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Programa: Planejamento Energético 

 

        A presente dissertação objetiva levantar o potencial de geração de energia 

utilizando os recursos naturais existentes nas estações de sinalização náutica da Marinha 

do Brasil, localizadas geograficamente em posições estratégicas para defesa do território 

nacional e totalmente isoladas de ligação com as redes de distribuição de energia do 

continente, vislumbrando minimizar os impactos ambientais causados pelo uso de 

combustíveis fósseis e reduzir os gastos logísticos para entrega do combustível. Os 

sítios foram visitados com levantamento das características ambientais e específicas de 

demanda e oferta de energia, ressaltando a importância da presença militar para 

preservação dos ecossistemas locais. Posteriormente, as características de demanda de 

energia e de recursos energéticos locais são estudadas e adaptadas para aplicação da 

metodologia de levantamento de potencial criada por BAĞCI (2008). O corpo principal 

da dissertação expõe a metodologia, os critérios e restrições para o levantamento de 

potencial para cada sítio e, ainda, a análise final, comparando-se o custo energético de 

geração por fontes fósseis para cada sítio com o custo energético típico para as fontes 

renováveis selecionadas. Por fim, são apresentadas conclusões e recomendações para 

estudos futuros visando à redução da pegada ecológica da Marinha do Brasil. 
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        This present thesis aims to raise the potential energy generation using natural and 

renewable resources, for the signal nautical stations of the Brazilian Navy. These bases 

were located in strategic geographically locations for homeland defense and fully 

insulated connection with power distribution networks on the continent, glimpsing 

minimize environmental impacts caused by the use of fossil fuels and reduce logistics 

costs for fuel delivery. These sites were visited to survey the environmental and specific 

energy demand and supply characteristics, highlighting the importance of the military 

presence for conservation of local ecosystems. Subsequently, the characteristics of 

energy demand and local energy resources are studied and adapted for application of the 

methodology to survey potential created by BAĞCI (2008). The main body of the 

dissertation describes the methodology, criteria and restrictions for lifting potential for 

each site, and also the final analysis, comparing the cost of energy generation from 

fossil sources for each site with the typical energy cost for renewable sources selected. 

Finally, conclusions and recommendations for future studies are presented, aimed at 

reducing the ecological footprint at the Brazilian Navy.  
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1. Introdução 

 

O Brasil, no âmbito militar, tange suas relações internacionais através de 

princípios constitucionais de não intervenção, defesa da paz, solução pacífica dos 

conflitos e democracia. Porém a vocação pacífica do Brasil, considerado a sexta maior 

economia do mundo por ordem decrescente de Produto Interno Bruto nominal (FMI, 

2013), não pode ser traduzida em sucateamento de suas Forças Armadas (FFAA) 

através de cortes sistemáticos no orçamento voltado ao Ministério da Defesa, como o 

ocorrido em 2013 e 2014. O papel estratégico do mar sempre esteve relacionado ao 

desenvolvimento econômico e progresso nacional, tendo a Marinha do Brasil (MB) a 

missão de preparar e empregar o Poder Naval, contribuindo para a defesa da Pátria. 

Além disso, deverá estar pronta para atuar na garantia dos poderes constitucionais e, 

por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem; atuar em ações sob a égide de 

organismos internacionais e em apoio à política externa do País; e cumprir as 

atribuições subsidiárias previstas em Lei, com ênfase naquelas relacionadas à 

Autoridade Marítima, para a salvaguarda dos interesses nacionais (MB, 2013a). 

A MB tem por visão do futuro se tornar uma Força moderna, equilibrada e 

balanceada, e deverá dispor de meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais 

compatíveis com a inserção político-estratégica do nosso País no cenário internacional 

e, em sintonia com os anseios da sociedade brasileira, estará permanentemente pronta 

para atuar no mar e em águas interiores, de forma singular ou conjunta, de modo a 

atender aos propósitos estatuídos na sua missão (MB, 2013a). 

Sob este contexto, um país economicamente forte, necessariamente possuirá uma 

sólida capacidade de defesa. A Estratégia Nacional de Defesa (END) é um instrumento 

de importância capital à consecução deste objetivo, reorganizando e reorientando as 

FFAA, que contribuirá para fortalecer o papel do Brasil no cenário geopolítico 

internacional. Dentre diversos objetivos expostos no documento, ressalta-se a 

necessidade do monitoramento e controle das águas jurisdicionais brasileiras, contando 

com todo o aparato tecnológico necessário para o monitoramento aéreo, terrestre, 

marítimo e espacial sob domínio nacional (END, 2012). 

Outro aspecto relevante a ser considerado relaciona-se a definição de mar 

territorial. Historicamente, o mar territorial correspondia ao alcance dos canhões 
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dispostos nas fortificações erguidas no litoral na época das grandes navegações, e 

totalizava 3 milhas náuticas1 de largura, a contar da linha da costa (MB, 2013b). 

A necessidade das nações pelo uso do mar e o maior conhecimento do potencial 

das riquezas nele existentes, motivou um novo ordenamento jurídico internacional, até 

então inexistente. No final da década de 50, a Organização das Nações Unidas (ONU), 

com base em discussões voltadas ao direito internacional, iniciou a formulação de uma 

resolução que ficou conhecida como a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos 

do Mar (CNUDM). 

O documento final, referente à CNUDM, foi formalizado e adotado pela ONU 

em 1982, estabelecendo-se espaços marítimos padrões. O mar territorial brasileiro 

associado à Zona Econômica Exclusiva (ZEE) e a plataforma continental, reivindicada a 

CNUDM em 2004, totaliza aproximadamente 4,5 milhões de km², o que corresponde a 

metade do território nacional, chamado estrategicamente de Amazônia Azul, com 

valores territoriais próximos a área registrada para a Amazônia Legal, que tem 

aproximadamente 5,2 milhões de km². Maiores detalhes sobre a composição da 

Amazônia Azul estão descritos no Anexo H. 

A fiscalização e presença do país na Amazônia Azul são fundamentais para a 

soberania nacional, a partir de um aparato bélico provido de aeronaves, navios de 

superfície e submarinos militares, coibindo atividades como pirataria, contrabando, 

narcotráfico, despejos de material poluentes e exploração ilegal da fauna marinha. Esta 

atividade torna-se mais complexa que a realizada nas fronteiras nacionais em terra, 

necessitando-se do correto aparelhamento dos meios navais e aeronavais. Assim, privar 

a economia nacional do uso do mar é sinônimo de um colapso energético e de insumos 

sem precedentes, paralisando as atividades econômicas em todos os setores nacionais. 

Nas esferas política, econômica e ecológica que caracterizam os dias de hoje, 

uma pressão crescente vem sendo exercida para gerenciar e controlar as atividades 

econômicas praticadas nos espaços marítimos adjacentes ao litoral brasileiro, tendo a 

MB a função executora desta fiscalização. O envolvimento de toda a sociedade, a partir 

do conhecimento da função estratégica da MB e disseminação deste conhecimento para 

as gerações futuras na defesa dos interesses da nação na Amazônia Azul, é fundamental 

para que o país consiga, de fato, explorar racionalmente o imenso mar que nos pertence. 

O Almirante Paulo de Castro Moreira da Silva, incentivador de pesquisas no mar, dizia 

                                                 
1 Uma milha náutica equivale a 1852 m. 
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que “não basta proclamar que as riquezas são nossas, é preciso transformá-las em bens e 

defendê-las da cobiça alheia” (MB, 2014). Assim, o desafio é defender e usufruir de 

forma racional e sustentável de todos os recursos presentes na Amazônia Azul em prol 

da sociedade brasileira. 

Seguindo esta ótica, os programas e ações voltadas para o uso racional e 

sustentável dos recursos naturais das águas jurisdicionais e da plataforma continental 

brasileira, sob responsabilidade da MB, são (MB, 2013c): 

- PROARQUIPÉLAGO (Programa Arquipélago de São Pedro e São Paulo) e 

PROTRINDADE (Programa de Pesquisas Científicas na Ilha da Trindade): Visam 

garantir a ocupação humana estratégica e permanente nas ilhas, realizando pesquisas 

para exploração e aproveitamento sustentável dos recursos naturais presentes nas ilhas; 

e 

- REVIMAR (Programa de Avaliação do Potencial Sustentável e Monitoramento 

dos Recursos Vivos Marinhos): Visa avaliar e monitorar os estoques de recursos vivos 

marinhos presentes nas áreas marítimas nacionais, como forma de preservação do 

ecossistema marinho e apoio as políticas pesqueiras para contribuição na produção de 

alimentos e geração de empregos e renda. 

A presença da MB no Arquipélago de São Pedro e São Paulo e na Ilha da 

Trindade tem importância estratégica na geopolítica nacional de ocupação da Amazônia 

Azul, em defesa de toda riqueza existente no mar jurisdicional brasileiro, sobretudo na 

área do pré-sal, ampliando-se a área de exploração de petróleo, gás, minérios, 

biodiversidade e pesca, traduzindo-se em riquezas para a sociedade brasileira. 

A MB, além das ilhas oceânicas citadas anteriormente, tem sob sua 

administração ilhas estratégicas nas quais são desempenhadas atividades de ensino, 

treinamento, sinalização náutica, armazenamento de explosivos, dentre outras funções 

que contribuem para a defesa e uso racional da Amazônia Azul. 

Em relação à atividade de sinalização náutica nacional, dos 206 faróis nacionais 

usados como pontos notáveis visuais pelos navegantes, alguns estão localizados em 

ilhas isoladas de qualquer fonte de energia do continente, cumprindo papel estratégico 

ao país para defesa da Amazônia Azul, além de desempenhar, em muitos casos, papel 

secundário de ocupação e manutenção de monumentos históricos. Maiores detalhes 

sobre a história da sinalização náutica brasileira estão descritos no Anexo H. 

Para o pleno cumprimento das funções relacionadas a cada ilha sob 

administração da MB, todos os serviços de infraestrutura, tais como fornecimento de 



4 

energia, água, esgoto e comunicações, devem ter alta confiabilidade e disponibilidade. 

A segurança energética dos sistemas de geração presentes nestes sítios é um aspecto 

fundamental neste contexto, principalmente quando nos referimos a ilhas isoladas e 

oceânicas, sem possibilidade de conexão elétrica com o continente. Para tal, micro 

centrais termelétricas, utilizando o óleo diesel como combustível, foram instaladas 

nestes sítios, buscando: 

 - disponibilidade e confiabilidade no fornecimento do óleo diesel, classificado 

como recurso de estoque; 

- sistemas mais robustos; 

- usufruir do domínio no transporte e entrega do combustível por meios 

marítimos; 

- curto prazo para implantação; e 

- centrais compactas ocupando-se menores áreas. 

Nesta ótica, as FFAA americanas vêm envidando esforços para aumentar a 

confiabilidade e disponibilidade energética para os meios navais, aeronavais, de 

fuzileiros navais e instalações terrestres, a partir do uso de fontes alternativas de energia 

(FAE). Em 2008, o Departamento de Defesa dos EUA (DoD) estabeleceu meta de que 

25% da geração total de energia elétrica tenha origem de fontes renováveis até 2025 

(MATTHEWS, 2012). No ano de 2009, a utilização de FAE para geração elétrica em 

bases e instalações terrestres da Marinha Americana (Figuras 1.1 e 1.2) alcançou cerca 

de 15.400 MWh em geração de energia elétrica e 675.000 MMBtu de energia térmica 

por meio de FAE, equivalente a 3,2% do consumo total de energia. 

 

 

Figura 1.1 - Aerogeradores instalados na Estação Naval em Guantánamo, Cuba. 

(Fonte: US Navy, 2010) 
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Em 2010, a Marinha Americana tornou público o documento Energy Program 

for Security and Independence (US Navy, 2010), que resume as iniciativas e objetivos 

da Marinha Americana para reduzir o consumo geral de energia, diminuindo a 

dependência do petróleo e aumentando significativamente o uso de energias 

alternativas. Identificam-se duas prioridades no programa americano que são pontos 

focais deste trabalho: 

- Segurança energética: através da utilização de fontes sustentáveis que atendam 

a força nas diversas operações navais com capacidade de proteger e fornecer energia 

suficiente para atender as necessidades operacionais; e 

- Independência energética: quando as forças navais contam somente com os 

recursos energéticos que não estão sujeitos a interrupções de fornecimento intencionais 

ou acidentais, tornando-as autossuficientes e menos dependentes da cadeia produtiva 

petrolífera com abastecimentos vulneráveis. 

 

 

Figura 1.2 - Sistema de geração solar fotovoltaico instalado na Base Naval de 

San Diego, Califórnia (Fonte: US Navy, 2010). 

 

 Segundo o documento, as metas que orientam a Marinha e o Corpo de Fuzileiros 

Americanos para alcançar uma elevada segurança energética e sua independência dos 

combustíveis fósseis envolvem investimentos em conservação de energia e eficiência 

energética em instalações terrestres e marítimas; criação da “Grande Esquadra Verde” 

(“Great Green Fleet”) que navegará até 2016 com uso de combustível nuclear em 

navios de guerra, biocombustíveis para aeronaves (Figuras 1.3 e 1.4), além de navios 

híbridos com propulsão elétrica; redução de 50% do uso de combustíveis fósseis em 
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veículos, aeronaves e embarcações de apoio até 2015; e geração de 50% da energia 

elétrica consumida em instalações terrestres por fontes alternativas até 2020. 

 

 

Figura 1.3 - Motor F404 de caça F/A-18 em funcionamento com biocombustíveis no 

centro de testes em Patuxent River, Maryland (Fonte: US Navy, 2010). 

 

 

Figura 1.4 - Testes com caças F/A-18 Super Hornet com mistura de combustíveis 

fósseis e biocombustíveis na proporção 50/50 (Fonte: US Navy, 2010). 

 

As universidades e centros técnicos de excelência são responsáveis por grande 

parte das inovações capazes de alcançar os objetivos traçados no programa de segurança 

e independência energética da Marinha Americana. O Escritório de Pesquisa Naval 

(ONR) é órgão responsável pela identificação e recomendação de projetos promissores 

para o setor universitário, garantindo-se a pesquisa de ponta e inclusão de tecnologias 

emergentes ao programa, como o sistema autônomo composto por módulos 

fotovoltaicos e baterias para uso em operações de campo (Figura 1.5). 
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Figura 1.5 - Sistema de 300 Wp com baterias que fornece energia para tropas de 

fuzileiros navais em manobras de campo (Fonte: US Navy, 2010). 

 

Seguindo a linha de raciocínio proposta, voltada para a segurança energética, 

independência energética e redução da pegada de carbono, o objetivo deste trabalho é 

levantar o potencial de geração de energia por fontes renováveis para seis estações de 

sinalização náutica da MB (Farol de Cabo Frio, Farol de Castelhanos, Farol de Macaé, 

Farol da Moela, Farol da Ponta do Boi e Farol da Ilha Rasa), situadas em ilhas isoladas 

do Sistema Interligado Nacional (SIN) e guarnecidas vinte e quatro horas por militares. 

A base metodológica utilizada consiste em analisar os recursos ambientais disponíveis 

em cada um dos locais em três vetores energéticos: solar, eólica e ondas, e compará-los 

a demanda de energia existente em cada um dos sítios avaliados, seguindo o roteiro 

traçado por BAĞCI (2008) e adaptado aos sítios selecionados. Ao final serão propostos 

cenários para inclusão de sistemas híbridos de geração de energia, mantendo-se como 

back-up os geradores a diesel existentes. 

Iniciando-se o estudo, no Capítulo 2 - Caracterização das questões energéticas 

dos sítios selecionados - serão descritas as tecnologias selecionadas para atendimento 

das demandas energéticas das ilhas (oferta) e também serão caracterizadas as 

necessidades energéticas gerais das ilhas (demanda). 

No Capítulo 3 será descrita a metodologia para o levantamento do potencial 

energético por fonte solar, eólica e ondas, tomando-se como referência a metodologia de 

BAĞCI (2008), que será adaptada para uso nos sítios brasileiros selecionados. 

No Capítulo 4 - Caracterização dos sítios selecionados - serão apresentados os 

levantamentos de campo realizados, coletando-se informações quanto ao uso da energia 

(demanda de energia elétrica e carga instalada), os custos finais do diesel relacionados à 
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logística de transporte e uso do recurso energético nas ilhas e, ao final, serão 

apresentados os cálculos dos potenciais de geração por fonte solar, eólica e ondas, após 

a aplicação da metodologia adaptada para os sítios selecionados. 

No Capítulo 5 - Análise das informações e dos resultados obtidos - serão 

expostos os resultados do presente estudo, com as respectivas colocações e discussões 

pertinentes. 

Finalmente, no Capítulo 6, serão elencadas as conclusões da pesquisa e 

recomendações para estudos futuros. 
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2. Caracterização das questões energéticas dos sítios selecionados 
 

2.1. Levantamento das tecnologias para atendimento das necessidades energéticas 

dos sítios (oferta) 

 

As FAE derivam principalmente da enorme quantidade de energia presente na 

radiação solar que, ao mesmo tempo, é a mais antiga e a mais moderna fonte de energia 

utilizada pela humanidade. As únicas formas de energia renováveis que não derivam 

diretamente ou indiretamente da energia solar são as energias das marés e geotérmica, 

que não serão foco do presente estudo (BOYLE, 2004). 

Nesta seção serão caracterizadas as tecnologias adotadas para o levantamento do 

potencial de geração de energia elétrica por FAE para os sítios selecionados. 

 

2.1.1 Energia Solar 

 

A conversão direta da radiação solar pode ser realizada de diversas formas. As 

formas mais usuais e cada dia mais presente no cotidiano das pessoas são os coletores 

solares, provendo o aquecimento de água e de ambientes, e os módulos fotovoltaicos, 

gerando-se energia através do efeito fotovoltaico. TOLMASQUIM et al (2003) dividem 

a utilização da energia solar em dois grandes grupos: energia solar ativa e passiva.  

 

 

Figura 2.1 - Utilização da energia solar. 

(Produção Própria - Fonte: TOLMASQUIM et al, 2003). 
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Sugere-se dividir a energia solar ativa em dois grandes blocos: geração de 

energia térmica e geração de energia elétrica, sendo que esta última se subdividirá em 

dois tipos de conversão (Figura 2.1): direta através de módulos fotovoltaicos e indireta, 

passando por processo de produção de calor em alta temperatura que será utilizado em 

usinas termelétricas para geração de eletricidade, conhecidas como usinas de 

concentração solar (“Concentrated Solar Power” - CSP), que não será escopo desta 

dissertação, citando como referência o estudo realizado por SORIA (2011). 

A tecnologia utilizando o silício como matéria prima inorgânica tem sido a 

dominante para o fornecimento de células de potência para aplicações fotovoltaicas, 

originando-as a partir do silício amorfo, cristais monocristalinos, policristalinos e outros 

cristais (PARIDA et al, 2011). 

A Tabela 2.1 resume as eficiências típicas e eficiências obtidas em laboratório 

relacionadas às tecnologias comerciais levantadas neste trabalho. Maiores detalhes 

sobre cada tecnologia citada serão descritos no Anexo I. 

 

Tabela 2.1 – Eficiência de módulos fotovoltaicos. 

Tecnologia 
Eficiência 

Típica Máxima (STC2) 

Silício Amorfo (Filme Fino) 
5 - 7% (dupla junção) 
8 - 10% (tripla junção) 

20,1% 

Silício Monocristalino (m-Si) 15-18% 27,6 % 
Silício Policristalino (p-Si) 13-16% 20,4 % 

Outros cristais 
(CdTe, CIS, CIGS, Ti O2) 

11% 22,8% 

Fontes: IDEAL, 2013, PARIDA et al, 2011 e IPCC, 2012. 

 

2.1.2 Energia Eólica 

 

O gradiente formado entre as áreas de alta e baixa pressões, originadas pela 

incidência desigual dos raios solares no globo terrestre, cria um fluxo superficial de ar 

compensatório entre as regiões polares (alta pressão) e as regiões equatoriais (baixa 

pressão), gerando o fenômeno chamado vento (RICARTE, 2007). O aproveitamento dos 

ventos para geração de energia elétrica é realizado a partir de máquinas conhecidas 

como aerogeradores ou turbinas eólicas. Existem basicamente duas tecnologias 

                                                 
2 Condição laboratorial padrão de teste (STC - Standart Test Conditions) que calcula a potência nominal 
da célula fotovoltaica a 25ºC, radiação solar de 1kW/m² e espectro solar sob condições atmosféricas 
AM1,5. 



11 

aplicáveis a turbinas eólicas para produção de energia elétrica (CRESESB, 2008b), a 

saber: 

 - rotores de eixo vertical (Figura 2.2): não necessitam de mecanismos de 

acompanhamento para variações da direção do vento, reduzindo custos de manutenção, 

devido menor complexidade, e os esforços devidos às forças de Coriolis. Podem ser 

movidos por forças de sustentação (lift) e por forças de arrasto (drag); e 

 

 

Figura 2.2 - Turbinas eólicas verticais para alimentação de carros elétricos no Parque 

Golden Gate - Califórnia (Fonte: http://www.marinatimes.com/1202/turbines.php). 

 

 - rotores de eixo horizontal (Figura 2.3): aplicações mais comuns, tecnologia 

mais aplicada mundialmente. Também são movidas por forças lift (maior contribuição 

para geração de potência) e drag, possuem maior complexidade, usualmente com 

rotores de três pás porvendo maior estabilidade, porém elevando-se a geração de ruídos. 

Os componentes básicos de turbinas eólicas de eixo horizontal são (CRESESB, 

2008b): 

 - Torre: sustentação e posicionamento do rotor na altura nominal de 

funcionamento; 

 - Nacele: carcaça montada sobre a torre, contendo o gerador, caixa de 

engrenagens (dependendo do caso) e todo sistema de controle e medição; 

 - Pás: responsável direta pela interação o aerogerador com o vento. Fabricadas 

em alumínio ou em fibras de vidro reforçadas; 

 - Cubo: estrutura metálica em aço ou liga de alta resistência para fixação das 

pás; 
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 - Eixo: estrutura metálica cilíndrica de aço ou liga metálica de alta resistência 

para interligação entre o cubo e o gerador, para transferência da energia mecânica da 

turbina ao gerador; 

 - Transmissão e caixa multiplicadora: função de correção da baixa velocidade 

angular final transmitida do eixo para velocidades mais elevadas aos geradores 

convencionais; e 

 - Gerador: transformação da energia mecânica de rotação em energia elétrica. 

 

 

Figura 2.3 - Complexo eólico do Alto Sertão I / BA (293, 6 MW). 

(Fonte: http://www.renovaenergia.com.br/pt-br/nossos-negocios/eolica 

/paginas/operacao.aspx). 

 

A Figura 2.4 mostra os componentes de modernas turbinas eólicas, com caixa 

multiplicadora. Para turbinas sem caixa multiplicadora, o rotor está montado 

diretamente no eixo do gerador (IPCC, 2012). 

Os mecanismos de controle das turbinas servem para correção na orientação do 

rotor, controle de velocidade das pás e controle de carga. Existem três tipos de 

mecanismos de controle de turbinas eólicas (CRESESB, 2008b): 

 - estol (stall): sistema passivo, que reage a partir do vento, com pás fixas e 

possuindo leve torção longitudinal para evitar o efeito estol em todas as posições radiais 

da pá; 

 - controle de passo (pitch): sistema ativo, com controle do ângulo de passo a 

partir de um controlador central, com redução do ângulo de ataque, maiores forças de 
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sustentação e menores forças de arrasto. Para qualquer condição de vento há o controle 

ativo de potência de específico; e 

 - estol ativo (ASR - active stall regulation): agregado dos controles citados 

anteriormente. 

 

Figura 2.4 - Componentes básicos de um aerogerador de eixo horizontal moderno, com 

caixa multiplicadora (Fonte: NREL apud IPCC, 2012). 

 

Dois coeficientes de correção são considerados para levantamento do potencial 

de geração de energia de turbinas eólicas, a saber: 

- eficiência do gerador na conversão da energia mecânica de rotação em energia 

elétrica; e 

- coeficiente relacionado ao limite físico de projeto de uma turbina eólica para 

extração de potência, chamado de Coeficiente de Betz ou Coeficiente de Potência (Cp), 

calculado por (CRESESB, 2008b): 

 

C� = 1
2 �1 +

�	�
� �1 − ��	�
�
�� 

Onde:  

�	 – velocidade do vento na região posterior das pás; e  

�
 – velocidade do vento na região anterior das pás. 
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O valor máximo para Cp é de 16/27 (59,26%), quando a relação entre a 

velocidade de saída e entrada é de 1/3. BURTON et al (2001) indicam, para turbinas 

eólicas modernas, coeficientes de potência reais na ordem de 47%. 

Maiores informações sobre o contexto atual da energia eólica no Brasil e no 

mundo serão descritos no Anexo I. 

 

2.1.3 Energia das Ondas 

 

A energia das ondas encontra-se classificada como uma das seis possibilidades 

de aproveitamento da energia dos oceanos (energia das ondas, energia da diferença de 

amplitude de maré, energia da corrente de maré, energia das correntes oceânicas, 

energia do gradiente de temperatura e energia osmótica), tem sua origem através da 

transferência da energia cinética dos ventos sobre a superfície superior do oceano. Os 

ventos, por sua vez, são consequência da diferença dos gradientes de pressão existentes 

sobre a Terra, oriundos do aquecimento solar desigual da planeta. Assim a energia 

presente nas ondas é uma forma de energia solar mais concentrada, dessa forma 

necessita de menores áreas para conversão em energia elétrica se comparada com fontes 

originárias eólica e solar (CEMBRA, 2012). 

 

Figura 2.5 - Tecnologias de energia de ondas com suas respectivas aplicações práticas. 

(Fonte: Adaptado de FALCÃO, 2009) 
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A classificação dos sistemas de ondas proposta por FALCÃO (2010) tem 

fundamentação no princípio de operação (Figura 2.5), subdivididos em três sistemas: 

coluna de água oscilante (OWC - oscillating water column), corpos oscilantes 

(oscillating bodies) e galgamento (overtopping), detalhados nos parágrafos a seguir. 

 

Coluna de água oscilante 

São sistemas que usam o movimento das ondas para produzir diferentes níveis 

de pressão entre a câmara de ar e a atmosfera. A energia cinética mecânica é convertida 

em energia elétrica através de turbinas a ar acopladas a geradores elétricos, que recebem 

jatos de ar a alta pressão (Figura 2.6). Após o acesso da onda na estrutura, o ar interno é 

forçado a passar por uma turbina devido ao aumento de pressão interno na câmara de ar. 

Quando a onda retorna ao mar o ar passa novamente pela turbina em sentido inverso 

pela pressão inferior na câmara de ar. O sentido de rotação das turbinas a ar é mantido o 

mesmo, independentemente do fluxo de ar, seja por seu projeto ou através do controle 

de passo das lâminas da turbina, normalmente a partir de turbinas tipo Wells (CRUZ e 

SARMENTO, 2004 e BOYLE, 2004). 

 

 

Figura 2.6 - Dispositivo de coluna de água oscilante (Fonte: NREL apud IPCC, 2012). 

 

Podem ser construídos isoladamente em estruturas fixas (em terra ou em 

prolongamentos das faixas litorâneas) e estruturas flutuantes ancoradas em águas mais 

profundas (FALCÃO, 2009). 
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Corpos oscilantes 

Dispositivos de conversão de energia das ondas por corpos oscilantes utilizam o 

movimento da onda para criar um movimento relativo entre dois corpos, que então é 

transferido para o sistema de geração de energia (FALCÃO, 2009). 

 

 

Figura 2.7 - Dispositivo de corpos oscilantes (Fonte: NREL apud IPCC, 2012). 

 

Podem utilizar dispositivos flutuadores (bóias) que se movimentam conforme o 

ciclo ondulatório e cria um movimento relativo a outro flutuador ou a uma estrutura fixa 

no fundo do mar (Figura 2.7). Genericamente, estes dispositivos são referidos como 

absorvedores pontuais, acumulando a energia das ondas somente em um eixo. 

Observam-se também dispositivos totalmente submersos com aplicações mais 

raras (de funcionamento semelhante ao citado no parágrafo anterior). Outros 

dispositivos submersos articulados são fixados no fundo do mar bem próximos à costa e 

aproveitam a energia horizontal das ondas incidentes, transferindo a energia para os 

sistemas hidráulicos do dispositivo para geração de energia. 

 

Galgamento 

 Dispositivos de galgamento são compostos por rampas, fixas ou flutuantes, 

construídas de forma a receber, acumular em reservatórios e converter a energia 

potencial das ondas, através de turbinas hidráulicas de baixa pressão convencionais 

instaladas no fundo dos reservatórios e ligadas a geradores, em energia elétrica 

(FALCÃO, 2009). Estes dispositivos podem ser construídos fixos ao continente, na 



17 

faixa costeira ou em quebra-mares, ou por flutuantes em profundidades acima de 25 m 

(Figura 2.8). 

 

 

Figura 2.8 - Dispositivo de galgamento (Fonte: IPCC, 2012). 

 

Uma segunda classificação dos dispositivos de ondas é proposta por CRUZ e 

SARMENTO (2004), de acordo com a proximidade dos dispositivos a faixa litorânea, 

referenciando-se aplicação dos dispositivos com as profundidades locais registradas a 

despeito das distâncias envolvidas, agrupando-as em: dispositivos costeiros (shoreline), 

dispositivos próximos da costa (near-shore) e dispositivos afastados da costa (offshore), 

detalhados nos parágrafos a seguir. 

 

 Dispositivos costeiros (shoreline) 

São estruturas fixas ou construídas na faixa costeira, provendo maior facilidade 

de instalação e manutenção, maior simplicidade de construção e redução de custos 

envolvendo cabos submarinos de alto valor agregado para fabricação e instalação. 

Registra-se a perda de energia oriunda do atrito da onda com o fundo do mar observada 

nas áreas litorâneas de arrebentação com profundidades inferiores a 20 m, chegando-se 

a restrições na faixa de 25% a 50% do recurso disponível em profundidades superiores a 

80 m, compensadas parcialmente através da escolha do local de construção. Os sistemas 

de coluna de água oscilante fixos no continente, citados anteriormente, são exemplos de 

aplicação de dispositivos costeiros (CRUZ e SARMENTO, 2004). 
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Dispositivos próximos da costa (near-shore) 

 Os dispositivos de coluna de água oscilante instalados em prolongamentos das 

faixas litorâneas e flutuantes ancorados são exemplos de dispositivos próximos da costa. 

Ressalta-se que a classificação de proximidade está condicionada a profundidade do 

local, variando-se entre 20 e 50 m (CRUZ e SARMENTO, 2004). 

 
Dispositivos afastados da costa (offshore) 

Para profundidades superiores a 50 m, os dispositivos afastados da costa 

aproveitam plenamente o potencial de ondas associado às zonas de maiores 

profundidades. Conhecida como a terceira geração de dispositivos de conversão de 

energia de ondas, necessita de maiores detalhamentos quanto à construção e fixação dos 

elementos envolvidos e também para a transferência da energia elétrica produzida para 

o continente através de cabos submarinos de fabricação e instalação especificas. Os 

sistemas de corpos oscilantes e de galgamento citados anteriormente são exemplos de 

aplicação de dispositivos afastados da costa (CRUZ e SARMENTO, 2004). 

 Maiores detalhes sobre a energia das ondas e aplicações realizadas no mundo 

serão descritos no Anexo I. 

 

2.1.4 Sistemas híbridos 

 

Sistemas híbridos são compostos por duas ou mais fontes de energia, alternativas 

e/ou convencionais, e equipamentos elétricos complementares (retificadores, inversores 

e controladores) para adequação, otimização e entrega confiável e com qualidade da 

energia para o consumidor final, necessitando-se para isso do monitoramento e controle 

de todas as fontes energéticas disponíveis (NEMA et al., 2008). Devido a grande 

complexidade de arranjos, condições meteorológicas particulares e multiplicidade de 

opções, a forma de otimização do sistema torna-se um estudo particular para cada caso 

visando ao uso prolongado da energia renovável disponível (CRESESB, 2008a). 

O conceito de sistema híbrido de energia é apresentado na Figura 2.9. Os 

sistemas convencionais de energia, sejam baterias e geradores elétricos para sistemas 

isolados ou energia vinda da concessionária para sistemas conectados, são utilizados em 

sistemas híbridos como reserva (back-up) no caso de condições climáticas desfavoráveis 

ou paradas para manutenção. 
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A otimização dos sistemas é realizada pelo controlador híbrido que integra todas 

as fontes de energia a partir de parâmetros introduzidos em computadores lógicos 

programáveis (CLP) microprocessados, incluindo-se o monitoramento do combustível e 

comandos de partida dos geradores convencionais, gerenciamento dos bancos de 

baterias, controle de temperatura da sala dos equipamentos, possibilitando ainda o 

acesso remoto para monitoramento em tempo real do sistema. 

As fontes renováveis de energia fotovoltaica, eólica e hídrica de pequena escala 

fornecem uma alternativa realista aos moto-geradores, orientadas para a geração de 

energia elétrica em áreas remotas, reduzindo-se significativamente, em muitas situações, 

o custo total do ciclo de vida de fontes de alimentação independentes, enquanto que, ao 

mesmo tempo, fornecem maior segurança energética através da combinação de fontes 

de energia (NEMA et al., 2008). 

 

 

Figura 2.9 - Diagrama conceitual de um sistema de energia híbrido. 

(Fonte: adaptado de CRESESB, 2008a e NEMA et al., 2008) 

 

NEMA et al. (2008) observaram gargalos tecnológicos envolvendo diversas 

áreas de pesquisa para a contínua evolução dos sistemas híbridos, a saber: 

- Avanços na conversão de energia elétrica por meio de novos dispositivos 

semicondutores de potência, para alcançar continuadamente melhorias na eficiência, 

qualidade e confiabilidade dos sistemas; 

- Desenvolvimento de softwares de simulação versáteis para sistemas híbridos 

de energia;  
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- Avanços no processo de fabricação para elevação da eficiência dos módulos 

fotovoltaicos; 

- Desenvolvimento de controladores personalizados e automatizados, que 

possam melhorar o funcionamento dos sistemas híbridos de energia e reduzir custos de 

manutenção; 

- Melhoria em baterias chumbo-ácidas de ciclo profundo para sistemas de 

energias renováveis; 

- Maior eficiência e confiabilidade de equipamentos em corrente contínua (CC) e 

alternada (CA), recuperando-se custos de aquisição superiores através do 

prolongamento de sua vida útil; 

- Avanços nos controladores dos sistemas híbridos, supervisionando a interação 

de vários componentes do sistema e ao mesmo tempo controlando o fluxo de energia 

dentro do sistema, alcançando-se maior estabilidade e confiabilidade no fornecimento 

de energia. 

Ressalta-se a necessidade de avanços tecnológicos para sistemas de acumulação 

de energia por bancos de baterias para back-up, que hoje representa parcela significativa 

do investimento inicial e de reposição durante a vida útil estimada aos sistemas híbridos 

e isolados de energia. 

 

2.2 Levantamento das necessidades energéticas dos sítios (demanda) 

 

Para a caracterização das necessidades energéticas de cada um dos sítios do 

presente estudo, foram realizadas visitas técnicas aos locais levantando-se a carga 

elétrica instalada e parâmetros de energia, com a finalidade de traçar curvas de carga, 

contendo período mínimo de 24 horas, tomadas como um dia típico no estudo. Os 

pâmetros de energia envolveram registros de demanda e de energia no período mínimo 

de 24 horas, a partir de um analisador de energia modelo ET-5060C, do fabricante 

MINIPA (Figura 2.10). Uma lista de verificação foi criada e aplicada em cada visita, 

contendo as demais informações coletadas, que serão descritas especificamente para 

cada sítio no Capítulo 3. 

Para a estimativa de potência das cargas instaladas nos faróis foram observadas 

as placas afixadas nos equipamentos e, na falta destas, utilizou-se a referência 

disponibilizada pelo PROCEL (2013). 
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Figura 2.10 - Da esquerda para direita (a) Medições nas três fases e neutro de corrente 

com quatro sondas de corrente flexíveis (até 3000A) e quatro cabos e pinças de tensão 

(até 600V); (b) Vista frontal do Analisador de Energia ET-5060C em operação. 

 

As áreas de cada edificação foram medidas no local por trena métrica e as 

demais informações foram coletas por depoimentos dos militares das capitânias e 

delegacias de apoio em terra, do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral (HU-

1) e militares residentes em cada ilha. 

Em geral, cada sítio conta com uma guarnição de 4 (quatro) militares, 

admitindo-se cabos, sargentos e suboficiais das seguintes especialidades: Faroleiro 

(FR), Máquinas (MA), Eletricidade (EL) e Manobras/Reparos (MR). Cada militar 

permanece um período total de quatro meses, sendo que a cada dois meses somente dois 

militares são substituídos, cabendo aos outros dois a qualificação do pessoal recém-

embarcado. Cabe ressaltar que não há previsão de aumento ou redução no número de 

militares residentes e não há projetos referentes à ampliação das instalações existentes 

em cada sítio. 

Cada sítio conta com edificações muito similares. Além da torre estrutural de 

sustentação dos aparelhos reticulares que dão forma ao farol propriamente dito, existem 

edificações de suporte (oficinas, depósitos e casas de bomba), usina de geração de 

energia, com no mínimo dois grupos-geradores a diesel instalados com média de 40 

kVA cada (rodízio de funcionamento executado diariamente pelo operador), estação 

rádio de comunicação com o continente, em alguns casos estações meteorológicas, as 

residências disponíveis para os militares e locais isolados para incinerar o lixo 

produzido. 

Sistemas rudimentares, porém funcionais, de acumulação de água de chuvas 

foram construídos em conjunto com as edificações em alguns faróis, para as ilhas que 

não possuem fontes naturais de água. Porém, como os sistemas são antigos, muitas 

vezes seculares, e não recebem a correta manutenção (a exceção do Farol da Rasa), a 

(a) (b) 
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água acumulada não é própria para consumo sendo utilizada como águas servidas. Os 

militares residentes são responsáveis pela manutenção do farol e das edificações que o 

compõe. São militares especializados (praças com graduação mínima de cabo) em 

motores, eletricidade, manobra e reparos (conservação geral do patrimônio) e operação 

de faróis (faroleiro). 

Observa-se também a existência de locais para pouso de aeronaves de asa 

rotativa (helipontos ou locais abertos como campo de esportes), como meio de socorro 

emergencial aos militares e população local, e de apoio logístico aéreo para transporte 

de óleo combustível e provimentos para os residentes. Para os Faróis de Cabo Frio e 

Ponta do Boi o apoio logístico de combustível (óleo diesel) para geração de energia da 

ilha é realizado exclusivamente por meio de helicópteros, elevando-se os custos 

relativos ao serviço prestado. 

A iluminação das edificações utiliza lâmpadas fluorescentes tubulares de 40W e 

reatores eletromagnéticos, em conjunto com lâmpadas incandescentes de 100W 

(exceção Farol de Macaé com lâmpadas fluorescentes compactas). Em todas as 

construções encontram-se tomadas de uso geral (TUG) bem dimensionadas e bem 

dispostas nos compartimentos. 

As torres dos faróis são estruturas sólidas bem rudimentares, utilizando-se de 

matérias primas presentes na própria ilha, têm em média 15 m de altura, e conta com 

cargas elétricas específicas. As lâmpadas dos faróis com potência, em sua maioria, de 

1000 W e motores de ½ CV, para prover o movimento de rotação dos aparelhos 

reticulares, caracterizam as principais cargas das torres. 

As edificações de suporte são casas de um pavimento, com lajes cobertas por 

telhas francesas ou de fibrocimento. As cargas elétricas específicas são máquinas de 

pequeno porte de uso pessoal como esmeris, maquitas e furadeiras com potência média 

de ¼ CV com uso esporádico. Bombas de abastecimento de combustível com potência 

de 1 CV são utilizadas quando o recebimento do combustível é realizado pela via 

marítima, sendo necessária a movimentação do combustível entre tanques de 

armazenamento e de serviço. 

As usinas de geração são edificações simples, com um pavimento, seguindo a 

concepção arquitetônica citada no parágrafo anterior. Pequenas máquinas como esmeris 

de ½ CV e bombas de abastecimento de no máximo 1 CV são identificadas como cargas 

elétricas específicas. 
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A comunicação com o continente é centralizada em edificações conhecidas 

como Estação Rádio, onde estão presentes todos os equipamentos de fonia UHF e VHF, 

assim como os equipamentos específicos de estações meteorológicas, sendo necessário 

o condicionamento do ar por aparelhos do tipo janela de 7500 BTU para o correto 

funcionamento dos equipamentos, mantendo-se a temperatura interna em torno de 23ºC. 

As fontes de alimentação dos equipamentos têm em média 1200 W, muitas vezes sendo 

impossível identificar a potência de cada equipamento por falta de placas indicativas. 

As residências funcionais seguem o padrão de casas com sala de estar, dois 

quartos, um banheiro e uma cozinha com área de serviço. Possuem ventilação cruzada, 

assim sem a presença de condicionadores de ar para conforto, utilizando-se, em certos 

casos, de ventiladores de teto nas salas e quartos de 70 W, instalados nos pontos de 

iluminação incandescentes, totalizando por ponto 170 W. Televisor tipo tubo de 

imagem de 29” de 100 W, sistema de som tipo “micro system” de 110 W e aparelho de 

DVD de 15W são os eletrodomésticos básicos identificados em cada sala de estar. As 

cozinhas possuem geladeira duplex vertical com 79 W, freezer vertical com 75 W (na 

maioria dos casos) e fogão quatro bocas a gás liquefeito de petróleo (GLP) contido em 

botijões de uso doméstico com capacidade para 13kg. Os demais eletrodomésticos da 

cozinha são particulares dos militares, tais como sanduicheiras, liquidificadores, 

microondas e etc. Contam com bombas elétricas de ½ CV instaladas adjacentes às 

residências para transferência de água das cisternas para as caixas d’água que abastecem 

as edificações. A carga crítica presente nas residências é relativa ao aquecimento de 

água para banho, utilizando-se chuveiros elétricos com potência média de 5500W. 

