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Resumo – O artigo tem como objetivo, apresentar uma 

proposta de cálculo de módulos fotovoltaicos para geração de 

energia elétrica voltada ao consumo de aparelhos eletrônicos 

em caminhões de transporte logístico, e também o cálculo das 

emissões de carbono, e o quanto a geração de energia elétrica 

com os módulos fotovoltaicos podem sequestrar o carbono 

emitido pelo caminhão. 

 Palavras – chave: Transporte Logístico, Energia 

Fotovoltaica, Emissões de Carbono. 

I. INTRODUÇÃO 

 ive-se nos dias atuais, em maior parte do mundo um 

cenário de livre comercio de produtos, de diversas 

naturezas tais como: alimentícios, eletrônicos, mecânicos, 

comodities, roupas, dentre outros [1]. 

 Outro ponto também associado ao processo de 

globalização, é a manufatura realizada em um continente e os 

produtos serem comercializados em outros, fenômeno ainda 

mais frequente com a criação de lojas virtuais, com o 

surgimento e expansão da internet nos últimos, vinte e cinco 

anos [2]. O que faz com que a logística e a gestão da cadeia de 

suprimentos, tomem caminhos eficientes e otimizados, para 

que os prazos de fabricação e entrega dos produtos, cheguem 

em seus clientes com o tempo prometido durante a contratação 

do produto [2]. 

 Desta forma, tanto a malha da gestão da cadeia de 

suprimentos, quanto a malha da gestão dos processos 

logísticos, precisaram evoluir como por exemplo os sistemas 

de integração de transportes. Um produto pode ter seu insumo 

extraído na Índia, produzido na China, comprado pela internet 

em uma loja virtual, e ser entregue nos Estados Unidos da 

América, ao seu cliente final, o que mostra como o processo 

de logística dos dias atuais são robustos, naturalmente no caso 

deste exemplo o produto pode ter passado pelos quatro eixos 

de transporte que são: aéreo, marítimo, ferroviário e terrestre 

[3]. 

 No Brasil o principal eixo e mais utilizado pelo setor 

logístico é o terrestre, onde veículos dos variados portes 

(pequeno, médio e grande), trafegam diariamente 

transportando de Norte à Sul do país, de automóveis, a 

produtos alimentícios. Porém a infraestrutura de estradas e 

rodovias, quando comparadas com outros países deixam a 

desejar no quesito qualidade, nem todas contam com 

pavimentação adequada para o transporte dos veículos [4]. 

 Existe uma discrepância da infraestrutura, principalmente 

quando comparamos os Estados do Norte e Nordeste com o 

Sul e Sudeste, não só se referindo as estradas e rodovias, como 

também aos pontos de atendimentos aos operadores logísticos 

que transportam as cargas (motoristas de caminhões). É 

comum em alguns pontos do Brasil, não encontrar 

infraestrutura de energia elétrica nos postos de combustíveis, 

disponível para os operadores logísticos, desempenharam suas 

funções básicas [5]. 

 Em contrapartida o Brasil, é um dos poucos países no 

mundo que conta com maior disposição dos recursos naturais, 

seja para a extração de matérias-primas, quanto para a geração 

de energia elétrica [6]. Por ter um clima tropical, o que 

favorece também a geração de energia elétrica a partir de 

painéis fotovoltaicos [6]. 

 Outro ponto muito importante associado ao campo da 

logística e da sustentabilidade são as emissões de carbono, 

oriundas da queima do combustível dos caminhões 

diariamente emitindo CO2 na atmosfera contribuindo para o 

aquecimento global como um todo [7]. 

 Desta forma o presente artigo tem como objetivo, 

apresentar uma proposta de cálculo de módulos fotovoltaicos 

para geração de energia elétrica voltada ao consumo de 

aparelhos eletrônicos em caminhões de transporte logístico, 

com o intuito de trazer um item de funcionalidade ao 

transporte logístico e conforto a seu motorista. Tendo assim 

capacidade de geração de energia elétrica para aparelhos 

eletrônicos, a serem utilizados pelo motorista do caminhão no 

interior da cabine e também o cálculo das emissões de carbono 

e o quanto a geração de energia elétrica com os módulos 

fotovoltaicos podem sequestrar o carbono emitido pelo 

caminhão. 

