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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a viabilidade técnica e econômica de 

fontes renováveis presentes na Fazenda Escola Cachoeiras de Macacu (FECM), 

localizada em Cachoeiras de Macacu/RJ. Avaliaram-se as alternativas baseadas em 

energia fotovoltaica, eólica e biomassa, todas dentro da propriedade, de forma a 

atender total ou parcialmente a demanda de eletricidade local. As análises de 

viabilidade destas alternativas são apresentadas detalhadamente, assim como a 

discussão das alternativas. Com a estimativa de produção de biogás, chegou-se aos 

valores de 35.884,68 kWh/ano (PPTE) e VPL R$ 259.436,03. Com os dados de 

irradiação solar local, foi possível simular a produção solar fotovoltaica, com 

resultados de 67.638 kWh/ ano e VPL de R$ 398.247,00.  Com o regime dos ventos 

e a topografia do local, verificou-se que é inviável a instalação de energia eólica. Desta 

forma, há possibilidade de suprir parcialmente e/ou totalmente a demanda por energia 

elétrica da FECM com fontes renováveis. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Energia Renovável, Energia na Agricultura, Alternativas 
Energéticas.  

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This work aims to evaluate the technical and economic viability of renewable 

sources present at Fazenda Escola Cachoeiras de Macacu (FECM), located in 

Cachoeiras de Macacu / RJ. This work evaluated the alternatives based on 

photovoltaic, wind and biomass energy, all within the property, in order to fully or 

partially cover the local electricity demand. The feasibility analyzes of these 

alternatives are presented in detail, as well as the discussion of the alternatives. With 

the estimate of biogas production, the values reached 35,884.68 kWh / year (PPTE) 

and NPV R $ 259,436.03. With data from local solar irradiation, it was possible to 

simulate solar photovoltaic production, with results of 67,638 kWh / year and NPV of 

R $ 398,247.00. With the wind regime and the topography of the place, it was found 

that the installation of wind energy is not viable. Thus, it is possible to partially and / or 

fully meet the demand for electricity from FECM with renewable sources. 

 

KEY WORDS: Renewable Energy, Energy in Agriculture, Energy Alternatives. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Um dos grandes marcos da humanidade foi o desenvolvimento da ciência e 

tecnologia que nos permitiu utilizar a eletricidade. Ela nos permite transmitir energia a 

longas distâncias e funciona como um conversor, permitindo extrair a energia de 

diversas fontes para alimentar os mais diversos dispositivos e máquinas. Muitas 

barreiras tecnológicas foram vencidas até o domínio da tecnologia atual.  

A organização da geração de energia no Brasil se dá por meio de duas formas, 

sendo elas: a geração distribuída (GD) e a geração centralizada (GC). A primeira é 

caracterizada pela geração de energia no mesmo local de consumo ou próximo a ele, 

enquanto a GC é representada por grandes construções geradoras de energia, 

afastadas das fontes de consumo, onde a energia gerada é transmitida através das 

chamadas linhas de transmissão. Uma das vantagens de se utilizar GD são as 

menores perdas associadas ao transporte da energia elétrica, tão comum na geração 

de energia centralizada.  

Uma das maneiras de enfrentar problemas relacionados à contribuição para 

emissão de GEE (Gases do Efeito Estufa) e a escassez de combustíveis fósseis, é a 

utilização de tecnologias de energia renovável. Em frente às limitações dos padrões 

de consumo da energia atual e sobre a modernização do setor energético e, 

sobretudo, com a fomentação do desenvolvimento sustentável, as energias 

renováveis se posicionam como alternativa para produção de energia mais limpa. 

Entretanto, as energias renováveis envolvem grandes investimentos pelo fato da sua 

tecnologia, porém, a vantagem está no nível de redução dos custos sociais como a 

redução de emissão de dióxido de carbono. Logo, o incentivo a essas tecnologias 

além de melhorar a relação preço e desempenho tecnológico melhora o 

desenvolvimento socioambiental (JACOBSSON, S. e BERGEK, A. (2004). 