A iluminação externa é composta por postes com lâmpadas incandescentes de 

150W, complementados por luminárias com lâmpadas fluorescentes tubulares 2x40W 

ou incandescentes de 100W, instaladas nas fachadas das edificações. 
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3 Metodologia para levantamento do potencial de geração dos sítios 
 

A metodologia para levantamento do potencial de aplicação dos recursos 

naturais disponíveis para geração alternativa de energia, tem como base o artigo 

publicado por BAĞCI (2008), que será adaptado para o estudo do potencial energético 

dos seis sítios selecionados. 

BAĞCI (2008) estuda seis vetores energéticos aplicáveis a Ilha de Peng Chau, 

em Hong Kong: solar, eólica, das ondas, marés, biomassa e resíduos sólidos urbanos. 

Para a presente dissertação, restringiu-se o levantamento de potencial em três modais – 

energia solar fotovoltaica, energia eólica e energia de ondas – citados como mais 

promissores pelo autor em seu estudo, além das emissões locais nulas de dióxido de 

carbono. 

 

3.1. Consumo de eletricidade 

 

 BAĞCI (2008) estimou a demanda média da Ilha de Peng Chau através do 

número de habitantes, dos dados gerais de consumo de energia da concessionária local e 

dados de consumo por setor econômico. Para a definição da demanda máxima, utilizou 

dados de consumo do verão com maior uso de condicionadores de ar em todos os 

setores econômicos. 

Para os sítios selecionados no presente estudo, tanto a demanda média quanto a 

demanda máxima foram extraídas de uma curva de carga de um dia típico, medida no 

intervalo de 24h através de um analisador de energia modelo ET-5060C, do fabricante 

MINIPA. 

 

3.2. Potencial de energia solar fotovoltaica 

 

BAĞCI (2008) considerou a instalação de módulos fotovoltaicos para o 

aproveitamento do recurso solar incidente nas coberturas das edificações e nas áreas 

desmatadas e livres de sombreamento. A eficiência dos módulos fotovoltaicos presentes 

no mercado na época da elaboração do artigo era de 11%, mesmo assim o autor 

considerou a eficiência de 15%, projetando uma evolução no mercado dos módulos 

fotovoltaicos. Para o presente estudo será utilizado o valor de 12%, mais conservador e 

coerente com a realidade presente no mercado brasileiro (AROUCA, 2013). 
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Além disso, os locais propícios para instalação dos painéis foram analisados 

geograficamente, sugerindo-se a direção norte com um ângulo próximo a latitude local 

em relação ao plano horizontal (BAĞCI, 2008). 

A série histórica de dados utilizada por BAĞCI (2008), contendo registro de 

nebulosidade, duração solar e irradiação solar média diária, considerou o intervalo de 30 

anos (de 1971 até 2000). Os dados de irradiação solar média utilizados no presente 

estudo foram coletados através do Projeto SWERA, com base no Atlas Brasileiro de 

Energia Solar, para o período histórico de um ano (INPE, 2006). 

O potencial de geração de energia solar fotovoltaica, sugerido pelo autor, pode 

ser escrito por: 

 

�� = �	.		�	.		η�
����                                                  [1] 

 

 Onde: 

 Ps - potencial de geração de energia solar fotovoltaica (W)  

 A - área útil selecionada para uso de módulos fotovoltaicos (m²); 

 H - irradiação solar média anual (Wh/m²); e 

 ηs - eficiência de conversão de módulos fotovoltaicos. 

 

3.3. Potencial de energia eólica 

 

 Para avaliação do potencial de geração de energia através do recurso eólico o 

autor pesquisou: 

 - áreas distantes dos setores urbanos evitando-se impactos ambientais diretos; 

 - regiões com aproveitamento pleno dos ventos predominantes, com mínimo de 

barreiras físicas geográficas; 

 - regime de ventos da região; 

 - tipos de aerogeradores; e 

- distâncias recomendadas pelos fabricantes entre aerogeradores. 

  

BAĞCI (2008) utilizou os dados de direção e velocidade média do vento, 

coletados pelo Observatório de Hong Kong (apud BAĞCI, 2008) a cada dez minutos e 

no decorrer de onze anos (1990 – 2000), para dimensionar o recurso eólico, relativos a 
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Ilha de Shek Kwu Chau (Green Island), distante aproximadamente 11 km da Ilha de 

Peng Chau. 

Para o presente estudo, foram utilizados os dados de direção e velocidade do 

vento modelados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 2013), a partir 

de simulações feitas para cada localidade pelo modelo de previsão numérica de ondas 

WWATCH III (WW3), com dados obtidos em pontos mais próximos da grade do 

modelo ao posicionamento geográfico de cada sítio, se restringindo ao período de 

01/05/2012 a 30/04/2013. Cabe ressaltar que os dados de velocidade do vento 

disponibilizados pelo INPE (2013) não foram corrigidos para a altitude de cada sítio, 

visando-se manter fidelidade à metodologia proposta por BAĞCI (2008). 

 

O potencial de geração de energia eólica (Pv), proposto por BAĞCI (2008), pode 

ser calculado por: 

 

P� = 

� π	d!�. D�.η�     [2] 

 

Onde: 

Pv - potencial de geração de energia eólica (W); 

dr - diâmetro do rotor do aerogerador selecionado (m); 

Dv - densidade de potência eólica (W/m²); e 

ηv – coeficiente de desempenho do aerogerador selecionado. 

 

 Com a densidade de potência eólica definida por: 

 

D� = �#
$ = 


� ρ% ∑ f(u(	     [3] 

 

Onde: 

ρa - densidade do ar (1,225 kg/m³);  

u - velocidade média do vento a cada 10 minutos (m/s); 

A - área exposta ao vento (m²); e 

 ∑*+,+	 - somatório das frequências de ocorrência de velocidades médias (m/s). 
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Vale ressaltar que o coeficiente de desempenho (ηv) apresentado por BAĞCI 

(2008) é composto pela combinação dos fatores citados na Seção 2.1.2: o rendimento do 

gerador e o Coeficiente de Potência (Coeficiente de Betz). 

A demanda reduzida por energia e a localização isolada de difícil acesso para 

futuras manutenções de cada sítio levou a escolha de turbinas eólicas de pequeno porte 

para utilização nos cálculos de potencial de geração do recurso. No presente estudo 

serão utilizados os parâmetros relacionados abaixo, tomando-se como referência o 

modelo Verne555, da empresa ENERSUD: 

 

- 5,55 m de diâmetro do rotor; 

- potência a 12 m/s - 6 kW (Gráfico 3.1); 

- velocidade de partida - 2,2 m/s; 

- espaçamento mínimo de 20 m entre dois aerogeradores; e 

- perfil de vento entre 3 m/s a 15 m/s, considerado de pequena intensidade. 

 

 

Gráfico 3.1 - Curva típica de potência do aerogerador selecionado. 

(Fonte: ENERSUD, 2013) 

 

O coeficiente de desempenho do aerogerador selecionado por BAĞCI (2008) foi 

de 35%. ARAÚJO et al (2010) calcularam em 27% o coeficiente de desempenho do 

aerogerador modelo Verne555, especificamente para uma área de testes localizada na 

cidade de Olinda, no estado de Pernambuco, valor este tomado para o presente estudo 
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por falta de referências locais próximas aos sítios selecionados. Cabe ressaltar que este 

coeficiente já está considerando o limite físico de geração da turbina definido por Betz 

(CRESESB, 2008b) e o rendimento do gerador. 

 

3.4. Potencial de energia das ondas 

 

 Para o levantamento do potencial de geração de energia das ondas, BAĞCI 

(2008) obteve as medições registradas na Estação de Kau Yi, pertencente ao 

Departamento de Engenharia Civil e Desenvolvimento de Hong Kong (CEDD) e 

distante 3,5 km a leste da Ilha de Peng Chau, entre os anos de 1994 até 2000.  

Os dados disponibilizados pelo INPE (2013), a partir de simulações realizadas 

pelo modelo de previsão numérica WW3 relativos ao recurso ondas, se restringiu ao 

período de 01/05/2012 a 30/04/2013, diferentemente ao indicado por BAĞCI (2008), 

neste caso considerando possíveis interferências nos regimes de ondas, causadas por 

alterações climáticas. 

O WW3 é o modelo de previsão de ondas de terceira geração, que apresenta 

soluções completas para o termo de interações não-lineares onda-onda além dos termos 

de entrada pelo vento e de dissipação (CARVALHO, 2010), desenvolvido pela NOAA 

(National Oceanic and Atmospheric Administration) / NCEP (National Centers for 

Environmental Prediction), a partir de uma evolução do modelo WAVEWATCH I 

desenvolvido na Delft University of Technology (TOLMAN, 1989 apud CARVALHO, 

2010) e WAVEWATCH II desenvolvido na NASA, Goddard Space Flight Center 

(TOLMAN, 1992 apud CARVALHO, 2010). A física do modelo inclui geração de 

energia, dissipação devido à quebra de ondas e fricção com o fundo, refração, advecção, 

e interações onda-onda quádruplas. O modelo foi atualizado para águas rasas (abaixo de 

40m de profundidade), incluindo-se parametrizações de interações não lineares triplas 

que dominam a propagação das ondas nestas localidades, em sua última versão 3.14 

(TOLMAN, 2009 apud CARVALHO, 2010). 

 BAĞCI (2008) assumiu a eficiência de conversão de 35%, reduzida 

conservativamente para 30% no presente estudo, por falta de dados relativos a 

aplicações no litoral sudeste brasileiro. 

A energia total teórica por comprimento de onda, proposta por BAĞCI (2008), 

pode ser escrita como: 
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E. = ρ/01234
�       [4] 

 

Onde: 

 Ew - energia total teórica por largura de onda (Wh/m); 

 ρw - densidade da água (1000 kg/m³); 

 g - aceleração da gravidade (9,8 m/s²); 

 Hs - altura significativa da onda (m); e 

 L - comprimento de onda (m). 

 

 Para o cálculo do comprimento de onda L, o autor utilizou-se do período de onda 

médio conforme a relação transcrita abaixo (Carmichael e Falnes, 1992 apud BAĞCI, 

2008) 

L = 063
�π      [5] 

Onde: 

T - período da onda médio (s). 

  

 O cálculo do potencial de geração de energia por largura de onda seguirá 

 

P. = 	���7/η/6      [6] 

 

 Onde: 

 Pw - potencial de geração de energia por largura de onda (W/m); e 

 ηw - eficiência de conversão de geradores de energia de ondas. 
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4. Caracterização dos sítios selecionados 
 

No presente capítulo serão descritas as características específicas levantadas em 

visitas técnicas a cada sítio isolado e estratégico de sinalização náutica da MB, 

possuindo geração de energia exclusivamente por combustível fóssil (diesel). 

Posteriormente, será aplicada a metodologia de levantamento do potencial dos 

recursos naturais disponíveis para geração alternativa de energia proposta por BAĞCI 

(2008) e adaptada aos sítios avaliados, apresentada no Capítulo 3. 

Ressalta-se a necessidade do guarnecimento ininterrupto por militares dos sítios 

selecionados, que são responsáveis diretamente pela operação e manutenção do farol, 

além da proteção das áreas militares contra a ação externa mal intencionada, mantendo-

se a preservação dos ecossistemas presentes em cada região. 

Os sítios concentram-se na Região Sudeste do Brasil, distribuídos pelos 

seguintes municípios (Figura 4.1): 

- Ilha de Cabo Frio (Farol de Cabo Frio) - Arraial do Cabo/RJ; 

- Ilha Grande3 (Farol de Castelhanos) - Angra dos Reis/RJ; 

- Ilha de Santana (Farol de Macaé) - Macaé/RJ; 

- Ilha da Moela (Farol da Moela) - Santos/SP; 

- Ilha Bela4 (Farol da Ponta do Boi) - São Sebastião/SP; e 

- Ilha Rasa (Farol da Rasa) - Rio de Janeiro/RJ. 

 

 
Figura 4.1 - Localização geográfica dos faróis foco do estudo (Fonte: Google Earth). 

                                                 
3 Extremo leste da ilha, área militar de difícil acesso e isolada da rede elétrica da concessionária AMPLA. 
4 Sudeste da ilha, área militar de difícil acesso e isolada da rede elétrica da concessionária ELEKTRO. 
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Cabe ressaltar que na composição do custo final do diesel para cada sítio 

apresentada nas próximas seções, os custos de operação e manutenção dos geradores 

não foram incluídos, possibilitando a utilização dos mesmos na falta dos recursos 

naturais (acoplamento energético), necessariamente formando sistemas híbridos. 

 

4.1 Levantamento do potencial de geração dos sítios - Estudos de caso 

 

4.1.1 Farol de Cabo Frio 

 

4.1.1.1 Histórico 

 

Localizado na Ilha de Cabo Frio, litoral nordeste do Estado do Rio de Janeiro, no 

município de Arraial do Cabo, latitude 23º 00’ 48,6’’ Sul e longitude 042º 00’ 03’’ 

Oeste, sua primeira construção data de 17 de fevereiro de 1836 e foi edificada no ponto 

mais elevado da ilha, emitindo faixo de luz vermelha que nem sempre era visto, fato 

este creditado inicialmente a espessura vidros ingleses instalados. Apurado o problema, 

verificou-se na realidade que o local escolhido para a construção não era propício 

devido a constante cobertura de névoa da região (SIQUEIRA, 2002).  

Uma nova construção, formada por chapas de ferro fundido com altura de 16 m, 

foi erguida na atual localização a uma altitude de 144 m (Figura 4.2). Inaugurado em 

1861, conta com lampejos regulares de 20 em 20 segundos, alcance luminoso de 49 

milhas náuticas (SIQUEIRA, 2002). 

Com área de 6,5 km² e perímetro de 16,22 km, a ilha é administrada pela MB, 

considerada área militar, controlando-se o acesso ao local. A OM responsável pelo 

controle de acesso é o Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), 

localizado na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo. A Praia da Ilha de Cabo Frio é 

considerada uma das mais belas do país, atraindo o interesse de turistas e pesquisadores. 
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Figura 4.2 - Farol de Cabo Frio. 

 

4.1.1.2 Dados básicos 

 

No Anexo A consta a Lista de Verificação preenchida para o Farol de Cabo Frio, 

com dados resumidos a seguir. 

A estrutura de apoio do farol conta hoje com 7 (sete) edificações, a saber:  

 

- Píer de atracação (150 m²); 

- Usina de geração (34,12 m²); 

- Residência #1 (86,13 m²); 

- Residência #2 (86,13 m²); 

- Residência #3 (88,69 m²); 

- Residência #4 (88,69 m²); e 

- Heliponto (144m²). 
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Legenda: 

1 - Construção do Farol; 

2 - Residências #1 e #2; 

3 - Residências #3 e #4; 

4 - Usina de geração; 

5 - Cisterna; e 

6 - Reservatorio de óleo combustível; e 

7 - Heliponto (convôo). 

 

Figura 4.3 - Planta de Situação do Farol de Cabo Frio. 
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As dimensões de cada edificação e respectivas posições espaciais aproximadas 

foram relacionadas na planta de situação da Figura 4.3. 

A ilha possuía uma estação de medição de ondas que permaneceu em 

funcionamento até 2009 e a batimetria média nas proximidades do extremo sul da ilha é 

de 50 m (Figura 4.4). 

 

 

 

Figura 4.4 - Batimetria presente no extremo sul da Ilha de Cabo Frio. 

(Fonte: Software SeaClear) 

 

A distância do continente a ilha é de apenas 150 m, porém o acesso é realizado 

por embarcação com uma distância aproximadamente de 5 km. A distância de 

caminhada até o farol é de aproximadamente 1700 m. O acesso ao local foi viabilizado a 

partir de um píer de concreto armado construído na praia (Figura 4.5), para atracação de 

embarcações exclusivamente militares, por meio do qual provimentos e pessoal de 

serviço (posto de serviço diário na praia e residentes do farol) adentram diariamente a 

área militar. O heliponto citado acima (Figura 4.7) é usado para recebimento de 

aeronaves do tipo “Esquilo” do HU-1, sediado em São Pedro D’aldeia, nas missões de 

apoio logístico para transporte do diesel usado na usina para geração de eletricidade, 

retirada para manutenção em bancada dos geradores e para emergências a acidentados 

ou enfermos. 
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A Ilha de Cabo Frio não possui fontes naturais de água potável, necessitando-se 

a aquisição e transporte de garrafas e galões do continente. Sistemas de captação de 

água de chuva foram instalados nos telhados das edificações para uso geral como águas 

servidas.  

 

Figura 4.5 - Cais de acesso a praia da Ilha de Cabo Frio. 

 

Três grupos geradores de acionamento manual, fabricante motor diesel MWM 

série D-229/3 e gerador Gramaco 40/37 kVA, com funcionamento alternado em sistema 

de rodízio diário a cargo do operador, são responsáveis pela geração de energia elétrica 

para as residências e para o farol (Figura 4.6). O período de funcionamento da usina foi 

estipulado pela administração naval entre 18h e 8h da manhã do dia seguinte, restrição 

de caráter econômico para redução do consumo de óleo diesel. Porém tal restrição 

imputa em uma redução na qualidade de vida dos militares residentes e poderá 

ocasionar danos nos eletrodomésticos ligados à rede devido aos distúrbios nos 

parâmetros de qualidade de energia relativos à reentrada dos geradores a diesel para 

geração de energia (TEIXEIRA et al, 2005). 

Dados técnicos dos geradores, a partir de informações dos manuais, dos 

operadores e do Sistema de Informações Gerenciais de Abastecimento da Marinha do 

Brasil (SINGRA), estão descritos a seguir: 

 

a) Consumo do gerador 

- consumo: 4 l/h; 

- regime de operação: 14h/dia (18h00 às 8h00); 
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- consumo diário: 56 l/dia; 

- consumo anual: 20.440 l/ano; 

- Custo do combustível: R$ 2,17/l; e 

- Custo parcial relativo ao consumo do gerador: R$ 44.354,80. 

 

 

Figura 4.6 - Usina de geração do Farol de Cabo Frio. 

 

A logística de transporte do óleo diesel para a ilha é realizada, como já citado, 

por aeronaves militares tipo “Esquilo” (Figura 4.7) com as seguintes características 

obtidas com militares da logística do Comando da Força Aeronaval (ComForAerNav) e 

a partir do Sistema de Informações Gerenciais de Abastecimento da Marinha do Brasil 

(SINGRA): 

 

b) Consumo da aeronave 

- Combustível: querosene de aviação; 

- Custo do combustível: R$ 5,96/l; 

- Consumo do meio de transporte: 162 l/h; 

- Horas de vôo para abastecimento do farol por atendimento: 8 h; e 

- Total parcial por atendimento: R$ 7.724,16. 

 

c) Manutenção da aeronave 

- Custo de manutenção estimado anual da aeronave: R$1.380.000,00; 

- Número de horas de vôo por ano: 300 horas; 
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- Horas de vôo para abastecimento do farol por atendimento: 8 h; 

- Número de atendimentos por ano: 6 vezes (bimestral); e 

- Total parcial de manutenção por atendimento: R$ 36.800,00. 

 

d) Total final por atendimento: R$ 44.524,16. 

 

e) Custo final anual do apoio logístico: R$ 267.144,96. 

 

f) Custo final anual total: R$ 311.499,76. 

 

 

Figura 4.7 - Aeronave “Esquilo” utilizado para apoio logístico ao Farol de Cabo Frio. 

(Fonte: SIQUEIRA, 2002) 

 

 O óleo recebido é transferido por gravidade para o tanque primário (Figura 4.8). 

Tanques de serviço presentes na usina são abastecidos conforme a necessidade de uso. 
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Figura 4.8 - Tanque primário de recebimento e armazenamento do óleo diesel do Farol 

de Cabo Frio. 

 

4.1.1.3 Diagnóstico Energético 

 

As cargas instaladas nas edificações pertencentes ao Farol de Cabo Frio estão 

descritas no Anexo G, com carga instalada total destacada na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 - Carga instalada no Farol de Cabo Frio. 

Carga instalada total 

Local 
Potência 

(W) 

Usina de geração 580,00 

Residência #1 7325,00 

Residência #2 9946,72 

Residência #3 8398,00 

Residência #4 (térreo) 14470,60 

Residência #4 (ss) 825,00 

Iluminação externa 1800,00 

Total 43345,32 

TOTAL (kVA) FP = 0,92 47,11 

 

O fator de potência utilizado foi o valor médio medido pelo analisador de 

demanda. Os eletrodomésticos utilizados são novos, muitos com selo de eficiência 

Classe “A” do PROCEL e bem conservados. 
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Os dados coletados com o analisador de energia entre os dias 24 e 25 de abril de 

2013, relativos ao consumo de energia e curva de carga do Farol de Cabo Frio, estão 

resumidos nos Gráficos 4.1 e 4.2, respectivamente. 

 

 

Gráfico 4.1 - Energia consumida diária no Farol de Cabo Frio. 

 

 

Gráfico 4.2 - Curva de carga diária do Farol de Cabo Frio. 

 

 Analisando-se o Gráfico 4.2 e de acordo com o perfil de uso dos equipamentos 

elétricos pelos residentes, identifica-se: 

- o funcionamento do farol, incluindo o motor de rotação e lâmpada, no intervalo 

entre 18h às 6h do dia seguinte; e 
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- o uso do chuveiro elétrico, equipamento de maior potência levantada, 

registrado, por exemplo, nos picos de potência ocorridos por volta das 22h40 e também 

às 7h do dia seguinte. 

A partir dos dados coletados e comparando-os com os dados medidos, constata-

se que o dimensionamento dos geradores foi realizado considerando apenas a carga 

instalada total do complexo, resultando em um FC (fator de carga) de aproximadamente 

5,96% (médio) e 16,92% (máximo), utilizando-se os valores de demanda registrados 

pelo analisador (Gráfico 4.2) e a carga instalada (Tabela 4.1). Conclui-se que o regime 

de funcionamento do gerador é inferior a 20% da potência nominal, faixa de alto 

consumo de combustível em relação à quantidade de energia gerada, assim com maior 

consumo específico de combustível (NEMA et al, 2008). 

Tomando-se como base o Gráfico 4.2, os valores medidos de demanda média 

igual a 2,81 kVA e demanda máxima igual a 7,97 kVA serão utilizados para os cálculos 

do potencial de geração. Dessa forma, um potencial de geração por recursos energéticos 

alternativos de 8 kVA fornecerá a energia necessária para a ilha. 

 

4.1.1.4 Cálculo do potencial de geração de energia por FAE 

 

4.1.1.4.1 Recurso Solar 

 

A parte habitada do sítio encontra-se projetada geograficamente no eixo leste 

oeste, obtendo-se uma cobertura solar que se estende por todo o terreno. Durante o dia o 

paredão rochoso localizado ao norte do terreno forma uma área de sombra a incidência 

solar que cobre parte dos quintais das residências. Áreas descampadas próximas ao 

heliponto (4800 m²), todos os telhados das edificações (380 m²) e áreas livres adjacentes 

as edificações (120 m²) estão dispostas sem sombras e próprias para instalação de 

painéis fotovoltaicos, dos quais foram considerados 50% de aproveitamento do total 

(Figura 4.9). 
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Figura 4.9 - Áreas para instalação de módulos fotovoltaicos no Farol de Cabo Frio. 

(Fonte: Google Earth) 

 

Os equipamentos complementares ao sistema fotovoltaico poderão ser instalados 

na Usina de Geração a partir de fácil ampliação da edificação, mantendo-se os mesmos 

próximos aos módulos, para redução dos custos relativos à infraestrutura. 

A irradiação solar média diária obtida próxima ao sítio é de 5,083 kWh/m²/dia 

ou 1,855 MWh/m²/ano (Tabela 4.2). 

 

Tabela 4.2 - Irradiação solar média para o Farol de Cabo Frio. 

Mês Irradiação H (kWh/m²/dia) 
Janeiro 6,585 

Fevereiro 5,816 
Março 5,961 
Abril 5,194 
Maio 4,602 
Junho 4,218 
Julho 3,649 

Agosto 4,539 
Setembro 4,917 
Outubro 5,884 

Novembro 4,446 
Dezembro 6,680 

Média 5,083 
Fonte: INPE, 2006. 

 

Calculando-se a Equação [1] para os dados obtidos referentes ao sítio 

 

P8
 = 0,5	. 5.300m�.		1,855MWhm� 	 . 0,12
8760 ≅ 	67,35	kW 
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 Sugere-se uma segunda configuração, com utilização somente a área referente 

aos telhados das edificações. Dessa forma, o potencial de utilização do recurso solar 

será de: 

 

P8� = 380m�.		1,855MWhm� 	 . 0,12
8760 	≅ 	9,66	kW 

 

Assim o potencial total calculado para geração de energia a partir do recurso 

solar fotovoltaico é de 67,35 kW, que é suficiente para abastecer mais de 8 (oito) vezes 

a demanda máxima por eletricidade e 24 (vinte e quatro) vezes a demanda média do 

sítio. Considerando somente as áreas existentes de telhados, o potencial é suficiente para 

abastecer a demanda máxima e mais de 3 (três) vezes a demanda média do sítio. 

 

4.1.1.4.2 Recurso Eólico 

 

Para o aproveitamento eólico, pouco percebido entre as construções do farol, o 

melhor ponto para geração se encontra no mínimo ao nível das lentes do farol, ponto 

livre de sombras que reduzem o aproveitamento do recurso, observando maiores 

intensidades ao entardecer e a noite. Os pontos escolhidos estão dispostos de forma 

segura à área destinada a aproximação, ao pouso e a decolagem de aeronaves (Figura 

4.10) e recebem os ventos predominantes na direção NE (nordeste) com o mínimo de 

barreiras físicas geográficas (Gráfico 4.3), respeitando-se ainda o espaçamento mínimo, 

entre unidades adjacentes, proposto pelo fabricante. 

 

 

Figura 4.10 - Localização proposta para os aerogeradores no Farol de Cabo Frio. 

(Fonte: Google Earth) 
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Gráfico 4.3 - Rosa dos Ventos do Farol de Cabo Frio. 

(Produção Própria - Fonte: INPE, 2013 e Software WRPLOT View) 

 

 

Gráfico 4.4 - Distribuição de velocidade do vento para o Farol de Cabo Frio. 

(Produção Própria - Fonte: INPE, 2013) 

 

Utilizando os dados do aerogerador selecionado e negligenciando velocidades de 

vento abaixo de 3 m/s, calcula-se a Equação [3]: 

 

D� = 0,5	. 1,225 kgm	 .H f(u(	 = 251,04	W	/m² 
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O potencial de geração de energia eólica da Equação [2] será: 

 

P� =	
1
4π. L5,55mM

�. 251,04	W/m². 0,27 ≅ 	1.639,77	W 

 

Somando-se as contribuições dos quatro aerogeradores propostos, o potencial de 

geração de energia eólica é de aproximadamente 6,56 kW, que é suficiente para atender 

mais que duas vezes a demanda média da ilha e 80% da demanda máxima. 

 

4.1.1.4.3 Recurso Ondas 

 

Todo o perímetro da Ilha de Cabo Frio é administrado pela MB, classificado 

como área militar. O extremo sul/sudeste da ilha comporta parte do mar sem obstáculos 

para incidência de ondas, chamado mar de fora. 

 

Tabela 4.3 - Características do recurso ondas para o Farol de Cabo Frio. 

Mês 
Período de pico 

médio (s) 

Altura 
significativa 
média (m) 

Maio/12 10,5 1,5 
Junho/12 10,4 1,5 
Julho/12 10,5 1,5 

Agosto/12 9,6 1,8 
Setembro/12 8,8 1,6 
Outubro/12 8,9 1,7 

Novembro/12 9,3 1,3 
Dezembro/12 9,4 1,3 

Janeiro/13 8,6 1,5 
Fevereiro/13 7,9 1,2 

Março/13 10,1 1,4 
Abril/13 10,4 1,4 
Média 9,5 1,5 

Fonte: INPE, 2013. 

 

Assim as restrições para instalação de uma usina de ondas são estritamente 

locais, devido formações rochosas do litoral da ilha que dificultariam a passagem dos 

cabos elétricos para terra e instalação do canteiro provisório para construção da usina. 

As informações do recurso ondas, após tratamento da base de dados bruta cedida 

pelo INPE, estão contidas na Tabela 4.3, para o período entre maio de 2012 a abril de 

2013. 
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Calculando-se a Equação [5] para os dados obtidos para o sítio 

 

L = 9,8m/s�. L9,5sM�
2π ≅ 140,8m 

 

 Conhecendo-se L e os dados obtidos pelo autor calcula-se a Equação [4] 

 

EO = 1000kg/m	. 9,8	m/s²	. L1,5mM�	. 140,8m
8 ≅ 	387.982,4	J/m	 ≅ 107,8	Wh/m 

 

 Assumindo-se a eficiência de conversão de 30%, calcula-se a Equação [6]: 

 

P. = 3600	. 107,8	Wh/m	. 0,30
9,5	s = 12,3	kW/m 

 

 

Figura 4.11 – Proposta de localização de dispositivos de energia de ondas (near-shore) 

próximos ao Farol de Cabo Frio (Fonte: Google Earth). 

 

O traçado proposto na Figura 4.11 com 3500 m, para aplicações de tecnologias 

de energia de ondas near-shore, equivale ao potencial total local de aproximadamente 

42,89 MW. Conclui-se que a energia gerada em um metro de largura de onda é 
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suficiente para abastecer a demanda máxima com excedente de 54% e a demanda média 

do sítio com excedente superior a 330%. 

 

4.1.2 Farol de Castelhanos 

 

4.1.2.1 Histórico 

 

Localizado na Ilha Grande, litoral sul do Estado do Rio de Janeiro no município 

de Angra dos Reis, latitude 23º 10,05’ Sul e longitude 044º 05,57’ Oeste, obteve 

autorização para sua construção em 1899, época na qual a ilha recebia as tripulações e 

os passageiros vindos de outras nações que permaneciam em quarentena antes do acesso 

a então capital do país. A inauguração do farol com 14 m de altura e duas residências 

geminadas ocorreu em 6 de abril de 1901 (Figura 4.12), a uma altitude de 105 m acima 

do nível do mar, que após diversas modernizações em seu conjunto ótico, hoje possui 

um alcance luminoso de 27 milhas náuticas (SIQUEIRA, 2002). Em 1971 foi criado o 

Parque Estadual da Ilha Grande, abrangendo atualmente cerca de 120,52 km², o que 

equivale a aproximadamente 62% da área da ilha, incluindo a área referente ao farol. 

Com grande potencial turístico, as partes habitadas da ilha recebem visitantes a procura 

principalmente das belas praias e por áreas destinadas a prática de mergulho. A área 

total da ilha é de aproximadamente 193 km² e o perímetro totaliza 130 km, e todo o 

extremo leste da ilha é considerado área militar, com embarcações de acesso vinculadas 

à Delegacia da Capitania dos Portos de Angra dos Reis. 

 

 

Figura 4.12 - Farol de Castelhanos. 
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4.1.2.2 Dados básicos 

 

No Anexo B consta a Lista de Verificação preenchida para o Farol de 

Castelhanos, com dados resumidos a seguir. 

A estrutura de apoio do farol sofreu algumas intervenções principalmente para 

instalação dos geradores a diesel, contando hoje com 7 (sete) edificações, a saber: 

- Cais de apoio para desembarque (102,14 m²); 

- Paiol de óleo e sobressalentes (13,25 m²); 

- Usina de geração (34,56 m²); 

- Residência Principal (200,62 m²); 

- Curral (22,68 m²); 

- Tanques de combustível (13,42 m²); e 

- Heliponto (144 m²). 

 

O farol não possui serviços de informação meteorológica (estação 

meteorológica) e a batimetria média da Ilha Grande, nas proximidades do seu extremo 

leste, é de 23 m (Figura 4.13). 

As dimensões de cada edificação e respectivas posições espaciais aproximadas 

foram relacionadas na planta de situação da Figura 4.14. 

 

 

Figura 4.13 - Batimetria presente no extremo leste da Ilha Grande. 

(Fonte: Software SeaClear) 
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Legenda: 

1 - Construção do Farol e residências; 

2 - Horta e galinheiro; 

3 - Churrasqueira; 

4 - Usina de geração; 

5 - Tanques de combustível; 

6 - Curral; e 

7 - Heliponto (convôo). 

 

Figura 4.14 - Planta de Situação do Farol de Castelhanos. 
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A distância do continente a ilha é de 30 km e a distância de caminhada até o 

farol é de aproximadamente 1600 m. O acesso ao local foi viabilizado a partir da 

construção de um cais nas rochas, equipado com um pequeno guindaste e escada para 

embarque e desembarque, por meio do qual todos os provimentos, combustível e 

pessoal adentram a área militar (Figura 4.15). O heliponto citado acima é usado somente 

em emergência para atendimento a acidentados ou em caso de enfermidades, prestando 

este apoio também aos moradores locais. O farol também pode ser acessado por trilha 

(T12) a partir da Praia do Pouso, com alto grau de dificuldade totalizando 

aproximadamente seis horas de caminhada. 

A Ilha Grande possui fontes naturais de água que são utilizadas pela guarnição 

do farol para consumo e para demais usos, não necessitando de sistemas de captação de 

água de chuva. 

 

 

Figura 4.15 - Cais de acesso ao Farol de Castelhanos. 

 

Dois grupos geradores, fabricante motor diesel MWM série D-229/3 e gerador 

Gramaco 40/37 kVA, com funcionamento alternado, são responsáveis pela geração de 

energia elétrica para as residências e para o farol (Figura 4.16).  
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Figura 4.16 - Usina de geração do Farol de Castelhanos. 

 

Dados técnicos dos geradores, a partir de informações dos manuais, dos 

operadores e do Sistema de Informações Gerenciais de Abastecimento da Marinha do 

Brasil (SINGRA), estão descritos a seguir: 

 

a) Consumo do gerador 

- consumo: 3l/h; 

- regime de operação: 24h/dia; 

- consumo diário: 72l/dia; 

- consumo anual: 26.280l/ano; 

- Custo do combustível: R$ 2,17/l; e 

- Custo parcial anual de consumo do gerador: R$ 57.027,60. 

  

A logística de transporte do óleo diesel para a ilha é realizada por embarcação 

militar vinculada a Delegacia da Capitania dos Portos de Angra dos Reis, identificada 

pelo nome “Guaroupa” (Figura 4.17) com as seguintes características: 

 

b) Consumo da embarcação 

- Combustível: diesel; 

- Custo do combustível: R$ 2,17/l; 

- Consumo do meio de transporte: 25l/h; 

- Tempo total do abastecimento do farol por atendimento: 6h; e 
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Total parcial por atendimento: R$ 325,50. 

 

c) Manutenção da embarcação 

- Custo de manutenção anual: R$250.000,00; 

- Número de atendimentos por ano: 12 vezes (mensal); 

- Tempo total do abastecimento do farol por atendimento: 6h; e 

Total parcial de manutenção por atendimento: R$ 171,23. 

 

d) Total final por atendimento: R$ 496,73. 

 

e) Custo final anual do apoio logístico: R$ 5.960,79. 

 

f) Custo final anual total: R$ 62.988,39. 

 

 

Figura 4.17 - Embarcação “Guaroupa” para apoio logístico ao Farol de Castelhanos. 

 

O óleo diesel é transferido dos barris de 50 litros para os tanques primários 

(Figura 4.18) contidos no paiol de óleo e sobressalentes ao nível do mar, contiguo ao 

cais de desembarque. O sistema de bombeamento do paiol transfere o óleo do tanque 

primário para os tanques de combustível secundários, construídos próximos ao farol 

(Figura 4.19). O óleo é transferido por gravidade ao tanque de serviço existente na usina 

para pronto emprego. 
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Figura 4.18 - Tanques primários para armazenamento do óleo diesel do Farol de 

Castelhanos. 

 

Figura 4.19 - Tanques secundários para armazenamento do óleo diesel do Farol de 

Castelhanos. 

 

4.1.2.3 Diagnóstico Energético 

 

As cargas instaladas nas edificações pertencentes ao Farol de Castelhanos estão 

descritas no Anexo G, com carga instalada total destacada na Tabela 4.4. 

O fator de potência utilizado foi o valor médio medido pelo analisador de 

demanda. Os eletrodomésticos utilizados são novos, muitos com selo de eficiência 

Classe “A” do PROCEL e bem conservados. 
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Tabela 4.4 - Carga instalada no Farol de Castelhanos. 

Carga instalada total 

Local 
Potência 

(W) 

Paiol de óleo e sobressalentes 736,00 

Usina 148,00 

Residência principal 27183,68 

Iluminação externa 320,00 

Total 28387,68 

TOTAL (kVA) FP = 0,81 35,05 

 

Os dados coletados com o analisador de energia entre os dias 10 e 11 de junho 

de 2013, relativos ao consumo de energia e curva de carga do Farol de Castelhanos, 

estão resumidos nos Gráficos 4.5 e 4.6, respectivamente. 

A partir dos dados coletados e comparando-os com os dados medidos, constata-

se que o dimensionamento dos geradores, assim como o caso anterior, foi realizado 

considerando apenas a carga instalada total do complexo, resultando em um FC (fator 

de carga) de aproximadamente 4,54% (médio) e 17,60% (máximo), utilizando-se os 

valores de demanda registrados pelo analisador (Gráfico 4.6) e a carga instalada (Tabela 

4.4). Conclui-se que o regime de funcionamento do gerador também é inferior a 20% da 

potência nominal, faixa de alto consumo de combustível em relação à quantidade de 

energia gerada, assim com maior consumo específico de combustível (NEMA et al, 

2008). 

 

Gráfico 4.5 - Energia consumida diária no Farol de Castelhanos. 
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Gráfico 4.6 - Curva de carga diária do Farol de Castelhanos. 

 

 Analisando-se o Gráfico 4.6 e de acordo com o perfil de uso dos equipamentos 

elétricos pelos residentes, identifica-se: 

- o funcionamento do farol, incluindo o motor de rotação e lâmpada, no intervalo 

entre 17h30 às 6h do dia seguinte; e 

- o uso do chuveiro elétrico, equipamento de maior potência levantada, 

registrado, por exemplo, nos picos de potência ocorridos por volta das 17h30, 22h00, 

22h45 e também às 7h10 e 7h30 do dia seguinte. 

Tomando-se como base o Gráfico 4.6, os valores medidos de demanda média 

igual a 1,59 kVA e demanda máxima igual a 6,17 kVA, serão utilizados para os 

cálculos do potencial de geração. Dessa forma, um potencial de geração por recursos 

energéticos alternativos de 6,5 kVA fornecerá a energia necessária para a ilha. 

 

4.1.2.4 Cálculo do potencial de geração de energia por FAE 

 

4.1.2.4.1 Recurso Solar 

 

Durante a visita realizada no farol, foi observada a presença de muitas árvores 

formando uma vegetação densa que dificulta o aproveitamento do recurso solar. Porém 

foram identificadas possíveis áreas de instalação dos painéis fotovoltaicos, voltadas para 

a direção norte e sem obstáculos geradores de sombras, a saber (Figura 4.20): 

- telhado da Residência Principal, área da horta e galinheiro (120m²); e 

- área anterior ao heliponto (80m²). 
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A Usina de Geração poderá ser ampliada para receber os equipamentos 

complementares ao sistema fotovoltaico, mantendo-se os mesmos próximos aos painéis, 

para redução dos custos relativos a infraestrutura. 

A irradiação solar média diária obtida próxima ao sítio é de 4,775 kWh/m²/dia 

ou 1,743 MWh/m²/ano (Tabela 4.5). 

Calculando-se a Equação [1] para os dados obtidos referentes ao sítio: 

P8 =
200m�.		1,743MWhm� 	 . 0,12

8760  

P8 ≅ 4,78	kW 

Tabela 4.5 - Irradiação solar média para o Farol de Castelhanos. 

Mês Irradiação H (kWh/m²) 
Janeiro 6,520 

Fevereiro 4,500 
Março 4,645 
Abril 5,869 
Maio 4,992 
Junho 4,581 
Julho 3,532 

Agosto 4,536 
Setembro 4,491 
Outubro 5,359 

Novembro 4,559 
Dezembro 5,692 

Média 4,775 
Fonte: INPE, 2006. 

 

 

Figura 4.20 - Áreas para instalação de módulos fotovoltaicos no Farol de Castelhanos. 

(Fonte: Google Earth) 
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Assim o potencial total calculado para geração de energia a partir do recurso 

solar fotovoltaico é de aproximadamente 4,8 kW, que é suficiente para abastecer 3 (três) 

vezes a demanda média e 77% da demanda máxima por eletricidade do sítio. 

 

4.1.2.4.2 Recurso Eólico 

 

A mata densa que envolve todo o complexo do farol cria uma barreira natural 

para o acesso do recurso entre as construções do farol. O melhor ponto para geração se 

encontra no mínimo ao nível das lentes do farol, ponto livre de sombras que reduzem o 

aproveitamento do recurso, observando maiores intensidades ao entardecer e a noite. Os 

pontos escolhidos estão dispostos de forma segura à área destinada a aproximação, ao 

pouso e a decolagem de aeronaves (Figura 4.21) e recebem os ventos predominantes na 

direção ENE (les-nordeste) com o mínimo de barreiras físicas geográficas (Gráfico 4.7), 

respeitando-se ainda o espaçamento mínimo, entre unidades adjacentes, proposto pelo 

fabricante. 

 

 

Figura 4.21 - Localização proposta para os aerogeradores no Farol de Castelhanos. 

(Fonte: Google Earth) 
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Gráfico 4.7 - Rosa dos Ventos do Farol de Castelhanos. 

(Produção Própria - Fonte: INPE, 2013 e Software WRPLOT View) 

 

A distribuição de velocidade do vento para o Farol de Castelhanos, de acordo 

com os dados do INPE (2013), indica que a velocidade média do vento situa-se entre 4 

m/s e 8 m/s (Gráfico 4.8). 