II. BREVE HISTÓRICO DA TECNOLOGIA

Esta seção encontra-se dividida em duas partes, 

apresentadas a seguir, sendo uma destinada a comtemplar o 

tema logística e sustentabilidade, e a outra, destinada a 

comtemplar o tema relacionado a energia fotovoltaica. 

Logística e Sustentabilidade 

 Estima-se que em 2030, cerca de 80% da população 

mundial estará habitando no meio urbano, o que implica em 
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ter processos logísticos cada vez mais eficazes, com intuito de 

atender uma gama de clientes ainda mais exigentes, com as 

especificidades de seus produtos e também com os prazos de 

entregas [1]. 

Um bom exemplo de ações voltadas ao segmento da 

logística sustentável é a logística reversa, que trabalha no 

campo de reestruturar suas atividades de maneira reversa 

causando menos impactos ao meio ambiente. Uma vez que a 

reutilização de equipamentos promove, maior lucro 

econômico do que a simples recuperação material. Assim, 

como seus aspectos positivos pode-se destacar: o aumento dos 

lucros das vendas de lixo electrônico, geração de emprego, o 

aumento do volume de resíduos recolhidos e a eliminação 

adequada, permitindo sustentabilidade social, econômica e 

ambiental [8]. 

Outra maneira que vem sendo discutida no campo da 

logística sustentável é a gestão logística é o conjunto de 

atividades integradas incluindo o transporte de mercadorias, 

armazenamento, gestão de inventários, manuseio de materiais, 

processamento de informação, reciclagem de resíduos, 

disposição de resíduos e produtos de qualidade, todos são 

métodos sustentáveis para promover o processo de cadeia de 

suprimento verde em todos os países [9]. 

A logística de transporte de carga pesada, ou seja o veículo 

para transporte de mercadorias tem um alto nível de 

contribuição para a qualidade do ar e do clima, que tendo seus 

índices e indicadores caindo se torna uma ameaça significativa 

para o meio ambiente e seres humanos. O Green Freight 

Europe tem um programa adaptado pela Europa para evitar 

riscos para a saúde, e políticas sustentáveis para redução do 

carbono negro, emissões de carbono e outros poluentes 

ambientais, onde um dos itens apontam que a logistisca tem 

em suma uma grande contribuição para a piora da qualidade 

do ar de maneira global [10]. 

Outra solução pensada para atuar em conjunto com o 

conceito de logística sustentável é desenvolver uma  Analise 

do Ciclo de Vida (LCA) sobre reciclagem  de residuos da 

construção civil. Visando primeiro, fornecer uma Analise do 

Ciclo de Vida do Inventário (LCI) detalhado, baseado em 

dados primários, que podem auxiliar as decisões locais na 

escolha de materiais alternativos, para base e sub-base de 

pavimentação rodoviária, e prevenir 

impactos ambientais, melhorando assim a condução dos 

transportes rodoviarios e consequentemente a logística [11]. 

Energia Fotovoltaica 

Como dito anteriormente há uma estimativa de que em 

2030, cerca de 80% da população mundial estará habitando no 

meio urbano, resultando em uma utilização ainda maior dos 

recursos naturais para a geração e instalação da infraestrutura 

adequada, que terá como consequência maior agressão ao 

meio ambiente. As regiões metropolitanas enfrentam diversos 

problemas no ambiente urbano, como o aumento da 

temperatura nos grandes centros, resultantes principalmente 

dos fatores: aumento da população, o aumento do número de 

edificações e o aumento do tráfego [14].  

Muito se discute na atualidade sobre a eficiência e 

sustentabilidade mundial dos sistemas de geração de energia 

elétrica, responsáveis por alimentar residências, indústrias, 

vias públicas, universidades, hospitais e outros locais [4]. As 

gamas de trabalhos realizados com fontes de energias 

renováveis são inesgotáveis tangendo diversas áreas de 

aplicações, do ponto da geração da energia elétrica até o 

consumidor final [12]. 

O Brasil é um dos poucos países no mundo a contar com 

um vasto potencial de geração de energia elétrica com a 

utilização dos recursos renováveis, a contar em principio com 

a nossa principal fonte de geração de energia elétrica vir de 

uma matriz hídrica. No entanto o Brasil também possui 

parques eólicos, distribuídos por todo território nacional onde 

alguns já se encontram em operação, além das usinas 

fotovoltaicas como por exemplo a usina de Tanquinho, situada 

na cidade de Campinas no interior do Estado de São Paulo 

[13]. 

III. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia deste trabalho, se estabeleceu com base na 

revisão de literatura. Onde foram levantados os dados com o 

perfil do estado da arte associando logística e sustentabilidade, 

e energia fotovoltaica, pensando assim em soluções que 

promovam ações sustentáveis no cotidiano do sistema 

logístico de maneira global. 

Com isso foi calculada uma solução fotovoltaica, a ser 

instalada na parte superior de um caminhão do tipo baú, que 

irá após a instalação dos painéis fotovoltaicos ter capacidade 

de geração de energia, para o consumo de aparelhos 

eletrônicos utilizados pelo motorista do caminhão de 

transporte logístico. E por último o cálculo da emissão de 

carbono pelo caminhão e o quanto de sequestro de carbono a 

solução foto voltaica tende a contribuir. 

IV. RESULTADOS

Nesta seção são apresentados os resultados do presente 

artigo, divididos em 3 partes sendo elas: dimensionamento da 

solução fotovoltaica para a instalação na parte superior do 

caminhão, esquema elétrico de ligação da solução fotovoltaica 

e o cálculo da emissão de carbono. 

A. Dimensionamento fotovoltaico autônomo 

A proposta de dimensionamento para um consumo diário 

do sistema fotovoltaico autônomo, a ser utilizado pelo 

motorista do caminhão segue abaixo sendo relacionado o tipo 

de aparelho e o período de uso diário: 

01 Lâmpada de 60W: ligada durante 5 horas por dia; 

01 Televisor de 200W: ligado durante 4 horas por dia; 

01 Refrigerador de 200W: ligado 10 horas por dia (tempo 

de funcionamento médio do motor do compressor). 

B. Características do sistema 

 Nesta seção são descritas especificações técnicas do 

sistema a ser instalado que são:  
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- Utilização baterias de chumbo ácido de 12V, com 

descarga máxima de 50%; 

- Utilização de controlador de carga convencional (do tipo 

liga / desliga); 

- Ter capacidade de energia armazenada no banco de 

bateria para dois dias de autonomia de uso; 

- Utilização de módulo fotovoltaico do tipo LD135R9W, 

considerando 5 horas diárias de insolação; 

- Tensão de alimentação dos aparelhos eletrônicos 

utilizados pelo operador logístico possuem tensão 127V. 

C. Cálculo do Consumo Total de Energia Elétrica 

Para o cálculo do consumo total, da energia elétrica a ser 

consumida diariamente, é necessário calcular o consumo 

diário por aparelho eletrônico, este cálculo, é dado através da 

expressão a seguir: 

Consumo do Aparelho = Quantidade de Aparelho x 

Potência do Aparelho x Período de Consumo. 

CLâmpada =1 x 60W x 5 horas = 300Wh; 

CTelevisor1 = x 200W x 4 horas = 800 Wh; 

CRefrigerador =1 x 200W x 10 horas = 2000 Wh; 

Total  3100 Wh. 

Assim, energia total consumida diariamente de 3100 Wh. 

D. Dimensionamento do Banco de Baterias  

Já para o dimensionamento do banco de baterias do 

sistema, deve ser levado em consideração os seguintes 

quesitos: 

- Quantidade de energia necessária utilizada no consumo 

diário, tendo como base o perfil de consumo de energia de 

cada aparelho escolhido para utilização; 

- Quantidade de dias com autonomia de consumo de 

energia elétrica no caso da ocorrência de dias nublados e 

chuvosos. Neste caso definido como 2 dias de autonomia; 

- Profundidade da descarga para o banco de baterias. Este 

ponto leva em consideração situações críticas como o caso de 

vários dias sem geração de energia elétrica, utilizando aqui 

este fator com 50%. 

- Energia de Consumo (EC) = 3100 Wh 

E. Energia de Autonomia 

A Energia de autonomia é calculada, levando em 

consideração a energia de consumo e a quantidade de dias de 

autonomia, desejada que o sistema atue, este cálculo é 

representado pela expressão a seguir: 

EA = EC x Quantidade de Dias de Autonomia. 

EA = 3100Wh x 2 dias = 6200Wh ou 6,2 KWh. 