Segundo Cosbey (2011), as fontes renováveis são aquelas em que os recursos 

naturais utilizados são considerados inesgotáveis, além de diminuir o impacto 

ambiental e utilizar matéria prima que não é renovável. A utilização dessas fontes 

(energia hidráulica, eólica, solar, geotérmica e biomassa) é viável e vantajosa em 

substituição aos combustíveis fósseis. Deste modo, o benefício do desenvolvimento 

das tecnologias beneficia principalmente comunidades rurais e regiões afastadas, 

bem como na produção agrícola por meio da autonomia energética e 

consequentemente melhoria global da qualidade de vida. 
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Dessa forma, várias são as razões para o incentivo às fontes renováveis de 

energia, pois o aproveitamento correto, se torna um excelente aliado a substituição de 

fontes poluidoras evitando assim, danos ao planeta, tornando a busca por fontes 

renováveis de energia fundamental, principalmente em se tratando do conceito de 

sustentabilidade, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. 

Portanto, verifica-se a importância e necessidade de estudar mecanismos de 

gestão de energias renováveis no meio rural com a capacidade de suprir as demandas 

existentes nessas regiões. Para isso, o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica 

(EVTE) corrobora com o incentivo e aproveitamento energético da geração distribuída 

nessas regiões. O EVTE, objetiva-se as condições para instalação de um 

empreendimento com base em análise de fluxo de caixa, através dos indicadores 

financeiros VPL, Payback e TIR, e cenários favoráveis para viabilizar o investimento 

Sendo, a motivação para a realização deste trabalho o fato da importância do 

aproveitamento energético por fontes renováveis na agricultura.  
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Este trabalho tem como objetivo estudar a viabilidade técnica e econômica da 

geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis da Fazenda Escola 

Cacheiras de Macacu/RJ. 

 

Objetivos Específicos  

De forma a atingir o objetivo proposto, cumpre-se garantir os seguintes 

objetivos específicos: 

1. Identificar a demanda por energia elétrica existente; 

2. Identificar as possíveis fontes de energia renováveis presentes na 

propriedade que poderiam atender às demandas (nas três principais 

possibilidades identificadas: biomassa, solar e eólica); 

3. Analisar a viabilidade econômica de cada opção; e 

4. Propor ao menos uma estratégia que possa levar à autossuficiência da 

geração elétrica parcial ou total da propriedade. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 A FAZENDA ESCOLA CACHOEIRAS DE MACACU (FECM) 

 

A Fazenda Escola da Universidade Federal Fluminense (UFF) (Figura 1) está 

localizada na cidade de Cachoeiras de Macacu, no km 32 da rodovia RJ-122, distante 

a 75 km da sede em Niterói/RJ. Foi adquirida em 1988 e se presta à realização de 

atividades de pesquisa, ensino e extensão, além da produção de alimentos de origem 

animal. Em seus 168 hectares, a Fazenda Escola de Cachoeiras de Macacu (FECM), 

dispõe de sistemas de produção animal (bovinos, ovinos, caprinos, suínos, equinos). 

Tem como missão proporcionar oportunidades de ensino aos alunos de 

graduação do Curso de Medicina Veterinária da UFF. O Departamento de Zootecnia 

realiza semestralmente a semana zootécnica e as minis semanas. Composta 

basicamente de aulas práticas, os alunos têm a oportunidade de vivenciar as técnicas 

discutidas em sala de aula. Ainda durante essas ocasiões também são realizadas 

visitas às propriedades próximas, e para suporte às atividades desenvolvidas, há no 

local alojamentos, laboratórios, auditório, refeitório e centro cirúrgico para cirurgia 

experimental, dentre outras instalações (MZO, 2010). 

 

 
Figura 1 - Mapa da Fazenda Escola Cachoeiras de Macacu. 