 

 

Gráfico 4.8 - Distribuição de velocidade do vento para o Farol de Castelhanos. 

(Produção Própria - Fonte: INPE, 2013) 

 

Utilizando os dados do aerogerador selecionado e negligenciando velocidades de 

vento abaixo de 3 m/s, calcula-se a Equação [3]: 
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D� = 0,5	. 1,225	kg/m³	.Hf(u(	 = 265,94	W/m² 
 

O potencial de geração de energia eólica da Equação [2] será: 

 

P� =	
1
4π. L5,55mM

�. 265,94	W/m². 0,27 ≅ 	1.737,09	W 

 

Somando-se as contribuições dos três aerogeradores propostos, o potencial de 

geração de energia eólica é de aproximadamente 5,21 kW, que é suficiente para 

abastecer mais que três vezes a demanda média e 84% da demanda máxima por 

eletricidade do sítio. 

 

4.1.2.4.3 Recurso Ondas 

 

O perímetro leste da Ilha Grande é administrado pela MB e classificado como 

área militar, com acesso restrito a pessoas devidamente identificadas e autorizadas. 

Comporta parte do mar sem obstáculos para incidência de ondas, chamado mar de fora, 

constatando-se restrições para instalação de uma usina de ondas estritamente locais, 

devido formações rochosas do litoral da ilha que dificultariam a passagem dos cabos 

elétricos para terra e instalação do canteiro provisório para construção da usina.  

 

Tabela 4.6 - Características do recurso ondas para o Farol de Castelhanos. 

Mês 
Período de pico 

médio (s) 

Altura 
significativa 
média (m) 

Maio/12 10,4 1,7 
Junho/12 10,4 1,8 
Julho/12 10,8 1,7 

Agosto/12 9,0 2,0 
Setembro/12 9,0 1,8 
Outubro/12 9,1 1,9 

Novembro/12 9,0 1,6 
Dezembro/12 10,0 1,4 

Janeiro/13 9,0 1,7 
Fevereiro/13 8,7 1,2 

Março/13 10,0 1,7 
Abril/13 10,1 1,6 
Média 9,6 1,7 

Fonte: INPE, 2013. 
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As informações do recurso ondas, após tratamento da base de dados bruta cedida 

pelo INPE, estão contidas na Tabela 4.6, para o período entre maio de 2012 a abril de 

2013. 

Calculando-se a Equação [5] para os dados obtidos para o sítio 

 

L = 9,8m/s�. L9,6sM�
2π ≅ 143,7	m 

 

 Conhecendo-se L e os dados obtidos pelo autor calcula-se a Equação [4] 

 

E. = 1000kg/m	. 9,8	m/s²	. L1,7mM�	. 143,7	m
8 ≅ 	508.888,5	J/m	 ≅ 141,4	Wh/m 

 

 Assumindo-se a eficiência de conversão de 30%, calcula-se a Equação [6]: 

 

P. = 3600	. 141,4	Wh/m	. 0,30
9,6	s = 15,9	kW/m 

 

 

Figura 4.22 – Proposta de localização de dispositivos de energia de ondas (near-shore) 

próximos ao Farol de Castelhanos (Fonte: Google Earth). 
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O traçado proposto na Figura 4.22 com 27 km, para aplicações de tecnologias de 

energia de ondas near-shore, equivale ao potencial total local de aproximadamente 

429,50 MW. Conclui-se que a energia gerada em um metro de largura de onda é 

suficiente para abastecer a demanda máxima com excedente de 158% e a demanda 

média do sítio com excedente de 900%. 

 

4.1.3 Farol de Macaé 

 

4.1.3.1 Histórico 

 

O Arquipélago de Sant’Anna, composto pelas Ilhas de Sant’Anna, Francês, 

Ilhote Sul e Ponta das Cavalas, sempre foi alvo de piratas interessados no contrabando 

de pau-brasil e de escravos, por sua rica natureza dotada de árvores frutíferas, água 

potável e locais seguros para atracação das embarcações (SAINT-HILAIRE, 1817; 

LAMEGO, 1913 apud SILVA, 2007). Forma encontrada de coibir este comércio 

clandestino se fez a partir da instalação de uma unidade militar com função suplementar 

de sinalização náutica aos navegantes através de um farol. Com 141 m de altitude e 

acesso facilitado pela praia localizada na região noroeste, a Ilha de Sant’Anna foi 

escolhida para a construção do farol. Posicionada geograficamente no litoral norte do 

Estado do Rio de Janeiro no município de Macaé, latitude 22º 24,9’ Sul e longitude 044º 

42,3’ Oeste, foi obtida autorização de construção em 1893, porém com inauguração 

somente em 8 de março de 1902. Após diversas modernizações em seu conjunto ótico, 

hoje possui um alcance luminoso de 28 milhas náuticas (SIQUEIRA, 2002). A área da 

ilha é de aproximadamente 1,29 km² e o perímetro é de 5,21 km, considerada área 

militar em sua totalidade, com embarcações de acesso vinculadas à Delegacia da 

Capitania dos Portos de Macaé. As demais ilhas que formam o Arquipélago de 

Sant’Anna são administradas pela prefeitura de Macaé. 
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Figura 4.23 - Farol de Macaé. 

 

4.1.3.2 Dados básicos 

 

No Anexo C consta a Lista de Verificação preenchida para o Farol de Macaé, 

com dados resumidos a seguir. 

Duas áreas habitadas foram identificadas na Ilha de Sant’Anna: área de apoio 

(norte da ilha) e a área do farol (sudoeste da ilha). A construção do farol (Figura 4.23) 

com 142,16 m² constituí a segunda área citada e a área de apoio conta com 8 (oito) 

edificações: 

- Galpão de materiais (50,16 m²); 

- Coletor de águas (141,23 m²); 

- Paiol do Mestre (41,88 m²); 

- Estação Rádio (14,19 m²); 

- Cisterna/caixa d’água (23,21 m²); 

- Residências (248,50 m²); 

- Usina de geração (28,80 m²); e 

- Tanques de combustível (18,60 m²). 

 

As dimensões de cada edificação e respectivas posições espaciais aproximadas 

foram relacionadas na planta de situação da Figura 4.24. 

O farol não possui serviços de informação meteorológica (estação 

meteorológica) e a batimetria média da Ilha de Sant’Anna, na área de recebimento das 

ondas oceânicas (leste), é de 15 m (Figura 4.25). 
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A distância do continente a ilha é de aproximadamente 8,3 km e a distância de 

caminhada da área de apoio até o farol é de aproximadamente 1000 m. O acesso ao 

local é feito diretamente na praia por pequenas embarcações com fundo e motorização 

apropriados ou por botes infláveis (Figura 4.26). O acesso por aeronaves de asa rotativa 

é realizado pelo campo de futebol em casos de emergência para atendimento a 

acidentados ou em caso de enfermidades, prestando este apoio também aos moradores 

locais. 

A Ilha de Sant’Anna possui fontes naturais de água, porém as mesmas não são 

utilizadas pela guarnição do farol para consumo e para demais usos, necessitando a 

aquisição e transporte de água potável e de sistemas de captação de água de chuva. 

Três grupos geradores, fabricante motor diesel MWM série D-229/3 e gerador 

Gramaco 40/37 kVA, com funcionamento alternado, são responsáveis pela geração de 

energia elétrica para as construções de apoio e para o farol (Figura 4.27). O período de 

funcionamento da usina foi estipulado entre 18h e 8h da manhã do dia seguinte, 

restrição econômica imposta para redução do consumo de óleo diesel. Assim como 

ocorre no Farol de Cabo Frio, tal restrição imputa em uma redução na qualidade de vida 

dos militares residentes e poderá ocasionar danos nos eletrodomésticos ligados à rede 

devido aos distúrbios nos parâmetros de qualidade de energia relativos à reentrada dos 

geradores a diesel para geração de energia (TEIXEIRA et al, 2005). 

Dados técnicos dos geradores, a partir de informações dos manuais, dos 

operadores e do Sistema de Informações Gerenciais de Abastecimento da Marinha do 

Brasil (SINGRA), estão descritos a seguir: 

a) Consumo do gerador 

- consumo: 4 l/h; 

- regime de operação: 14 h/dia; 

- consumo diário: 56 l/dia; 

- consumo anual: 20.440 l/ano; 

- Custo do combustível: R$ 2,17/l; e 

Custo parcial anual de consumo do gerador: R$ 44.354,80. 
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Legenda: 

1 - Construção do Farol 2 - Sistema Fotovoltaico 3 - Tanques de combustível 

4 - Usina de geração 5 - Cisterna / Caixa d’água 6 - Estação Rádio 

7 - Quadra de Volei de Areia 8 - Residências 9 - Paiol do Mestre 

10 - Coletor de águas 11 - Campo de futebol 12 - Galpão de materiais 

 

Figura 4.24 - Planta de Situação do Farol de Macaé.  
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Figura 4.25 - Batimetria presente na Ilha de Sant’Anna. 

(Fonte: Software SeaClear) 

 

 

Figura 4.26 - Praia de acesso ao Farol de Macaé. 

 

 

Figura 4.27 - Usina de geração do Farol de Macaé. 
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A logística de transporte do óleo diesel para a ilha é realizada por embarcação 

militar conhecida como “Tubarão”, vinculada ao Centro de Sinalização Náutica 

Almirante Moraes Rego (CAMR), localizado no Rio de Janeiro e distante cerca de 210 

km de travessia marítima até Macaé, com as seguintes características: 

 

b) Consumo da embarcação 

- Combustível: diesel; 

- Custo do combustível: R$ 2,17/l; 

- Consumo do meio de transporte: 25 l/h; 

- Tempo total do abastecimento do farol por atendimento: 18 h; e 

Total parcial por atendimento: R$ 976,50. 

 

c) Manutenção da embarcação: 

- Custo de manutenção anual: R$ 200.000,00; 

- Número de atendimentos por ano: 6 vezes (bimestral); 

- Tempo total do abastecimento do farol por atendimento: 18 h; e 

Total parcial de manutenção por atendimento: R$ 410,96. 

 

d) Total final por atendimento: R$ 1.387,46. 

 

e) Custo final anual do apoio logístico: R$ 8.324,75. 

 

f) Custo final anual total: R$ 52.679,55. 

 

 O óleo é recebido em barris de 50 litros diretamente na praia. Após o 

recebimento o óleo diesel é transferido para os tanques de combustíveis principais 

(Figura 4.28) e bombeado destes para o tanque de serviço contíguo a usina, para pronto 

uso (Figura 4.29). 
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Figura 4.28 - Tanques principais para armazenamento do óleo diesel do Farol de Macaé. 

 

 

Figura 4.29 - Tanque de serviço para armazenamento do óleo diesel do Farol de Macaé. 

 

4.1.3.3 Diagnóstico Energético 

 

As cargas instaladas nas edificações pertencentes ao Farol de Macaé estão 

descritas no Anexo G, com carga instalada total destacada na Tabela 4.7. 

O fator de potência utilizado foi o valor médio medido pelo analisador de 

demanda. Os eletrodomésticos utilizados são novos, muitos com selo de eficiência 

Classe “A” do PROCEL e bem conservados. 
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Os dados coletados com o analisador de energia entre os dias 27 e 28 de maio de 

2013, relativos ao consumo de energia e curva de carga do Farol de Macaé, estão 

resumidos nos Gráficos 4.9 e 4.10, respectivamente. 

 

Tabela 4.7 - Carga instalada no Farol de Macaé. 

Carga instalada total 

Local 
Potência 

(W) 

Iluminação externa 2520,00 

Galpão 250,00 

Paiol do mestre 2526,00 

Estação rádio 1680,00 

Cisterna e caixa d'agua 1472,00 

Residência #1 (comando) 8070,93 

Residência #2 8070,93 

Residência #3 8070,93 

Residência #4 8070,93 

Residência #5 8070,93 

Usina 2032,00 

Tanque de combustível 440,00 

Construção do farol 750,00 

Total 52024,67 

Total (kVA) FP = 0,87 59,80 

 

A partir dos dados coletados e comparando-os com os dados medidos, constata-

se que o dimensionamento dos geradores, assim como o caso anterior, foi realizado 

considerando apenas a carga instalada total do complexo, resultando em um FC (fator 

de carga) de aproximadamente 11,30% (médio) e 19,28% (máximo), utilizando-se os 

valores de demanda registrados pelo analisador (Gráfico 4.10) e a carga instalada 

(Tabela 4.7). Conclui-se que o regime de funcionamento do gerador também é inferior a 

20% da potência nominal, faixa de alto consumo de combustível em relação à 

quantidade de energia gerada, assim com maior consumo específico de combustível 

(NEMA et al, 2008). 
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Gráfico 4.9 - Energia consumida diária no Farol de Macaé. 

 

 

Gráfico 4.10 - Curva de carga diária do Farol de Macaé. 

 

Tomando-se como base o Gráfico 4.10, os valores medidos de demanda média 

igual a 4,52 kVA e demanda máxima igual a 7,71 kVA, serão utilizados para os 

cálculos do potencial de geração. Dessa forma, um potencial de geração por recursos 

energéticos alternativos de 8 kVA fornecerá a energia necessária para a ilha para 

qualquer situação de demanda. 

 

4.1.3.4 Cálculo do potencial de geração de energia por FAE 
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4.1.3.4.1 Recurso Solar 

 

Foi possível observar uma iniciativa de aproveitamento do recurso solar a partir 

do sistema fotovoltaico instalado na área do farol (Figura 4.30), com a finalidade de 

geração de energia exclusivamente às cargas elétricas referentes ao farol. O sistema é 

composto por 24 módulos fotovoltaicos divididos em dois arranjos:  

- Arranjo de 24 V composto por 12 módulos fotovoltaicos fabricante Kyocera 

modelo KC-70 Wp / 16,9 Vp, controlador de carga e banco de baterias com 10 unidades 

estacionárias de 115 Ah/12V, para alimentação em corrente contínua de motor auxiliar 

para rotação das lentes do farol; e 

- Arranjo de 12 V composto por 12 módulos fotovoltaicos fabricante Kyocera 

modelo KC-70 Wp / 16,9 Vp, controlador de carga, banco de baterias com 10 unidades 

estacionárias de 115 Ah/12V e dois inversores fabricante La Maquinista Valenciana 

(LMV), para alimentação em corrente alternada da lâmpada auxiliar do farol. O sistema 

encontra-se inoperante. 

 

 

Figura 4.30 - Sistema fotovoltaico instalado no Farol de Macaé. 

 

Os novos sistemas propostos nesta seção deverão ser dimensionados de forma a 

integrar-se aos sistemas existentes, recolocando-os em operação. 

Durante a visita realizada no farol, foi observada a presença de muitas árvores 

formando uma vegetação densa que dificulta o aproveitamento do recurso solar. Porém 

foram identificadas possíveis áreas de instalação dos painéis fotovoltaicos, voltadas 

essencialmente para a direção norte e sem obstáculos geradores de sombras relacionadas 

a seguir (Figura 4.31): 

- área frontal da construção do farol (144 m²); 

- telhados das construções da área de apoio (250 m²); 
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- 50% da área destinada ao campo de futebol, que poderá ser expandido 

transversalmente a área atual ocupada (400 m²); 

- área frontal as residências (360 m²); 

- área destinada a quadra de vôlei de praia, que poderá ser transferida para faixa 

de areia próxima ao mar (175 m²); e 

- área do coletor de águas (140 m²). 

 

 

Figura 4.31 - Áreas para instalação de módulos fotovoltaicos no Farol de Macaé. 

(Fonte: Google Earth) 

 

A Usina de Geração poderá ser ampliada para receber os equipamentos 

complementares ao sistema fotovoltaico, mantendo-se os mesmos próximos aos painéis, 

para redução dos custos relativos a infraestrutura. 

A irradiação solar média diária obtida próxima ao sítio é de 5,169 kWh/m²/dia 

ou 1,867 MWh/m²/ano (Tabela 4.8). 

 

Calculando-se a Equação [1] para os dados obtidos referentes ao sítio: 

 

P8 =
1469m�.		1,867MWhm� 	 . 0,12

8760  

 

P8 ≅ 37,97	kW 
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Tabela 4.8 - Irradiação solar média para o Farol de Macaé. 

Mês Irradiação H (kWh/m²) 
Janeiro 7,242 

Fevereiro 5,247 
Março 4,684 
Abril 5,512 
Maio 4,530 
Junho 4,422 
Julho 3,834 

Agosto 4,739 
Setembro 4,872 
Outubro 6,023 

Novembro 3,930 
Dezembro 6,344 

Média 5,169 
Fonte: INPE, 2006. 

 

Assim o potencial total calculado para geração de energia a partir do recurso 

solar fotovoltaico é de aproximadamente 38 kW, que é suficiente para abastecer 10 

(dez) vezes a demanda média e 6 (seis) vezes a demanda máxima por eletricidade do 

sítio. 

 

4.1.3.4.2 Recurso Eólico 

 

A mata densa que envolve todo o complexo ao nível do mar, cria uma barreira 

natural para o acesso do recurso eólico entre as construções da área de apoio. O melhor 

ponto para geração se encontra ao nível das lentes do farol, ponto de maior altitude da 

ilha e livre de sombras que reduzem o aproveitamento do recurso, observando maiores 

intensidades ao entardecer e a noite. Os pontos escolhidos (Figura 4.32) recebem os 

ventos predominantes na direção NE (nordeste) com o mínimo de barreiras físicas 

geográficas (Gráfico 4.11), respeitando-se ainda o espaçamento mínimo, entre unidades 

adjacentes, proposto pelo fabricante. 

A distribuição de velocidade do vento para o Farol de Macaé, de acordo com os 

dados do INPE (2013), indica que a velocidade média do vento situa-se entre 4 m/s e 7 

m/s (Gráfico 4.12). 
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Figura 4.32 - Localização proposta para os aerogeradores no Farol de Macaé. 

(Fonte: Google Earth) 

 

 

 

Gráfico 4.11 - Rosa dos Ventos do Farol de Macaé. 

(Produção Própria - Fonte: INPE, 2013 e Software WRPLOT View) 
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Gráfico 4.12 - Distribuição de velocidade do vento para o Farol de Macaé. 

(Produção Própria - Fonte: INPE, 2013) 

 

Utilizando os dados do aerogerador selecionado e negligenciando velocidades de 

vento abaixo de 3 m/s, calcula-se a Equação [3]: 

 

D� = 0,5	. 1,225	kg/m³	.Hf(u(	 = 172,89	W/m² 
 

O potencial de geração de energia eólica da Equação [2] será: 

 

P� =	
1
4π. L5,55mM

�. 172,89	W/m². 0,27 ≅ 	1.129,30	W 

 

Somando-se as contribuições dos três aerogeradores propostos, o potencial de 

geração de energia eólica é de aproximadamente 3,39 kW, que é equivale a 75% da 

demanda média e 44% da demanda máxima do sítio. 

 

4.1.3.4.3 Recurso Ondas 

 

O contorno leste da Ilha de Sant’Anna comporta área marítima sem obstáculos 

para incidência de ondas, chamado mar de fora. Novamente as restrições para instalação 

de uma usina de ondas são estritamente locais, devido formações rochosas do litoral da 

ilha que dificultariam a passagem dos cabos elétricos para terra e instalação do canteiro 

provisório para construção da usina. 
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As informações do recurso ondas, após tratamento da base de dados bruta cedida 

pelo INPE, estão contidas na Tabela 4.9, para o período entre maio de 2012 a abril de 

2013. 

Tabela 4.9 - Características do recurso ondas para o Farol de Macaé. 

Mês 
Período de pico 

médio (s) 

Altura 
significativa 
média (m) 

Maio/12 10,0 1,4 
Junho/12 10,0 1,3 
Julho/12 10,4 1,3 

Agosto/12 8,8 1,6 
Setembro/12 8,3 1,4 
Outubro/12 8,3 1,5 

Novembro/12 8,3 1,2 
Dezembro/12 8,7 1,2 

Janeiro/13 8,5 1,3 
Fevereiro/13 7,4 1,0 

Março/13 9,8 1,1 
Abril/13 9,7 1,2 
Média 9,1 1,3 

Fonte: INPE, 2013 

 

Calculando-se a Equação [5] para os dados obtidos para o sítio 

 

L = 9,8m/s�. L9,1sM�
2π ≅ 129,2	m 

 

Conhecendo-se L e os dados obtidos pelo autor calcula-se a Equação [4] 

 

E. = 1000kg/m	. 9,8	m/s²	. L1,3mM�	. 129,2	m
8 ≅ 	267.476,3	J/m	 ≅ 74,3	Wh/m 

 

Assumindo-se a eficiência de conversão de 30%, calcula-se a Equação [6]: 

 

P. = 3600	. 74,3	Wh/m	. 0,30
9,1	s = 8,82	kW/m 
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Figura 4.33 – Proposta de localização de dispositivos de energia de ondas (near-shore) 

próximos ao Farol de Macaé (Fonte: Google Earth). 

 

O traçado proposto na Figura 4.33 com 1200 m, para aplicações de tecnologias 

de energia de ondas near-shore, equivale ao potencial total local de aproximadamente 

10,58 MW. Conclui-se que a energia gerada em um metro de largura de onda é 

suficiente para abastecer a demanda máxima com excedente de 14% e a demanda média 

do sítio com excedente de 95%. 

 

4.1.4 Farol da Moela 

 

4.1.4.1 Histórico 

 

Localizado na Ilha da Moela, litoral do Estado de São Paulo, pertencente ao 

município de Santos, latitude 24º 03,00’ Sul e longitude 046º 15,80’ Oeste, obteve 

autorização para sua construção em 1827. A inauguração do farol com 10 m de altura 

ocorreu somente em 31 de julho de 1830, após exaustivos trabalhos realizados a uma 

altitude de 100 m acima do nível do mar. Atualmente, após diversas intervenções para 

modernização do seu conjunto ótico, o farol (Figura 4.34) possui um alcance luminoso 

de 40 milhas náuticas, exibindo lampejos brancos e encarnados a cada 30 segundos 

(SIQUEIRA, 2002).   
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Ponto notável de acesso ao Porto de Santos, a ilha tem área total de 

aproximadamente 0,266 km² e o perímetro totaliza 2,92 km, considerada área militar, 

com embarcações de acesso vinculadas à Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP), 

sediada no Porto de Santos. 

 

 

Figura 4.34 - Farol da Moela. 

 

4.1.4.2 Dados básicos 

 

No Anexo D consta a Lista de Verificação preenchida para o Farol da Moela, 

com dados resumidos a seguir. 

Três áreas habitáveis foram identificadas na Ilha da Moela: área de acesso, a 

noroeste da ilha, a área do sistema de posicionamento global diferencial (DGPS) ao 

norte da ilha e a área do farol, central da ilha. A área de acesso conta com um cais com 

guindaste construído nas rochas para facilitar entrada de material e pessoal na ilha, um 

paiol para armazenamento de óleo combustível (38,4 m²) e a usina de geração com 

36,96 m². A segunda área citada, distante cerca de 200 m da área de acesso, é 

constituída de duas edificações: residência #1 (desativada) com 138,58 m² e o 

compartimento do DGPS com área de 20,25 m². A área do farol, principal área habitável 

do sítio, conta com 5 (cinco) edificações: 

- Compartimento do gerador de emergência (29,50 m²); 

- Residência #2 (62,70 m²); 

- Estação Rádio (41,36 m²); 
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- Residência #3 (92,40 m²); e 

- Residência #4 (127,75 m²). 

As dimensões de cada edificação e respectivas posições espaciais aproximadas 

foram relacionadas na planta de situação da Figura 4.35. 

O farol conta com um serviço de informação meteorológica (estação 

meteorológica), com observações das nuvens e ondas, e medições de vento, pressão 

barométrica e temperatura da água do mar, enviadas diariamente para o Centro de 

Hidrografia da Marinha (CHM). A batimetria média da Ilha da Moela, na área de 

recebimento das ondas oceânicas (sudeste), é de 20 m (Figura 4.36). 

A distância do ponto de apoio no continente até a ilha é de aproximadamente 

20,8 km e a distância de caminhada da área de acesso até a área do farol é de 

aproximadamente 450 m. O acesso ao local foi viabilizado a partir da construção de um 

cais com pequeno guindaste nas rochas, por meio do qual todos os provimentos, 

combustível e pessoal adentram a área militar (Figura 4.37). O acesso por aeronaves de 

asa rotativa é realizado pela quadra de esportes em casos de emergência para 

atendimento a acidentados ou em caso de enfermidades dos residentes. 

A Ilha da Moela não possui fontes naturais de água potável, necessitando-se a 

aquisição e transporte de garrafas e galões do continente pelos militares residentes. 

Sistemas de captação de água de chuva foram instalados nos telhados das edificações 

para uso geral como águas servidas. 

Dois grupos geradores, fabricante motor diesel MWM série D-229/3 e gerador 

Negrini 40 kVA, estão instalados na Usina de Geração, porém somente um possuí 

condições mínimas de operação.  Um gerador a gasolina modelo EXL8000, fabricante 

Briggs & Stratton, com potência de 13,5 kW é utilizado para as cargas essenciais no 

caso de falha do gerador principal (Figura 4.38). 

Dados técnicos dos geradores, a partir de informações dos manuais, dos 

operadores e do Sistema de Informações Gerenciais de Abastecimento da Marinha do 

Brasil (SINGRA), estão descritos a seguir: 

 

a) Consumo do gerador 

- consumo: 3l/h; 

- regime de operação: 24 h/dia; 

- consumo diário: 72 l/dia; 

- consumo anual: 25.550 l/ano; 
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- Custo do combustível: R$ 2,17/l; e 

- Custo parcial anual de consumo do gerador: R$ 55.443,50. 

A logística de transporte do óleo diesel para a ilha é realizada por embarcação 

militar (Figura 4.39), vinculada à CPSP, com as seguintes características: 

 

b) Consumo da embarcação 

- Combustível: diesel; 

- Custo do combustível: R$ 2,17/l; 

- Consumo do meio de transporte: 160 l/h; 

- Tempo total do abastecimento do farol por atendimento: 3 h; e 

- Total parcial por atendimento: R$ 1.041,60. 

 

c) Manutenção da embarcação: 

- Custo de manutenção anual: R$ 600.000,00; 

- Número de atendimentos por ano: 10 vezes; 

- Tempo total do abastecimento do farol por atendimento: 3 h; e 

- Total parcial de manutenção por atendimento: R$ 205,48. 

 

d) Total final por atendimento: R$ 1.247,08. 

 

e) Custo final anual do apoio logístico: R$ 12.470,79. 

 

f) Custo final anual total: R$ 67.914,29. 
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Legenda: 

1 - Construção do Farol; 

2 - Campo de esportes; 

3 - Cisterna; 

4 - Residência 4; 

5 - Residência 2; 

6 - Estação Rádio; 

7 - Gerador de Emegência; e 

8 - Residência 3. 

 

Figura 4.35 - Planta de Situação do Farol da Moela. 
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Figura 4.36 - Batimetria presente na Ilha da Moela. 

(Fonte: Software SeaClear) 

 

 

Figura 4.37 - Cais de acesso ao Farol da Moela. 

 

 

Figura 4.38 - Da esquerda para direita (a) Gerador em reparo da Usina de geração do 

Farol da Moela; (b) Gerador em operação da Usina de geração do Farol da Moela; e (c) 

Gerador reserva. 

(a) (b) (c) 
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Figura 4.39 - Embarcação “02” da CPSP para apoio logístico ao Farol da Moela. 

 

Figura 4.40 - Tanques principais para armazenamento do óleo diesel do Farol da Moela. 

 

Figura 4.41 - Tanque de serviço para armazenamento do óleo diesel do Farol da Moela. 



82 

O óleo é recebido em barris de 50 litros pelo cais com apoio do pequeno 

guindaste. Após o recebimento, o óleo diesel é transferido para os tanques de 

combustíveis do paiol (Figura 4.40) e bombeado destes para o tanque de serviço da 

usina, para pronto uso (Figura 4.41). 

 

4.1.4.3 Diagnóstico Energético 

 

As cargas instaladas nas edificações pertencentes ao Farol da Moela estão 

descritas no Anexo G, com carga instalada total destacada na Tabela 4.10. 

O fator de potência utilizado foi o valor médio medido pelo analisador de 

demanda. Os eletrodomésticos utilizados são novos, muitos com selo de eficiência 

Classe “A” do PROCEL e bem conservados. 

Os dados coletados com o analisador de energia entre os dias 14 e 15 de maio de 

2013, relativos ao consumo de energia e curva de carga do Farol da Moela, estão 

resumidos nos Gráficos 4.13 e 4.14, respectivamente. 

 

Tabela 4.10 - Carga instalada no Farol da Moela. 

Carga instalada total 

Local 
Potência 

(W) 

Paiol de combustível 1.160,00 

Usina de geração 786,00 

Compartimento do DGPS 1.836,67 

Residência #1 (maquinista) - desativada 16.200,00 

Compartimento do gerador de emergência 400,00 

Residência #2 (faroleiro) 11.799,77 

Estação rádio 12.061,67 

Residência #3 (maquinista) 10.661,43 

Residência #4 (dupla: sub-oficial e hóspede) 18.196,43 

Construção do farol 1.750,00 

Total 74.851,97 

Total (kva) FP = 0,96 77,97 

 

A partir dos dados coletados e comparando-os com os dados medidos, constata-

se que o dimensionamento dos geradores foi realizado considerando apenas a carga 

instalada do complexo, resultando em um FC (fator de carga) de aproximadamente 

10,73% (médio) e 20% (máximo), utilizando-se os valores de demanda registrados pelo 
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analisador (Gráfico 4.14) e a carga instalada (Tabela 4.10). Conclui-se que o regime de 

funcionamento médio do gerador é inferior a 20% da potência nominal, faixa de alto 

consumo de combustível em relação à quantidade de energia gerada, assim com maior 

consumo específico de combustível (NEMA et al, 2008). 

 

 

Gráfico 4.13 - Energia consumida diária no Farol da Moela. 

 

 

Gráfico 4.14 - Curva de carga diária do Farol da Moela. 

 

Tomando-se como base o Gráfico 4.14, os valores medidos de demanda média 

igual a 4,29 kVA e demanda máxima igual a 8 kVA, serão utilizados para os cálculos 

do potencial de geração. Dessa forma, um potencial de geração por recursos energéticos 
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alternativos acima de 8 kVA fornecerá a energia necessária para a ilha para qualquer 

situação de demanda. 

 

4.1.4.4 Cálculo do potencial de geração de energia por FAE 

 

4.1.4.4.1 Recurso Solar 

 

Durante a visita realizada no farol, foi observada a presença de muitas árvores 

formando uma vegetação densa que dificulta o aproveitamento do recurso solar. Porém, 

as áreas habitáveis podem ser aproveitadas para instalação de módulos fotovoltaicos, 

voltados essencialmente para a direção norte e sem obstáculos geradores de sombras. 

Recomenda-se a instalação dos módulos geradores próximos ao consumidor final para 

reduzir custos com infraestrutura, assim as áreas de acesso e do compartimento do 

DGPS, que possuem baixa carga instalada, foram retiradas do levantamento. As áreas 

escolhidas estão destacadas a seguir (Figura 4.42): 

 

 

Figura 4.42 - Áreas para instalação de módulos fotovoltaicos no Farol da Moela. 

(Fonte: Google Earth) 

 

- Compartimento do gerador de emergência (29,50 m²); 

- Residência #2 (62,70 m²); 

- Estação Rádio (41,36 m²); 

- Residência #3 (92,40 m²); 
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- Residência #4 (127,75 m²); 

- área próxima ao farol (102 m²); e 

- área da residência demolida próxima ao farol (58,50 m²). 

 

O ponto de chegada da rede elétrica de distribuição da Usina de Geração até a 

área do farol é na Estação Rádio, que poderá ser ampliada neste ponto para receber os 

equipamentos complementares ao sistema fotovoltaico, mantendo-se os mesmos 

próximos aos painéis, para redução dos custos relativos a infraestrutura. 

 

A irradiação solar média diária obtida próxima ao sítio é de 4,299 kWh/m²/dia 

ou 1,569 MWh/m²/ano (Tabela 4.11). 

 

Tabela 4.11 - Irradiação solar média para o Farol da Moela. 

Mês Irradiação H (kWh/m²) 
Janeiro 6,905 

Fevereiro 4,388 
Março 3,592 
Abril 5,205 
Maio 4,587 
Junho 4,130 
Julho 3,414 

Agosto 2,651 
Setembro 4,164 
Outubro 5,115 

Novembro 4,634 
Dezembro 4,988 

Média 4,299 
Fonte: INPE, 2006. 

 

Calculando-se a Equação [1] para os dados obtidos referentes ao sítio: 

 

P8 =
514,21m�.		1,569MWhm� 	 . 0,12

8760  

 

P8 ≅ 11,05	kW 

 

Assim o potencial total calculado para geração de energia a partir do recurso 

solar fotovoltaico é de aproximadamente 11 kW, que é suficiente para atender a 
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demanda média do sítio com excedente de 158% e a demanda máxima com excedente 

de 38%. 

 

4.1.4.4.2 Recurso Eólico 

 

A mata densa que envolve todo o complexo ao nível do mar, cria uma barreira 

natural para o recurso eólico entre as construções da área de acesso e do DGPS. 

O melhor ponto para geração se encontra ao nível das lentes do farol, ponto de 

maior altitude da ilha (110 m) e livre de sombras que reduzem o aproveitamento do 

recurso, observando maiores intensidades ao entardecer e a noite. Os pontos escolhidos 

(Figura 4.43) recebem os ventos predominantes na direção E (leste) com o mínimo de 

barreiras físicas geográficas (Gráfico 4.15), respeitando-se ainda o espaçamento 

mínimo, entre unidades adjacentes, proposto pelo fabricante. 

 

 

Gráfico 4.15 - Rosa dos Ventos do Farol da Moela. 

(Produção Própria - Fonte: INPE, 2013 e Software WRPLOT View) 

 

A distribuição de velocidade do vento para o Farol da Moela, de acordo com os 

dados do INPE (2013), indica que a velocidade média do vento situa-se entre 3 m/s e 6 

m/s (Gráfico 4.16). 

Utilizando os dados do aerogerador selecionado e negligenciando velocidades de 

vento abaixo de 3 m/s, calcula-se a Equação [3]: 
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D� = 0,5	. 1,225 kgm	 .H f(u(	 = 93,26	W/m² 
 

O potencial de geração de energia eólica da Equação [2] será: 

 

P� =	
1
4π. L5,55mM

�. 93,26	W/m². 0,27 ≅ 	609,16	W 

 

 

Gráfico 4.16 - Distribuição de velocidade do vento para o Farol da Moela. 

(Produção Própria - Fonte: INPE, 2013) 

 

 

Figura 4.43 - Localização proposta para os aerogeradores no Farol da Moela. 

(Fonte: Google Earth) 
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Somando-se as contribuições dos três aerogeradores propostos, o potencial de 

geração de energia eólica é de aproximadamente 1,83 kW, que atinge somente 43% da 

demanda média por energia da ilha e 23% da demanda máxima. 

 

4.1.4.4.3 Recurso Ondas 

 

O sudeste da Ilha da Moela comporta área marítima sem obstáculos para 

incidência de ondas, chamado mar de fora. Novamente as restrições para instalação de 

uma usina de ondas são estritamente locais, devido formações rochosas do litoral da ilha 

que dificultariam a passagem dos cabos elétricos para terra e instalação do canteiro 

provisório para construção da usina. 

As informações do recurso ondas, após tratamento da base de dados bruta cedida 

pelo INPE, estão contidas na Tabela 4.12, para o período entre maio de 2012 a abril de 

2013. 

 

Tabela 4.12 - Características do recurso ondas para o Farol da Moela. 

Mês 
Período de pico 

médio (s) 

Altura 
significativa 
média (m) 

Maio/12 10,3 1,5 
Junho/12 10,0 1,4 
Julho/12 10,3 1,4 

Agosto/12 8,5 1,6 
Setembro/12 8,6 1,5 
Outubro/12 9,1 1,6 

Novembro/12 8,8 1,3 
Dezembro/12 9,6 1,2 

Janeiro/13 8,9 1,4 
Fevereiro/13 8,3 1,0 

Março/13 9,8 1,4 
Abril/13 9,6 1,3 
Média 9,3 1,4 

Fonte: INPE, 2013. 

 

Calculando-se a Equação [5] para os dados obtidos para o sítio 

 

L = 9,8m/s�. L9,3sM�
2π ≅ 134,9	m 

 

Conhecendo-se L e os dados obtidos pelo autor calcula-se a Equação [4] 
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E. = 1000kg/m	. 9,8	m/s²	. L1,4mM�	. 129,2	m
8 ≅ 	323.895	J/m	 

 

E. ≅ 90	Wh/m 

 

 Assumindo-se a eficiência de conversão de 30%, calcula-se a Equação [6]: 

 

P. = 3600	. 90	Wh/m	. 0,30
9,3	s = 10,5	kW/m 

 

 

Figura 4.44 – Proposta de localização de dispositivos de energia de ondas (near-shore) 

próximos ao Farol de Moela (Fonte: Google Earth). 

 

O traçado proposto na Figura 4.44 com 650 m, para aplicações de tecnologias de 

energia de ondas near-shore, equivale ao potencial total local de aproximadamente 6,79 

MW. Conclui-se que a energia gerada em um metro de largura de onda é suficiente para 

abastecer a demanda máxima com excedente de 31 % e a demanda média do sítio com 

excedente de 144%. 

 

4.1.5 Farol da Ponta do Boi 
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4.1.5.1 Histórico 

 

Localizado no extremo sudeste da Ilha de São Sebastião, litoral norte do Estado 

de São Paulo, no município de Ilhabela, latitude 23º 57,9’ Sul e longitude 045º 15,0’ 

Oeste, o Farol da Ponta do Boi teve a sua primeira construção iniciada em 1898, com 

previsão de término de oito meses. A dificuldade logística para acesso e desembarque 

na ilha com materiais necessários para a construção, ampliou o prazo de execução para 

dois anos, finalizando em abril de 1900. A torre quadrangular de 17 m (Figura 4.45), 

que somada a altitude local perfaz uma altura de 87 m, mantém no tope a lanterna e o 

aparelho de luz originais, porém modernizados para receber eletricidade do grupo motor 

gerador para alimentar a nova fonte luminosa e a nova máquina de rotação (SIQUEIRA, 

2002).  

Com área de 348.300 km² e perímetro de 127 km, a Ilha de São Sebastião é uma 

estância balneária muito procurada por turistas e pesquisadores devido as belas praias e 

ao Parque Estadual da Ilhabela. O extremo sudeste da ilha é administrado pela MB, 

considerada área militar, controlando-se o acesso ao local. A OM responsável pelo 

controle de acesso é a Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião, que também 

recebe as aeronaves para a logística de transporte do óleo combustível ao farol. 

 

 

Figura 4.45 - Farol da Ponta do Boi. 

 

4.1.5.2 Dados básicos 
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No Anexo E consta a Lista de Verificação preenchida para o Farol da Ponta do 

Boi, com dados resumidos a seguir. 

A tripulação reduzida do farol com dois militares somente, conta com uma 

estrutura de apoio hoje com 8 (oito) edificações, a saber:  

 

- Paiol de material de pronto uso (17,65 m²); 

- Faxinaria (9,12 m²); 

- Paiol de combustível (21,70 m²); 

- Usina de geração (20,93 m²); 

- Residência #1 (71,91 m²); 

- Construção do farol (27,88 m²); 

- Heliponto (196 m²); e 

- Residência #2 (130,30 m²). 
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Legenda: 

1 - Construção do Farol; 

2 - Residências #1; 

3 - Paiol de combustível; 

4 - Usina de geração; 

5 - Faxinaria; e 

6 - Paiol de material de pronto uso; 

7 - Heliponto (convôo); e 

8 - Residência #2. 

Figura 4.46 - Planta de Situação do Farol da Ponta do Boi. 
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As dimensões de cada edificação e respectivas posições espaciais aproximadas 

foram relacionadas na planta de situação da Figura 4.46. 

A área militar não possui estação meteorológica e a batimetria média nas 

proximidades do extremo sudeste da ilha é de 47 m (Figura 4.47). 

 

 

Figura 4.47 - Batimetria presente no extremo sul da Ilha de São Sebastião. 

(Fonte: Software SeaClear) 

 

A distância do continente a ilha é de apenas 2 km, porém o acesso ao farol é 

realizado por embarcação com uma distância aproximadamente de 45 km. Após o 

desembarque feito diretamente nas pedras sem qualquer tipo de construção de apoio, 

uma trilha extremamente perigosa e íngreme de aproximadamente 150 m deve ser 

vencida para acessar a área de apoio do farol. O heliponto mencionado acima (Figura 

4.48) é usado para recebimento de aeronaves do tipo “Esquilo” do HU-1, sediado em 

São Pedro D’aldeia, nas missões de apoio logístico para transporte do diesel usado na 

geração de eletricidade, para emergências a acidentados ou enfermos e retirada dos 

geradores para manutenção em bancada. 

As fontes naturais da Ilha de São Sebastião são usadas para consumo, banho e 

para uso geral como águas servidas. 

Três grupos geradores de acionamento manual, fabricante motor diesel MWM 

série D-229/3 acionam dois geradores Maquigeral 40/36 kVA e um gerador Polidiesel 

30 kVA, com funcionamento alternado em sistema de rodízio diário a cargo do 

operador, são responsáveis pela geração de energia elétrica para as residências e para o 

farol (Figura 4.49). O período de funcionamento da usina foi estipulado pela 
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administração naval entre 16h e 10h da manhã do dia seguinte, restrição de caráter 

econômico para redução do consumo de óleo diesel. Porém tal restrição, assim como 

nos Faróis de Cabo Frio e Macaé, imputa em uma redução na qualidade de vida dos 

militares residentes e poderá ocasionar danos nos eletrodomésticos ligados à rede 

devido aos distúrbios nos parâmetros de qualidade de energia relativos à reentrada dos 

geradores a diesel para geração de energia (TEIXEIRA et al, 2005). 