Assim o banco de baterias deve conter tensão de 24V como 

neste caso utiliza-se baterias de chumbo ácido de 12V, tem-se 

o número de baterias a serem conectadas em ligação do tipo

série através da equação abaixo: 

Número de baterias em série = Tensão do Banco de baterias 

/ Tensão das baterias a serem utilizadas para compor o banco 

de baterias.   

Nbs = 24 / 12 = 2. 

Onde: Nbs representa o número de baterias ligados em 

série. 

F. Capacidade do Banco de Baterias 

Com tudo a capacidade do banco de baterias é calculado 

pela expressão abaixo, dada em Ampére por hora. 

Cbanco = EA / Tensão do banco / Capacidade de descarga. 

Cbanco = 6200 / 24 / 0,5 = 516 Ah. 

Considerando a utilização de baterias com capacidade de 

240 Ah, determina-se assim o número necessário de baterias a 

serem conectadas em paralelo para associação necessária, com 

base na equação a seguir, onde: Nbp = Número de baterias 

conectadas em paralelo. 

Nbp = Capacidade do Banco de Baterias / Capacidade de 

corrente elétrica da bateria; 

Nbp = 516 / 240 = 2,15. 

Portanto, considerando o pior caso, serão utilizados 3 

conjuntos conectados em paralelo para compor o banco de 

baterias (cada conjunto composto por 2 baterias) 

G. Quantidade de Módulos Fotovoltaicos 

O tipo de módulo fotovoltaico selecionado foi o do tipo 

LD135R9W, que fornece 410Wh de energia diariamente em 

disposição de 5 horas diárias de insolação, considerando sua 

corrente máxima. 

Nesta aplicação o banco de baterias opera com 24V. 

Obrigatoriamente utilizando 2 módulos em série e os outros 

em paralelo a ser determinado em seguida, dado pela seguinte 

expressão: 

N = Ec / Ep. 

Onde: N = número de módulos empregados no sistema;  

Ec = Energia consumida diariamente no sistema (Wh); 

Ep = Energia diária produzido por módulo (Wh). 

Logo: 

N = 3100Wh / 410Wh = 7,56. 

Considerando o pior caso serão utilizados 8 módulos. 

H. Controlador de Carga 

A corrente máxima fornecida por cada módulo fotovoltaico 

escolhido é de 8,14A. No entanto, o conjunto de 8 módulos, 

tendo 2 módulos em série e 4 conjuntos em paralelo o que 

resulta: 

Corrente Elétrica Máxima = Imax. 

Imax = número de conjuntos de módulos corrente 

normalmente do módulo. 

Imax = 4 x 8,41A = 33,64A. 

Sobre o valor encontrado de corrente máxima é adicionado 

um fator de segurança de 30%, sendo assim, tem-se 33,64 x 

1,3 = 43,73A. Desta forma o controlador de carga a ser 

utilizado deve atender à tensão de 24V e suportar corrente 

máxima de 43,73A, buscando em valores comerciais o valor 

adequado é 24V e 45A. 

I. Esquema Elétrico de Instalação 

Após todo o cálculo realizado no item anterior deste 

trabalho, onde foram levantados e definidos os requisitos e 

equipamentos para a solução fotovoltaica a ser instalada na 

parte superior de um caminhão do tipo baú. Tendo como 

principal resultado a capacidade de geração de energia elétrica 

de maneira eficaz e com mobilidade, possibilitando que os 

aparelhos eletrônicos do operador logístico sejam utilizados 
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pelo mesmo de acordo com a sua demanda. Desta forma, a 

Figura 1, apresenta o diagrama de ligação elétrica a ser 

instalado na parte superior do caminhão baú. 

Figura 1 -  Esquema de ligação para geração de energia 

elétrica a partir da estrutura fotovoltaica calculada. 

A área a ser reservada no topo do caminhão do tipo baú 

deve ser de 7, 87 m2, pois cada módulo possui 0,984 m2 de 

área, o que justifica o valor anterior uma vez que nesta 

aplicação são utilizados 8 painéis. 