Fonte: Elaboração própria, baseado em dados obtidos por Google Earth, 
2018. 
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3.2 BIODIGESTÃO 

 

Em decorrência ao aumento das atividades agrícolas houve também um 

aumento na produção de dejetos. Os resíduos de origem animal constituem-se 

importante fonte de obtenção da biomassa, utilizado em sistemas biointegrados para 

fins energéticos, uma vez que se torna favorável sob aspectos econômicos e 

ambientais. Para o tratamento destes resíduos, a biodigestão anaeróbia é uma 

tecnologia eficiente, por permitir a obtenção de biogás e do biofertilizante (CALZA et 

al, 2015). 

 

“A biodigestão anaeróbia é um conjunto de reações bioquímicas que 

acontecem em sequência de maneira interdependente, é um processo de 

decomposição de matéria orgânica que ocorre na ausência de oxigênio 

gerando o biogás e um resíduo líquido rico em minerais que pode ser utilizado 

como biofertilizante” (MACHADO, 2016). 

 

Assim, o processo de biodigestão anaeróbica ajuda o meio ambiente na 

destruição de organismos patogênicos e parasitas. Dessa forma o tratamento dos 

dejetos por meio da biodigestão possui grandes vantagens, pois, auxilia na 

transformação de gases prejudiciais em fonte de energia. 

 

3.2.1 Produção de Biogás 

O biogás é composto de metano (60%) e dióxido de carbono (35 – 40%), além 

disso, o biogás contém baixa quantidade de outros gases, tais como amoníaco (NH3), 

ácido sulfídrico (H2S), hidrogênio (H2), oxigênio (O2), nitrogênio (N2) e monóxido de 

carbono (CO). 

Assim, o biogás é liberado através do processo de digestão anaeróbia (DA), 

que é conhecida como degradação de compostos orgânicos para substâncias simples 

por microrganismos. Podem ser utilizados para o tratamento de qualquer material de 

origem orgânica, sobretudo de resíduos urbanos e agropecuários, de efluentes 

domésticos e industriais. Quando a digestão anaeróbia é realizada em biodigestores, 

especialmente planejados, os principais resíduos utilizados são os agropecuários, que 

permitem o aproveitamento do biogás produzido (ZANETTE, 2009). 
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Após a diminuição da quantidade de oxigênio, no tratamento anaeróbio de 

efluentes, começam a predominar microrganismos anaeróbios facultativos, isso diz 

respeito sobre aqueles que preferencialmente não usam oxigênio na decomposição 

da matéria orgânica (PECORA, 2006). Assim, em todos os processos de digestão 

anaeróbia da matéria orgânica três etapas básicas estão envolvidas: hidrólise, 

fermentação e metanogênese. 

A produção animal é uma das atividades de grande impacto ambiental, 

considerada pelos órgãos de controle ambiental como uma das causadoras de 

degradação, tendo um grande potencial poluidor no que diz respeito aos recursos 

hídricos. A biomassa é uma das maiores fontes de energia disponíveis nas áreas 

rurais e agroindustriais. No Brasil, os resíduos de origem animal constituem-se 

importante fonte de obtenção da biomassa, e a sua utilização em sistemas 

biointegrados para fins energéticos mostra-se favorável sob aspectos econômicos e 

ambientais (GASPAR, 2003). 

Sabe-se que a crise energética, a possibilidade de escassez de reservas de 

petróleo nos próximos anos, e a constante exploração dos ecossistemas mais frágeis, 

tem sido motivo de preocupação, devido às drásticas consequências que tem trazido 

ao meio ambiente. A busca por fontes renováveis e limpas surge como alternativa 

para reverter, controlar e mitigar os problemas causados pelos gases de efeito estufa 

(GEE). A bioenergia a partir de resíduos agrícolas, a exemplo de dejetos de origem 

animal tornou-se uma alternativa interessante, pois permite o aproveitamento do 

biogás gerado nas propriedades rurais como fonte de energia térmica e elétrica, 

reduzindo custos da demanda energética das propriedades (KUNZ & OLIVEIRA, 

2006). 
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3.3 SOLAR FOTOVOLTAICA  