 

 

Figura 4.48 - Apoio logístico por aeronave “Esquilo” ao Farol da Ponta do Boi. 

 

 

Figura 4.49 - Usina de geração do Farol da Ponta do Boi. 
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Dados técnicos dos geradores, a partir de informações dos manuais, dos 

operadores e do Sistema de Informações Gerenciais de Abastecimento da Marinha do 

Brasil (SINGRA), estão descritos a seguir: 

 

a) Consumo do gerador 

- consumo: 3 l/h; 

- regime de operação: 18h/dia (16h00 às 10h00); 

- consumo diário: 54 l/dia; 

- consumo anual: 19.710 l/ano; 

- Custo do combustível: R$ 2,17/l; e 

- Custo parcial relativo ao consumo do gerador: R$ 42.770,70. 

 

A logística de transporte do óleo diesel para a ilha é realizada, como já citado, 

por aeronaves militares tipo “Esquilo” (Figura 4.48) com as seguintes características, 

obtidas com militares da logística do Comando da Força Aeronaval (ComForAerNav) e 

a partir do Sistema de Informações Gerenciais de Abastecimento da Marinha do Brasil 

(SINGRA): 

 

b) Consumo da aeronave 

- Combustível: querosene de aviação; 

- Custo do combustível: R$ 5,96/l; 

- Consumo do meio de transporte: 162 l/h; 

- Horas de voo para abastecimento do farol por atendimento: 11,2 h; e 

- Total parcial por atendimento: R$ 10.813,82. 

 

c) Manutenção da aeronave 

- Custo de manutenção estimado anual da aeronave: R$1.380.000,00; 

- Número de horas de vôo por ano: 300 horas; 

- Horas de vôo para abastecimento do farol por atendimento: 11,2 h; 

- Número de atendimentos por ano: 6 vezes (bimestral); e 

- Total parcial de manutenção por atendimento: R$ 51.520,00. 

 

d) Total final por atendimento: R$ 62.333,82. 
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e) Custo final anual do apoio logístico: R$ 374.002,94. 

 

f) Custo final anual total: R$ 416.773,64. 

 

 O óleo recebido é transferido por gravidade para o tanque principal, que está 

posicionado para exercer a função de tanque de serviço dentro em compartimento 

localizado próximo a usina (Figura 4.50). 

 

 

Figura 4.50 - Tanque principal de recebimento e armazenamento do óleo diesel do Farol 

da Ponta do Boi. 

 

4.1.5.3 Diagnóstico Energético 

 

As cargas instaladas nas edificações pertencentes ao Farol da Ponta do Boi estão 

descritas no Anexo G, com carga instalada total destacada na Tabela 4.13. 

O fator de potência utilizado foi o valor médio medido pelo analisador de 

demanda. Os eletrodomésticos utilizados são novos, muitos com selo de eficiência 

Classe “A” do PROCEL e bem conservados. 

Os dados coletados com o analisador de energia entre os dias 5 e 6 de junho de 

2013, relativos ao consumo de energia e curva de carga do Farol da Ponta do Boi, estão 

resumidos nos Gráficos 4.17 e 4.18, respectivamente. 
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Tabela 4.13 - Carga instalada no Farol da Ponta do Boi. 

Carga instalada total 

Local 
Potência 

(W) 

Paiol de combustível 200,00 

Paiol de pronto uso 200,00 

Faxinaria 200,00 

Usina de geração 840,00 

Residência #1 9.509,04 

Residência #2 (faroleiro) 12.099,77 

Construção do farol 1.368,00 

Total 24.416,81 

TOTAL (kVA) FP = 0,77 31,71 

 

 

Gráfico 4.17 - Energia consumida diária no Farol da Ponta do Boi. 

 

A partir dos dados coletados e comparando-os com os dados medidos, constata-

se que o dimensionamento dos geradores foi realizado considerando apenas a carga 

instalada total do complexo, resultando em um FC (fator de carga) de aproximadamente 

3,75% (médio) e 15,75% (máximo), utilizando-se os valores de demanda registrados 

pelo analisador (Gráfico 4.18) e a carga instalada (Tabela 4.13). Conclui-se que o 

regime de funcionamento do gerador é inferior a 20% da potência nominal, faixa de alto 

consumo de combustível em relação à quantidade de energia gerada, assim com maior 

consumo específico de combustível (NEMA et al, 2008). 
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Gráfico 4.18 - Curva de carga diária do Farol da Ponta do Boi. 

 

Analisando-se o Gráfico 4.18 e de acordo com o perfil de uso dos equipamentos 

elétricos pelos residentes, identifica-se: 

- o funcionamento do farol, incluindo o motor de rotação e lâmpada, no intervalo 

entre 17h às 7h do dia seguinte; e 

- o uso do chuveiro elétrico, equipamento de maior potência levantada, 

registrado, por exemplo, nos picos de potência ocorridos por volta das 20h e também às 

7h e 12h do dia seguinte. 

Tomando-se como base o Gráfico 4.18, os valores medidos de demanda média 

igual a 1,5 kVA e demanda máxima igual a 6,3 kVA, serão utilizados para os cálculos 

do potencial de geração. Dessa forma, um potencial de geração por recursos energéticos 

alternativos de 7 kVA fornecerá a energia necessária para a ilha. 

 

4.1.5.4 Cálculo do potencial de geração de energia por FAE 

 

4.1.5.4.1 Recurso Solar 

 

A parte habitada do sítio encontra-se projetada em uma região plana, obtendo-se 

uma cobertura solar que se estende por todo o terreno. A orientação do paredão rochoso 

que forma toda a região do entorno do farol está voltada para norte, dificultando o 

aproveitamento do recurso solar. Durante o dia o paredão rochoso forma uma área de 

sombra que cobre parte das residências. Área descampada próxima ao heliponto (112 

m²), área próxima ao farol (45 m²), todos os telhados das residências (200 m²) e telhado 
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da usina somado ao telhado do paiol de combustível (40 m²) são próprios para 

instalação de painéis fotovoltaicos, dos quais foram considerados 50% de 

aproveitamento do total, compensando-se possíveis perdas por sombras (Figura 4.51). 

Os equipamentos complementares ao sistema fotovoltaico poderão ser instalados 

na Usina de Geração a partir de ampliação da edificação tomando-se parte da área da 

Residência #1 que hoje não está habitada, mantendo-se os mesmos próximos aos 

módulos, para redução dos custos relativos a infraestrutura. 

A irradiação solar média diária obtida próxima ao sítio é de 4.413 kWh/m²/dia 

ou 1,611 MWh/m²/ano (Tabela 4.14). 

Calculando-se a Equação [1] para os dados obtidos referentes ao sítio: 

 

P8 =
1
2	. 397m�.		1,611MWhm� 	 . 0,12

8760  

 

P8 ≅ 	4,38	kW 

 

Tabela 4.14 - Irradiação solar média para o Farol da Ponta do Boi. 

Mês Irradiação H (kWh/m²/dia) 
Janeiro 6,622 

Fevereiro 4,877 
Março 4,433 
Abril 5,741 
Maio 4,782 
Junho 4,153 
Julho 3,439 

Agosto 3,289 
Setembro 4,314 
Outubro 4,918 

Novembro 5,354 
Dezembro 4,966 

Média 4,413 
Fonte: INPE, 2006. 
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Figura 4.51 - Áreas para instalação de módulos fotovoltaicos no Farol da Ponta do Boi. 

(Fonte: Google Earth) 

 

Assim o potencial total calculado para geração de energia a partir do recurso 

solar fotovoltaico é de aproximadamente 4,4 kW, que é suficiente para abastecer 3 (três) 

vezes a demanda média e 70% da demanda máxima por eletricidade do sítio. 

 

4.1.5.4.2 Recurso Eólico 

 

Para o aproveitamento eólico, pouco percebido entre as construções do farol, o 

melhor ponto para geração se encontra no mínimo ao nível das lentes do farol, ponto 

livre de sombras que reduzem o aproveitamento do recurso, observando maiores 

intensidades ao entardecer e a noite. Os pontos escolhidos estão dispostos de forma 

segura à área destinada a aproximação, ao pouso e a decolagem de aeronaves (Figura 

4.52) e recebem os ventos predominantes na direção ENE (les-nordeste) com o mínimo 

de barreiras físicas geográficas (Gráfico 4.19), respeitando-se ainda o espaçamento 

mínimo, entre unidades adjacentes, proposto pelo fabricante. 

 A distribuição de velocidade do vento para o Farol da Ponta do Boi, de acordo 

com os dados do INPE (2013), indica que a velocidade média do vento situa-se entre 4 

m/s e 7 m/s (Gráfico 4.20). 
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Figura 4.52 - Localização proposta para os aerogeradores no Farol da Ponta do Boi. 

(Fonte: Google Earth) 

 

 

Gráfico 4.19 - Rosa dos Ventos do Farol da Ponta do Boi. 

(Produção Própria - Fonte: INPE, 2013 e Software WRPLOT View) 

 

Utilizando os dados do aerogerador selecionado e negligenciando velocidades de 

vento abaixo de 3 m/s, calcula-se a Equação [3]: 

 

D� = 0,5	. 1,225 kgm	 .Hf(u(	 = 163,49	W/m² 
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Gráfico 4.20 - Distribuição de velocidade do vento para o Farol da Ponta do Boi. 

(Produção Própria - Fonte: INPE, 2013) 

 

O potencial de geração de energia eólica da Equação [2] será: 

 

P� =	
1
4π. L5,55mM

�. 163,49	W/m². 0,27 ≅ 	1.067,90	W 

 

Somando-se as contribuições dos três aerogeradores propostos, o potencial de 

geração de energia eólica é de aproximadamente 3,2 kW, que atende aproximadamente 

a duas vezes a demanda média por energia da ilha e 50% da demanda máxima. 

 

4.1.5.4.3 Recurso Ondas 

 

O extremo sudeste da Ilha de São Sebastião, área administrada pela MB, 

comporta parte do mar sem obstáculos para incidência de ondas, chamado mar de fora. 

Assim as restrições para instalação de uma usina de ondas são estritamente locais, 

devido formações rochosas do litoral da ilha que dificultariam a passagem dos cabos 

elétricos para terra e instalação do canteiro provisório para construção da usina. 

As informações do recurso ondas, após tratamento da base de dados bruta cedida 

pelo INPE, estão contidas na Tabela 4.15, para o período entre maio de 2012 a abril de 

2013. 
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Tabela 4.15 - Características do recurso ondas para o Farol da Ponta do Boi. 

Mês 
Período de pico 

médio (s) 

Altura 
significativa 
média (m) 

Maio/12 10,2 1,6 
Junho/12 10,1 1,6 
Julho/12 10,4 1,5 

Agosto/12 8,6 1,8 
Setembro/12 8,6 1,5 
Outubro/12 9,1 1,6 

Novembro/12 8,6 1,5 
Dezembro/12 9,8 1,2 

Janeiro/13 8,8 1,5 
Fevereiro/13 8,3 1,0 

Março/13 9,7 1,6 
Abril/13 9,5 1,5 
Média 9,3 1,5 

Fonte: INPE, 2013. 

 

Calculando-se a Equação [5] para os dados obtidos para o sítio 

 

L = 9,8m/s�. L9,3sM�
2π ≅ 135,2	m 

 

 Conhecendo-se L e os dados obtidos pelo autor calcula-se a Equação [4] 
 

EO = 1000kg/m	. 9,8	m/s²	. L1,5mM�	. 135,2	m
8 ≅ 	372.484,9	J/m	 ≅ 	103,5	Wh/m 

 

 Assumindo-se a eficiência de conversão de 30%, calcula-se a Equação [6]: 

 

P. = 3600	. 103,5	Wh/m	. 0,30
9,3	s = 12,0	kW/m 
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Figura 4.53 – Proposta de localização de dispositivos de energia de ondas (near-shore) 

próximos ao Farol da Ponta do Boi (Fonte: Google Earth). 

 

O traçado proposto na Figura 4.53 com 26 km, para aplicações de tecnologias de 

energia de ondas near-shore, equivale ao potencial total local de aproximadamente 

312,50 MW. Conclui-se que a energia gerada em um metro de largura de onda é 

suficiente para abastecer a demanda máxima com excedente de 91 % e a demanda 

média do sítio com excedente de 700 %. 

 

4.1.6 Farol da Rasa 

 

4.1.6.1 Histórico 

 

A Ilha Rasa, porta de entrada da Baía de Guanabara e assim do Porto do Rio de 

Janeiro, latitude 23º 3,8’ Sul e longitude 043º 8,7’ Oeste, tem registros de manutenção 

de auxílios aos navegantes mesmo antes da chegada da família real ao Brasil. Um 

serviçal diariamente era responsável por acender uma fogueira no ponto mais alto da 

ilha, e para isso recebia a quantia de $1000 réis por mês (SIQUEIRA, 2002). 

D. João VI autorizou a construção do farol em 1819. A inauguração do farol, 

com 26 m de altura e paredes de 1,3 m de espessura, ocorreu somente em 31 de julho de 
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1829, após exaustivos trabalhos realizados por presos sentenciados a uma altitude de 77 

m acima do nível do mar (SIQUEIRA, 2002). 

Cabe registrar que o Farol da Ilha Rasa foi o primeiro a receber luz elétrica na 

América do Sul, com uma lâmpada de 2.500 velas, inaugurado presencialmente pelo 

Imperador D. Pedro II, embarcado na corveta Nictheroy (SIQUEIRA, 2002). 

Atualmente, após diversas intervenções para modernização do seu conjunto 

ótico, o farol (Figura 4.54) possui um alcance luminoso de 51 milhas náuticas, exibindo 

dois lampejos brancos e um encarnado a cada 30 segundos (SIQUEIRA, 2002). 

Ponto notável de acesso ao Porto do Rio de Janeiro, a ilha tem área total de 

aproximadamente 0,23 km² e o perímetro totaliza 2,4 km, considerada área militar, com 

embarcações de acesso vinculadas a Diretoria de Hidrografia da Marinha (DHN). 

 

 

Figura 4.54 - Farol da Rasa. 

4.1.6.2 Dados básicos 

 

No Anexo F consta a Lista de Verificação preenchida para o Farol da Rasa, com 

dados resumidos a seguir. 

A parte central da Ilha Rasa concentra toda a área habitável de apoio do farol. O 

acesso principal é realizado por pequeno cais com guindaste e paiol de recebimento do 

óleo diesel (19,38 m²) construído nas pedras a nordeste da ilha. O heliponto ao norte 

(196 m²) e uma escada construída no enrocamento natural a noroeste da ilha também 

são utilizados para acesso. A área de apoio do farol, principal área habitável do sítio, 

conta com 6 (seis) edificações principais: 
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- Residência desativada (133,68 m²); 

- Residência #1 (411,80 m²); 

- Residência #2 (142,30 m²); 

- Edificação da caixa d’água (163,84 m²); 

- Espaço Memória da Rasa (287,10 m²); e 

- Construção do farol (92,16 m²). 

As dimensões de cada edificação e respectivas posições espaciais aproximadas 

foram relacionadas na planta de situação da Figura 4.55. 

O farol conta com um serviço de informação meteorológica (estação 

meteorológica), com observações das nuvens e ondas, e medições de vento, pressão 

barométrica e temperatura da água do mar, enviadas diariamente para o Centro de 

Hidrografia da Marinha (CHM). A batimetria média da Ilha da Rasa, na área de 

recebimento das ondas oceânicas (sudeste), é de 23 m (Figura 4.56). 

A distância do ponto de apoio no continente até a ilha é de aproximadamente 30 

km e a distância de caminhada da área de acesso até a área do farol é de 

aproximadamente 400 m. O acesso ao local foi viabilizado a partir da construção de um 

pequeno cais com guindaste nas rochas, por meio do qual todos os provimentos, 

combustível e pessoal adentram a área militar (Figura 4.57). O acesso por aeronaves de 

asa rotativa é realizado pelo heliponto já citado, para apoio na retirada dos geradores em 

casos de manutenção em bancada, em casos de emergência a acidentados ou 

enfermidades graves dos residentes. 
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Legenda: 

1 - Construção do Farol; 

2 - Espaço Memória da Rasa; 

3 - Residência #2; 

4 - Edificação da caixa d’água; 

5 - Residência #1; e 

6 - Reservatório de oleo diesel; 

7 - Compartimento do Cabrestrante; 

8 - Residência desativada; e 

9 - Heliponto (convôo). 

Figura 4.55 - Planta de Situação do Farol da Rasa.  



108 

 

Figura 4.56 - Batimetria presente na Ilha Rasa. 

(Fonte: Software SeaClear) 

 

A Ilha Rasa não possui nascentes naturais de água potável. Toda a água 

consumida na ilha é proveniente da chuva, captada por calhas existentes no pátio de 

mármore (acima da caixa d’água) e nos telhados das residências, e armazenada em uma 

grande cisterna. Os militares procedem com o tratamento da água coletada, para então 

disponibilizar para o consumo. 

 

 

Figura 4.57 - Cais de acesso ao Farol da Rasa. 

 

Três grupos geradores, fabricante motor diesel MWM série D-229/3 e gerador 

Negrini 40 kVA, estão instalados na Usina de Geração, com excelente condições de uso 
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e manutenção (Figura 4.58). A usina foi construída no primeiro pavimento da 

Residência #1. 

 

 

Figura 4.58 - Usina de geração do Farol da Rasa. 

 

 Dados técnicos dos geradores, a partir de informações dos manuais, dos 

operadores e do Sistema de Informações Gerenciais de Abastecimento da Marinha do 

Brasil (SINGRA), estão descritos a seguir: 

 

a) Consumo do gerador 

- consumo: 4,5l/h; 

- regime de operação: 24 h/dia; 

- consumo diário: 108 l/dia; 

- consumo anual: 39.420 l/ano; 

- Custo do combustível: R$ 2,17/l; e 

- Custo parcial anual de consumo do gerador: R$ 85.541,40. 

 

A logística de transporte do óleo diesel para a ilha é realizada por embarcações 

vinculadas ao Grupamento de Navios Oceanográficos da MB. Durante o período da 

visita, o apoio logístico foi realizado pelo H35 - Navio Oceanográfico (NHo) “Amorim 

do Valle” (Figura 4.59), que possui as seguintes características: 

 

b) Consumo da embarcação 
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- Combustível: diesel; 

- Custo do combustível: R$ 2,17/l; 

- Consumo do meio de transporte: 80 l/h; 

- Tempo total do abastecimento do farol por atendimento: 2,5 h; e 

- Total parcial por atendimento: R$ 434,00. 

 

c) Manutenção da embarcação: 

- Custo de manutenção anual: R$ 600.000,00; 

- Número de atendimentos por ano: 12 vezes; 

- Tempo total do abastecimento do farol por atendimento: 2,5 h; e 

- Total parcial de manutenção por atendimento: R$ 171,23. 

 

d) Total final por atendimento: R$ 605,23. 

 

e) Custo final anual do apoio logístico: R$ 7.262,79. 

 

f) Custo final anual total: R$ 92.804,19. 

 

 

Figura 4.59 - Navio Oceanográfico (NHo) “Amorim do Valle” durante o apoio logístico 

ao Farol da Rasa. 

 

Devido a restrições de calado para aproximação do navio ao largo da ilha, o óleo 

é transferido para botes em barris de 50 litros e destes são içados para a ilha. Após o 
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recebimento, o óleo diesel é transferido para o paiol de recebimento (Figura 4.60) e 

bombeado destes para o tanque de principal da usina, que por gravidade chega ao 

tanque de serviço (Figura 4.61). 

 

 

Figura 4.60 - Paiol de recebimento do óleo diesel do Farol da Rasa. 

 

 

Figura 4.61 - Tanque de serviço para uso final do óleo diesel na Usina de Geração do 

Farol da Rasa. 

 

4.1.6.3 Diagnóstico Energético 

 

As cargas instaladas nas edificações pertencentes ao Farol da Rasa estão 

descritas no Anexo G, com carga instalada total destacada na Tabela 4.16. 
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Tabela 4.16 - Carga instalada no Farol da Rasa. 

Carga instalada total 

Local 
Potência 

(W) 

Usina de geração 2.195,00 

Residência principal 40.042,24 

Casa de bombas 1.472,00 

Residência #2 8.700,87 

Residência #3 8.700,87 

Farol 2.280,00 

Iluminação externa 2.300,00 

Total 65.690,98 

TOTAL (kva) FP = 0,95 69,15 

 

O fator de potência utilizado foi o valor médio medido pelo analisador de 

demanda. Os eletrodomésticos utilizados são novos, muitos com selo de eficiência 

Classe “A” do PROCEL e bem conservados. 

Os dados coletados com o analisador de energia entre os dias 18 e 19 de junho 

de 2013, relativos ao consumo de energia e curva de carga do Farol da Rasa, estão 

resumidos nos Gráficos 4.21 e 4.22, respectivamente. 

 

 

Gráfico 4.21 - Energia consumida diária no Farol da Rasa. 
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Gráfico 4.22 - Curva de carga diária do Farol da Rasa. 

 

A partir dos dados coletados e comparando-os com os dados medidos, constata-

se que o dimensionamento dos geradores foi realizado considerando apenas a carga 

instalada do complexo, resultando em um FC (fator de carga) de aproximadamente 

24,73% (médio) e 41,10% (máximo), utilizando-se os valores de demanda registrados 

pelo analisador (Gráfico 4.22) e a carga instalada (Tabela 4.16). Conclui-se que o 

regime de funcionamento médio do gerador é inferior a 25% da potência nominal, 

apesar da melhor relação verificada entre todos os sítios visitados, faixa esta de alto 

consumo de combustível em relação à quantidade de energia gerada, assim com maior 

consumo específico de combustível (NEMA et al, 2008). 

Tomando-se como base o Gráfico 4.22, os valores medidos de demanda média 

igual a 9,89 kVA e demanda máxima igual a 16,44 kVA, serão utilizados para os 

cálculos do potencial de geração. Dessa forma, um potencial de geração por recursos 

energéticos alternativos acima de 17 kVA fornecerá a energia necessária para a ilha para 

qualquer situação de demanda. 

 

4.1.6.4 Cálculo do potencial de geração de energia por FAE 

 

4.1.6.4.1 Recurso Solar 

 

Durante a visita realizada no farol, áreas descampadas e voltadas para o norte 

geográfico foram observadas com potencial para geração ao longo do percurso até a 

construção do farol. As áreas livres e telhados das construções da área de apoio ao farol 
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também podem ser aproveitadas para instalação de módulos fotovoltaicos, voltados 

essencialmente para a direção norte e sem obstáculos geradores de sombras. 

 

 

Figura 4.62 - Áreas para instalação de módulos fotovoltaicos no Farol da Rasa. 

(Fonte: Google Earth) 

 

Assim as áreas descampadas ao norte do heliponto (1600 m²), todos os telhados 

das edificações (1138,72 m²), área livre próxima à entrada do complexo (128 m²) e a 

área frontal ao farol (279 m²) estão dispostas sem sombras e próprias para instalação de 

painéis fotovoltaicos, dos quais foram considerados 50% de aproveitamento do total 

(Figura 4.62). 

 

Tabela 4.17 - Irradiação solar média para o Farol da Rasa. 

Mês Irradiação H (kWh/m²/dia) 
Janeiro 6,748 

Fevereiro 5,380 
Março 5,440 
Abril 5,794 
Maio 4,922 
Junho 4,710 
Julho 3,961 

Agosto 4,371 
Setembro 4,673 
Outubro 5,510 

Novembro 4,852 
Dezembro 6,060 

Média 5,144 
Fonte: INPE, 2006. 
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A Usina de Geração com cerca de 120 m² poderá ser compartimentada para 

receber os equipamentos complementares ao sistema fotovoltaico, mantendo-se os 

mesmos próximos aos painéis, para redução dos custos relativos à infraestrutura. 

A irradiação solar média diária obtida próxima ao sítio é de 5,144 kWh/m²/dia 

ou 1,878 MWh/m²/ano (Tabela 4.17). 

Calculando-se a Equação [1] para os dados obtidos referentes ao sítio: 

 

P8
 =
1
2	. 3.145,72	m�.		1,878MWhm� 	 . 0,12

8760  

 

P8 ≅ 	40,45	kW 

 

 Utilizando-se somente as áreas referentes aos telhados das edificações, o 

potencial de utilização do recurso solar será de: 

 

P8� =
1138,72	m�.		1,878MWhm� 	 . 0,12

8760 	≅ 	29,29	kW 

 

Assim o potencial total calculado para geração de energia a partir do recurso 

solar fotovoltaico é de aproximadamente 40,5 kW, que é suficiente para abastecer duas 

vezes e meia a demanda máxima por eletricidade e aproximadamente 4 (quatro) vezes a 

demanda média do sítio. Considerando somente as áreas existentes de telhados o 

potencial ainda é suficiente para abastecer aproximadamente 1,8 (um vírgula oito) vezes 

a demanda máxima e aproximadamente 3 (três) vezes a demanda média do sítio. 

 

4.1.6.4.2 Recurso Eólico 

 

A mata densa que envolve todo o complexo ao nível do mar, cria uma barreira 

natural para o recurso eólico entre as construções do complexo. O melhor ponto para 

geração se encontra ao nível das lentes do farol, ponto de maior altitude da ilha (77 m) e 

livre de sombras que reduzem o aproveitamento do recurso, observando maiores 

intensidades ao entardecer e a noite. Os pontos escolhidos (Figura 4.63) recebem os 

ventos predominantes na direção NE (nordeste) com o mínimo de barreiras físicas 
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geográficas (Gráfico 4.23), respeitando-se ainda os espaçamentos mínimos, entre 

unidades adjacentes, proposto pelo fabricante. 

 

 

Figura 4.63 - Localização proposta para os aerogeradores no Farol da Rasa. 

(Fonte: Google Earth) 

 

 

Gráfico 4.23 - Rosa dos Ventos do Farol da Rasa. 

(Produção Própria - Fonte: INPE, 2013 e Software WRPLOT View) 

 

 A distribuição de velocidade do vento para o Farol da Rasa, de acordo com os 

dados do INPE (2013), indica que a velocidade média do vento situa-se entre 4 m/s e 8 

m/s (Gráfico 4.24). 
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Gráfico 4.24 - Distribuição de velocidade do vento para o Farol da Rasa. 

(Produção Própria - Fonte: INPE, 2013) 

 

Utilizando os dados do aerogerador selecionado e negligenciando velocidades de 

vento abaixo de 3 m/s, calcula-se a Equação [3]: 

 

D� = 0,5	. 1,225 kgm	 .Hf(u(	 = 239,98	W/m² 
 

O potencial de geração de energia eólica da Equação [2] será: 

 

P� =	
1
4π. L5,55mM

�. 239,98	W/m². 0,27 ≅ 	1.567,53	W 

 

Somando-se as contribuições dos quatro aerogeradores propostos, o potencial de 

geração de energia eólica é de aproximadamente 6,27 kW, que atinge 63% da demanda 

média e 38% da demanda máxima por energia da ilha. 

 

4.1.6.4.3 Recurso Ondas 

 

O sul da Ilha Rasa comporta área marítima sem obstáculos para incidência de 

ondas, chamado mar de fora. Novamente as restrições para instalação de uma usina de 

ondas são estritamente locais, devido formações rochosas do litoral da ilha que 
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dificultariam a passagem dos cabos elétricos para terra e instalação do canteiro 

provisório para construção da usina. 

 

Tabela 4.18 - Características do recurso ondas para o Farol da Rasa. 

Mês 
Período de pico 

médio (s) 

Altura 
significativa 
média (m) 

Maio/12 10,6 1,5 
Junho/12 10,5 1,5 
Julho/12 10,5 1,6 

Agosto/12 9,6 1,8 
Setembro/12 8,8 1,6 
Outubro/12 8,9 1,7 

Novembro/12 9,6 1,4 
Dezembro/12 9,5 1,3 

Janeiro/13 8,7 1,4 
Fevereiro/13 7,9 1,1 

Março/13 10,1 1,4 
Abril/13 10,4 1,4 
Média 9,6 1,5 

Fonte: INPE, 2013. 

 

As informações do recurso ondas, após tratamento da base de dados bruta cedida 

pelo INPE, estão contidas na Tabela 4.18, para o período entre maio de 2012 a abril de 

2013. 

 

Calculando-se a Equação [5] para os dados obtidos para o sítio 

 

L = 9,8m/s�. L9,6sM�
2π ≅ 143,7	m 

 

Conhecendo-se L e os dados obtidos pelo autor calcula-se a Equação [4] 
 

E. = 1000kg/m	. 9,8	m/s²	. L1,5mM�	. 143,7	m
8 ≅ 	396.073	J/m	 ≅ 110	Wh/m 

 

 Assumindo-se a eficiência de conversão de 30%, calcula-se a Equação [6]: 

 

P. = 3600	. 110	Wh/m	. 0,30
9,6	s = 12,4	kW/m 
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Figura 4.64 – Proposta de localização de dispositivos de energia de ondas (near-shore) 

próximos ao Farol da Rasa (Fonte: Google Earth). 

 

O traçado proposto na Figura 4.64 com 400 m, para aplicações de tecnologias de 

energia de ondas near-shore, equivale ao potencial total local de aproximadamente 4,95 

MW. Conclui-se que a energia gerada em dois metros de largura de onda é suficiente 

para abastecer demanda máxima com excedente de 51% e a demanda média do sítio 

com excedente de 150%.  
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5. Análise das informações e dos resultados obtidos 

 

A Tabela 5.1 resume as áreas (recurso solar), número de aerogeradores (recurso 

eólico) e largura de frente de onda (recurso ondas) para atendimento das necessidades 

energéticas de cada sítio, seguindo a metodologia sugerida por BAĞCI (2008). 

 

Tabela 5.1 – Equivalência dos recursos naturais para atendimento das necessidades 

energéticas dos sítios. 

 
Fonte: BAĞCI, 2008. 

 

Não obstante, a informação contida na Tabela 5.1 e os resultados obtidos por 

BAĞCI (2008) não consideram a coincidência entre a demanda por energia nos sítios e 

a geração instantânea por FAE para atendê-la, reduzindo-se a confiabilidade dos dados 

gerados nos estudos. Outra informação não discutida por BAĞCI (2008) refere-se à 

intermitência dos recursos naturais, desconsiderando-se a necessidade de energia de 

reserva (back-up). 

Para resolução das questões supracitadas sugere-se, como proposta de aplicação 

em cada sítio, a instalação de sistemas híbridos fotovoltaico-eólico, com aproveitamento 

dos geradores existentes como back-up energético e sem necessidade de investimento 

em grandes sistemas de acumulação de energia por bancos de baterias, corroborado, no 

presente estudo, por seu alto custo de instalação e substituição ao longo da vida útil dos 

sistemas híbridos propostos (YAMEGUEU et al, 2011 e PINHO et al, 2008). 

Uma limitação a essa proposta refere-se à necessidade de baterias, desta vez não 

como sistemas de acumulação (back-up) de energia e sim por questões operacionais dos 

geradores a diesel existentes, fornecendo-se energia nos momentos de picos de demanda 

(kVA) (kVA)
Cabo Frio 2,81 7,97 111 - 314 2 - 5 0,23 - 0,65
Castelhanos 1,59 6,17 67 - 259 1 - 4 0,10 - 0,39
Macaé 4,52 7,71 175 - 299 5 - 7 0,51 - 0,87
Moela 4,29 8,00 200 - 373 8 - 14 0,41 - 0,77
Ponta do Boi 1,50 6,30 68 - 286 2 - 6 0,12 - 0,52
Rasa 9,89 16,44 385 - 640 7 - 11 0,80 - 1,33

Atendimento das necessidades energéticas dos sítios

Demanda 
média

Demanda 
máximaSÍTIOS

Recurso Solar

(m²) (un) (m)

Recurso Eólico Recurso Ondas

Área de módulos 
fotovoltaicos

Número de 
aerogeradores

Largura de frente     
de onda
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de curta duração, minimizando-se o uso do gerador. Quanto maior for desafio de evitar 

o uso do grupo diesel, maior será o dimensionamento do banco de baterias, sendo que, 

na hipótese da retirada total, o dimensionamento do banco deverá ser suficiente para 

atender qualquer situação de carga do sítio. A título de informação, os custos atuais do 

mercado de bateriais variam entre R$ 7005 - 1.400/kWh6, faixa presente, 

respectivamente, entre a tecnologia chumbo-ácida e ion-lítio. 

Uma melhor compatibilização das curvas de oferta e demanda, a partir dos 

sistemas híbridos propostos acima, pode ser realizada com os dados obtidos por 

AROUCA (2013), referentes a módulos fotovoltaicos e microturbinas eólicas verticais7 

e horizontais8, instalados na Região Sudeste do Brasil. Foram estimados os valores 

típicos de energia elétrica gerada mensalmente e respectivos custos de instalação final 

(incluindo-se infraestrutura e equipamentos complementares), resumidos na Tabela 5.2. 

Ressalta-se que todos os custos são relativos a instalações no continente, sendo assim, 

sem dificuldades quanto ao acesso. 
 

Tabela 5.2 - Valores típicos de geração de energia por FAE para a Região Sudeste. 

Sistema Fotovoltaico 
Aerogerador Vertical 

(1 kW) 
Aerogerador Horizontal 

(6 kW) 

1 kWp 
Área demandada: 

5 m² 
6 m/s 12 m/s 6 m/s 12 m/s 

Faixa de 
geração 

(kWh/mês) 
80 - 120 80 - 120 240 - 360 530 – 790 

1650 - 
2480 

Energia 
Média 

(kWh/mês) 
100 100 300 660 2065 

Custo 
médio de 
instalação 
(R$/kW) 

14.000 - 18.000 20.000 - 30.000 16.000 – 24.000 

Fonte: AROUCA, 2013. 

 

Em relação aos aerogeradores utilizados por AROUCA (2013) destaca-se que: 

- custos médios de instalação, por unidade de potência, relativos aos 

aerogeradores horizontais são 20% inferiores aos custos médios dos aerogeradores 

verticais; 

                                                 
5 Obtido em <http://www.sociedadedosol.org.br/faqs/1018.htm>; 
6 Obtido em <http://autoviva.sapo.pt/news/custos_das_baterias_de_litio_deverao_cair_dois _ter/4996>; 
7 Modelo RAZEC 266, do fabricante ENERSUD; e 
8 Modelo VERNE 55, do fabricante ENERSUD. 



122 

- a faixa de geração de energia, para velocidades de vento de até 6 m/s, é 10% 

superior nos aerogeradores horizontais se comparados aos aerogeradores verticais; e 

- a faixa de geração de energia, para velocidades de vento superiores a 12 m/s, é 

15% superior nos aerogeradores horizontais se comparados aos aerogeradores verticais. 

 

Tabela 5.3 - Equivalência entre equipamentos para geração de energia por FAE. 

Sítio 

Energia 
consumida 

mensal 

Sistema 
Fotovoltaico 

Aerogerador 
Vertical 

Aerogerador 
Horizontal 

(kWh) 
1 kWp 6 m/s 12 m/s 6 m/s 12 m/s 
5 m² Unidades  Unidades 

Cabo Frio 1.256,04 
12,56 kWp 12,56 

(13) 
4,19 
(5) 

1,90 
(2) 

0,61 
(1) 62,80 m² 

Castelhanos 937,78 
9,38 kWp 9,38 

(10) 
3,13 
(4) 

1,42 
(2) 

0,45 
(1) 46,89 m² 

Macaé 2.097,96 
20,98 kWp 20,98 

(21) 
6,99 
(7) 

3,18 
(4) 

1,02 
(1) 104,90 m² 

Moela 2.957,72 
29,58 kWp 29,58 

(30) 
9,86 
(10) 

4,48 
(5) 

1,43 
(2) 147,89 m² 

Ponta do 
Boi 

713,60 
7,14 kWp 7,14 

(8) 
2,38 
(3) 

1,08 
(2) 

0,35 
(1) 35,68 m² 

Rasa 6.773,66 
67,74 kWp 67,74 

(68) 
22,58 
(23) 

10,26 
(11) 

3,28 
(4) 338,68 m² 

Fonte: AROUCA, 2013. 

 

Tabela 5.4 - Investimento estimado entre equipamentos equivalentes. 

Sítio 

Sistema 
Fotovoltaico 

Aerogerador Vertical Aerogerador Horizontal 

R$ 6 m/s 12 m/s 6 m/s 12 m/s 

Cabo Frio 208.000,00 325.000,00 125.000,00 240.000,00 120.000,00 

Castelhanos 160.000,00 250.000,00 100.000,00 240.000,00 120.000,00 

Macaé 336.000,00 525.000,00 175.000,00 480.000,00 120.000,00 

Moela 480.000,00 750.000,00 250.000,00 600.000,00 240.000,00 

Ponta do Boi 128.000,00 200.000,00 75.000,00 240.000,00 120.000,00 

Rasa 1.088.000,00 1.700.000,00 575.000,00 1.320.000,00 480.000,00 

Fonte: AROUCA, 2013. 
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A partir da energia mensal estimada demandada por cada sítio, calcula-se a 

necessidade equivalente entre módulos fotovoltaicos (com respectivas áreas necessárias 

para captação), número de aerogeradores verticais (1kW) e número de aerogeradores 

horizontais (6kW), para suprir as respectivas demandas médias de cada sítio (Tabela 

5.3). 

Com os dados informados nas Tabelas 5.2 e 5.3, estima-se o custo médio de 

instalação para cada configuração de equipamentos equivalentes contidos na Tabela 5.4. 

Tomando-se os dados contidos no Capítulo 4 (Item 4.1), obtêm-se o custo da 

energia para cada sítio avaliado a partir da energia consumida projetada para um ano e 

dos custos anuais vinculados ao uso final do combustível fóssil para geração de energia 

(Tabela 5.5): 

 

Tabela 5.5 – Custos médios anuais da energia para cada sítio. 

Sítio Cabo Frio Castelhanos Macaé Moela 
Ponta do 

Boi 
Rasa 

Energia 
Consumida 
(MWh/ano) 

15,28 11,41 25,52 35,98 8,68 82,41 

Custo anual 
do diesel 

(R$) 
311.499,76 62.988,39 52.679,55 67.914,29 416.773,64 92.804,19 

Custo final 
da energia 
(R$/kWh) 

20,38 5,52 2,06 1,89 48,00 1,13 

 

Finalmente, projetam-se três cenários de geração de energia por diesel e 

complementação energética por FAE, a partir de análises de investimentos simples 

(Anexo J) utilizando-se os dados das Tabelas 5.4 e 5.5: 

- Cenário 1: 75% da energia gerada por diesel, com complementação           

solar-eólico (25%); 

- Cenário 2: 50% da energia gerada por diesel com complementação             

solar-eólico (50%); e 

- Cenário 3: 25% da energia gerada por diesel com complementação             

solar-eólico (75%). 

 

As Tabelas 5.6 a 5.11 resumem os dados relativos aos retornos de investimentos 

simples detalhados no Anexo J, para cada cenário proposto e aplicado a cada sítio. 
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Ressalta-se que foram utilizados na simulação dados para aerogeradores horizontais e 

verticais com velocidade do vento de 6 m/s e de 12 m/s, para cobrir as faixas de maior 

probabilidade de ocorrência de vento existentes nos sítios. 

 

Tabela 5.6 – Retorno do investimento para cenários relativos à entrada de FAE na 

geração de energia para o Farol de Cabo Frio. 

 

 

 

 

Tabela 5.7 – Retorno do investimento para cenários relativos à entrada de FAE na 

geração de energia para o Farol de Castelhanos. 

 

 

 

SOLAR (25%)  
VERTICAL 6 (31%)

SOLAR (25%)         
VERTICAL 12 (40%)

SOLAR (25%) 
HORIZONTAL 6 (50%)

SOLAR (25%) 
HORIZONTAL 12 (100%)

RETORNO DO 
INVESTIMENTO 

(ANO)
3 2 3 3

LUCRO PRESENTE 57.588,97R$              43.113,94R$              34.588,97R$                 34.588,97R$                    

SOLAR (50%)  
VERTICAL 6 (54%)

SOLAR (50%)      
VERTICAL 12 (60%)

SOLAR (50%) 
HORIZONTAL 6 (50%)

SOLAR (50%) 
HORIZONTAL 12 (100%)

RETORNO DO 
INVESTIMENTO 

(ANO)
2 2 2 2

LUCRO PRESENTE 3.727,88R$                113.727,88R$            64.227,88R$                 64.227,88R$                    

SOLAR (75%)  
VERTICAL 6 (85%)

SOLAR (75%)     
VERTICAL 12 (80%)

SOLAR (75%) 
HORIZONTAL 6 

SOLAR (75%) 
HORIZONTAL 12 (100%)

RETORNO DO 
INVESTIMENTO 

(ANO)
2 2 2 2

LUCRO PRESENTE 19.341,83R$              184.341,83R$            30.341,83R$                 162.341,83R$                   

C
A

B
O

 F
R

IO

CENÁRIO 1
DIESEL 75%

CENÁRIO 2
DIESEL 50%

CENÁRIO 3
DIESEL 25%

SOLAR (25%)  
VERTICAL 6 (30%)

SOLAR (25%)     
VERTICAL 12 (25%)

SOLAR (25%) 
HORIZONTAL 6 (50%)

SOLAR (25%) 
HORIZONTAL 12 (100%)

RETORNO DO 
INVESTIMENTO 

(ANO)
13 6 > 20 > 20

LUCRO PRESENTE 8.915,73R$                8.801,71R$                19.603,14-R$                     19.603,14-R$                     

SOLAR (50%)  
VERTICAL 6 (50%)

SOLAR (50%)      
VERTICAL 12 (50%)

SOLAR (50%) 
HORIZONTAL 6 (50%)

SOLAR (50%) 
HORIZONTAL 12 (100%)

RETORNO DO 
INVESTIMENTO 

(ANO)
10 6 10 10

LUCRO PRESENTE 424,04R$                  17.603,42R$              7.924,04R$                       7.924,04R$                       

SOLAR (75%)  
VERTICAL 6 (80%)

SOLAR (75%)     
VERTICAL 12 (75%)

SOLAR (75%) 
HORIZONTAL 6 (100%)

SOLAR (75%) 
HORIZONTAL 12 (100%)

RETORNO DO 
INVESTIMENTO 

(ANO)
11 6 13 7

LUCRO PRESENTE 10.814,03R$              26.405,13R$              1.997,18R$                       1.743,00R$                       

C
A

S
T

E
L

H
A

N
O

S

CENÁRIO 1
DIESEL 75%

CENÁRIO 2
DIESEL 50%

CENÁRIO 3
DIESEL 25%
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Tabela 5.8 – Retorno do investimento para cenários relativos à entrada de FAE na 

geração de energia para o Farol de Macaé9. 

