, logo o valor a ser utilizado nos cálculos será de 4,53 kWh/m², menor média 

mensal, correspondente ao mês de março. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pelo fato de ser um dos maiores países do mundo e estar localizado entre os 

trópicos, o Brasil possui um grande potencial energético, o qual poderia ser mais 

explorado. Nota-se que há uma dependência muito grande do petróleo como fonte 

energética.  

Segundo o Balanço Energético Nacional de 2016 (Empresa de Pesquisa 

Energética), o setor de transporte retém 77,8% do consumo final energético do óleo 

diesel do país. Assim como em todo o setor de transportes, as embarcações também 

dependem deste derivado do petróleo para o uso nos motores de combustão interna. 

Veleiros utilizam o vento como forma principal de se deslocar, porém costumam 

utilizar motores para se mover, caso não haja vento. Entretanto o motor é ligado 

muitas vezes para gerar energia elétrica e assim suprir a necessidade energética das 

cargas embarcadas, fomentando impactos ambientais e gastos financeiros. 
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A proposta de um estudo de viabilidade técnica e econômica de um sistema 

fotovoltaico para o veleiro Órion que navega no lago Paranoá mostra a relevância em 

adotar um aproveitamento do potencial solar existente nessa região e sua aplicação 

reflete em muitos benefícios socioambientais. 

O veleiro Órion é um veleiro de médio porte com uma considerável demanda 

de energia elétrica. A instalação de um sistema fotovoltaico fará um bom 

aproveitamento da energia solar transformando-a em energia elétrica para uso dos 

equipamentos abordo, tendo em vista que está sob uma área que recebe uma 

irradiação solar média de 4,93 KWh/m2.dia 

 O presenta trabalho destaca o valor que um sistema fotovoltaico agrega em 

uma embarcação devido todas as externalidades positivas do uso de uma energia 

renovável. Podendo assim servir de exemplo para outras embarcações de maior 

porte. 
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