J. Emissão de Carbono na Atmosfera 

Para o cálculo da emissão de carbono do caminhão e 

também para avaliar o quanto de compensação ou sequestro 

de carbono proveniente da instalação da solução fotovoltaica, 

foi utilizada uma calculada virtual chamada: “Iniciativa 

Verde” de uma instituição voltada a conscientização e controle 

das emissões de carbono, chamada: Carbon Free. Onde todos 

podem calcular a quantidade de carbono emitido e 

posteriormente ter o número adequado para de plantio de 

árvores para a compensação do que foi emitido. 

Calculando em linhas gerais a emissão de um caminhão 

movido a diesel, percorrendo em média 1000 km por mês, este 

caminhão gera aproximadamente 2,82 toneladas de carbono ao 

ano. O que representa um total de plantio de 18 árvores para a 

compensação efetiva do carbono emitido ou o equivalente a 

R$ 360,00 reais a serem doados a uma organização não 

governamental para o plantio das árvores necessárias. 

Já calculando sobre o potencial de geração de energia 

limpa, com a energia fotovoltaica produzida pela instalação 

dos painéis na parte superior do caminhão fornecendo 93 

KWh/mês, o que representa 1116 KWh/ano, correspondendo a 

0,15 toneladas de carbono a menos emitidas na atmosfera ou 

realizando o sequestro de carbono emitido pelo caminhão. 

Tendo por exemplo a taxa de compensação de plantio de uma 

arvore. 

Representando que no total para esta aplicação levando em 

consideração a quantidade de energia limpa produzida e a 

emissão de carbono provocada pela queima do combustível do 

caminhão, deverão ser plantadas 17 árvores para o efetivo 

sequestro de carbono, ou o total de R$ 340,00 doados para 

uma instituição que realize o plantio das árvores. 

K. Informações gerais sobre a instalação. 

Nesta seção encontram-se informações gerais, sobre os 

critérios levados em consideração para realização do trabalho. 

Os painéis foram dimensionados a partir de dados presentes 

na literatura da área de energia fotovoltaica, utilizando um 

modelo genérico de painéis para dimensionamento da geração 

de energia fotovoltaica, porém sabe-se da existência de painéis 

com tecnologia superior na atualidade. 

Valor do índice de índice de incidência da irradiação solar 

global, foi considerado como 1000W/ m2, porém como nesta 

fase ainda trata-se de um caso empírico, o índice foi 

considerado para todo o território nacional, mas sabe-se que o 

índice pode ter variações, e que isso será levando em 

consideração caso o caminhão venha atuar sobre uma rota 

especifica. 

Sobre a demanda de energia elétrica, gerada pelos painéis 

fotovoltaicos, será realizado ajustes técnicos sempre que 

necessário, caso a solução seja implantada para fins 

comerciais, assim como o sistema de proteção como 

disjuntores e o dimensionamento dos cabos de instalação. 

A fixação dos painéis fotovoltaicos, foi pensada em ser 

feita na parte superior do caminhão, respeitando as técnicas 

adotadas pelos sistemas empregados na geração de energia 

fotovoltaica. A circulação do ar também é considerada, pois o 

aquecimento é um fator importante para o rendimento e 

eficiência dos painéis.  

V. CONCLUSÃO 

O presente trabalho, trouxe como proposito o cálculo de 

uma solução fotovoltaica a ser instalada sobre o topo de um 

caminhão do tipo baú, trazendo assim funcionalidade de 

geração de energia elétrica, para o consumo de energia elétrica 

para aparelhos eletrônicos no interior da cabine do caminhão 

de transporte logístico, e em consequência conforto e 

mobilidade para o motorista do caminhão, uma vez que o 

mesmo tem acesso ao conforto e comodidade com a utilização 

de seus aparelhos eletrônicos. 

 A solução também vem de encontro com a atualidade da 

logística que nos últimos anos, vem se voltando para a 

eficiência de seus processos, indo de encontro com a 

sustentabilidade, tomando medidas como: logística verde, 

logística reversa, cadeia de suprimentos verde, controle das 

emissões de carbono, dentre outras ações. 

Também trouxe uma contribuição voltada à quantidade de 

carbono emitida anualmente por um caminhão, quanto a 

solução fotovoltaica contribui com o sequestro de carbono, e 

por fim quantas árvores deveriam ser plantadas para a 

compensação de carbono na Natureza. 

Em suma, o trabalho contemplou o tema proposto, 

sugerindo a trabalhos futuros testes de campo para a solução 

calculada e com isso calcular a eficiência absoluta do sistema. 
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