 

 

 

 

Tabela 5.9 – Retorno do investimento para cenários relativos à entrada de FAE na 

geração de energia para o Farol da Moela9. 

 

 

 

                                                 
9 O símbolo (-) identifica os casos em que a economia de recursos gerada por FAE anualmente não é 
suficiente para cobrir os custos relativos à manutenção dos sistemas propostos. 

SOLAR (25%)  
VERTICAL 6 (29%)

SOLAR (25%)    
VERTICAL 12 (29%)

SOLAR (25%) 
HORIZONTAL 6 (50%)

SOLAR (25%) 
HORIZONTAL 12 (50%)

RETORNO DO 
INVESTIMENTO 

(ANO)
(-) > 20 > 20 > 20

LUCRO PRESENTE 217.262,92-R$            17.262,92-R$              157.262,92-R$               157.262,92-R$                   

SOLAR (50%)  
VERTICAL 6 (52%)

SOLAR (50%)    
VERTICAL 12 (57%)

SOLAR (50%) 
HORIZONTAL 6 (50%)

SOLAR (50%) 
HORIZONTAL 12 (100%)

RETORNO DO 
INVESTIMENTO 

(ANO)
(-) > 20 > 20 > 20

LUCRO PRESENTE 384.525,85-R$            34.525,85-R$              314.525,85-R$               74.525,85-R$                     

SOLAR (75%)  
VERTICAL 6 (85%)

SOLAR (75%)    
VERTICAL 12 (86%)

SOLAR (75%) 
HORIZONTAL 6 (75%)

SOLAR (75%) 
HORIZONTAL 12 (100%)

RETORNO DO 
INVESTIMENTO 

(ANO)
(-) > 20 (-) 20

LUCRO PRESENTE 551.788,77-R$            51.788,77-R$              471.788,77-R$               8.211,23R$                       

M
A

C
A

É

CENÁRIO 1
DIESEL 75%

CENÁRIO 2
DIESEL 50%

CENÁRIO 3
DIESEL 25%

SOLAR (25%)     
VERTICAL 6 (27%)

SOLAR (25%)    
VERTICAL 12 (30%)

SOLAR (25%) 
HORIZONTAL 6 (40%)

SOLAR (25%) 
HORIZONTAL 12 (50%)

RETORNO DO 
INVESTIMENTO 

(ANO)
(-) > 25 (-) > 25

LUCRO PRESENTE 319.535,87-R$             38.285,87-R$               409.535,87-R$                139.535,87-R$                   

SOLAR (50%)     
VERTICAL 6 (50%)

SOLAR (50%)    
VERTICAL 12 (50%)

SOLAR (50%) 
HORIZONTAL 6 (60%)

SOLAR (50%) 
HORIZONTAL 12 (100%)

RETORNO DO 
INVESTIMENTO 

(ANO)
(-) > 25 (-) > 25

LUCRO PRESENTE 582.821,74-R$             20.321,74-R$               549.071,74-R$                279.071,74-R$                   

SOLAR (75%)     
VERTICAL 6 (77%)

SOLAR (75%)    
VERTICAL 12 (80%)

SOLAR (75%) 
HORIZONTAL 6 (80%)

SOLAR (75%) 
HORIZONTAL 12 (100%)

RETORNO DO 
INVESTIMENTO 

(ANO)
(-) > 25 (-) > 25

LUCRO PRESENTE 902.357,61-R$             58.607,61-R$               688.607,61-R$                148.607,61-R$                   

M
O

E
L

A

CENÁRIO 1
DIESEL 75%

CENÁRIO 2
DIESEL 50%

CENÁRIO 3
DIESEL 25%
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Tabela 5.10 – Retorno do investimento para cenários relativos à entrada de FAE na 

geração de energia para o Farol da Ponta do Boi. 

 

 

 

Tabela 5.11 – Retorno do investimento para cenários relativos à entrada de FAE na 

geração de energia para o Farol da Rasa9. 

 

 

Algumas limitações foram consideradas para composição das Tabelas 5.6 a 5.11, 

elencadas a seguir: 

- a dificuldade de acesso aos sítios para instalação dos sistemas e manutenção 

periódica não foi valorada, fato que poderá ser minimizado através do treinamento do 

SOLAR (25%)     
VERTICAL 6 (25%)

SOLAR (25%)    
VERTICAL 12 (33%)

SOLAR (25%) 
HORIZONTAL 6 (50%)

SOLAR (25%) 
HORIZONTAL 12 (100%)

RETORNO DO 
INVESTIMENTO 

(ANO)
1 1 2 2

LUCRO PRESENTE 18.060,00R$               44.310,00R$               40.599,20R$                     40.599,20R$                     

SOLAR (50%)     
VERTICAL 6 (50%)

SOLAR (50%)    
VERTICAL 12 (67%)

SOLAR (50%) 
HORIZONTAL 6 (50%)

SOLAR (50%) 
HORIZONTAL 12 (100%)

RETORNO DO 
INVESTIMENTO 

(ANO)
1 1 1 1

LUCRO PRESENTE 36.120,00R$               88.620,00R$               15.120,00R$                     15.120,00R$                     

SOLAR (75%)     
VERTICAL 6 (75%)

SOLAR (75%)    
VERTICAL 12 (100%)

SOLAR (75%) 
HORIZONTAL 6 (100%)

SOLAR (75%) 
HORIZONTAL 12 (100%)

RETORNO DO 
INVESTIMENTO 

(ANO)
1 1 2 1

LUCRO PRESENTE 54.180,00R$               132.930,00R$             253.797,60R$                   85.680,00R$                     

P
O

N
T

A
 D

O
 B

O
I

CENÁRIO 1
DIESEL 75%

CENÁRIO 2
DIESEL 50%

CENÁRIO 3
DIESEL 25%

SOLAR (25%)  
VERTICAL 6 (25%)

SOLAR (25%)    
VERTICAL 12 (26%)

SOLAR (25%)    
HORIZONTAL 6 (25%)

SOLAR (25%) 
HORIZONTAL 12 (25%)

RETORNO DO 
INVESTIMENTO 

(ANO)
(-) (-) (-) (-)

LUCRO PRESENTE 949.850,66-R$            399.850,66-R$             819.850,66-R$                339.850,66-R$                  

SOLAR (50%)  
VERTICAL 6 (50%)

SOLAR (50%)    
VERTICAL 12 (67%)

SOLAR (50%) 
HORIZONTAL 6 (50%)

SOLAR (50%) 
HORIZONTAL 12 (75%)

RETORNO DO 
INVESTIMENTO 

(ANO)
(-) (-) (-) (-)

LUCRO PRESENTE 1.899.701,31-R$         799.701,31-R$             1.639.701,31-R$              919.701,31-R$                  

SOLAR (75%)  
VERTICAL 6 (75%)

SOLAR (75%)    
VERTICAL 12 (100%)

SOLAR (75%) 
HORIZONTAL 6 (100%)

SOLAR (75%) 
HORIZONTAL 12 (100%)

RETORNO DO 
INVESTIMENTO 

(ANO)
(-) (-) (-) (-)

LUCRO PRESENTE 2.849.551,97-R$         1.199.551,97-R$          2.459.551,97-R$              1.019.551,97-R$               

R
A

S
A

CENÁRIO 1
DIESEL 75%

CENÁRIO 2
DIESEL 50%

CENÁRIO 3
DIESEL 25%
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pessoal militar residente para efetuar a manutenção e uso de meios navais disponíveis 

nos locais para realizar a logística de transporte; 

- os custos relativos aos sistemas integradores para controle da entrada e saída 

das fontes de energia não foram incluídos, devido à diversidade de arquiteturas previstas 

em literatura, necessitando-se de estudo detalhado e especifico para cada sítio 

(MARTINS, 2007); e 

- os bancos de baterias para otimização do uso dos geradores a diesel, evitando-

se partidas desnecessárias para atender picos de demanda, não foram incluídos nos 

sistemas híbridos propostos, necessitando-se dimensioná-los de acordo com cada 

cenário proposto no estudo. 

A partir dos casos avaliados, observam-se oportunidades para geração de energia 

elétrica através de módulos fotovoltaicos e aerogeradores (horizontais ou verticais) nos 

sítios de Cabo Frio, Castelhanos e Ponta do Boi, com casos de retorno do investimento a 

curto e médio prazos, variando-se conforme a proporção de entrada das FAE para 

geração de energia e a intensidade dos recursos naturais existentes em cada sítio. 

Outra informação relevante levantada através das visitas nos sítios estudados 

refere-se ao dimensionamento de cada gerador. Constatou-se que cada unidade foi 

dimensionada tomando-se simplesmente a carga instalada dos complexos, fato que 

eleva o consumo específico de diesel por energia elétrica gerada. Em geral, o fator de 

carga (FC) das instalações é inferior a 20%, enquanto que a faixa indicada para 

operação ótima de motores a diesel está entre 70% a 90% da potência nominal máxima 

disponível (NEMA et al, 2008 e YAMEGUEU et al, 2011). Esta informação eleva a 

pegada ecológica dos sítios avaliados, potencializando-se externalidades negativas 

próximas ao local da fonte emissora (BONFÁ, 2011). 

 

Tabela 5.12 - Emissões associadas à queima de diesel para geração de energia. 

Poluente 
Fatores de Emissões 
(g/l de combustível) 

Monóxido de Carbono (CO) 4,0 
Hidrocarbonetos não queimados (UHC) 1,2 

Material Particulado (MP) 0,6 
Enxofre convertido em MP 2,2 

Nitróxido de Oxigênio (NOx) 35,0 
Fonte: KASSOY, 2002 apud COSTA, 2009. 
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Tabela 5.13 - Emissões anuais associadas à queima de diesel para geração de energia 

por sítio avaliado. 

Farol 

Consumo 
anual de 

diesel 
(litros) 

Poluentes (kg) 

Monóxido 
de 

Carbono 
(CO) 

Hidrocar-
bonetos 

não 
queimados 

(UHC) 

Material 
Particulado 

(MP) 

Enxofre 
convertido 

em MP 

Nitróxido 
de 

Oxigênio 
(NOx) 

Cabo Frio 20.440 81,76 24,53 12,26 44,97 715,40 
Castelhanos 26.280 105,12 31,54 15,77 57,82 919,80 

Macaé 20.440 81,76 24,53 12,26 44,97 715,40 
Moela 25.550 102,20 30,66 15,33 56,21 894,25 

Ponta do Boi 19.710 78,84 23,65 11,83 43,36 689,85 
Rasa 39.420 157,68 47,30 23,65 86,72 1.379,70 
Total 151.840 607,36 182,21 91,10 334,05 5.314,40 

Fonte: KASSOY, 2002 apud COSTA, 2009. 

 

Ainda sobre o recurso diesel, a Tabela 5.12 indica todos os fatores de emissões 

relacionados à queima do combustível para produção de energia. Em seguida, 

quantificam-se os poluentes totais emitidos anualmente (Tabela 5.13), que podem ser 

mitigados a partir da implementação de projetos de conservação de energia e eficiência 

energética, aliados a geração de energia por FAE, para redução ou até a neutralização da 

pegada ecológica de cada um dos sítios avaliados. 
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6. Conclusões e recomendações 

 

A inserção de FAE para geração de energia elétrica nos sítios estudados 

incorpora benefícios que vão além dos aspectos econômicos relacionados à necessidade 

logística e de uso do diesel. Há uma elevação na qualidade de vida dos militares 

residentes, fornecendo-lhes maior segurança e disponibilidade no fornecimento de 

energia elétrica para o uso em atividades profissionais e lúdicas, partindo-se da 

diversificação das fontes energéticas. Além disso, cria-se uma oportunidade de 

qualificação específica para os militares residentes, relativa à instalação e manutenção 

dos sistemas híbridos propostos, fundamental para a viabilidade e durabilidade dos 

mesmos. Sob o aspecto ecológico, verifica-se também a redução da pegada ecológica de 

cada um dos sítios relativa à diminuição ou até anulação dos agentes poluidores locais 

gerados pela queima do combustível fóssil. 

Não obstante a existência de áreas passíveis de instalação dos sistemas híbridos 

propostos para cada uma das ilhas avaliadas (Tabela 5.1), e tomando-se as premissas de 

formulação e informações apresentadas nas Tabelas 5.2 a 5.11, identificam-se cenários 

favoráveis à aplicação de FAE para apenas três sítios: 

- Farol de Cabo Frio: período entre 2 e 3 anos para retorno do investimento 

inicial aplicado para todas as topologias sugeridas; 

- Farol de Castelhanos: período de retorno de investimento entre 6 e 13 anos 

para todas as topologias excetuando-se o Cenário 1 com aerogeradores horizontais; e 

- Farol da Ponta do Boi: tomando-se somente o Cenário 1 proposto que é mais 

conservador quanto à entrada de FAE, refletindo-se em retornos imediatos de 

investimento, variando-se de 1 (um) a 2 (dois) anos para as topologias apresentadas. 

Ressalta-se ainda que a conservação de energia, a partir da implementação de 

ações de eficiência energética nos sítios estudados, poderá ser usada para reduzir a 

distância, informada no Capítulo 5, entre a curva de oferta de energia por fontes 

alternativas e a curva de demanda dos sítios avaliados, principalmente em altos 

consumos de curta duração identificados pelo uso de chuveiros elétricos. Sistemas 

compactos de aquecimento solar a partir de coletores planos são usados para 

complementação térmica ou substituição direta de chuveiros elétricos, com diversas 

referências atuantes no mercado nacional. Um sistema que atende a demanda de 

aquecimento de água para banho das residências dos sítios avaliados é o aquecedor solar 

compacto de 200 litros SolarMax, do fabricante Soletrol que, associado ao registro que 
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desempenha o função de misturador do mesmo fabricante, permite o uso do sistema sem 

necessidade de intervenções nas paredes das residências, podendo-se manter o chuveiro 

elétrico como aquecimento complementar (SOLETROL, 2013). Outras ações com 

possíveis impactos positivos são relacionadas aos sistemas de iluminação (substituição 

de lâmpadas incandescentes por unidades mais eficientes) e bombeamento (substituição 

de motores elétricos por unidades mais eficientes). 

O vetor energético ondas não foi avaliado financeiramente por falta de 

referências locais próximas aos sítios estudados, necessitando-se de aplicações pilotos 

para verificação dos verdadeiros custos em escala comercial. Porém, observa-se que o 

mesmo disponibiliza a maior densidade de energia entre todos os vetores envolvidos no 

estudo, fato constatado através dos valores contidos na Tabela 5.1. A proximidade dos 

sítios de Cabo Frio, Castelhanos e Ponta do Boi ao continente potencializa a instalação 

de usinas de energia de ondas, possibilitando a alimentação elétrica local e geração de 

excedentes, conforme Resolução 482 da ANEEL (2012), para as áreas de Arraial do 

Cabo (conexão com o continente através da rede elétrica existente na área de acesso a 

Praia do Pontal do Atalaia), Ilha Grande e Ilhabela, respectivamente, reduzindo-se o 

investimento em redes de transmissão e distribuição para a energia gerada. 

Por fim, procura-se a diversificação das fontes e o uso racional de energia para a 

redução da vulnerabilidade energética, não somente nos sistemas de energia avaliados, 

mas no âmbito global da MB, como parte fundamental do processo de mudança das 

atuais organizações militares, tornando-as ao final do processo “Organizações Militares 

Sustentáveis”. 

Recomenda-se para trabalhos futuros: 

- realizar campanhas de medição dos recursos avaliados no estudo (solar, eólico 

e ondas); 

- modelar os sistemas híbridos isolados propostos desenvolvendo ou utilizando 

softwares específicos de otimização, tais como HOMER ou RETSCREEN, que 

possibilitam, a partir da introdução de dados de demanda, recursos naturais presentes, 

custos vinculados e de possíveis ofertas de energia, simular diversas topologias de 

utilização. A cada simulação o software fornece a configuração ótima do sistema e 

calcula a análise de viabilidade econômica do sistema híbrido proposto; 

- ampliar campo de estudo para outras ilhas estratégicas e isoladas sob 

administração da MB; 
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- desenvolver um protótipo de gerador de energia de ondas, para prova de 

conceito e instalá-lo em uma planta piloto, fomentada através de projetos de pesquisa e 

desenvolvimento formalizados em parcerias público-privadas, com destaque para o sítio 

de Castelhanos com maior potencial de ondas calculado; 

 - estudar possíveis aplicações para o aproveitamento de todo o potencial de 

energia presente em cada sítio, aplicadas, por exemplo, a pesquisas científicas, produção 

de água potável, novos usos militares tais como recarga de baterias de submarinos de 

forma remota, estocagem de provimentos para apoio logístico a força naval de forma 

remota e outros; e 

- elaborar e publicar um programa similar ao desenvolvido pela Marinha 

Americana, para a identificação dos potenciais de redução da pegada ecológica militar e 

delimitação de objetivos com metas a cumprir em curto e longo prazos, centralizando-se 

a coordenação do programa no Ministério da Defesa, que possibilitará a celebração de 

diversos convênios com universidades públicas nacionais e parcerias público-privadas 

para implementação de ações de conservação de energia, eficiência energética e maior 

entrada de FAE para geração de energia elétrica em Organizações Militares. 
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Anexo A - Lista de Verificação do Farol de Cabo Frio 
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Anexo B - Lista de Verificação do Farol de Castelhanos 
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Anexo C - Lista de Verificação do Farol de Macaé 
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Anexo D - Lista de Verificação do Farol da Moela 
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Anexo E - Lista de Verificação do Farol da Ponta do Boi 
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Anexo F - Lista de Verificação do Farol da Rasa 
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Anexo G - Levantamento de carga instalada dos sítios avaliados 
 

G.1  Farol de Cabo Frio 

 

Usina de geração 

Aparelhos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada fluorescente 40W 2 80,00 

TUG - tomadas de uso geral 2 200,00 

Esmeril pequeno 1 300,00 

Total 580,00 

 

Residência #1 

Aparelhos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada fluorescente 40W 2 80,00 

Lâmpada incandescente - 100 W 7 700,00 

Ventilador de teto 1 73,00 

Televisor em cores - 29" (tubo) 2 202,00 

Aparelho de DVD 1 15,00 

Geladeira 1 porta frost free 1 55,00 

Chuveiro elétrico - 5500 W 1 5500,00 

Tomadas de uso geral 7 700,00 

Total 7325,00 

 

Residência #2 

Aparelhos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada fluorescente 40W 2 80,00 

Lâmpada incandescente - 100 W 7 700,00 

Sistema rádio de comunicação 1 1085,85 

Torradeira 1 800,00 

Liquidificador 2 429,87 

Aparelho de DVD 1 15,00 

Televisor em cores - 29" (tubo) 1 101,00 

Geladeira 1 porta frost free 1 55,00 

Chuveiro elétrico - 5500 W 1 5500,00 

Bomba d'água 1/2 CV 1 480,00 

Tomadas de uso geral 7 700,00 

Total 9946,72 
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Residência #3 

Aparelhos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada fluorescente 40W 2 80,00 

Lâmpada incandescente - 100 W 5 500,00 

Ventilador de teto 1 73,00 

Torradeira 1 800,00 

Aparelho de DVD 1 15,00 

Televisor em cores - 29" (tubo) 1 101,00 

Geladeira 2 portas frost free 1 79,00 

Chuveiro elétrico - 5500 W 1 5500,00 

Lavadora de roupas 1 450,00 

Bebedouro elétrico 1 100,00 

Tomadas de uso geral 7 700,00 

Total 8398,00 

 

Residência #4 (térreo) 

Aparelhos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada incandescente - 100 W 14 1400,00 

Ventilador de teto 1 73,00 

Aparelho de DVD 1 15,00 

Televisor em cores - 29" (tubo) 1 101,00 

Rádio elétrico pequeno 1 5,00 

Geladeira 2 portas frost free 1 79,00 

Chuveiro elétrico - 5500 W 1 5500,00 

Sanduicheira 1 669,60 

Computador 1 63,00 

Monitor 1 55,00 

No-break 1 3810,00 

Sistema radar de ondas 1 2000,00 

Tomadas de uso geral 7 700,00 

Total 14470,60 

   
Residência #4 (ss) 

Aparelhos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada incandescente - 100 W 6 600,00 

Freezer vertical frost free 1 75,00 

Freezer horizontal 1 150,00 

Total 825,00 
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Iluminação externa 

Aparelhos elétricos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada incandescente - 150W 12 1800,00 

Total 1800,00 

 

Carga instalada total 

Local 
Potência 

(W) 

Usina de geração 580,00 

Residência #1 7325,00 

Residência #2 9946,72 

Residência #3 8398,00 

Residência #4 (térreo) 14470,60 

Residência #4 (ss) 825,00 

Iluminação externa 1800,00 

Total 43345,32 

TOTAL (kVA) FP = 0,92 47,11 

 

G.2 Farol de Castelhanos 

 

Paiol de óleo e sobressalentes 

Aparelhos elétricos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Bomba abastecimento 1 CV 1 736,00 

Total 736,00 

 

Usina de geração 

Aparelhos elétricos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada fluorescente compacta 16W 3 48,00 

TUG - tomadas de uso geral 1 100,00 

Total 148,00 

 

Iluminação externa 

Aparelhos elétricos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada fluorescente compacta 16W 20 320,00 

Total 320,00 
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Residência principal 

Aparelhos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada fluorescente compacta 16W 11 176,00 

Lâmpada fluorescente tubular 20W 6 120,00 

Estação rádio 1 762,00 

Torradeira 3 2400,00 

Liquidificador 3 644,80 

Receptor de TV 3 75,00 

Televisor em cores - 21" (tubo) 3 303,00 

Aparelho de som 3 em 1 3 330,00 

Geladeira 1 porta frost free 3 165,00 

Freezer vertical frost free 1 75,00 

Freezer horizontal 1 66,04 

Chuveiro elétrico - 5500 W 3 16500,00 

Cafeteira elétrica 3 218,83 

Lâmpada do farol 1 500,00 

Motor do farol 1 368,00 

Lavadora de roupas 1 480,00 

Tomadas de uso geral 40 4000,00 

Total 27183,68 

 

Carga instalada total 

Local 
Potência 

(W) 

Paiol de óleo e sobressalentes 736,00 

Usina 148,00 

Residência principal 27183,68 

Iluminação externa 320,00 

Total 28387,68 

TOTAL (kVA) FP = 0,81 35,05 

 

G.3 Farol de Macaé 

Paiol do mestre 

Aparelhos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada incandescente 150W 4 600,00 

Lâmpada fluorescente 40W 1 40,00 

Esmeril 1 550,00 

Bomba d'água 1 736,00 

Tomadas de uso geral 6 600,00 

Total 2526,00 
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Estação rádio 

Aparelhos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada fluorescente 40W 2 80,00 

Fonte UHF/VHF 1 1200,00 

Tomadas de uso geral 4 400,00 

Total 1680,00 

 

Cisterna e caixa d'agua 

Aparelhos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Bomba fixa 1 736,00 

Bomba móvel 1 736,00 

Total 1472,00 

 

Residência #1 (comando) 

Aparelhos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada incandescente 150W 6 900,00 

Lâmpada incandescente - 60W 1 60,00 

Liquidificador 1 214,93 

Aparelho de DVD 1 15,00 

Televisor em cores - 29" (tubo) 1 101,00 

Home theater - 350 W 1 350,00 

Geladeira 1 porta frost free 1 55,00 

Freezer vertical frost free 1 75,00 

Chuveiro elétrico - 5500 W 1 5500,00 

Tomadas de uso geral 8 800,00 

Total 8070,93 

 

Usina 

Aparelhos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada fluorescente 20W 10 200,00 

Lâmpada incandescente 60 W 1 60,00 

Bombas de combustível 2 1472,00 

Tomadas de uso geral 3 300,00 

Total 2032,00 
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Residência #2 

Aparelhos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada incandescente 150W 6 900,00 

Lâmpada incandescente - 60W 1 60,00 

Liquidificador 1 214,93 

Aparelho de DVD 1 15,00 

Televisor em cores - 29" (tubo) 1 101,00 

Home theater - 350 W 1 350,00 

Geladeira 1 porta frost free 1 55,00 

Freezer vertical frost free 1 75,00 

Chuveiro elétrico - 5500 W 1 5500,00 

Tomadas de uso geral 8 800,00 

Total 8070,93 

 

Residência #3 

Aparelhos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada incandescente 150W 6 900,00 

Lâmpada incandescente - 60W 1 60,00 

Liquidificador 1 214,93 

Aparelho de DVD 1 15,00 

Televisor em cores - 29" (tubo) 1 101,00 

Home theater - 350 W 1 350,00 

Geladeira 1 porta frost free 1 55,00 

Freezer vertical frost free 1 75,00 

Chuveiro elétrico - 5500 W 1 5500,00 

Tomadas de uso geral 8 800,00 

Total 8070,93 

 

Residência #4 

Aparelhos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada incandescente 150W 6 900,00 

Lâmpada incandescente - 60W 1 60,00 

Liquidificador 1 214,93 

Aparelho de DVD 1 15,00 

Televisor em cores - 29" (tubo) 1 101,00 

Home theater - 350 W 1 350,00 

Geladeira 1 porta frost free 1 55,00 

Freezer vertical frost free 1 75,00 

Chuveiro elétrico - 5500 W 1 5500,00 

Tomadas de uso geral 8 800,00 

Total 8070,93 
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Residência #5 

Aparelhos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada incandescente 150W 6 900,00 

Lâmpada incandescente 60W 1 60,00 

Liquidificador 1 214,93 

Aparelho de DVD 1 15,00 

Televisor em cores - 29" (tubo) 1 101,00 

Home theater - 350 W 1 350,00 

Geladeira 1 porta frost free 1 55,00 

Freezer vertical frost free 1 75,00 

Chuveiro elétrico - 5500 W 1 5500,00 

Tomadas de uso geral 8 800,00 

Total 8070,93 

 

Tanque de combustível 

Aparelhos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada fluorescente 40W 6 240,00 

Tomadas de uso geral 2 200,00 

Total 440,00 

 

Construção do farol 

Aparelhos elétricos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Motor farol 1 250,00 

Lâmpada farol 1 500,00 

Total 750,00 

 

Carga instalada total 

Local 
Potência 

(W) 

Iluminação externa 2520,00 

Galpão 250,00 

Paiol do mestre 2526,00 

Estação rádio 1680,00 

Cisterna e caixa d'agua 1472,00 

Residência #1 (comando) 8070,93 

Residência #2 8070,93 

Residência #3 8070,93 

Residência #4 8070,93 

Residência #5 8070,93 
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Usina 2032,00 

Tanque de combustível 440,00 

Construção do farol 750,00 

Total 52024,67 

Total (kVA) FP = 0,87 59,80 

 

G.4 Farol da Moela 

 

Paiol de combustível 

Aparelhos elétricos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada incandescente - 100 W 2 200,00 

Bomba abatecimento 1 CV 2 960,00 

Total 1160,00 

 

Usina de Geração 

Aparelhos elétricos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada incandescente - 100 W 3 300,00 

TUG - tomadas de uso geral 1 100,00 

Exaustor 2 146,00 

Esmeril pequeno ¼ CV 1 240,00 

Total 786,00 

 

Compartimento do DGPS 

Aparelhos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada incandescente - 100 W 5 500,00 

Transmissor NDB-200 1 200,00 

Ar condicionado 9.000 BTU 1 536,67 

Tomadas de uso geral 6 600,00 

Total 1836,67 

 

Residência #1 (maquinista) - desativada 

Aparelhos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada incandescente - 100 W 16 1600,00 

Chuveiro elétrico - 5500 W 2 11000,00 

Tomadas de uso geral 36 3600,00 

Total 16200,00 
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Compartimento do gerador de emergência 

Aparelhos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada incandescente - 100 W 2 200,00 

Tomadas de uso geral 2 200,00 

Total 400,00 

Gerador Briggs & Stratton a gasolina - EXL8000 

15HP - 13500W 

 

 

Residência #2 (faroleiro) 

Aparelhos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada incandescente - 100 W 11 1100,00 

Ventilador de teto 4 292,00 

Torradeira 1 800,00 

Liquidificador 1 214,93 

Aparelho de DVD 1 15,00 

TV em cores - 29" (tubo) 1 101,00 

Home theater - 350 W 1 350,00 

Geladeira 1 porta frost free 1 55,00 

Freezer vertical frost free 1 75,00 

Chuveiro elétrico - 5500 W 1 5500,00 

Forno micro-ondas - 25 l 1 1398,00 

Cafeteira elétrica 1 218,83 

Bomba d'água 1/2 CV 1 480,00 

Tomadas de uso geral 12 1200,00 

Total 11799,77 

 

 

Estação rádio 

Aparelhos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada incandescente - 100 W 5 500,00 

Sistema UHF 1 1100,00 

Sistema VHF 1 7040,00 

Ar condicionado de 20.000 BTU 1 1223,67 

Computador 2 698,00 

Tomadas de uso geral 15 1500,00 

Total 12061,67 
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Residência #3 (maquinista) 

Aparelhos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada incandescente - 100 W 9 900,00 

Ventilador de teto 3 219,00 

Aparelho de DVD 1 15,00 

TV em cores - 29" (tubo) 1 101,00 

Freezer vertical frost free 1 75,00 

Geladeira 1 porta frost free 1 55,00 

Sanduicheira 1 669,60 

Forno micro-ondas - 25 l 1 1398,00 

Cafeteira elétrica 1 218,83 

Chuveiro elétrico - 5500 W 1 5500,00 

Bomba d'água 1/3 CV 1 410,00 

Tomadas de uso geral 11 1100,00 

Total 10661,43 

 

Residência #4 (dupla: sub-oficial e hóspede) 

Aparelhos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada incandescente - 100 W 10 1000,00 

Ventilador de teto 6 438,00 

Aparelho de DVD 2 30,00 

TV em cores - 29" (tubo) 2 202,00 

Freezer vertical frost free 2 75,00 

Geladeira 1 porta frost free 2 55,00 

Lavadora de roupas 1 500,00 

Sanduicheira 2 669,60 

Forno micro-ondas - 25 l 2 1398,00 

Cafeteira elétrica 2 218,83 

Chuveiro elétrico - 5500 W 2 11000,00 

Bomba d'água 1/3 CV 1 410,00 

Tomadas de uso geral 22 2200,00 

Total 18196,43 
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Construção do farol 

Aparelhos elétricos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada incandescente - 100 W 2 200,00 

Motor farol 1 250,00 

Lâmpada farol 1 1000,00 

Tomadas de uso geral 3 300,00 

Total 1750,00 

 

Carga instalada total 

Local 
Potência 

(W) 

Paiol de combustível 1160,00 

Usina de geração 786,00 

Compartimento do DGPS 1836,67 

Residência #1 (maquinista) - desativada 16200,00 

Compartimento do gerador de emergência 400,00 

Residência #2 (faroleiro) 11799,77 

Estação rádio 12061,67 

Residência #3 (maquinista) 10661,43 

Residência #4 (dupla: sub-oficial e hóspede) 18196,43 

Construção do farol 1750,00 

Total 74.851,97 

Total (kva) FP = 0,96 77,97 

 

G.5 Farol da Ponta do Boi 

 

Paiol de combustível 

Aparelhos elétricos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada incandescente - 100 W 1 100,00 

TUG - tomadas de uso geral 1 100,00 

Total 200,00 

 

 

Paiol de pronto uso 

Aparelhos elétricos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada incandescente - 100 W 1 100,00 

TUG - tomadas de uso geral 1 100,00 

Total 200,00 
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Faxinaria 

Aparelhos elétricos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada incandescente - 100 W 1 100,00 

TUG - tomadas de uso geral 1 100,00 

Total 200,00 

 

Usina de geração 

Aparelhos elétricos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada incadescente - 150 W 2 300,00 

TUG - tomadas de uso geral 3 300,00 

Esmeril pequeno ¼ CV 1 240,00 

Total 840,00 

 

 

Residência #1 

Aparelhos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada incandescente - 100 W 9 900,00 

Chuveiro elétrico - 5500 W 1 5500,00 

Freezer vertical/horizontal 1 66,04 

Geladeira 2 portas frost free 1 79,00 

TV em cores - 29" (tubo) 1 101,00 

Aparelho de DVD 1 15,00 

Home theater - 350 W 1 350,00 

Forno micro-ondas - 25 l 1 1398,00 

Tomadas de uso geral 11 1100,00 

Total 9509,04 

 

Construção do farol 

Aparelhos elétricos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada incandescente - 100 W 2 200,00 

Motor farol 1 368,00 

Lâmpada farol 1 500,00 

Tomadas de uso geral 3 300,00 

Total 1368,00 
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Residência #2 (faroleiro) 

Aparelhos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada incandescente - 100 W 11 1100,00 

Ventilador de teto 4 292,00 

Torradeira 1 800,00 

Liquidificador 1 214,93 

Aparelho de DVD 1 15,00 

TV em cores - 29" (tubo) 1 101,00 

Home theater - 350 W 1 350,00 

Geladeira 1 porta frost free 1 55,00 

Freezer vertical frost free 1 75,00 

Chuveiro elétrico - 5500 W 1 5500,00 

Forno micro-ondas - 25 l 1 1398,00 

Cafeteira elétrica 1 218,83 

Bomba d'água 1/2 CV 1 480,00 

Tomadas de uso geral 15 1500,00 

Total 12099,77 

 

 

 

Carga instalada total 

Local 
Potência 

(W) 

Paiol de combustível 200,00 

Paiol de pronto uso 200,00 

Faxinaria 200,00 

Usina de geração 840,00 

Residência #1 9509,04 

Residência #2 (faroleiro) 12099,77 

Construção do farol 1368,00 

Total 24416,81 

TOTAL (kVA) FP = 0,77 31,71 
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G.6 Farol da Rasa 

 

Usina de geração 

Aparelhos elétricos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada fluorescente 40 W 8 320,00 

Lâmpada incandescente - 150 W 1 150,00 

TUG - tomadas de uso geral 8 800,00 

Bomba d'água 3/4 CV 1 552,00 

Esmeril pequeno 1 373,00 

Total 2195,00 

 

 

Farol 

Aparelhos elétricos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada incandescente - 100 W 8 800,00 

Bomba d'água 1/2 CV 1 480,00 

Lâmpada do farol 1 1000,00 

Total 2280,00 

 

 

Casa de bombas 

Aparelhos elétricos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Bomba d'água 1 CV 2 1472,00 

Total 1472,00 

 

 

Residência #2 

Aparelhos elétricos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada incandescente - 100 W 5 500,00 

Torradeira 1 800,00 

Liquidificador 2 429,87 

Aparelho de DVD 1 15,00 

TV em cores - 29" (tubo) 1 101,00 

Geladeira 1 porta frost free 1 55,00 

Chuveiro elétrico - 5500 W 1 5500,00 

Tomadas de uso geral 13 1300,00 

Total 8700,87 
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Residência principal 

Aparelhos elétricos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada fluorescente 40 W 12 480,00 

Lâmpada incandescente - 100 W 12 1200,00 

Ventilador de teto 1 73,00 

TV em cores - 29" (tubo) 5 505,00 

Aparelho de DVD 1 15,00 

Geladeira 2 portas frost free 2 158,00 

Freezer vertical/horizontal 1 66,04 

Chuveiro elétrico - 5500 W 2 11000,00 

Racks polícia federal #1 1 3500,00 

Racks polícia federal #2 3 10500,00 

Ar condicionado tipo split menor ou 
igual a 10.000 BTU 

6 3557,20 

Rack DGPS 1 3500,00 

Lavadora de roupas 1 147,00 

Computador 2 1200,00 

Panificadora 1 600,00 

Grill 1 641,00 

Filtro purificador 1 200,00 

Tomadas de uso geral 27 2700,00 

Total 40042,24 

 

 

 

 

Residência #3 

Aparelhos elétricos 
Quantidade Potência 

(UN) (W) 

Lâmpada incandescente - 100 W 5 500,00 

Torradeira 1 800,00 

Liquidificador 2 429,87 

Aparelho de DVD 1 15,00 

TV em cores - 29" (tubo) 1 101,00 

Geladeira 1 porta frost free 1 55,00 

Chuveiro elétrico - 5500 W 1 5500,00 

Tomadas de uso geral 13 1300,00 

Total 8700,87 
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Carga instalada total 

Local 
Potência 

(W) 

Usina de geração 2195,00 

Residência principal 40042,24 

Casa de bombas 1472,00 

Residência #2 8700,87 

Residência #3 8700,87 

Farol 2280,00 

Iluminação externa 2300,00 

Total 65690,98 

TOTAL (kva) FP = 0,95 69,15 
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Anexo H - A Amazônia Azul e Sinalização Náutica na MB 
 

A fiscalização e presença do país na Amazônia Azul são fundamentais para a 

soberania nacional, defendendo e usufruindo de forma racional e sustentável os recursos 

nela presentes em prol da sociedade brasileira, contextualizadas nas seções a seguir. A 

aplicação das FAE em ilhas oceânicas e estratégicas da MB elevará a segurança 

energética das organizações militares instaladas e reduzirá os custos logísticos de 

transporte de combustíveis fósseis e os impactos ambientais advindos da queima destes 

combustíveis, presentes nos sítios de sinalização náutica foco deste estudo. 

 

H.1 A Amazônia Azul 

 

O mar sempre esteve presente na história do Brasil. Em 1500, os portugueses 

fundearam suas caravelas, da mesma forma em que nossos invasores franceses e depois 

os holandeses. A atuação da Esquadra Brasileira teve papel fundamental para a 

consolidação do nosso território, em ações de defesa em vários Estados da federação e 

na Tríplice Fronteira (Região Cisplatina), impedindo a fragmentação do território 

nacional. Descata-se também, a participação brasileira nas duas guerras mundiais, na 

defesa do Atlântico Sul, com maior número de baixas no mar se comparado com a 

participação nacional em terra. Sempre o mar sendo parte determinante no destino do 

país, e objeto de cobiça externa. Como forma de proteção dos direitos de uso e 

conhecimento das riquezas do mar pertencente a cada nação, iniciaram-se debates 

internacionais para criação de um novo ordenamento jurídico internacional. 

O Direito do Mar vem sendo discutido formalmente desde 1930 em busca de 

mecanismos jurídicos que alcançassem a aceitação internacional, através da extinta Liga 

das Nações. As duas conferências posteriores, capitaneadas pela ONU em 1958 e 1960, 

também não encontraram um denominador comum. Neste período, o Brasil incorporou 

unilateralmente ao seu território a plataforma continental, em termos geomorfológicos, 

através do Decreto nº. 28.840/50. 

A Assembleia Geral de 1967 iniciou um longo período de negociações de cinco 

anos, culminando na III Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, em 

1973. Nesta época, O Brasil estabeleceu seu mar territorial em 200 milhas náuticas, 

novamente sem qualquer vínculo internacional a ONU, através do Decreto-Lei nº. 

1.098/70. 
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Entre 1973 e 1982, cerca de 170 Estados participaram das negociações, que 

abrangeram pontos previamente discutidos nas três conferências. Assim foi criada a 

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), traduzida para 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar - CNUDM, ou simplesmente 

Convenção da Jamaica, ordenamento jurídico internacional de maior relevância nas 

relações internacionais, que engloba questões múltiplas e relevantes, porém sem esgotar 

o tema da problemática marítima. O texto final é composto por 17 partes, entre 320 

artigos e nove anexos. O Brasil ratificou o conteúdo da CNUDM em 22 de dezembro de 

1988, que passou a vigorar em nível internacional no dia 16 de novembro de 1994 

(CEMBRA, 2012). 

A principal contribuição da CNUDM foi a delimitação dos espaços marítimos 

padrões ratificados por mais de 160 nações até 2010, descritos a seguir. 

 

Mar territorial e zona contígua 

O mar territorial estende a soberania de um Estado além de seu território (solo e 

subsolo), espaço aéreo sobrejacente e suas águas interiores, fixado em 12 milhas 

náuticas (12M), traçado a partir de linhas de base retas e normais ao território. 

Cabe ressaltar o direto de “passagem inocente” pelo mar territorial previsto para 

navios de qualquer Estado, seja ele costeiro ou sem litoral, desde que o faça sem 

prejuízos a paz, boa ordem ou a segurança do Estado costeiro (CEMBRA, 2012). 

A zona contígua é a extensão do mar territorial por mais 12M, totalizando 24M a 

partir das mesmas linhas de base retas e normais ao território, onde o Estado costeiro 

pode exercer medidas de fiscalização contra a imigração ilegal, fiscais, aduaneiras e 

sanitárias exclusivas daquele Estado. 

 

Zona econômica exclusiva (ZEE) 

Chama-se de ZEE a região situada a 200M das linhas de base utilizadas para 

delimitar o mar territorial nacional. Assim é formada por 188M entre o mar territorial e 

o final da ZEE. A soberania não é mais plena, limitando-se a (CEMBRA, 2012): 

- exploração, aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais vivos e 

não vivos; 

- atividades de exploração e aproveitamento da produção de energia para fins 

econômicos a partir das ondas, correntes marítimas e dos ventos (off-shore); 
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- instalação de estruturas para proteção e preservação do meio marinho, fixando 

e fiscalizando as capturas autorizadas dos recursos vivos existentes; e 

- jurisdição para construção de ilhas artificiais, plataformas de petróleo e gás e 

para pesquisa científica. 

 

Plataforma continental 

O artigo 76 da CNUDM fixa a extensão máxima da plataforma continental do 

Estado costeiro até 350M como limite exterior da margem continental, podendo exceder 

este valor, porém sem ultrapassar 100M da isóbata de 2500m de profundidade. O 

Estado costeiro deverá inicialmente fazer um levantamento oceanográfico minucioso 

dos limites exteriores da plataforma continental como citado anteriormente e elaborar 

uma proposta de acordo com o Anexo II da CNUDM, que será avaliada pela Comissão 

de Limites da Plataforma Continental (CLPC), que conta com 21 peritos internacionais 

eleitos pelos Estados-Partes da CNUDM. Todas as questões técnicas levantadas pela 

Comissão deverão ser atendidas pelo Estado costeiro para ao final contabilizar a área da 

plataforma continental como parte de sua ZEE. 

A CLPC, até maio de 2009, prazo colocado para recebimento das propostas 

recebeu 51 propostas e analisou nove (Rússia, Brasil, Austrália, Irlanda, 

Espanha/França/Irlanda/Reino Unido, Nova Zelândia, França/Guiana Francesa/Nova 

Caledônia, México e Noruega). Outras quatro estão em análise (Japão, Indonésia, 

Barbados e Reino Unido/Ilha de Ascensão), com previsão da última proposta 

encaminhada (Cuba) ser avaliada até 2030 (CEMBRA, 2012). 

O Brasil, mediante o LEPLAC (Plano de Levantamento da Plataforma 

Continental Brasileira), apresentou sua proposta em maio de 2004, após 18 anos de 

estudos e levantamentos. Em setembro de 2004 a proposta começou a ser avaliada 

finalizando-se em 2007, quando recomendações da CLPC foram encaminhadas ao 

Brasil. Somente 15% da área pleiteada foi comentada, especificamente áreas relativas 

ao Cone do Rio Amazonas, à cadeia Vitória-Trindade, cadeia Norte-Brasileira e à área 

da margem continental sul (Figura H.1). A princípio o Brasil solicitou esclarecimentos a 

CLPC, por identificar comentários ambíguos nas recomendações, sustentando-se a 

veracidade dos dados encaminhados inicialmente, os quais seriam suficientes e 

necessários para justificar com base científica o pleito brasileiro. Segundo o Artigo 8 do 

Anexo II da CNUDM, no caso do Estado Costeiro discordar das recomendações da 

comissão, deverá apresentar, dentro de um prazo razoável, uma proposta revisada ou 
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uma nova proposta, fato este que ainda não ocorreu até a presente data, devido a 

necessidade de inclusão de novos dados oceanográficos, já coletados por navios de 

pesquisa estrangeiros, que certificarão e complementarão os dados anteriores coletados. 

Fato complementar bastante positivo ocorreu durante a 26ª Sessão da CLPC, realizada 

em agosto e setembro de 2010, onde foi decidido que as submissões revistas, tais como 

as da Rússia e do Brasil, quando reapresentadas à CLPC, terão prioridade de avaliação 

sobre as demais. 

Assim o somatório das áreas referentes ao mar territorial brasileiro e ZEE 

(3.540.000 km²) e área pleiteada da plataforma continental (960.000 km²) totaliza 

aproximadamente 4.500.000 km², denominada estrategicamente de Amazônia Azul por 

ter área próxima a hoje registrada na Amazônia Legal, que possui área 

aproximadamente de 5.200.000 km² (Figura H.1). No prolongamento até 350 milhas 

náuticas da PC, somente será permitido a exploração e explotação dos recursos do solo 

e subsolo marinhos, mas não dos recursos vivos da camada líquida (CEMBRA, 2012). 

O significado estratégico e econômico do mar territorial brasileiro é refletido nas 

atividades econômicas realizadas nessa imensa área oceânica. No mar ou através dele 

encontram-se incomensuráveis riquezas ou possibilidades de exploração tais como: 

- fonte de energia através da exploração do petróleo, da energia dos oceanos e de 

recursos minerais; 

- fonte de alimentos através da pesca e maricultura; 

- extensa rede de transporte marítimo e estruturas de suporte no continente; 

- turismo marítimo; 

- pesquisas científicas nos ecossistemas costeiros, biotecnologia marinha e 

estudos das mudanças climáticas. 

Cerca de 30% da energia primária consumida no País são provenientes do 

petróleo. A exploração na margem continental brasileira se inicia em Guaricema/SE 

(1969) e Ubarana/RN (1973), através de alguns poços exploratórios em bacias 

submarinas. Porém, a produção em escala foi realizada na Bacia de Campos, em 

Garoupa (1974) e Namorado (1975). O primeiro campo gigante foi descoberto pela 

Petrobras aproximadamente 15 anos após as primeiras incursões submarinas, no talude 

continental da Bacia de Campos, seguidos pelos campos gigantes de Albacora, Marlim, 

Barracuda-Caratinga e Roncador em 1996. Em 1998, a produção saltou para 1 milhão 

de barris/dia (58% do consumo nacional) e alcançou o patamar de 1,5 milhões de 

barris/dia (85% do consumo nacional) em 2002. A busca por novas reservas 



184 

intensificaram a exploração do petróleo em águas profundas, nas porções norte e sul da 

Bacia de Campos, além das Bacias de Santos, Mexilhão, Lagosta, Cavalo-Marinho, 

Uruguá, Tambaú, dentre outras. A produção elevou-se para 1,8 milhões de barris/dia, 

atingindo a necessidade demandada internamente no país à época. A Petrobras atingiu a 

marca de 2 milhões de barris/dia em 2008, totalizando ao ano cerca de $40 bilhões de 

dólares, com produção de gás no mar da ordem de 17.000 m³/dia (MB, 2012b). A Bacia 

de Campos sozinha é responsável por cerca de 70% da produção nacional petrolífera 

(PETROBRAS, 2013a). 

 

 

Figura H.1 - Zona Econômica Exclusiva (azul claro) e a Plataforma Continental 

Brasileira - área aceita pela CLPC (azul escuro) e área comentada (laranja). 

(Fonte: Marinha do Brasil). 

 

Com o avanço da tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas e 

evolução do conhecimento obtido com as perfurações e levantamentos sísmicos 

realizados, procedimentos inovadores foram testados em lâminas d’água superiores a 
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2000m, alcançando-se reservatórios entre 5000 e 7000m. Perfurou-se em 2005 o 

primeiro poço na seção pré-sal da Bacia de Santos, encontrando-se gás e condensado, 

caracterizando-se a região pela presença de um sistema petrolífero promissor. A área 

total estimada para a província do pré-sal é de aproximadamente 149.000 km², dos quais 

cerca de 28% já se encontram sob concessão. Dados das descobertas atuais informam 

produção atual superior a 300.000 barris/dia nesta província, chegando a 1 milhão de 

barris por dia em 2017, projetando duplicar a produção atual do País alcançando-se o 

patamar de 4 milhões de barris/dia (PETROBRAS, 2013b). 

Fatores diferenciais caracterizam positivamente o aproveitamento dos recursos 

do mar para geração de energia (CEMBRA, 2012): 

- extensas áreas ocupadas; 

- ampla distribuição mundial dos oceanos; e 

- altas densidades energéticas (maiores entre todas as fontes renováveis). 

O mar territorial brasileiro tem papel fundamental para diversificação da matriz 

energética e para o desenvolvimento sustentável, notoriamente através do 

aproveitamento da energia dos oceanos, distribuída em energia das ondas e energia das 

marés. A costa brasileira, de aproximadamente 7.408km de extensão, tem potencial de 

oferta de 114 GW, distribuído em energia das marés na Região Norte (Amapá e Pará) e 

no Maranhão e em energia das ondas, nas demais regiões do país. 

Assim avanços em protótipos nacionais para aproveitamento dessas fontes 

colocariam o Brasil na vanguarda da geração por fontes renováveis, gerando-se 

oportunidades para a indústria nacional de inserção neste novo mercado, além de 

redução da emissão de gases de efeito estufa. 

Os recursos minerais existentes nos oceanos, a exceção dos hidrocarbonetos que 

compõem o petróleo, tem sido relativamente pouco explorados como fonte de recursos. 

A falta de conhecimento sobre o verdadeiro potencial mineral dos mares aliado ao custo 

dessas investigações, a abundância dos recursos minerais em terra e a dificuldade 

técnica de extração econômica dos recursos aliada aos baixos valores de 

comercialização dos mesmos são pontos que diminuem o interesse na mineração 

submarina. No Brasil, as áreas com a presença de recursos minerais de interesse 

econômico são chamadas de ARIM - Áreas de Relevante Interesse Mineral, 

subdivididas em (CEMBRA, 2012): 

- insumos para a construção civil, tais como areia e cascalho; 
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- insumos para a agricultura em depósitos de minerais bioclásticos, ricos em 

carbonato de cálcio; 

- materiais não metálicos, tais como anídrica, gipsita, halita, potássio e sais de 

manganês (chamada de “sal” pela indústria do petróleo); 

- materiais metálicos, formados por minerais pesados; e 

- insumos energéticos, tais como carvão mineral e hidratos de metano. 

Ressalta-se também a importância da Amazônia Azul em relação à fonte de 

alimentos, emprego e renda oriundos da pesca e maricultura. No cenário mundial de 

pesca por captura houve um crescimento considerável entre 1940 e 1990, 

respectivamente de 15 milhões para 80 milhões de toneladas de pescado, estabilizando-

se a partir de então, passando a variar entre 80 e 87 milhões indicando-se estagnação 

deste tipo de atividade. O Brasil ocupa a 25ª posição no ranking dos principais países 

produtores, com produção de 785.369 toneladas (FAO, 2010). A baixa produtividade 

nacional, se comparada com a China com produção anual superior a 15 milhões de 

toneladas (FAO, 2010), está condicionada a frota obsoleta, de elevado custo 

operacional, e às condições oceanográficas desfavoráveis na extensão de sua costa, com 

escassez de nutrientes na camada eufótica, na qual ocorre a fotossíntese com a presença 

de luz, produzindo-se a biomassa primária da cadeia trófica. Em poucas regiões do 

litoral brasileiro ocorre o efeito chamado de ressurgência em determinadas épocas do 

ano, no qual águas oceânicas geladas e ricas em nutrientes afloram na costa brasileira, 

como é o caso do litoral de Cabo Frio-RJ. 

Segundo a FAO (2010), a produção mundial de pesca por captura e aquicultura 

(criação de organismos aquáticos em cativeiro) para consumo humano foi superior a 

148 milhões de toneladas em 2010, com a aquicultura contribuindo com 40% desse 

total, com quase 60 milhões de toneladas. Se comparado com os dados de 1970, a 

contribuição da aquicultura subiu de 3% para o patamar atual (CEMBRA, 2012). Assim 

esta atividade desponta como solução para redução do déficit entre oferta e demanda de 

pescado no mercado mundial por esgotamento dos estoques pesqueiros. A maricultura 

brasileira produziu, em 2007, 78.405 toneladas entre moluscos, concentrando-se em 

mexilhões em Santa Catarina, e crustáceos, predominantemente o camarão marinho 

nordestino, sem resultados expressivos na produção de peixes marinhos (IBAMA, 

2007).  

O mar também foi o rumo de união econômica entre o Brasil e o mundo. Cerca 

de 95% do comércio exterior brasileiro é realizado por via marítima, totalizando mais de 
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180 bilhões de dólares por ano, movimentando mais de 40 portos nas atividades de 

importação e exportação. A consolidação de uma frota mercante própria e competitiva é 

fundamental para o estabelecimento das necessidades e interesses nacionais nos 

mercados interno e externo. Neste contexto, o caminho indicado para iniciar esta 

recuperação passa pela navegação de cabotagem, no escoamento de cargas nacionais e 

cargas recebidas internacionais, frente à concorrência do modal rodoviário, através de 

medidas governamentais empreendidas pelo governo federal para fortalecimento das 

frotas existentes e formação de novas empresas.  

Os portos nacionais movimentam mais de 730 milhões de toneladas por ano, 

com 86% da tonelagem referenciada as cargas de granéis sólidos e líquidos, de baixo 

valor agregado e movimentadas satisfatoriamente, em sua maioria, em portos e 

terminais privados. Seguindo-se a tendência mundial de movimentação de cargas gerais, 

os portos brasileiros estão implantando terminais específicos de movimentação de 

contêineres, aumentando a rapidez logística de embarque e desembarque. Porém o 

principal gargalo para escoamento dessas cargas é a falta de uma política integrada 

federal de transportes, expandida coordenadamente em três modais: rodoviário, 

ferroviário e marítimo. Ressalta-se que o transporte aquaviário possui capacidade de 

transportar grandes volumes com menor consumo energético por quilômetro percorrido 

assim com menor reflexo no custo final das mercadorias, sem negligenciar a dimensão 

ambiental necessária em uma sociedade sustentável (CEMBRA, 2012). A Lei Federal 

12.815/2013, sancionada em 5 de junho de 2013, “dispõe sobre a exploração direta e 

indireta pela União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades 

desempenhadas pelos operadores portuários”. Pretende-se acelerar o processo de 

modernização dos portos brasileiros por meio de critérios específicos para exploração e 

arrendamento para iniciativa privada de terminais em portos públicos, além de criar 

regras facilitadoras para instalação de novos terminais privados. 

O potencial turístico do mar territorial brasileiro é visto como meio de 

desenvolvimento sustentável, se explorado em consonância com as dimensões 

ambientais e sociais de cada região. Toda navegação como prática turística, seja costeira 

ou em alto-mar, é classificada como Turismo Marítimo. As belas praias nacionais de 

areias claras, o clima tropical aliado ao mar com correntes oceânicas favoráveis a 

condução de embarcações e para práticas esportivas expandem o potencial de 

aproveitamento turístico náutico nacional, considerado um dos maiores do mundo. Duas 

legislações impulsionaram o Turismo Marítimo nacional: A Emenda Constitucional nº 7 
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de 15 de agosto de 1995, na qual autoriza a navegação de embarcações de turismo no 

litoral brasileiro e o Decreto nº 5.887 de 6 de setembro de 2006, que aumentou o 

período de autorização de permanência de embarcações de três meses para dois anos e 

além da desvinculação do visto do proprietário em relação à permanência da suas 

embarcações nos portos nacionais. Dados sobre impactos econômicos do turismo 

marítimo, perfil e demanda do turista ainda são escassos no Brasil, a exceção do setor 

de cruzeiros marítimos, no qual a ABREMAR - Associação Brasileira de Cruzeiros 

Marítimos divulga anualmente resultados e sistematicamente contrata estudos 

específicos. Observa-se o crescimento deste setor que recebeu na temporada 2004/2005 

seis navios transatlânticos com 139.430 cruzeiristas, passando a demandar em 

2010/2011 vinte navios totalizando de 792.752 passageiros, gerando cerca de 20.638 

postos de trabalho nesta mesma temporada (ABREMAR, 2011). 

Por fim, as pesquisas científicas são fundamentais para o conhecimento pleno 

das potencialidades do mar territorial brasileiro e para projeção das mudanças 

climáticas. O estudo da estrutura e funcionamento dos oceanos de forma integrada, 

através da Oceanografia, objetiva conhecer os processos físicos, químicos, geológicos e 

biológicos, incluindo suas interações com os sistemas terrestre, hidrológico e 

atmosférico. A evolução das pesquisas oceanográficas culminou na criação da CIRM - 

Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (1974), para coordenar os assuntos 

relativos à consecução da Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM), através 

da integração do mar territorial e da plataforma continental ao espaço brasileiro e 

exploração racional dos recursos vivos, minerais e energéticos dos oceanos, presentes 

na coluna de água, solo e subsolo, para o desenvolvimento econômico e social do país e 

para a segurança nacional (CEMBRA, 2012). 

Um marco histórico do desenvolvimento das pesquisas científicas relativas ao 

mar territorial brasileiro foi a criação do Instituto Nacional de Pesquisas Oceanográficas 

e Hidroviárias (INPOH) em 24 de maio de 2013, com objetivo de promover o 

desenvolvimento científico e tecnológico nas áreas de oceanografia física, química, 

biológica e geológica, interação oceano-atmosfera, pesca e aquicultura marinha, 

hidráulica fluvial e portuária, estudos portuários, engenharia costeira e submarina, 

instrumentação submarina, biodiversidade marinha e costeira e energia dos oceanos. 

O mecanismo da circulação geral dos oceanos tem papel fundamental na 

manutenção do clima, evidenciando-se as interferências do Atlântico Sul sobre o clima 

da América do Sul. As ações antrópicas, a contar da Revolução Industrial até hoje, com 
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uso intensivo de combustíveis fósseis aliadas a necessidade de alimentos e moradia para 

a população mundial em constante crescimento, inevitavelmente influenciaram e 

continuam influenciando as mudanças climáticas com concentrações maléficas de gases 

de efeito estufa e aumento da temperatura do planeta. Os oceanos possuem grande 

capacidade térmica de absorção funcionando como um eficiente amortecedor para 

qualquer variação no sistema climático (CEMBRA, 2012). 

 

H.2 A Sinalização Náutica no Brasil 

 

As ilhas, foco do presente estudo, são utilizadas estrategicamente como pontos 

notáveis visuais de sinalização náutica e presentes em cartas náuticas para navegação de 

cabotagem através do sinal náutico conhecido como farol.  

Inicialmente deve-se diferenciar e caracterizar os auxílios à navegação e os 

sinais náuticos para entendimento pleno do serviço de sinalização náutica prestado por 

uma nação. Os auxílios à navegação são representados por quaisquer recursos visuais, 

sonoros ou radioelétricos disponíveis aos navegantes nas embarcações, para identificar 

o seu posicionamento na superfície terrestre, tais como radares, cartas náuticas, cartas 

eletrônicas, dentre outros, além de estruturas notáveis externas localizadas em terra, tais 

como chaminés, torres, cúpulas de igrejas e outras. 

Os sinais náuticos englobam os elementos externos a embarcação, usados para 

fornecer informações ao navegante de posicionamento seguro da sua embarcação. 

Podem ser estruturas fixas ou flutuantes, dotadas ou não de equipamentos luminosos, 

sonoros ou radioelétricos e ainda com objetos visuais com sinais definidos.  São 

considerados sinais náuticos bóias, placas de visibilidade, faróis, radiofaróis, faroletes 

dentre outros. A sinalização náutica reúne todas as categorias de sinais náuticos, que 

devem ser providos por entidades responsáveis de cada nação. 

No Brasil, as embarcações são agrupadas em quatro categorias, divididas em 

relação à utilização de sinais náuticos, a saber: 

- comercial: composta por embarcações de transporte de carga e passageiros; 

- pesca: pequenas embarcações pesqueiras; 

- recreio: embarcações pequenas e menos equipadas, aumentando sua 

dependência por auxílios à navegação e sinais náuticos; e 
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- especializado: navios de guerra, hidrógrafos, de sinalização náutica, 

embarcações de dragagem, deposição de cabos submarinos, pesquisa e indústria off-

shore compõem esta categoria. 

A Organização Marítima Internacional (IMO) estabeleceu dotações mínimas de 

equipamentos de navegação que navios de diferentes tamanhos devam carregar na 

Convenção para a Salvaguarda da Vida no Mar (SOLAS), porém não restringe o 

estabelecimento de sistemas de auxílios a navegação de responsabilidade das 

autoridades marítimas. A criação da Associação Internacional de Sinalização Náutica 

(IALA) foi motivada exclusivamente pelo aumento do trafego marítimo internacional 

observado na década de 50, reunindo especialistas da área para criação de regulamentos, 

convenções e sistemas de balizamento peculiaridades da atividade, muitas vezes 

transformadas em leis e normas pelos países signatários. Dois grandes sistemas de 

balizamento marítimo foram criados pela IALA, que são seguidos por inúmeros países 

costeiros do planeta. O Brasil como país membro da IALA, adotou o Sistema de 

Balizamento Marítimo - Região “B”, por meio do Decreto Federal nº 92.267/86. 

REGO (2005) relata as vantagens e desvantagens dos sinais náuticos, para 

navegantes e autoridades marítimas responsáveis por provê-los, transcritas na Tabela 

H.1. 

Segundo a NORMAM-17/DHN (2008), os faróis são estruturas fixas, de forma e 

cores distintas, construídos em pontos com coordenadas geográficas identificadas em 

cartas náuticas, presentes na costa ou em ilhas oceânicas, rochedos, recifes ou ainda nas 

margens de rios, dotados necessariamente de equipamento luminoso exibindo luz com 

características pré-estabelecidas e com alcance luminoso mínimo de 10 milhas náuticas. 

Os faróis que necessitam dispor de pessoal em suas instalações para garantir seu 

contínuo funcionamento são classificados como “faróis guarnecidos”, identificados pela 

letra “G” na Lista de Faróis da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) da MB, 

aliados a necessidade de geração de energia elétrica por geradores a diesel totalizam os 

faróis objetos deste estudo. Os faróis e radiofaróis têm funções específicas de 

determinação de posição e confirmação, sendo que esta última função permite: 

- seguir sistemas de coordenadas relativas para confirmar rotas estimadas de 

viagem; 

- confirmar posição obtida por outros meios. 
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Tabela H.1 - Vantagens e desvantagens de sinais náuticos. 

Tipo de sinal 
náutico 

Utilizadores Provedores 
Vantagens Desvantagens Vantagens Desvantagens 

Sinalização 
Náutica Visual 

- Pode ser usado 
para 
posicionamento; 
- Fornece 
informação 
imediata; e 
- Pode ser usado 
sem auxílio de 
carta, se o 
utilizador conhece 
bem o local. 

- O alcance 
depende do local, 
altura, cor e 
cenário de fundo; 
- É limitado pela 
visibilidade; e 
- A posição do 
sinal nem sempre 
é suficientemente 
exata. 

- Serve como 
aviso de perigo, 
regulamentação de 
tráfego, orientação 
ao navegante, etc; 
- É de instalação 
flexível; e 
- Sua manutenção 
requer pouco 
treinamento. 

- O custo de 
manutenção é 
elevado; 
- O planejamento 
da manutenção 
depende de 
condições 
climáticas; 
- É necessário um 
sistema logístico; 
e  
- O pessoal de 
manutenção 
requer algum 
treinamento. 

Auxílios de Radar 

- A identificação 
com auxílio de 
racon é possível 
em condições de 
baixa visibilidade; 
- O racon permite 
identificação de 
linha costeira 
inconspícua; 
- Somente um 
auxílio é 
necessário; e 
- A instalação é 
rápida. 

- É necessário 
equipamento de 
recepção a bordo; 
- O racon pode 
causar 
interferências; e 
- O sinal equipado 
com refletor-radar 
pode ser de difícil 
identificação, caso 
não esteja disposto 
numa 
configuração 
adequada. 

- Pode substituir 
sinais visuais; e 
- Serve como sinal 
de aviso de perigo 
(novos perigos). 

- O refletor-radar 
é um item 
necessário; 
- Algumas 
embarcações não 
possuem radar; 
- O investimento 
em racon é 
elevado; e 
- Há necessidade 
de treinamento 
para manutenção 
de racon. 

Auxílios-Rádio 

- Cobertura em 
larga escala; 
- Disponível em 
qualquer condição 
climática; 
- Navegação 
automática; e 
- É possível uma 
precisão elevada. 

- É necessária a 
instalação de 
equipamento a 
bordo. 

- Alta 
confiabilidade, 
com reduzida 
necessidade de 
manutenção; 
- Monitoramento 
automático; e 
- Possibilita a 
redução dos sinais 
visuais. 

- Pode não estar 
sob controle da 
Autoridade de 
Sinalização 
Náutica; 
- É necessário o 
monitoramento; 
- É necessário 
treinamento para 
manutenção; e 
- O investimento é 
elevado. 

Fonte: REGO, 2005. 

 

Os registros documentais comprovam a existência de ao menos duzentos faróis 

na Antiguidade entre 300 A.C. e 300 D.C, tendo como marco o Farol da Ilha de Pharos, 

na Alexandria, considerado o primeiro farol da humanidade, com 149 metros de altura e 

alcance luminoso de 29 milhas náuticas (Figuras H.2 e H.3). A análise do local de 

construção de um farol é fundamental, fim identificar materiais disponíveis e condições 

de acesso, minimizando-se dificuldades inerentes a esta atividade empreendedora. 
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Figura H.2 - Farol de Alexandria (Egito) conforme descrição de 1165 D.C. 

(DANTAS, 2000) 

 

 

Figura H.3 - Farol de Alexandria (Egito), antes de sua destruição no Século XIII. 

(DANTAS, 2000) 

 

No Brasil, assim como para qualquer nação, é temeroso precisar a data de 

construção da primeira estrutura com as peculiaridades que distinguem um farol. 

Inúmeras construções similares podem ter desempenhado funções que incorporaram a 

sinalização para embarcações, como, por exemplo, torres de vigia ou simplesmente 

colunas de pedras. Cabe ressaltar que o uso de madeira, apesar de sua fragilidade a 

intempéries, perdurou devido a existência abundante desta matéria prima em solo 

nacional, restando 6 torres das 342 então existentes em 1967 (DANTAS, 2000). 
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As primeiras estruturas em alvenaria que também serviram como sinalização 

para navegantes em solo brasileiro foram erguidas a partir no século XVI em conjunto 

com as grandes fortalezas ao longo de nossa costa, cujas atalaias serviam como pontos 

para observação da guarnição e para sinalização de embarcações. O primeiro registro 

histórico nacional remonta 1831, com construção de quatro torres em alvenaria de uso 

exclusivo para sinalização náutica no Maranhão: Barra (Ponta da Areia), Alcântara, São 

Marcos e Santana (DANTAS, 2000). 

As estruturas de ferro tiveram seu uso intensificado não para faróis e sim 

faroletes (estruturas de menor alcance luminoso), com marco de construção datado de 

1851 para o Farolete Cotejuba, as margens do Rio Pará, em Belém. Porém sistemas de 

torres tipo “esqueleto” desenvolvidas pelo engenheiro inglês Alexander Mitchell, que 

consistiam de tubulões em ferro fundido e grandes estacas que eram aparafusadas no 

solo, foram por diversas vezes utilizadas em nossos faróis, com sua primeira montagem 

para o Farol do Cabo de São Tomé (RJ), inaugurado em 1882. Há registros também da 

utilização de chapas de ferro fundido revestidas por pedras e concreto, a partir da 

encomenda de dez faróis completos: Santa Luzia (ES), Conchas (PR), Mucuripe (CE), 

Reis Magos (RN), Olinda (PE), São Francisco (AL), Pedra do Sal (PI), Aracati (CE), 

Pedra Seca (PB) e Itapuã (BA), inaugurados entre 1871 e 1873 (DANTAS, 2000). 

DANTAS (2000) relata que o primeiro farol em concreto armado construído no 

Brasil foi o da Ilha de Guaratiba, litoral do Rio de Janeiro, inaugurado em 1909, como 

experiência autorizada pelo Almirante Jaceguay para testar a durabilidade e solidez do 

material, seguindo-se os faróis de Queimada Grande (1909) e Fernando de Noronha 

(1911). Iniciou-se uma nova fase com redução drástica de custos de implementação e 

manutenção dos faróis pela utilização de matéria prima integralmente nacional e de fácil 

transporte. Gradativamente as antigas torres em ferro fundido foram substituídas por 

unidades em concreto armado, salvo raras exceções. 

 O fato de possuir um aparelho luminoso no topo da estrutura é o que caracteriza 

um farol. Nas primeiras estruturas usadas para este fim, eram acesas e mantidas 

fogueiras no decorrer de todas as noites, assim torna-se impossível separar o 

combustível e a própria fonte de luz em conjunto com aparelhos lenticulares de uma 

lanterna para os faróis contemporâneos. Por quatrocentos anos foram mantidas as 

fogueiras, protegidas somente por uma cúpula de vidro, sendo substituídas por velas 

suspensas em candelabros, alimentadas por óleos vegetais ou animais, mantidas as 

cúpulas de proteção e com uma inovação, um espelho parabólico. Os aparelhos 
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lenticulares de vidro moldados a mão substituíram o espelho e concentravam os raios de 

luz, esses agora emitidos por véus incandescidos por vapor de querosene. O gás 

acetileno foi uma importante evolução somente sobreposta pela eletricidade, que não 

somente substituiu a fonte de luz por lâmpadas, mas também o sistema motor, que ainda 

eram mecanismos manuais de relojoaria. A substituição do vidro pelo acrílico ou 

policarbonato permitiram reduções drásticas de massa de até 96%. Além disso, os 

acumuladores de energia em conjunto com geradores de eletricidade de fácil transporte 

puderam expandir a sinalização náutica a ilhas oceânicas, contribuindo para segurança 

da navegação (DANTAS, 2000).  

O uso de geração fotovoltaica é uma realidade para a sinalização náutica de 

pequeno porte, como bóias, faroletes e barcas-farol espalhados pelo Brasil. A primeira 

instalação a receber sistema solar de geração de energia foi o farolete da Lage da 

Marambaia em 1979, seguido no mesmo ano pelo farol de Maricás, ambos no litoral 

fluminense. Os sinais náuticos que dispõem de sistemas fotovoltaicos estão citados nas 

tabelas a seguir, separadas pelas Organizações Militares responsáveis pela manutenção 

e operação dos mesmos: 
 

Tabela H.2 - Sinais náuticos do Comando do 4º Distrito Naval, sob responsabilidade do 

Serviço de Sinalização Náutica nº 4. 

Faróis 

Bailique Guará 
Ponta do 

Céu 
Pedreira Pau Cavado Fugitivo 

Machadinho Rio Guaíba Taipu 
Chapéu 
Virado 

Curuça Quatipuru 

Simão 
Grande 

Ponta da 
Tijoca 

Joanes Mandií Marapanim Caeté 

Piranjuba Alcântara Apeú 
Ponta das 
Canárias 

Camaleão Mangunça 

Piracema Itaúna Tutóia Luiz Correia 
Ilha do 
Medo 

 

Faroletes 

Santarém Taiá-Mirim Barro Alto Tapará Floresta 
Ilha das 
Araras 

Espírito 
Santo 

Andreza 
Ponta do 

Gino 
Ilha do 
Patacho 

Boca do 
Monte 
Alegre 

Boiuçu 

Cascalheira 
Pedra 

Grande 
Pedra do 

Machadinho 
Coroa 

Grande 
Santana 

Leste 
Carnapijó 

Macapá Joroca Arrozal 
Ilha das 
Onças 

Mucuim Arari 

Ilha Santana Jubatituba 
Pedra da 

Mangueira 
   

Barcas-

farol 

Amazonas - 1 
Manoel Luís 

São Marcos de Fora 

Fonte: DANTAS, 2000. 
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Tabela H.3 - Sinais náuticos do Comando do 3º Distrito Naval, sob responsabilidade do 

Serviço de Sinalização Náutica nº 3. 

Faróis 

Camocim Pedra Seca 
Praia do 
Futuro 

(Molhe) 
Aracati 

Sul do 
Banco 
Inglês 

São 
Francisco do 

Norte 

Jericoacara Bacopari 
Norte do 

Quebra Mar 
Galinhos Ponta Verde São Miguel 

Itapajé Traição Mundaú 
Tereza 
Pança 

  

Faroletes 

Titan 
Fernando de 

Noronha 
Baixinha Gameleira 

Recife de 
Natal 

Suape 

Ponta do 
Tubarão 

Rata 
Píer Granéis 

de Cais 
Rio do Fogo Cabedelo 

Píer de 
Cargas 

Múltiplas  
Rocas Molhe Sul     

Barcas-

farol 
Risca do Zumbi 

Fonte: DANTAS, 2000. 

 

 

 

Tabela H.4 - Sinais náuticos do Comando do 2º Distrito Naval, sob responsabilidade do 

Serviço de Sinalização Náutica nº 2. 

Faróis 

Rio Real Contas Corumbau 
Ponta do 
Catoeiro 

Quiepe Belmonte 

Morro São 
Paulo 

Ponta Mutá 
Barreira do 

Prado 
Coroa 

Vermelha 
Ponta da 
Baleia 

 

Faroletes 

Norte 
Quebra Mar 

Norte 

Madre de 
Deus nº 2 

Ilha do 
Frade 

Saubara 
Ponta 

Salamina 
Itaparica nº 

2 

Madre de 
Deus nº 1 

Baixio do 
Capeta 

Ouréis 
Pedra do 
Itaipabo 

Cabeça de 
Negro 

Itaparica nº 
3 

Francês Mar Grande 
Ilhéus 

Grande 
   

Barcas-

farol 

Sul do 
Banco de 

Santo 
Antônio 

Baixo 
Grande 

Oeste do 
Banco da 

Panela 

Baixio do 
Bom Jesus 

Bóia nº 2 
(Paraguaçu) 

Coroa do 
Fundo 
Grande 

Santo 
Antônio 

Sul do 
Banco da 

Panela 

Bóia nº 2 
(Aratu) 

Bóia nº 1 
(Paraguaçu) 

Bóia nº 3 
(Paraguaçu) 

Itaparica nº 
1 

Banco do 
Tubarão 

Cabeço Alto     

Fonte: DANTAS, 2000. 
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Tabela H.5 - Sinais náuticos do Comando do 1º Distrito Naval, sob responsabilidade do 

Centro de Sinalização Náutica Almirante Moraes Rego. 

Faróis 

Escalvada Lage 
Ponta dos 

Meros 
Ponta 

Grossa 
Lage da 

Conceição 
Massaguaçu 

Ilha do 
Francês 

Guaratiba Juatinga Piratuba 
Queimada 

Grande 
Lage de 
Santos 

Açu Ilha Pontuda Vitória Alcatrazes Icapara Bom Abrigo 
Maricás Marambaia     

Faroletes 

Barra do 
Riacho - 

Molhe Sul 
Ilha Branca Xareu Passagem Pau a Pino 

Lage do 
Cabrito 

Pacotes Lajinha Gravatais 
Manuéis de 

Dentro 
Lage 

Alagada 
Jurubaíba 

Argolas Cocóis Itapacis Palmas Jaguanum 
Lage Preta 

de Fora 

Itapemirim 
Pedra da 
Corvina 

Lage Tijolo 
Boqueirão 

Lage 
Mangaratiba 

Lage Preta Lage Branca 

Saracura 
Lage dos 
Homens 

Colombo 
Lage do 
Coronel 

Ponta da 
Sela 

Ponta da 
Praia nº 3 

Alinhamento 
Leste 

(Anterior) 

Lage 
Grande 

Lage da 
Figueira 

Rapada 
Praia do 

Boqueirão 
nº 1 

Guaraú 

Tombo das 
Águas 

     

Barcas-

farol 
Lage 

Pedra do 
Hermes 

Imbetiba 
Ponta do 

Forte (ESP) 
Pedra da 

Mula 
Bóia nº 1 

(Imbetiba) 
Cotunduba      

Fonte: DANTAS, 2000. 

 

Tabela H.6 - Sinais náuticos do Comando do 5º Distrito Naval, sob responsabilidade do 

Serviço de Sinalização Náutica nº 5. 

Faróis 

Conchas Imbituba Vergas 
Ponta da 
Galheta 

Capão da 
Marca 

Coral 

Ponta do 
Varrido 

Araras 
Ilha dos 
Lobos 

Naufragados 
Cristóvão 

Pereira 
Itapuã da 

Lagoa 

Faroletes 

Galé 
Imbituba 
(Molhe) 

Porto Velho 
nº 3 

Cardos Molhe Leste Balizão nº 6 

São Pedro 
Mampituba 

Sul 
Porto Velho 

nº 5 
Ponta do 
Catalão 

Porto Velho 
São José nº 

8 

Fonte: DANTAS, 2000. 
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Anexo I - Fontes alternativas de energia (FAE) empregadas no estudo 
 

O presente anexo complementará as informações contidas na Seção 2.1 - 

Levantamento das necessidades energéticas de atendimento das ilhas (oferta) - relativas 

aos avanços tecnológicos para o aproveitamento da energia solar, eólica e ondas para 

geração de energia elétrica, incluindo-se ainda a tecnologia de coletores solares para 

aquecimento de água. 

 

I.1 Energia Solar 
 

I.1.1 Coletores solares 
 

Atualizando o panorama apresentado por COELHO (2011), os 56 países 

presentes na Figura I.1 correspondem a 4,3 bilhões de pessoas (61% da população 

mundial) e totalizam 95% do mercado mundial de aquecimento solar, representando 

uma capacidade instalada de 234, 6 GWth (potência térmica). Com a relação de 0,7 

Wth/m², obtêm-se cerca de 335,1 milhões de metros quadrados de sistemas coletores 

instalados até 2011 (SHC-IEA, 2013). 

 

 

Figura I.1 - Países com maior participação no mercado mundial de sistemas de 

aquecimento solar (Fonte: SHC-IEA, 2013). 

 

SHC-IEA (2013) informa ainda as principais tecnologias de coletores em 

operação no mundo em 2011(Gráfico I.1). A capacidade instalada de coletores de tubo a 

vácuo, em Wth, continua correspondendo a mais da metade dos coletores instalados no 
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mundo (62,2%), agregando-se cerca de 8% de mercado em relação aos dados 

informados anteriormente por COELHO (2011). Tanto os coletores planos fechados 

como os coletores abertos perderam mercado e correspondem, respectivamente, a 

27,9% e 9,2% (SHC-IEA, 2010). 

No mundo, a capacidade instalada chinesa equivale a 72% da capacidade 

mundial, com sistemas compostos por 93,4% a tubo de vácuo e 6,6% de coletores 

planos, e para este último superando-se a mesma tecnologia do segundo colocado 

(Alemanha). Ressalta-se o domínio dos EUA em relação à tecnologia de coletores 

abertos, com 7,5% da capacidade mundial total (Gráfico I.2). 

 

Gráfico I.1 - Tipos de coletores solares instalados no mundo. 

(Fonte: SHC-IEA, 2013) 

 

 

Gráfico I.2 - Capacidade instalada total de sistemas de aquecimento solar das 10 nações 

líderes de mercado no final de 2011 (Fonte: SHC-IEA, 2013). 
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 No Brasil, cerca de 75% dos sistemas de aquecimento de água são do tipo 

coletores solares planos. Mesmo com o alto potencial solar nacional, apenas 0,4% 

utilizam aquecimento solar, contra 73,5% do uso pela eletricidade por chuveiros 

elétricos (PROCEL, 2007 apud COELHO, 2011). FILHO et al (2000) sugerem 

mudanças no uso final da energia (tarifas diferenciadas) a partir de uma análise 

exergética. No caso do chuveiro, para o aquecimento de água a baixa temperatura 

(40ºC), alcança-se 80% de eficiência energética (circuito puramente resistivo). Como a 

possibilidade de realização de trabalho é muito pequena, obtêm-se no máximo 7% de 

eficiência exergética, com alta degradação da qualidade de energia. 

Segundo o Departamento Nacional de Aquecimento de Água (DASOL, 2013), o 

setor de aquecimento solar brasileiro cresceu 6,5%, com a produção de 128,8 mil 

unidades de reservatórios (equivalente a um volume de armazenamento de 50,6 milhões 

de litros de água) e 1,029 milhões de metros quadrados de coletores solares, maior 

patamar atingido até então (Gráfico I.3). 

 

 

Gráfico I.3 - Evolução do mercado de aquecimento solar brasileiro até 2011. 

(Fonte: DASOL, 2013) 

  

COELHO (2011) divide um sistema de aquecimento de água em três 

subsistemas básicos: captação, armazenamento e consumo. A captação é composta pelo 

coletor solar, sistemas de bombeamento (grandes estruturas) e tubulações de 

interligação com o reservatório. O reservatório é o principal componente do subsistema 

de armazenamento, aliado aos sistemas auxiliares para prover o serviço em situações 

adversas de clima (elétrico ou a gás). O subsistema de consumo engloba a distribuição 
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do reservatório até o ponto final de consumo, também conhecido como circuito 

secundário (COELHO, 2011). 

Existe ainda um sistema de aquecimento solar híbrido que possui o mesmo 

princípio do sistema convencional, a diferença é que ele não contempla um sistema 

auxiliar de geração de calor no subsistema de armazenamento. Esta função é realizada 

pelo próprio chuveiro elétrico em dias de clima desfavorável, onde atua provendo o 

aquecimento complementar (DASOL, 2013). 

As características de cada tipo de coletor disponível no mercado estão descritas a 

seguir: 

 

Coletor Plano 

Um coletor plano, exemplificado na Figura I.2, é composto por (DASOL, 2013): 

- caixa externa: estrutura de suporte de todo o conjunto, normalmente fabricado 

em alumínio ou plástico reforçado; 

- isolamento térmico: elemento de revestimento da caixa externa (utilizando lã 

de vidro, lã de rocha ou espuma de poliuretano), reduz perdas de calor par ao meio; 

- tubos (flauta, calhas superior e inferior): sistema de tubos metálicos 

(normalmente de cobre) de escoamento do fluido de trabalho pelo interior do coletor; 

- placa absorvedora (aletas): placas metálicas de alumínio ou cobre de alta 

condutividade térmica minimizando as perdas de temperatura, que absorvem e 

transferem a energia solar para o fluido de trabalho. Recebem um tratamento químico e 

pintura com tintas escuras para aumentar a absorção da energia, reduzindo-se a reflexão 

da radiação solar. Mesmo assim constata-se a reflexão de aproximadamente 10% da 

radiação incidente (BOYLE, 2004); 

- cobertura transparente: permite o acesso da radiação solar ao coletor, e ao 

mesmo tempo reduz as perdas de calor por convecção e radiação para o meio ambiente, 

através do efeito estufa (COELHO,2011); e 

- vedação: fundamental para manutenção da estanqueidade do sistema contra 

acesso de umidade externa. 
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Figura I.2 - Coletor plano (DASOL, 2013). 

 

Com aplicação vasta em sistemas domésticos, quanto mais elaborado o sistema 

de vidros que compõem a cobertura transparente, maior será a diferença de temperatura 

que poderá ser sustentada entre as aletas e o ambiente externo, maximizando-se a 

transferência de calor ao fluido de trabalho (BOYLE, 2004). A temperatura de trabalho 

de coletores planos pode alcançar até 80ºC. 

 

Coletor Aberto 

Os coletores abertos se diferenciam dos coletores planos pela inexistência de 

certos componentes como caixa externa, cobertura transparente e isolamento térmico, 

constituindo sistemas construtivamente mais simples e de menor custo por metro 

quadrado instalado a baixas temperaturas. O sistema perde eficiência a medida que a 

temperatura aumenta. 

A aplicação mais usual refere-se a sistemas de aquecimento de piscinas, no qual 

é necessária pequena elevação de temperatura acima da temperatura ambiente, sem 

preocupações com as perdas térmicas (BOYLE, 2004). O polipropileno é utilizado na 

fabricação de coletores abertos por possuir boa resistência a agentes químicos, como 

cloro presente em piscinas (Figura I.3). A temperatura de trabalho de coletores abertos 

alcançam até 30ºC. 
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Figura I.3 - Coletor aberto instalado em telhado para aquecimento de piscina. 

(Fonte: http://www.solardirect.com/). 

 

Tubos de Vácuo 

Os coletores tipo tubo de vácuo (Figura I.4) foram concebidos para aplicações 

industriais ou para locais de baixa radiação solar. Sua faixa de operação pode chegar a 

temperaturas da ordem de 150ºC. A placa absorvedora (aletas) encontra-se em tiras 

metálicas no centro de cada tubo. As perdas térmicas por convecção são suprimidas pelo 

vácuo imposto a cada tubo, elevando-se o rendimento global do sistema.  

O fluido de trabalho recebe a radiação solar que atravessa o tubo de vidro a 

vácuo. O calor é transferido de forma isolada através do fluido de trabalho que ao se 

aquecer sobe pelos tubos de calor verticais e troca calor com a água que circula em um 

circuito secundário na caixa superior coletora. 

A China possui cerca de 141,83 GWth em coletores do tipo tubo de vácuo, que 

representa 60,5% da capacidade total instalada mundial de sistemas de aquecimento 

solar, sendo assim o tipo de coletor mais instalado no mundo (SHC-IEA, 2013). 
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Figura I.4 - Coletor tipo tubo de vácuo. 

(Fonte: http://www.alternativasenergias.com/) 

 

 

I.1.2 Energia fotovoltaica 
 

A capacidade instalada acumulada mundial de sistemas fotovoltaicos é de 70 

GW, sendo que 30 GW foram instalados somente em 2011 (REN21, 2012). Os três 

principais mercados que detém mais de 90% da capacidade instalada de sistemas 

fotovoltaicos são (Gráfico I.4): União Europeia com 73% do total, o Japão com 12% e 

os EUA com 8% (IPCC, 2012). 

 

Gráfico I.4 - Capacidade instalada dos principais mercados de sistemas fotovoltaicos. 

(Fonte: IPCC, 2012) 
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Especificamente devido sua modularidade e aprendizado tecnológico, o mercado 

referente à energia fotovoltaica encontra-se em um círculo virtuoso, com redução de 

custos e abertura de novos nichos de mercado, principalmente em países em 

desenvolvimento, através de políticas de incentivo para viabilizar grandes saltos na 

escala de produção (OLIVER e Jackson, 1999 e BREYER e GERLACH, 2010), 

demonstrada na curva de aprendizado do Gráfico I.5, com taxas de aprendizagem de 

22,8% e 19,3% para os períodos de 1976-2003 e 1976-2010, respectivamente 

(oscilações causadas pelo dinamismo do mercado fotovoltaico apresentado em cada 

período de análise e respectivas margens de lucro). MAYCOCK (2005) apresentou a 

evolução das aplicações da energia fotovoltaica no mercado mundial até 2004 (Tabela 

I.1). 

REN21 (2012) informa que a tendência ainda é de redução dos preços do 

mercado de energia solar no mundo perante a grande queda no preço do silício, 

economia de escala, inovações tecnológicas, e livre concorrência, estimando-se a 

redução em mais de 40% na fabricação e mais de 20% para instalação de sistemas em 

telhados. No mesmo relatório informa que aproximadamente 30 GWp foram 

acrescentados a capacidade instalada mundial em 2011, enquanto que em 2010 esta 

elevação foi próximo de 17 GWp, totalizando cerca de 70GWp a capacidade instalada 

global.  

 

 

Gráfico I.5 - Curva de aprendizado do mercado de sistemas fotovoltaicos. 

(Fonte: BREYER e GERLACH, 2010) 
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Tabela I.1 - Dados dos relatórios emitidos entre 2009 e 2012 pela REN21. 

Capacidade Global Anual de Energia Solar Fotovoltaica 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 
7 GW 9,4 GW 15,7GW 23,2 GW 40 GW 70 GW 

Número total de usinas de larga escala (maior de 200 kW) no mundo em 2009 
Unidades Capacidade Instalada Comparativo com 2007 

3200 5,8 GW 5 vezes superior 

País 
Adicionado Existente 

2005 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 
MW GW 

Alemanha 900 830 1170 2020 3800 2,8 4 6 9,8 
Espanha 23 90 560 2430 70 0,2 0,7 3,3 3,4 

Japão 310 290 240 240 480 1,5 1,7 2 2,6 
EUA 65 700 160 250 430 0,3 0,5 0,7 1,2 
Itália - 10 70 340 710 <0,1 0,1 0,4 1,1 

Coréia do Sul 5 20 60 250 70 <0,1 0,1 0,4 0,4 
Europa (outros) 40 40 100 60 1.000 0,2 0,3 0,4 1,4 

Resto do 
mundo 

>20 >50 >150 >250 >400 >0,1 >0,3 >0,5 >0,9 

Total 
adicionado 

1.350 1.400 2.500 5.900 7.000     

Cumulativo 5,1 7,6 13,5 21 

Fonte: http://www.americadosol.org/fatos_numeros/ 

 

 

 

Tabela I.2 - Aplicações para o mercado mundial fotovoltaico até 2004 

Aplicação 
Mercado fotovoltaico mundial por aplicação (MWp/ano) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Automação industrial 23 28 31 35 40 46 60 75 80 

Automação não industrial 35 44 54 69 83 100 125 150 175 

Produtos eletrônicos 
portáteis 

22 26 30 35 40 45 60 65 70 

Sistemas distribuídos 
conectados a rede 

7 27 36 60 120 199 270 360 610 

Usinas conectadas a rede 
(>100kWp) 

2 2 2 2 5 5 5 8 20 

Total 89 126 153 201 288 395 520 658 955 

Fonte: MAYCOCK, 2005. 

 

A Tabela I.1 engloba alguns números presentes nos relatórios da REN21 entre os 

anos de 2009 até 2012. Observa-se a manutenção do crescimento do mercado 

fotovoltaico mundial de sistemas distribuídos conectados a rede indicado na Tabela I.2, 

sendo responsável por 98% do total da capacidade instalada global de energia solar 

fotovoltaica (REN21, 2012).  
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 A ANEEL (2013) publicou em agosto de 2011, a Chamada de Projeto de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) Estratégico 013/2011 - “Arranjos Técnicos e 

Comerciais para Inserção da Geração Solar Fotovoltaica na Matriz Energética 

Brasileira”, para usinas solares fotovoltaicas de 0,5 MWp a 3,0 MWp. No total foram 

18 propostas de projetos recebidas, com investimento previsto de R$ 395,9 milhões no 

prazo de três anos (Tabela I.3), como forma de desenvolvimento da cadeia produtiva da 

energia solar, a partir da ampla concorrência, redução de custos, transferência de 

tecnologia e capacitação de instituições de pesquisa, profissionais e empresas no setor. 

A unidade fundamental do processo de conversão direta de energia solar em 

energia elétrica é a célula fotovoltaica, que pode ser composta por matéria prima 

orgânica ou inorgânica. As células são comercializadas em conjunto, formando um 

módulo fotovoltaico. Um módulo fotovoltaico pode gerar, dependendo de sua 

localização geográfica, uma média de 6 horas equivalentes de potência nominal ao 

longo do dia (SHAYANI et al., 2006). 

 A tecnologia utilizando o silício como matéria prima inorgânica tem sido a 

dominante para o fornecimento de células de potência para aplicações fotovoltaicas, 

originando-as a partir do silício amorfo, cristais monocristalinos e policristalinos, com 

os filmes finos em constante crescimento (PARIDA et al, 2011). 

O silício amorfo (não cristalizado) é a tecnologia mais popular de filme fino com 

eficiência de 5-7% para dupla junção e elevando-se para 8-10% no caso de tripla junção 

(Figura I.5). Muito propenso à degradação, existem algumas variedades de silício 

amorfo (a-Si) tais como carbeto de silício amorfo (a-SiC),  liga amorfa germânio-silício 

(a-SiGe), silício microscristalino (c-Si) e nitreto de silício amorfo (a-SiN) (PARIDA et 

al, 2011).  

O silício cristalino oferece uma melhor eficiência em relação ao silício amorfo e 

ainda utiliza uma pequena quantidade de matéria prima. Os módulos disponíveis no 

mercado são robustos e confiáveis (vida útil superior a 20 anos) e foram os responsáveis 

pela consolidação da tecnologia nos principais mercados mundiais de sistemas 

fotovoltaicos, com uma quota de cerca de 80% em 2009 (IPCC, 2012). Estas células 

estão subdivididas em dois tipos: silício monocristalino (m-Si) e silício policristalino (p-

Si). 
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Tabela I.3 - Projetos cadastrados no P&D estratégico nº 13/2011. 

 

Fonte: ANEEL, 2013. 
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A célula de silício m-Si (Figura I.6) é produzida a partir de secções laminares de 

cilindros formados a partir de um cristal de silício fundido de alta pureza (Si = 99,99 a 

99,9999%) em reatores com atmosfera controlada. As lâminas (wafers) são lapidadas, 

tratadas quimicamente formando as células fotovoltaicas que são conectadas em série 

formando-se os módulos fotovoltaicos comercialmente conhecidos (IDEAL, 2013). 

Fabricantes comercializam módulos com eficiência superior a 19%. 

 

 

Figura I.5 - Módulo fotovoltaico de silício amorfo. 

(Fonte: http://www.americadosol.org/silicio-amorfo-hidrogenado-a-si/) 

 

 

Figura I.6 - Módulos fotovoltaicos de silício monocristalino. 

(Fonte: http://www.lg.com/us/commercial/monox-solar-panels) 
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A célula de sílicio policristalino (Figura I.7) é produzida por diversos cristais 

que são fundidos e solidificados direcionalmente, reduzindo-se o custo de produção e 

também a eficiência da célula. Registra-se que as células solares de silício policristalino 

comercialmente disponíveis têm uma eficiência na faixa de 14-19% (PARIDA et al, 

2011). 

A chamada segunda geração de elementos fotovoltaicos, classificadas como 

células emergentes (IPCC, 2012), utilizam filme fino intrínseco com redução de 100 a 

1000 vezes da quantidade de material semicondutor utilizado, minimizando-se os custos 

de produção (inclusive custos energéticos) e possibilitando produção em diversos 

tamanhos e formas diferentes (GREEN, 2000). 

 

Figura I.7 - Módulos fotovoltaicos de silício policristalino. 

(Fonte: http://www.suntech-power.com/en/products/products) 

 

Tabela I.4: Tempo de retorno energético (EPBT) para diferentes tecnologias de 

produção de módulos fotovoltaicos. 

 

Fonte: DA SILVA, 2006. 
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Assim as células de filme fino possuem o menor tempo de operação para 

produção da mesma quantidade de energia despendida em sua fabricação (Tabela I.4), 

porém com eficiência e vida útil ainda inferiores as células de primeira geração. 

Os materiais mais utilizados na produção de células fotovoltaicas de filme fino, 

segundo PARIDA et al (2011), são o arsenieto de gálio (GaAs), o telureto de cádmio 

(CdTe), disseleneto de índio e cobre (CuInSe2 ou simplesmente CIS), disseleneto de 

cobre, gálio e índio (Cu(InGa)Se2, ou simplesmente CIGS) e dióxido de titânio (TiO2). 

POWALLA e DIMMLER (2001 apud PARIDA et al, 2011) avaliaram todas as 

tecnologias atuais de filme fino, especialmente o CIGS (Figura I.8), observando um 

potencial de redução de custo elevado em altos volumes de produção, atingindo 

eficiência ótima superior a 11% e um máximo de 12,7%. 

 

 

Figura I.8 - Módulos fotovoltaicos CIGS. 

(Fonte: http://solopower.com/products/) 

 

Tecnologias consideradas emergentes e de alto risco (IPCC, 2012) utilizam-se de 

matéria prima orgânica na composição das células fotovoltaicas (Figura I.9). Células 

orgânicas sensibilizadas por corantes (DSSC - dye-sensitized solar cells) estão em 

desenvolvimento no mundo, porém com baixas eficiências registradas em laboratório 

alcançando-se cerca de 10% de eficiência de conversão e 8,2% de eficiência do módulo 

(HALME, 2002). 

A NREL publica regularmente um gráfico contendo a eficiência obtida em 

laboratório (Gráfico I.6) de todos os tipos de células fotovoltaicas existentes no 

mercado, alcançando eficiência de conversão de até 44,4% para células de múltiplas 

junções, como as células baseadas em GaAs (IPCC, 2012). 
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Figura I.9 - Módulos fotovoltaicos sensibilizados por corante. 

(Fonte: http://www.solarisnano.com/solarenergy.php) 

 

A tecnologia de filmes finos possui vantagens e desvantagens se comparada com 

a tecnologia convencional mais difundida e comercializada (cristalina) de módulos 

fotovoltaicos, algumas descritas a seguir (OLIVEIRA, 2008):  

Vantagens 

- tecnologia madura com produção em escala, com redução dos custos; 

- menor consumo de energia para produção das células; 

- menor quantidade de silício utilizada na produção dos módulos (espessura em 

torno de 1µm); 

- utilização de materiais de baixo custo e recicláveis nas estruturas 

complementares dos módulos fotovoltaicos;  

- integração arquitetônica dos módulos fotovoltaicos aos elementos construtivos 

devido características de flexibilidade, leveza e transparência dos módulos 

fotovoltaicos, esteticamente agradáveis; e 

- comercializados em rolos facilitando logística de transporte. 

Desvantagens 

- raridade de materiais utilizados na produção das células fotovoltaicas; 

- tecnologias disponíveis pouco disseminadas; 

- baixa eficiência necessitando de maiores áreas para produção de mesma 

quantidade de energia; e 

- diminuição da eficiência ao longo de um curto período de tempo para algumas 

tecnologias (Efeito Staebler-Wronski10). 

                                                 
10 Células de a-Si sofrem uma degradação de sua eficiência no primeiro ano de operação o que acarreta 
uma perda de eficiência da ordem de 15% a 20% (Oliveira, 2008). 
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Gráfico I.6 - Gráfico de eficiência de células fotovoltaicas. 

(Fonte: NREL, 2013) 
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A aplicação de sistemas fotovoltaicos engloba além das células e módulos 

diversos equipamentos para adequação e armazenamento da energia gerada, que muitas 

vezes incluem inversores para converter a energia gerada em corrente contínua para 

corrente alternada compatível com as cargas elétricas e com o fornecimento das 

concessionárias locais, dispositivos de armazenamento tais como bancos de baterias e 

seus respectivos controladores de carga (Figura I.10). 

 

 

Figura I.10 - Diagrama de sistemas fotovoltaicos em função da carga utilizada. 

(Fonte: CRESESB, 2008a) 

 

Sistemas de energia fotovoltaica são classificados em dois tipos principais: 

isolados (off-grid) com armazenamento de energia para pequenos sistemas e sistemas 

ligados a rede elétrica (grid connected). Os sistemas isolados são dedicados a um único 

e pequeno grupo de consumidores e, em geral, exigem dispositivos de armazenagem de 

energia elétrica exemplificados anteriormente. RIBEIRO (2002 apud DA SILVA, 2006) 

demonstrou a viabilidade de eletrificação por sistemas fotovoltaicos em localidades que 

ficam a mais de 5 km da rede da concessionária local, com menos de 30 unidades 

consumidores (UC) e uma densidade de até 20 UC / km2, se comparado ao investimento 

em expansão da rede. A viabilidade é mantida ainda se a localidade possuir até 100 

unidades consumidores, desde que a densidade seja menor do que 10 UC / km2. 

Os sistemas ligados à rede são classificados em distribuídos e centralizados. Os 

sistemas distribuídos são constituídos por pequenas centrais que geram energia a um 

cliente local e, caso haja excedente na energia gerada a mesma é redirecionada a rede 

local da concessionária (grid). Os sistemas centralizados são usinas de geração que 

fornecem energia para grandes blocos de consumidores com despacho de energia 

controlado pelo órgão distribuidor de energia. 
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A Resolução Normativa nº 482 da ANEEL (2012) abre um novo horizonte para 

a geração distribuída no Brasil, estabelecendo as condições gerais para o acesso de 

microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, 

criando-se o sistema de compensação de energia elétrica e estabelecendo-se todos os 

direitos e deveres tanto dos consumidores quanto das concessionárias locais. 

Como aplicação para os futuros estudos de caso do presente trabalho, os 

sistemas fotovoltaicos podem ainda ser combinados com outras fontes de energia 

formando sistemas híbridos com possibilidade de armazenamento para sistemas de 

médio a grande porte. 

 

I.2 Energia Eólica 
 

A capacidade instalada acumulada mundial de sistemas de geração de energia 

eólica é de 238 GW, sendo que cerca de 40 GW foram instalados e colocados em 

operação somente em 2011, mais que qualquer outra tecnologia renovável (Gráfico I.7). 

Os três principais mercados que detém aproximadamente 87% da capacidade instalada 

total são: a União Europeia com 41%, a China com 26% e os EUA com 20% do total 

(REN21, 2012). 

 A média anual dos ventos brasileiros de 7 m/s equivale a um potencial de 

geração de energia eólica de aproximadamente 143 GW, considerando-se torres de 50 

metros de altura, conforme estudo realizado pelo Centro de Pesquisas de Energia 

Elétrica (CEPEL, 2001). De acordo a Associação Brasileira de Energia Eólica 

(ABEEólica, 2013), a capacidade instalada nacional de geração eólica, distribuída em 

119 parques, é de 2.790,4 MW (Tabela I.5) e a quantidade de parques eólicos em 

construção totaliza cerca de 3.688,7 MW (Tabela I.6). A maior parte deste potencial 

está na costa nordestina proporcionada pelos ventos alísios (HASHIMURA, 2012), com 

74% da capacidade total nacional instalada. 
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Gráfico I.7 - Evolução da capacidade total instalada de energia eólica, 1996 - 2011. 

(Fonte: REN21, 2012) 

 

Tabela I.5 - Capacidade instalada de parques eólicos por Estado. 

Estado 
Número de 

Parques 
Potência Instalada 

(MW) 
Paraná 1 2,5 
Piauí 1 18,0 

Pernambuco 5 24,8 
Rio de Janeiro 1 28,1 

Sergipe 1 34,5 
Paraíba 13 69,0 

Santa Catarina 13 236,4 
Rio Grande do Sul 15 460,0 

Bahia 24 582,0 
Ceará 20 608,0 

Rio Grande do Norte 25 727,2 
Total 119 2790,4 

Fonte: ABEEólica, 2013. 

 

Tabela I.6 - Parques eólicos em construção por Estado. 

Estado 
Número de 

Parques 
Potência em 

construção (MW) 
Pernambuco 3 78,0 

Piauí 4 105,6 
Ceará 23 606,9 

Rio Grande do Sul 36 880,8 
Bahia 22 718,6 

Rio Grande do Norte 47 1298,8 
Total 135 3688,7 

Fonte: ABEEólica, 2013. 
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A indústria de geração de energia eólica se aprimorou e amadureceu ao longo 

dos últimos 30 anos (Gráfico I.8), aumentando-se o tamanho dos aerogeradores e a 

capacidade de geração por equipamento, com unidades comerciais na faixa de potência 

de 1,5 a 2,5 MW por unidade, e de tamanho das torres e de diâmetro dos rotores 

alcançando a faixa de 50 a 125 m para ambos em 2009 (IPCC, 2012). 

A geração distribuída, mencionada na seção anterior, é formada por pequenas 

centrais que geram energia a um cliente local e, caso em caso de excedente a mesma é 

redirecionada ao grid. Várias políticas públicas foram adotadas mundialmente para 

incentivo a geração distribuída, como tarifas feed-in, sistemas de cotas e de 

compensação (DUTRA, 2001), impulsionando também o mercado de aerogeradores de 

pequeno porte, na faixa de 1 a 100 kW. 

 

Gráfico I.8 - Crescimento de capacidade e tamanho de aerogeradores. 

(Fonte: NREL apud IPCC, 2012) 

 

Os EUA, em algumas unidades federativas tais como a California, oferecem 

descontos e programas de incentivo para turbinas eólicas de pequeno porte de até 100 

kW. Em outubro de 2008, o congresso americano aprovou uma linha de crédito fiscal 

específica para a micro e minigeração, como forma de estímulo a indústria de 

aerogeradores de pequeno porte, estimando-se obter capacidade instalada acumulada de 

1,7 GW até o final de 2013 (CANWEA, 2013). Além disso, o Departamento de Energia 

dos EUA lançou, no mesmo ano, um programa intitulado “Projeto Vento para as 

Escolas” (“Wind for Schools Project”) com o intuito de promover o uso da energia 

eólica de pequeno porte através do atendimento das necessidades de desenvolvimento 

da força de trabalho para implantação da tecnologia combatendo possíveis resistências 
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públicas para sua concepção. Foram instaladas, até junho de 2012, 99 turbinas eólicas 

em diversas escolas americanas, criando-se meios para desenvolvimento de programas 

estudantis vinculados a tecnologia (NREL, 2012). 

O segundo maior mercado de turbinas eólicas de pequeno porte é o Reino 

Unido, com capacidade acumulada entre 2005 e 2009 de 28,7 MW, com 13.915 

unidades instaladas no sistema no mesmo período. Além disso, o governo britânico 

criou uma certificação compulsória realizada pelo Sistema de Certificação da 

Microgeração (Microgeneration Certification Scheme
11) para todos os aerogeradores de 

pequeno porte presentes no mercado inglês (CANWEA, 2013). 

No Brasil o aproveitamento de microcentrais eólicas é praticamente nulo, com 

iniciativas conduzidas principalmente por universidades e companhias elétricas, devido 

a pouca experiência em projetos no país, a falta de produtos nacionais, mão de obra 

qualificada, incentivos governamentais específicos e em relação a aspectos técnicos de 

planejamento e operação das linhas de distribuição (FRANÇOIS e ALE, 2013).  

A Resolução nº 391 da ANEEL (2009) estabelece os requisitos para o registro de 

centrais geradoras eólicas com capacidade instalada reduzida. O Art. 19 versa sobre o 

registro de centrais geradoras com capacidade instalada reduzida, classificada com 

potência igual ou inferior a 5 MW, necessitando somente o preenchimento de um 

formulário disponibilizado no documento para registro na ANEEL, não cabendo 

outorga de autorização ou concessão para exploração dos recursos eólicos (FRANÇOIS 

e ALE, 2013).  

A geração de energia eólica marítima (off-shore) constitui o mais recente 

mercado de energia eólica, com grande potencial de avanço tecnológico e de redução de 

custos. A capacidade eólica marítima instalada registrada em 2009 totaliza 2,1 GW 

centralizados na Europa Setentrional (Figura I.11), o que representa somente 1,3% da 

energia eólica global instalada (IPCC, 2012). 

 

                                                 
11 http://www.microgenerationcertification.org/ 
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Figura I.11 - Parque eólico Lillgrund localizado entre Malmö (Suécia) e Copenhagen 

(Dinamarca) com 48 turbinas de 2,3 MW cada. 

(Fonte: http://www.vattenfall.com/en/image-bank.htm) 

 

A principal motivação para o desenvolvimento da tecnologia off-shore é garantir 

o acesso aos recursos adicionais de vento em áreas onde o desenvolvimento de energia 

eólica encontra-se escasso seja pelo potencial técnico limitado ou por conflitos para 

outros usos da terra. Ressalta-se ainda que os recurso eólicos encontrados no mar são de 

extrema qualidade, possibilitando a utilização de aerogeradores de grande porte sem 

restrições internas para transporte terrestre, criando-se assim mecanismos para produção 

em escala (IPCC, 2012). 

As principais barreiras para o desenvolvimento da tecnologia eólica marítima 

estão relacionadas à falta de maturidade da tecnologia. Instituições financeiras projetam 

altos riscos vinculados à execução, operação e manutenção dos parques eólicos 

marítimos, dificultando-se a obtenção de linhas de financiamento. Além disso, questões 

técnicas específicas como a execução de fundações especiais (que pode chegar a 25% 

do investimento total), a adaptação dos equipamentos para ambientes com altos índices 

de corrosão marinha, acréscimos em sistemas de supervisão e logísticos para redução do 

acesso aos sítios e sinalização náutica complementar são exemplos de novos custos 

vinculados à tecnologia eólica marítima (IPCC, 2012 e HASHIMURA, 2012).  

As turbinas eólicas marítimas são geralmente maiores que as utilizadas em terra, 

com potência de 2 a 5 MW e capacidade total das fazendas eólicas marítimas entre 20 

MW a 120 MW, para as usinas construídas entre 2007 e 2009. Em termos de 

profundidade e distância para a costa, observa-se instalações com 10 a 20 m e 20 km, 
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respectivamente, com boas perspectivas técnicas de aumento nos valores ao longo do 

tempo, em busca da maximização do aproveitamento do recurso existente (IPCC, 2012).  

 BURTON et al (2001 apud IPCC, 2012) descrevem a “Lei Quadrado-Cubo” 

(“Square-cube law”) onde a produção de energia teórica aumenta com o quadrado do 

diâmetro do rotor da nova turbina eólica, enquanto que o consumo de material para 

produzí-la aumenta com o cubo do diâmetro, mantendo-se os demais parâmetros 

inalterados. Assim, esforços investigativos relativos aos novos projetos, materiais 

aplicados e sensores ainda mais sensíveis devem ser feitos para alcançar patamares de 

potência acima de 10 MW por turbina, principalmente de aplicação marítima com fortes 

tendências a expansão (IPCC, 2012). 

 O potencial de geração de energia eólica marítima do litoral brasileiro foi 

estimado em cerca de 340 GW, sendo 130 GW no Nordeste (com fator de capacidade de 

45%) e 210 GW no Sul (HASHIMURA, 2012). O projeto da Usina de Asa Branca12 

(litoral do Ceará) desponta como a primeira iniciativa vinculada ao uso da tecnologia 

marítima no Brasil, com previsão de capacidade instalada de 11 GW. 

 

I.3 Energia das Ondas 
 

A energia das ondas encontra-se classificada como uma das seis possibilidades 

de aproveitamento da energia dos oceanos, listadas e caracterizadas a seguir (IPCC, 

2012): 

- Energia das ondas: originada através da transferência da energia cinética dos 

ventos sobre a superfície superior do oceano. O recurso teórico existente no mundo se 

aproxima de 32.000 TWh/ano, porém com potencial técnico dependente do 

desenvolvimento das tecnologias de aplicação podendo ser substancialmente reduzido 

(Figura I.12); 

                                                 
12 Ver http://www.usinaasabranca.com.br/ 
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Figura I.12 - Distribuição global do potencial teórico de energia das ondas. 

(Fonte: IPCC, 2012) 

 

- Energia da diferença de amplitude de maré: não dependente da radiação solar, 

a componente de energia potencial de aproveitamento da energia das marés se origina 

através da interação entre forças gravitacionais do sistema Terra-Lua-Sol. O potencial 

teórico mundial está na faixa de 8760 a 26280 TWh/ano, dependente também do 

desenvolvimento tecnológico; 

- Energia da corrente de maré: é composta pelo fluxo de água de enchimento e 

esvaziamento das regiões costeiras. Independente também da radiação solar, estima-se 

um potencial teórico para a componente cinética de aproveitamento da energia das 

marés na Europa de aproximadamente 48 TWh/ano e para a China de 30 TWh/ano; 

 - Energia das correntes oceânicas: extração da energia cinética oriunda das 

correntes marinhas oceânicas. De acordo com o IPCC (2012), o sistema de Correntes do 

Golfo da América do Norte, que se origina na Flórida e segue o litoral leste dos Estados 

Unidos e Canadá antes de cruzar o Oceano Atlântico, é indicado para utilização do 

conceito com potencial teórico estimado para correntes da costa da Flórida de 219 

TWh/ano.  Outras regiões indicadas para o aproveitamento de correntes oceânicas: 

litoral de Moçambique e África do Sul (Corrente Agulhas), litoral do leste da Ásia 

(Corrente Kuroshio) e a Corrente Leste Australiana; 

- Energia do gradiente de temperatura: originada pela diferença da temperatura 

superficial dos oceanos exposta a radiação solar e de águas profundas mais frias 

(geralmente na cota de 1000 m), através de diferentes processos de conversão de energia 
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térmica em energia elétrica. A diferença de 20ºC indicada para utilização do conceito é 

encontrando essencialmente nas regiões tropicais. Estima-se o potencial teórico mundial 

de 44.000 TWh/ano, maior potencial estimado comparativamente as outras formas de 

energia dos oceanos (Figura I.13); e 

 

 

 

Figura I.13 - Distribuição do potencial teórico das energias das marés (esquerda) e 

gradiente de temperatura (direita) (Fonte: IPCC, 2012). 
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- Energia osmótica: também conhecida como energia do gradiente de salinidade, 

originada pela diferença de salinidade entre a água do mar e a água doce presente na foz 

dos rios (estuários), com potencial teórico estimado de 1650 TWh/ano. 

Yoshio Masuda pode ser considerado como o pai da tecnologia de energia das 

ondas, com estudos no Japão desde os anos 1940. Ele desenvolveu um sistema de bóias 

alimentado por energia das ondas, equipado com uma turbina de ar, que foram 

comercializadas no Japão na década de 60 (FALCÃO, 2009). 

O interesse pleno no aproveitamento da energia das ondas iniciou-se em com a 

crise energética de 1973, assim como o interesse em outras possíveis fontes renováveis 

de energia.  Especificamente no Reino Unido e na Noruega, diversos protótipos foram 

modelados e testados experimentalmente, porém sem recursos temporais e monetários 

suficientes para trazer os conceitos e tecnologias à maturidade. Em 1985 registrou-se a 

construção de um protótipo com base no sistema de galgamento de 350 kW, conhecido 

como TAPCHAN, na Ilha de Norwegian (Noruega) e em 1989 registrou-se a instalação 

de um protótipo com base no sistema de coluna oscilante de 75kW  na Ilha de Islay 

(Escócia), para investigação de dispositivos de pequena escala como fonte de energia 

para ilhas e comunidades isoladas, onde o diesel normalmente fornece a principal fonte 

de energia (BOYLE 2004). 

A classificação dos sistemas de ondas proposta por FALCÃO (2010) tem 

fundamentação no princípio de operação, subdivididos em três sistemas: coluna de água 

oscilante (OWC - oscillating water column), corpos oscilantes (oscillating bodies) e 

galgamento (overtopping), com exemplos de aplicações descritos a seguir. 

 

Coluna de água oscilante 

O projeto da usina de energia de ondas de Mutriku (Espanha) entrou em 

operação em 2011 e foi desenvolvido pela empresa Voith Hydro Wavegen (Figura I.14). 

Composta por 16 turbinas a ar com potência nominal total de 300 kW, é a primeira 

implementação comercial registrada da tecnologia (REN21, 2012). Foi baseada na 

experiência adquirida pela empresa no projeto e construção da usina de LIMPET 

(Escócia). 
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Figura I.14 - Usina de energia de ondas de Mutriku 300kW - Espanha.  

(Fonte: http://www.voith.com) 

 

Corpos oscilantes 

O WaveRoller (AWEnergy, 2013) é um exemplo deste dispositivo, indicado 

para instalação em águas interiores com profundidades entre 8 e 20 m, alcançando para 

cada unidade entre 500kW e 1000kW com um fator de capacidade na faixa de 25 a 

50%, de acordo com as condições das ondas do local (Figura I.15). 

 

 

Figura I.15 - Dispositivo WaveRoller (Fonte: AWEnergy, 2013). 

 

 Galgamento 

 Um exemplo de aplicação é o dispositivo WaveDragon (Figura I.16) instalado 

em Nissum Bredning, norte da Dinamarca, em 2003. Com 237 toneladas, foi testado em 

profundidades superiores a 25 m e aperfeiçoado interruptamente por mais de 20.000 
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horas, obtendo-se potência do protótipo final de 11MW através de geradores de imã 

permanente instalados em cada turbina hidráulica (WD, 2013). 

 

 

Figura I.16 - Da esquerda para direita (a) Turbinas hidráulicas com tecnologia aplicada 

por mais de 80 anos em hidrelétricas. (b) Dispositivo em pleno funcionamento (Fonte: 

WD, 2013). 

 

Estima-se um potencial de 114 GW (Figura I.17) ao longo da costa brasileira, 

distribuído em energia das marés apenas na Região Norte e no Maranhão e em energia 

das ondas, principalmente nas Regiões Nordeste, Sudeste e Sul (CEMBRA, 2012). 

Observa-se que o potencial energético das ondas na costa brasileira é decrescente no 

sentido sul-norte do país, com maior regularidade em zonas próximas ao equador e 

maiores variações quando se afasta em sentido norte-sul (RICARTE, 2007).  

A Tabela I.7 resume o potencial energético de ondas presente nas regiões 

geográficas brasileiras. 

 

Tabela I.7 - Potencial energético de ondas da costa brasileira. 

Região Potência (GW) 

Nordeste 22 
Sudeste 30 

Sul 35 
Potencial Brasileiro de Ondas 87 

Fonte: RICARTE, 2006. 

 

(a) (b) 
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Figura I.17 - Potencial energético de ondas (vermelho) e marés (azul) na costa brasileira 

(Fonte: Adaptado de Marinha do Brasil e RICARTE, 2006).  
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Anexo J – Cálculo do retorno de investimento dos sistemas propostos 

 

A partir do investimento estimado entre equipamentos equivalentes de geração 

exclusivamente por FAE (Tabela 5.4) e custos médios anuais da energia gerada 

exclusivamente pela queima do combustível fóssil para cada sítio (Tabela 5.5), estima-

se o retorno do investimento simples através dos três cenários de redução de geração de 

energia pelo diesel e complementação energética por FAE, propostos no Capítulo 5. 

Cada tabela resumo dos sítios apresentada no Capítulo 5 (Tabelas 5.6 a 5.11) 

sintetiza as informações contidas em doze tabelas, quatro para cada cenário de redução 

do uso do diesel (75%, 50% e 25% de dependência pelo combustível fóssil) e 

complementação por FAE (percentuais aplicados a Tabela 5.4), disponibilizadas ao final 

deste anexo. Todos os sistemas híbridos (solar, eólico horizontal/vertical e diesel), 

foram projetados de forma conservadora, conforme composição das tabelas deste anexo, 

considerando: 

- coluna 1 (ano): funcionamento projetado para vinte anos; 

- coluna 2 (geração): valor projetado de energia gerada, a partir de FAE, 

deduzida de perda de eficiência anual, com decaimento estimado de 0,5%; 

- colunas 3 (correção Tarifa) e 4 (tarifa): valor do custo final da energia através 

do uso do diesel, considerado constante no presente estudo; 

- coluna 5 (valor gerado): valor referente ao montante financeiro evitado através 

da geração de energia por FAE (coluna 4 = coluna 2 x coluna 4); 

- coluna 6 (manutenção): custo de manutenção dos sistemas de geração 

exclusivamente por FAE, estipulado em 5% do investimento inicial. Cabe ressaltar que 

os custos de manutenção dos geradores a diesel não foram incluídos no custo final da 

energia (tarifa), possibilitando-se o uso contínuo dos mesmos; 

- coluna 7 (receita líquida): receita líquida através da subtração do valor gerado e 

custos relativos a manutenção; 

- coluna 8 (taxa de juros): não considerada, partindo-se que o montante investido 

foi alocado do orçamento anual da própria força, sem necessidade de financiamentos 

bancários; 
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- coluna 9 (valor presente gerado): mesmo valor indicado na coluna 7, sem 

correção pela coluna 8; 

- coluna 10 (valor presente acumulado): somatório de todos os valores presentes 

gerados, contabilizados a cada ano; e 

- coluna 11 (lucro presente): valor presente acumulado subtraído do valor 

relativo ao investimento inicial nos sistemas de geração por FAE. 

A seguir será exemplificado o caso de Cabo Frio, para registro e comprovação 

dos dados informados no Capítulo 5. 

J.1 Farol de Cabo Frio 

J.1.1 Cenários com 75% de geração a diesel: 

a) Sistema híbrido 1: 

- Solar fotovoltaico: 25% de geração; 

- Aerogeradores verticais a 6 m/s: 31% de geração (4 aerogeradores); e 

- Investimento inicial: R$ 152.000,00 (percentuais aplicados a Tabela 5.4). 

 

 

 

 

 

Ano
Geração 
(kWh)

Correção
Tarifa

Tarifa 
(R$/kWh)

Valor gerado
(R$)

Manutenção 
5% gerado              

(R$)

Receita líquida
(R$)

Taxa 
Juros

SELIC

Valor presente
gerado                                         
(R$)

Valor Presente
acumulado                                           

(R$)

Lucro Presente 
(R$)

1 3820 0% 20,380 77.851,60R$  7.600,00R$   70.251,60R$  0,00% 70.251,60R$  70.251,60R$       81.748,40-R$       
2 3801 0% 20,380 77.462,34R$  7.600,00R$   69.862,34R$  0,00% 69.862,34R$  140.113,94R$     11.886,06-R$       
3 3782 0% 20,380 77.075,03R$  7.600,00R$   69.475,03R$  0,00% 69.475,03R$  209.588,97R$     57.588,97R$       
4 3763 0% 20,380 76.689,66R$  7.600,00R$   69.089,66R$  0,00% 69.089,66R$  278.678,63R$     126.678,63R$     
5 3744 0% 20,380 76.306,21R$  7.600,00R$   68.706,21R$  0,00% 68.706,21R$  347.384,83R$     195.384,83R$     
6 3725 0% 20,380 75.924,68R$  7.600,00R$   68.324,68R$  0,00% 68.324,68R$  415.709,51R$     263.709,51R$     
7 3707 0% 20,380 75.545,05R$  7.600,00R$   67.945,05R$  0,00% 67.945,05R$  483.654,56R$     331.654,56R$     
8 3688 0% 20,380 75.167,33R$  7.600,00R$   67.567,33R$  0,00% 67.567,33R$  551.221,89R$     399.221,89R$     
9 3670 0% 20,380 74.791,49R$  7.600,00R$   67.191,49R$  0,00% 67.191,49R$  618.413,38R$     466.413,38R$     

10 3651 0% 20,380 74.417,53R$  7.600,00R$   66.817,53R$  0,00% 66.817,53R$  685.230,91R$     533.230,91R$     
11 3633 0% 20,380 74.045,45R$  7.600,00R$   66.445,45R$  0,00% 66.445,45R$  751.676,36R$     599.676,36R$     
12 3615 0% 20,380 73.675,22R$  7.600,00R$   66.075,22R$  0,00% 66.075,22R$  817.751,58R$     665.751,58R$     
13 3597 0% 20,380 73.306,84R$  7.600,00R$   65.706,84R$  0,00% 65.706,84R$  883.458,42R$     731.458,42R$     
14 3579 0% 20,380 72.940,31R$  7.600,00R$   65.340,31R$  0,00% 65.340,31R$  948.798,73R$     796.798,73R$     
15 3561 0% 20,380 72.575,61R$  7.600,00R$   64.975,61R$  0,00% 64.975,61R$  1.013.774,33R$  861.774,33R$     
16 3543 0% 20,380 72.212,73R$  7.600,00R$   64.612,73R$  0,00% 64.612,73R$  1.078.387,06R$  926.387,06R$     
17 3526 0% 20,380 71.851,66R$  7.600,00R$   64.251,66R$  0,00% 64.251,66R$  1.142.638,73R$  990.638,73R$     
18 3508 0% 20,380 71.492,41R$  7.600,00R$   63.892,41R$  0,00% 63.892,41R$  1.206.531,13R$  1.054.531,13R$  
19 3490 0% 20,380 71.134,94R$  7.600,00R$   63.534,94R$  0,00% 63.534,94R$  1.270.066,08R$  1.118.066,08R$  
20 3473 0% 20,380 70.779,27R$  7.600,00R$   63.179,27R$  0,00% 63.179,27R$  1.333.245,35R$  1.181.245,35R$  
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b) Sistema híbrido 2: 

- Solar fotovoltaico: 25% de geração; 

- Aerogeradores verticais a 12 m/s: 40% de geração (2 aerogeradores); e 

- Investimento inicial: R$ 102.000,00 (percentuais aplicados a Tabela 5.4). 

 

c) Sistema híbrido 3: 

- Solar fotovoltaico: 25% de geração; 

- Aerogerador horizontal a 6 m/s: 50% de geração (1 aerogerador); e 

- Investimento inicial: R$ 172.000,00 (percentuais aplicados a Tabela 5.4). 

Ano
Geração 
(kWh)

Correção
Tarifa

Tarifa 
(R$/kWh)

Valor gerado
(R$)

Manutenção 
5% gerado              

(R$)

Receita líquida
(R$)

Taxa 
Juros

SELIC

Valor presente
gerado                                         
(R$)

Valor Presente
acumulado                                           

(R$)

Lucro Presente 
(R$)

1 3820 0% 20,380 77.851,60R$   5.100,00R$  72.751,60R$   0,00% 72.751,60R$   72.751,60R$        29.248,40-R$       
2 3801 0% 20,380 77.462,34R$   5.100,00R$  72.362,34R$   0,00% 72.362,34R$   145.113,94R$       43.113,94R$       
3 3782 0% 20,380 77.075,03R$   5.100,00R$  71.975,03R$   0,00% 71.975,03R$   217.088,97R$       115.088,97R$     
4 3763 0% 20,380 76.689,66R$   5.100,00R$  71.589,66R$   0,00% 71.589,66R$   288.678,63R$       186.678,63R$     
5 3744 0% 20,380 76.306,21R$   5.100,00R$  71.206,21R$   0,00% 71.206,21R$   359.884,83R$       257.884,83R$     
6 3725 0% 20,380 75.924,68R$   5.100,00R$  70.824,68R$   0,00% 70.824,68R$   430.709,51R$       328.709,51R$     
7 3707 0% 20,380 75.545,05R$   5.100,00R$  70.445,05R$   0,00% 70.445,05R$   501.154,56R$       399.154,56R$     
8 3688 0% 20,380 75.167,33R$   5.100,00R$  70.067,33R$   0,00% 70.067,33R$   571.221,89R$       469.221,89R$     
9 3670 0% 20,380 74.791,49R$   5.100,00R$  69.691,49R$   0,00% 69.691,49R$   640.913,38R$       538.913,38R$     

10 3651 0% 20,380 74.417,53R$   5.100,00R$  69.317,53R$   0,00% 69.317,53R$   710.230,91R$       608.230,91R$     
11 3633 0% 20,380 74.045,45R$   5.100,00R$  68.945,45R$   0,00% 68.945,45R$   779.176,36R$       677.176,36R$     
12 3615 0% 20,380 73.675,22R$   5.100,00R$  68.575,22R$   0,00% 68.575,22R$   847.751,58R$       745.751,58R$     
13 3597 0% 20,380 73.306,84R$   5.100,00R$  68.206,84R$   0,00% 68.206,84R$   915.958,42R$       813.958,42R$     
14 3579 0% 20,380 72.940,31R$   5.100,00R$  67.840,31R$   0,00% 67.840,31R$   983.798,73R$       881.798,73R$     
15 3561 0% 20,380 72.575,61R$   5.100,00R$  67.475,61R$   0,00% 67.475,61R$   1.051.274,33R$    949.274,33R$     
16 3543 0% 20,380 72.212,73R$   5.100,00R$  67.112,73R$   0,00% 67.112,73R$   1.118.387,06R$    1.016.387,06R$  
17 3526 0% 20,380 71.851,66R$   5.100,00R$  66.751,66R$   0,00% 66.751,66R$   1.185.138,73R$    1.083.138,73R$  
18 3508 0% 20,380 71.492,41R$   5.100,00R$  66.392,41R$   0,00% 66.392,41R$   1.251.531,13R$    1.149.531,13R$  
19 3490 0% 20,380 71.134,94R$   5.100,00R$  66.034,94R$   0,00% 66.034,94R$   1.317.566,08R$    1.215.566,08R$  
20 3473 0% 20,380 70.779,27R$   5.100,00R$  65.679,27R$   0,00% 65.679,27R$   1.383.245,35R$    1.281.245,35R$  
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d) Sistema híbrido 4: 

- Solar fotovoltaico: 25% de geração; 

- Aerogerador horizontal a 12 m/s: 100% de geração (1 aerogerador); e 

- Investimento inicial: R$ 172.000,00 (percentuais aplicados a Tabela 5.4). 

 

J.1.2 Cenários com 50% de geração a diesel: 

a) Sistema híbrido 1: 

- Solar fotovoltaico: 50% de geração; 

- Aerogeradores verticais a 6 m/s: 54% de geração (7 aerogeradores); e 

- Investimento inicial: R$ 279.000,00 (percentuais aplicados a Tabela 5.4). 

Ano
Geração 
(kWh)

Correção
Tarifa

Tarifa 
(R$/kWh)

Valor gerado
(R$)

Manutenção 
5% gerado              

(R$)

Receita líquida
(R$)

Taxa 
Juros

SELIC

Valor presente
gerado                                         
(R$)

Valor Presente
acumulado                                           

(R$)

Lucro Presente 
(R$)

1 3820 0% 20,380 77.851,60R$   8.600,00R$  69.251,60R$   0,00% 69.251,60R$   69.251,60R$        102.748,40-R$     
2 3801 0% 20,380 77.462,34R$   8.600,00R$  68.862,34R$   0,00% 68.862,34R$   138.113,94R$       33.886,06-R$       
3 3782 0% 20,380 77.075,03R$   8.600,00R$  68.475,03R$   0,00% 68.475,03R$   206.588,97R$       34.588,97R$       
4 3763 0% 20,380 76.689,66R$   8.600,00R$  68.089,66R$   0,00% 68.089,66R$   274.678,63R$       102.678,63R$     
5 3744 0% 20,380 76.306,21R$   8.600,00R$  67.706,21R$   0,00% 67.706,21R$   342.384,83R$       170.384,83R$     
6 3725 0% 20,380 75.924,68R$   8.600,00R$  67.324,68R$   0,00% 67.324,68R$   409.709,51R$       237.709,51R$     
7 3707 0% 20,380 75.545,05R$   8.600,00R$  66.945,05R$   0,00% 66.945,05R$   476.654,56R$       304.654,56R$     
8 3688 0% 20,380 75.167,33R$   8.600,00R$  66.567,33R$   0,00% 66.567,33R$   543.221,89R$       371.221,89R$     
9 3670 0% 20,380 74.791,49R$   8.600,00R$  66.191,49R$   0,00% 66.191,49R$   609.413,38R$       437.413,38R$     

10 3651 0% 20,380 74.417,53R$   8.600,00R$  65.817,53R$   0,00% 65.817,53R$   675.230,91R$       503.230,91R$     
11 3633 0% 20,380 74.045,45R$   8.600,00R$  65.445,45R$   0,00% 65.445,45R$   740.676,36R$       568.676,36R$     
12 3615 0% 20,380 73.675,22R$   8.600,00R$  65.075,22R$   0,00% 65.075,22R$   805.751,58R$       633.751,58R$     
13 3597 0% 20,380 73.306,84R$   8.600,00R$  64.706,84R$   0,00% 64.706,84R$   870.458,42R$       698.458,42R$     
14 3579 0% 20,380 72.940,31R$   8.600,00R$  64.340,31R$   0,00% 64.340,31R$   934.798,73R$       762.798,73R$     
15 3561 0% 20,380 72.575,61R$   8.600,00R$  63.975,61R$   0,00% 63.975,61R$   998.774,33R$       826.774,33R$     
16 3543 0% 20,380 72.212,73R$   8.600,00R$  63.612,73R$   0,00% 63.612,73R$   1.062.387,06R$    890.387,06R$     
17 3526 0% 20,380 71.851,66R$   8.600,00R$  63.251,66R$   0,00% 63.251,66R$   1.125.638,73R$    953.638,73R$     
18 3508 0% 20,380 71.492,41R$   8.600,00R$  62.892,41R$   0,00% 62.892,41R$   1.188.531,13R$    1.016.531,13R$  
19 3490 0% 20,380 71.134,94R$   8.600,00R$  62.534,94R$   0,00% 62.534,94R$   1.251.066,08R$    1.079.066,08R$  
20 3473 0% 20,380 70.779,27R$   8.600,00R$  62.179,27R$   0,00% 62.179,27R$   1.313.245,35R$    1.141.245,35R$  

Ano
Geração 
(kWh)

Correção
Tarifa

Tarifa 
(R$/kWh)

Valor gerado
(R$)

Manutenção 
5% gerado              

(R$)

Receita líquida
(R$)

Taxa 
Juros

SELIC

Valor presente
gerado                                         
(R$)

Valor Presente
acumulado                                           

(R$)

Lucro Presente 
(R$)

1 3820 0% 20,380 77.851,60R$  8.600,00R$  69.251,60R$  0,00% 69.251,60R$  69.251,60R$       102.748,40-R$    
2 3801 0% 20,380 77.462,34R$  8.600,00R$  68.862,34R$  0,00% 68.862,34R$  138.113,94R$     33.886,06-R$      
3 3782 0% 20,380 77.075,03R$  8.600,00R$  68.475,03R$  0,00% 68.475,03R$  206.588,97R$     34.588,97R$      
4 3763 0% 20,380 76.689,66R$  8.600,00R$  68.089,66R$  0,00% 68.089,66R$  274.678,63R$     102.678,63R$    
5 3744 0% 20,380 76.306,21R$  8.600,00R$  67.706,21R$  0,00% 67.706,21R$  342.384,83R$     170.384,83R$    
6 3725 0% 20,380 75.924,68R$  8.600,00R$  67.324,68R$  0,00% 67.324,68R$  409.709,51R$     237.709,51R$    
7 3707 0% 20,380 75.545,05R$  8.600,00R$  66.945,05R$  0,00% 66.945,05R$  476.654,56R$     304.654,56R$    
8 3688 0% 20,380 75.167,33R$  8.600,00R$  66.567,33R$  0,00% 66.567,33R$  543.221,89R$     371.221,89R$    
9 3670 0% 20,380 74.791,49R$  8.600,00R$  66.191,49R$  0,00% 66.191,49R$  609.413,38R$     437.413,38R$    

10 3651 0% 20,380 74.417,53R$  8.600,00R$  65.817,53R$  0,00% 65.817,53R$  675.230,91R$     503.230,91R$    
11 3633 0% 20,380 74.045,45R$  8.600,00R$  65.445,45R$  0,00% 65.445,45R$  740.676,36R$     568.676,36R$    
12 3615 0% 20,380 73.675,22R$  8.600,00R$  65.075,22R$  0,00% 65.075,22R$  805.751,58R$     633.751,58R$    
13 3597 0% 20,380 73.306,84R$  8.600,00R$  64.706,84R$  0,00% 64.706,84R$  870.458,42R$     698.458,42R$    
14 3579 0% 20,380 72.940,31R$  8.600,00R$  64.340,31R$  0,00% 64.340,31R$  934.798,73R$     762.798,73R$    
15 3561 0% 20,380 72.575,61R$  8.600,00R$  63.975,61R$  0,00% 63.975,61R$  998.774,33R$     826.774,33R$    
16 3543 0% 20,380 72.212,73R$  8.600,00R$  63.612,73R$  0,00% 63.612,73R$  1.062.387,06R$  890.387,06R$    
17 3526 0% 20,380 71.851,66R$  8.600,00R$  63.251,66R$  0,00% 63.251,66R$  1.125.638,73R$  953.638,73R$    
18 3508 0% 20,380 71.492,41R$  8.600,00R$  62.892,41R$  0,00% 62.892,41R$  1.188.531,13R$  1.016.531,13R$  
19 3490 0% 20,380 71.134,94R$  8.600,00R$  62.534,94R$  0,00% 62.534,94R$  1.251.066,08R$  1.079.066,08R$  
20 3473 0% 20,380 70.779,27R$  8.600,00R$  62.179,27R$  0,00% 62.179,27R$  1.313.245,35R$  1.141.245,35R$  
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b) Sistema híbrido 2: 

- Solar fotovoltaico: 50% de geração; 

- Aerogeradores verticais a 12 m/s: 60% de geração (3 aerogeradores); e 

- Investimento inicial: R$ 179.000,00 (percentuais aplicados a Tabela 5.4). 

 

c) Sistema híbrido 3: 

- Solar fotovoltaico: 50% de geração; 

- Aerogerador horizontal a 6 m/s: 50% de geração (1 aerogerador); e 

- Investimento inicial: R$ 224.000,00 (percentuais aplicados a Tabela 5.4). 

Ano
Geração 
(kWh)

Correção
Tarifa

Tarifa 
(R$/kWh)

Valor gerado
(R$)

Manutenção 
5% gerado              

(R$)

Receita líquida
(R$)

Taxa 
Juros

SELIC

Valor presente
gerado                                         
(R$)

Valor Presente
acumulado                                           

(R$)

Lucro Presente 
(R$)

1 7640 0% 20,380 155.703,20R$   13.950,00R$   141.753,20R$   0,00% 141.753,20R$   141.753,20R$       137.246,80-R$       
2 7602 0% 20,380 154.924,68R$   13.950,00R$   140.974,68R$   0,00% 140.974,68R$   282.727,88R$       3.727,88R$          
3 7564 0% 20,380 154.150,06R$   13.950,00R$   140.200,06R$   0,00% 140.200,06R$   422.927,94R$       143.927,94R$       
4 7526 0% 20,380 153.379,31R$   13.950,00R$   139.429,31R$   0,00% 139.429,31R$   562.357,25R$       283.357,25R$       
5 7488 0% 20,380 152.612,41R$   13.950,00R$   138.662,41R$   0,00% 138.662,41R$   701.019,67R$       422.019,67R$       
6 7451 0% 20,380 151.849,35R$   13.950,00R$   137.899,35R$   0,00% 137.899,35R$   838.919,02R$       559.919,02R$       
7 7414 0% 20,380 151.090,10R$   13.950,00R$   137.140,10R$   0,00% 137.140,10R$   976.059,13R$       697.059,13R$       
8 7377 0% 20,380 150.334,65R$   13.950,00R$   136.384,65R$   0,00% 136.384,65R$   1.112.443,78R$    833.443,78R$       
9 7340 0% 20,380 149.582,98R$   13.950,00R$   135.632,98R$   0,00% 135.632,98R$   1.248.076,76R$    969.076,76R$       

10 7303 0% 20,380 148.835,07R$   13.950,00R$   134.885,07R$   0,00% 134.885,07R$   1.382.961,83R$    1.103.961,83R$    
11 7266 0% 20,380 148.090,89R$   13.950,00R$   134.140,89R$   0,00% 134.140,89R$   1.517.102,72R$    1.238.102,72R$    
12 7230 0% 20,380 147.350,44R$   13.950,00R$   133.400,44R$   0,00% 133.400,44R$   1.650.503,15R$    1.371.503,15R$    
13 7194 0% 20,380 146.613,68R$   13.950,00R$   132.663,68R$   0,00% 132.663,68R$   1.783.166,84R$    1.504.166,84R$    
14 7158 0% 20,380 145.880,62R$   13.950,00R$   131.930,62R$   0,00% 131.930,62R$   1.915.097,45R$    1.636.097,45R$    
15 7122 0% 20,380 145.151,21R$   13.950,00R$   131.201,21R$   0,00% 131.201,21R$   2.046.298,67R$    1.767.298,67R$    
16 7087 0% 20,380 144.425,46R$   13.950,00R$   130.475,46R$   0,00% 130.475,46R$   2.176.774,12R$    1.897.774,12R$    
17 7051 0% 20,380 143.703,33R$   13.950,00R$   129.753,33R$   0,00% 129.753,33R$   2.306.527,45R$    2.027.527,45R$    
18 7016 0% 20,380 142.984,81R$   13.950,00R$   129.034,81R$   0,00% 129.034,81R$   2.435.562,27R$    2.156.562,27R$    
19 6981 0% 20,380 142.269,89R$   13.950,00R$   128.319,89R$   0,00% 128.319,89R$   2.563.882,15R$    2.284.882,15R$    
20 6946 0% 20,380 141.558,54R$   13.950,00R$   127.608,54R$   0,00% 127.608,54R$   2.691.490,69R$    2.412.490,69R$    

Ano
Geração 
(kWh)

Correção
Tarifa

Tarifa 
(R$/kWh)

Valor gerado
(R$)

Manutenção 
5% gerado              

(R$)

Receita líquida
(R$)

Taxa 
Juros

SELIC

Valor presente
gerado                                         
(R$)

Valor Presente
acumulado                                           

(R$)

Lucro Presente 
(R$)

1 7640 0% 20,380 155.703,20R$  8.950,00R$  146.753,20R$  0,00% 146.753,20R$  146.753,20R$    32.246,80-R$       
2 7602 0% 20,380 154.924,68R$  8.950,00R$  145.974,68R$  0,00% 145.974,68R$  292.727,88R$    113.727,88R$     
3 7564 0% 20,380 154.150,06R$  8.950,00R$  145.200,06R$  0,00% 145.200,06R$  437.927,94R$    258.927,94R$     
4 7526 0% 20,380 153.379,31R$  8.950,00R$  144.429,31R$  0,00% 144.429,31R$  582.357,25R$    403.357,25R$     
5 7488 0% 20,380 152.612,41R$  8.950,00R$  143.662,41R$  0,00% 143.662,41R$  726.019,67R$    547.019,67R$     
6 7451 0% 20,380 151.849,35R$  8.950,00R$  142.899,35R$  0,00% 142.899,35R$  868.919,02R$    689.919,02R$     
7 7414 0% 20,380 151.090,10R$  8.950,00R$  142.140,10R$  0,00% 142.140,10R$  1.011.059,13R$  832.059,13R$     
8 7377 0% 20,380 150.334,65R$  8.950,00R$  141.384,65R$  0,00% 141.384,65R$  1.152.443,78R$  973.443,78R$     
9 7340 0% 20,380 149.582,98R$  8.950,00R$  140.632,98R$  0,00% 140.632,98R$  1.293.076,76R$  1.114.076,76R$  

10 7303 0% 20,380 148.835,07R$  8.950,00R$  139.885,07R$  0,00% 139.885,07R$  1.432.961,83R$  1.253.961,83R$  
11 7266 0% 20,380 148.090,89R$  8.950,00R$  139.140,89R$  0,00% 139.140,89R$  1.572.102,72R$  1.393.102,72R$  
12 7230 0% 20,380 147.350,44R$  8.950,00R$  138.400,44R$  0,00% 138.400,44R$  1.710.503,15R$  1.531.503,15R$  
13 7194 0% 20,380 146.613,68R$  8.950,00R$  137.663,68R$  0,00% 137.663,68R$  1.848.166,84R$  1.669.166,84R$  
14 7158 0% 20,380 145.880,62R$  8.950,00R$  136.930,62R$  0,00% 136.930,62R$  1.985.097,45R$  1.806.097,45R$  
15 7122 0% 20,380 145.151,21R$  8.950,00R$  136.201,21R$  0,00% 136.201,21R$  2.121.298,67R$  1.942.298,67R$  
16 7087 0% 20,380 144.425,46R$  8.950,00R$  135.475,46R$  0,00% 135.475,46R$  2.256.774,12R$  2.077.774,12R$  
17 7051 0% 20,380 143.703,33R$  8.950,00R$  134.753,33R$  0,00% 134.753,33R$  2.391.527,45R$  2.212.527,45R$  
18 7016 0% 20,380 142.984,81R$  8.950,00R$  134.034,81R$  0,00% 134.034,81R$  2.525.562,27R$  2.346.562,27R$  
19 6981 0% 20,380 142.269,89R$  8.950,00R$  133.319,89R$  0,00% 133.319,89R$  2.658.882,15R$  2.479.882,15R$  
20 6946 0% 20,380 141.558,54R$  8.950,00R$  132.608,54R$  0,00% 132.608,54R$  2.791.490,69R$  2.612.490,69R$  
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d) Sistema híbrido 4: 

- Solar fotovoltaico: 50% de geração; 

- Aerogerador horizontal a 12 m/s: 100% de geração (1 aerogerador); e 

- Investimento inicial: R$ 224.000,00 (percentuais aplicados a Tabela 5.4). 

 

J.1.3 Cenários com 25% de geração a diesel: 

a) Sistema híbrido 1: 

- Solar fotovoltaico: 75% de geração; 

- Aerogeradores verticais a 6 m/s: 77% de geração (10 aerogeradores); e 

Ano
Geração 
(kWh)

Correção
Tarifa

Tarifa 
(R$/kWh)

Valor gerado
(R$)

Manutenção 
5% gerado              

(R$)

Receita líquida
(R$)

Taxa 
Juros

SELIC

Valor presente
gerado                                         
(R$)

Valor Presente
acumulado                                           

(R$)

Lucro Presente 
(R$)

1 7640 0% 20,380 155.703,20R$   11.200,00R$  144.503,20R$   0,00% 144.503,20R$   144.503,20R$       79.496,80-R$        
2 7602 0% 20,380 154.924,68R$   11.200,00R$  143.724,68R$   0,00% 143.724,68R$   288.227,88R$       64.227,88R$        
3 7564 0% 20,380 154.150,06R$   11.200,00R$  142.950,06R$   0,00% 142.950,06R$   431.177,94R$       207.177,94R$       
4 7526 0% 20,380 153.379,31R$   11.200,00R$  142.179,31R$   0,00% 142.179,31R$   573.357,25R$       349.357,25R$       
5 7488 0% 20,380 152.612,41R$   11.200,00R$  141.412,41R$   0,00% 141.412,41R$   714.769,67R$       490.769,67R$       
6 7451 0% 20,380 151.849,35R$   11.200,00R$  140.649,35R$   0,00% 140.649,35R$   855.419,02R$       631.419,02R$       
7 7414 0% 20,380 151.090,10R$   11.200,00R$  139.890,10R$   0,00% 139.890,10R$   995.309,13R$       771.309,13R$       
8 7377 0% 20,380 150.334,65R$   11.200,00R$  139.134,65R$   0,00% 139.134,65R$   1.134.443,78R$    910.443,78R$       
9 7340 0% 20,380 149.582,98R$   11.200,00R$  138.382,98R$   0,00% 138.382,98R$   1.272.826,76R$    1.048.826,76R$    

10 7303 0% 20,380 148.835,07R$   11.200,00R$  137.635,07R$   0,00% 137.635,07R$   1.410.461,83R$    1.186.461,83R$    
11 7266 0% 20,380 148.090,89R$   11.200,00R$  136.890,89R$   0,00% 136.890,89R$   1.547.352,72R$    1.323.352,72R$    
12 7230 0% 20,380 147.350,44R$   11.200,00R$  136.150,44R$   0,00% 136.150,44R$   1.683.503,15R$    1.459.503,15R$    
13 7194 0% 20,380 146.613,68R$   11.200,00R$  135.413,68R$   0,00% 135.413,68R$   1.818.916,84R$    1.594.916,84R$    
14 7158 0% 20,380 145.880,62R$   11.200,00R$  134.680,62R$   0,00% 134.680,62R$   1.953.597,45R$    1.729.597,45R$    
15 7122 0% 20,380 145.151,21R$   11.200,00R$  133.951,21R$   0,00% 133.951,21R$   2.087.548,67R$    1.863.548,67R$    
16 7087 0% 20,380 144.425,46R$   11.200,00R$  133.225,46R$   0,00% 133.225,46R$   2.220.774,12R$    1.996.774,12R$    
17 7051 0% 20,380 143.703,33R$   11.200,00R$  132.503,33R$   0,00% 132.503,33R$   2.353.277,45R$    2.129.277,45R$    
18 7016 0% 20,380 142.984,81R$   11.200,00R$  131.784,81R$   0,00% 131.784,81R$   2.485.062,27R$    2.261.062,27R$    
19 6981 0% 20,380 142.269,89R$   11.200,00R$  131.069,89R$   0,00% 131.069,89R$   2.616.132,15R$    2.392.132,15R$    
20 6946 0% 20,380 141.558,54R$   11.200,00R$  130.358,54R$   0,00% 130.358,54R$   2.746.490,69R$    2.522.490,69R$    

Ano
Geração 
(kWh)

Correção
Tarifa

Tarifa 
(R$/kWh)

Valor gerado
(R$)

Manutenção 
5% gerado              

(R$)

Receita líquida
(R$)

Taxa 
Juros

SELIC

Valor presente
gerado                                         
(R$)

Valor Presente
acumulado                                           

(R$)

Lucro Presente 
(R$)

1 7640 0% 20,380 155.703,20R$   11.200,00R$  144.503,20R$  0,00% 144.503,20R$  144.503,20R$     79.496,80-R$       
2 7602 0% 20,380 154.924,68R$   11.200,00R$  143.724,68R$  0,00% 143.724,68R$  288.227,88R$     64.227,88R$       
3 7564 0% 20,380 154.150,06R$   11.200,00R$  142.950,06R$  0,00% 142.950,06R$  431.177,94R$     207.177,94R$     
4 7526 0% 20,380 153.379,31R$   11.200,00R$  142.179,31R$  0,00% 142.179,31R$  573.357,25R$     349.357,25R$     
5 7488 0% 20,380 152.612,41R$   11.200,00R$  141.412,41R$  0,00% 141.412,41R$  714.769,67R$     490.769,67R$     
6 7451 0% 20,380 151.849,35R$   11.200,00R$  140.649,35R$  0,00% 140.649,35R$  855.419,02R$     631.419,02R$     
7 7414 0% 20,380 151.090,10R$   11.200,00R$  139.890,10R$  0,00% 139.890,10R$  995.309,13R$     771.309,13R$     
8 7377 0% 20,380 150.334,65R$   11.200,00R$  139.134,65R$  0,00% 139.134,65R$  1.134.443,78R$  910.443,78R$     
9 7340 0% 20,380 149.582,98R$   11.200,00R$  138.382,98R$  0,00% 138.382,98R$  1.272.826,76R$  1.048.826,76R$  

10 7303 0% 20,380 148.835,07R$   11.200,00R$  137.635,07R$  0,00% 137.635,07R$  1.410.461,83R$  1.186.461,83R$  
11 7266 0% 20,380 148.090,89R$   11.200,00R$  136.890,89R$  0,00% 136.890,89R$  1.547.352,72R$  1.323.352,72R$  
12 7230 0% 20,380 147.350,44R$   11.200,00R$  136.150,44R$  0,00% 136.150,44R$  1.683.503,15R$  1.459.503,15R$  
13 7194 0% 20,380 146.613,68R$   11.200,00R$  135.413,68R$  0,00% 135.413,68R$  1.818.916,84R$  1.594.916,84R$  
14 7158 0% 20,380 145.880,62R$   11.200,00R$  134.680,62R$  0,00% 134.680,62R$  1.953.597,45R$  1.729.597,45R$  
15 7122 0% 20,380 145.151,21R$   11.200,00R$  133.951,21R$  0,00% 133.951,21R$  2.087.548,67R$  1.863.548,67R$  
16 7087 0% 20,380 144.425,46R$   11.200,00R$  133.225,46R$  0,00% 133.225,46R$  2.220.774,12R$  1.996.774,12R$  
17 7051 0% 20,380 143.703,33R$   11.200,00R$  132.503,33R$  0,00% 132.503,33R$  2.353.277,45R$  2.129.277,45R$  
18 7016 0% 20,380 142.984,81R$   11.200,00R$  131.784,81R$  0,00% 131.784,81R$  2.485.062,27R$  2.261.062,27R$  
19 6981 0% 20,380 142.269,89R$   11.200,00R$  131.069,89R$  0,00% 131.069,89R$  2.616.132,15R$  2.392.132,15R$  
20 6946 0% 20,380 141.558,54R$   11.200,00R$  130.358,54R$  0,00% 130.358,54R$  2.746.490,69R$  2.522.490,69R$  
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- Investimento inicial: R$ 406.000,00 (percentuais aplicados a Tabela 5.4). 

 

b) Sistema híbrido 2: 

- Solar fotovoltaico: 75% de geração; 

- Aerogeradores verticais a 12 m/s: 80% de geração (4 aerogeradores); e 

- Investimento inicial: R$ 256.000,00 (percentuais aplicados a Tabela 5.4). 

 

c) Sistema híbrido 3: 

- Solar fotovoltaico: 75% de geração; 

- Aerogerador horizontal a 6 m/s: 100% de geração (2 aerogeradores); e 

- Investimento inicial: R$ 396.000,00 (percentuais aplicados a Tabela 5.4). 

Ano
Geração 
(kWh)

Correção
Tarifa

Tarifa 
(R$/kWh)

Valor gerado
(R$)

Manutenção 
5% gerado              

(R$)

Receita líquida
(R$)

Taxa 
Juros

SELIC

Valor presente
gerado                                         
(R$)

Valor Presente
acumulado                                           

(R$)

Lucro Presente 
(R$)

1 11460 0% 20,380 233.554,80R$   20.300,00R$  213.254,80R$   0,00% 213.254,80R$   213.254,80R$       192.745,20-R$       
2 11403 0% 20,380 232.387,03R$   20.300,00R$  212.087,03R$   0,00% 212.087,03R$   425.341,83R$       19.341,83R$        
3 11346 0% 20,380 231.225,09R$   20.300,00R$  210.925,09R$   0,00% 210.925,09R$   636.266,92R$       230.266,92R$       
4 11289 0% 20,380 230.068,97R$   20.300,00R$  209.768,97R$   0,00% 209.768,97R$   846.035,88R$       440.035,88R$       
5 11233 0% 20,380 228.918,62R$   20.300,00R$  208.618,62R$   0,00% 208.618,62R$   1.054.654,50R$    648.654,50R$       
6 11176 0% 20,380 227.774,03R$   20.300,00R$  207.474,03R$   0,00% 207.474,03R$   1.262.128,53R$    856.128,53R$       
7 11120 0% 20,380 226.635,16R$   20.300,00R$  206.335,16R$   0,00% 206.335,16R$   1.468.463,69R$    1.062.463,69R$    
8 11065 0% 20,380 225.501,98R$   20.300,00R$  205.201,98R$   0,00% 205.201,98R$   1.673.665,67R$    1.267.665,67R$    
9 11010 0% 20,380 224.374,47R$   20.300,00R$  204.074,47R$   0,00% 204.074,47R$   1.877.740,14R$    1.471.740,14R$    

10 10954 0% 20,380 223.252,60R$   20.300,00R$  202.952,60R$   0,00% 202.952,60R$   2.080.692,74R$    1.674.692,74R$    
11 10900 0% 20,380 222.136,34R$   20.300,00R$  201.836,34R$   0,00% 201.836,34R$   2.282.529,08R$    1.876.529,08R$    
12 10845 0% 20,380 221.025,65R$   20.300,00R$  200.725,65R$   0,00% 200.725,65R$   2.483.254,73R$    2.077.254,73R$    
13 10791 0% 20,380 219.920,53R$   20.300,00R$  199.620,53R$   0,00% 199.620,53R$   2.682.875,26R$    2.276.875,26R$    
14 10737 0% 20,380 218.820,92R$   20.300,00R$  198.520,92R$   0,00% 198.520,92R$   2.881.396,18R$    2.475.396,18R$    
15 10683 0% 20,380 217.726,82R$   20.300,00R$  197.426,82R$   0,00% 197.426,82R$   3.078.823,00R$    2.672.823,00R$    
16 10630 0% 20,380 216.638,18R$   20.300,00R$  196.338,18R$   0,00% 196.338,18R$   3.275.161,19R$    2.869.161,19R$    
17 10577 0% 20,380 215.554,99R$   20.300,00R$  195.254,99R$   0,00% 195.254,99R$   3.470.416,18R$    3.064.416,18R$    
18 10524 0% 20,380 214.477,22R$   20.300,00R$  194.177,22R$   0,00% 194.177,22R$   3.664.593,40R$    3.258.593,40R$    
19 10471 0% 20,380 213.404,83R$   20.300,00R$  193.104,83R$   0,00% 193.104,83R$   3.857.698,23R$    3.451.698,23R$    
20 10419 0% 20,380 212.337,81R$   20.300,00R$  192.037,81R$   0,00% 192.037,81R$   4.049.736,04R$    3.643.736,04R$    

Ano
Geração 
(kWh)

Correção
Tarifa

Tarifa 
(R$/kWh)

Valor gerado
(R$)

Manutenção 
5% gerado              

(R$)

Receita líquida
(R$)

Taxa 
Juros

SELIC

Valor presente
gerado                                         
(R$)

Valor Presente
acumulado                                           

(R$)

Lucro Presente 
(R$)

1 11460 0% 20,380 233.554,80R$   12.800,00R$  220.754,80R$   0,00% 220.754,80R$   220.754,80R$     35.245,20-R$      
2 11403 0% 20,380 232.387,03R$   12.800,00R$  219.587,03R$   0,00% 219.587,03R$   440.341,83R$     184.341,83R$     
3 11346 0% 20,380 231.225,09R$   12.800,00R$  218.425,09R$   0,00% 218.425,09R$   658.766,92R$     402.766,92R$     
4 11289 0% 20,380 230.068,97R$   12.800,00R$  217.268,97R$   0,00% 217.268,97R$   876.035,88R$     620.035,88R$     
5 11233 0% 20,380 228.918,62R$   12.800,00R$  216.118,62R$   0,00% 216.118,62R$   1.092.154,50R$  836.154,50R$     
6 11176 0% 20,380 227.774,03R$   12.800,00R$  214.974,03R$   0,00% 214.974,03R$   1.307.128,53R$  1.051.128,53R$  
7 11120 0% 20,380 226.635,16R$   12.800,00R$  213.835,16R$   0,00% 213.835,16R$   1.520.963,69R$  1.264.963,69R$  
8 11065 0% 20,380 225.501,98R$   12.800,00R$  212.701,98R$   0,00% 212.701,98R$   1.733.665,67R$  1.477.665,67R$  
9 11010 0% 20,380 224.374,47R$   12.800,00R$  211.574,47R$   0,00% 211.574,47R$   1.945.240,14R$  1.689.240,14R$  

10 10954 0% 20,380 223.252,60R$   12.800,00R$  210.452,60R$   0,00% 210.452,60R$   2.155.692,74R$  1.899.692,74R$  
11 10900 0% 20,380 222.136,34R$   12.800,00R$  209.336,34R$   0,00% 209.336,34R$   2.365.029,08R$  2.109.029,08R$  
12 10845 0% 20,380 221.025,65R$   12.800,00R$  208.225,65R$   0,00% 208.225,65R$   2.573.254,73R$  2.317.254,73R$  
13 10791 0% 20,380 219.920,53R$   12.800,00R$  207.120,53R$   0,00% 207.120,53R$   2.780.375,26R$  2.524.375,26R$  
14 10737 0% 20,380 218.820,92R$   12.800,00R$  206.020,92R$   0,00% 206.020,92R$   2.986.396,18R$  2.730.396,18R$  
15 10683 0% 20,380 217.726,82R$   12.800,00R$  204.926,82R$   0,00% 204.926,82R$   3.191.323,00R$  2.935.323,00R$  
16 10630 0% 20,380 216.638,18R$   12.800,00R$  203.838,18R$   0,00% 203.838,18R$   3.395.161,19R$  3.139.161,19R$  
17 10577 0% 20,380 215.554,99R$   12.800,00R$  202.754,99R$   0,00% 202.754,99R$   3.597.916,18R$  3.341.916,18R$  
18 10524 0% 20,380 214.477,22R$   12.800,00R$  201.677,22R$   0,00% 201.677,22R$   3.799.593,40R$  3.543.593,40R$  
19 10471 0% 20,380 213.404,83R$   12.800,00R$  200.604,83R$   0,00% 200.604,83R$   4.000.198,23R$  3.744.198,23R$  
20 10419 0% 20,380 212.337,81R$   12.800,00R$  199.537,81R$   0,00% 199.537,81R$   4.199.736,04R$  3.943.736,04R$  
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d) Sistema híbrido 4: 

- Solar fotovoltaico: 75% de geração; 

- Aerogerador horizontal a 12 m/s: 100% de geração (1 aerogerador); e 

- Investimento inicial: R$ 276.000,00 (percentuais aplicados a Tabela 5.4). 

 

Ano
Geração 
(kWh)

Correção
Tarifa

Tarifa 
(R$/kWh)

Valor gerado
(R$)

Manutenção 
5% gerado              

(R$)

Receita líquida
(R$)

Taxa 
Juros

SELIC

Valor presente
gerado                                         
(R$)

Valor Presente
acumulado                                           

(R$)

Lucro Presente 
(R$)

1 11460 0% 20,380 233.554,80R$   19.800,00R$   213.754,80R$   0,00% 213.754,80R$  213.754,80R$     182.245,20-R$     
2 11403 0% 20,380 232.387,03R$   19.800,00R$   212.587,03R$   0,00% 212.587,03R$  426.341,83R$     30.341,83R$       
3 11346 0% 20,380 231.225,09R$   19.800,00R$   211.425,09R$   0,00% 211.425,09R$  637.766,92R$     241.766,92R$     
4 11289 0% 20,380 230.068,97R$   19.800,00R$   210.268,97R$   0,00% 210.268,97R$  848.035,88R$     452.035,88R$     
5 11233 0% 20,380 228.918,62R$   19.800,00R$   209.118,62R$   0,00% 209.118,62R$  1.057.154,50R$   661.154,50R$     
6 11176 0% 20,380 227.774,03R$   19.800,00R$   207.974,03R$   0,00% 207.974,03R$  1.265.128,53R$   869.128,53R$     
7 11120 0% 20,380 226.635,16R$   19.800,00R$   206.835,16R$   0,00% 206.835,16R$  1.471.963,69R$   1.075.963,69R$   
8 11065 0% 20,380 225.501,98R$   19.800,00R$   205.701,98R$   0,00% 205.701,98R$  1.677.665,67R$   1.281.665,67R$   
9 11010 0% 20,380 224.374,47R$   19.800,00R$   204.574,47R$   0,00% 204.574,47R$  1.882.240,14R$   1.486.240,14R$   

10 10954 0% 20,380 223.252,60R$   19.800,00R$   203.452,60R$   0,00% 203.452,60R$  2.085.692,74R$   1.689.692,74R$   
11 10900 0% 20,380 222.136,34R$   19.800,00R$   202.336,34R$   0,00% 202.336,34R$  2.288.029,08R$   1.892.029,08R$   
12 10845 0% 20,380 221.025,65R$   19.800,00R$   201.225,65R$   0,00% 201.225,65R$  2.489.254,73R$   2.093.254,73R$   
13 10791 0% 20,380 219.920,53R$   19.800,00R$   200.120,53R$   0,00% 200.120,53R$  2.689.375,26R$   2.293.375,26R$   
14 10737 0% 20,380 218.820,92R$   19.800,00R$   199.020,92R$   0,00% 199.020,92R$  2.888.396,18R$   2.492.396,18R$   
15 10683 0% 20,380 217.726,82R$   19.800,00R$   197.926,82R$   0,00% 197.926,82R$  3.086.323,00R$   2.690.323,00R$   
16 10630 0% 20,380 216.638,18R$   19.800,00R$   196.838,18R$   0,00% 196.838,18R$  3.283.161,19R$   2.887.161,19R$   
17 10577 0% 20,380 215.554,99R$   19.800,00R$   195.754,99R$   0,00% 195.754,99R$  3.478.916,18R$   3.082.916,18R$   
18 10524 0% 20,380 214.477,22R$   19.800,00R$   194.677,22R$   0,00% 194.677,22R$  3.673.593,40R$   3.277.593,40R$   
19 10471 0% 20,380 213.404,83R$   19.800,00R$   193.604,83R$   0,00% 193.604,83R$  3.867.198,23R$   3.471.198,23R$   
20 10419 0% 20,380 212.337,81R$   19.800,00R$   192.537,81R$   0,00% 192.537,81R$  4.059.736,04R$   3.663.736,04R$   
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(R$)
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Valor presente
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Lucro Presente 
(R$)

1 11460 0% 20,380 233.554,80R$   13.800,00R$  219.754,80R$   0,00% 219.754,80R$   219.754,80R$    56.245,20-R$      
2 11403 0% 20,380 232.387,03R$   13.800,00R$  218.587,03R$   0,00% 218.587,03R$   438.341,83R$    162.341,83R$     
3 11346 0% 20,380 231.225,09R$   13.800,00R$  217.425,09R$   0,00% 217.425,09R$   655.766,92R$    379.766,92R$     
4 11289 0% 20,380 230.068,97R$   13.800,00R$  216.268,97R$   0,00% 216.268,97R$   872.035,88R$    596.035,88R$     
5 11233 0% 20,380 228.918,62R$   13.800,00R$  215.118,62R$   0,00% 215.118,62R$   1.087.154,50R$  811.154,50R$     
6 11176 0% 20,380 227.774,03R$   13.800,00R$  213.974,03R$   0,00% 213.974,03R$   1.301.128,53R$  1.025.128,53R$  
7 11120 0% 20,380 226.635,16R$   13.800,00R$  212.835,16R$   0,00% 212.835,16R$   1.513.963,69R$  1.237.963,69R$  
8 11065 0% 20,380 225.501,98R$   13.800,00R$  211.701,98R$   0,00% 211.701,98R$   1.725.665,67R$  1.449.665,67R$  
9 11010 0% 20,380 224.374,47R$   13.800,00R$  210.574,47R$   0,00% 210.574,47R$   1.936.240,14R$  1.660.240,14R$  

10 10954 0% 20,380 223.252,60R$   13.800,00R$  209.452,60R$   0,00% 209.452,60R$   2.145.692,74R$  1.869.692,74R$  
11 10900 0% 20,380 222.136,34R$   13.800,00R$  208.336,34R$   0,00% 208.336,34R$   2.354.029,08R$  2.078.029,08R$  
12 10845 0% 20,380 221.025,65R$   13.800,00R$  207.225,65R$   0,00% 207.225,65R$   2.561.254,73R$  2.285.254,73R$  
13 10791 0% 20,380 219.920,53R$   13.800,00R$  206.120,53R$   0,00% 206.120,53R$   2.767.375,26R$  2.491.375,26R$  
14 10737 0% 20,380 218.820,92R$   13.800,00R$  205.020,92R$   0,00% 205.020,92R$   2.972.396,18R$  2.696.396,18R$  
15 10683 0% 20,380 217.726,82R$   13.800,00R$  203.926,82R$   0,00% 203.926,82R$   3.176.323,00R$  2.900.323,00R$  
16 10630 0% 20,380 216.638,18R$   13.800,00R$  202.838,18R$   0,00% 202.838,18R$   3.379.161,19R$  3.103.161,19R$  
17 10577 0% 20,380 215.554,99R$   13.800,00R$  201.754,99R$   0,00% 201.754,99R$   3.580.916,18R$  3.304.916,18R$  
18 10524 0% 20,380 214.477,22R$   13.800,00R$  200.677,22R$   0,00% 200.677,22R$   3.781.593,40R$  3.505.593,40R$  
19 10471 0% 20,380 213.404,83R$   13.800,00R$  199.604,83R$   0,00% 199.604,83R$   3.981.198,23R$  3.705.198,23R$  
20 10419 0% 20,380 212.337,81R$   13.800,00R$  198.537,81R$   0,00% 198.537,81R$   4.179.736,04R$  3.903.736,04R$  