A fotovoltaica é uma tecnologia que envolve a conversão direta da radiação 

solar (insolação) em Eletricidade usando células solares. O interesse em energia 

fotovoltaica cresceu exponencialmente em muitos países. Na década passada, 

registrou-se o crescimento do setor fotovoltaico mundial desde 1997 variando de 30 a 

85%. A energia solar é extremamente limpa e ambientalmente amigável, e não gera 

poluição sonora, gases residuais, resíduos tóxicos. Além disso, o silício, principal 

matéria-prima utilizada para células solares, é uma das substâncias mais abundantes 

da terra e são facilmente eliminadas ao final da vida útil do painel (HEINRICH, 2012).  

A radiação solar, não atinge de maneira uniforme toda a crosta terrestre. 

Depende da latitude, da estação do ano e das condições atmosféricas como 

nebulosidade e umidade relativa do ar. Ao passar pela atmosfera terrestre, a maior 

parte da energia solar manifesta-se sob a forma de luz visível de raios infravermelhos 

e de raios ultravioleta. É possível captar essa luz e transformá-la em alguma forma de 

energia a ser utilizada pelo homem: térmica ou heliotérmica. São os equipamentos 

utilizados nessa captação que determinam qual será o tipo de energia a ser obtida. 

Se for utilizada uma superfície escura para captação, a energia será transformada em 

calor. Se utilizadas células fotovoltaicas, o resultado será eletricidade. No sistema 

fotovoltaico a transformação da radiação solar em eletricidade é direta. Para tanto é 

necessário adaptar um material semicondutor (geralmente silício) para que, na medida 

em que é estimulado pela radiação, permita o fluxo eletrônico (partículas positivas e 

negativas). Segundo o plano Nacional 2030, toda a célula fotovoltaica tem pelo menos 

duas camadas semicondutoras uma positivamente carregada e outra negativamente 

carregada, formando uma junção eletrônica. Quando a luz do sol atinge o 

semicondutor na região dessa junção, o campo elétrico existente permite o 

estabelecimento do fluxo eletrônico, antes bloqueado, e dá o início ao fluxo de energia 

na forma de corrente continua. Quanto maior a intensidade da luz, maior o fluxo de 

energia elétrica.  

A energia solar se mostra uma fonte de energia relevante, pois além de ser 

abundante, renovável e não poluir, ela também funciona como solução para levar o 

abastecimento de energia elétrica a territórios remotos. Em sua maioria, as fontes de 

energias são consideradas formas indiretas da energia solar, como: hidráulica, 

biomassa e eólica (ANEEL, 2005). 
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É através da irradiação solar que ocorre a produção direta de energia térmica, 

com o aquecimento de ambientes e fluidos a fim de gerar potência mecânica ou 

elétrica. Também ocorre a produção direta de energia elétrica, com a utilização de 

materiais, como os termoelétricos e fotovoltaicos (ANEEL, 2005). 

Alguns fatores influenciam na irradiação solar, tais como: estação do ano, 

composição atmosférica, cobertura de nuvens, forma da superfície e a localidade. 

Sendo assim, parâmetros como radiação direta, radiação global, radiação difusa, 

temperatura média e variável e horas do sol influenciam no dimensionamento e 

desempenho do sistema, fazendo necessário levantamentos desses dados para 

melhor aproveitamento (WANDERLEY e CAMPOS, 2013). 

O efeito fotovoltaico é caracterizado como o processo de converter a radiação 

solar em eletricidade e foi relatado em 1839 pelo físico francês Edmond Becquerel 

(SAUER et al., 2006; VALLÊRA; BRITO, 2006). Podemos citar o silício como um dos 

principais materiais responsáveis por essa conversão e que, usualmente, forma as 

células fotovoltaicas (ANEEL, 2005).  

3.4 EÓLICA DE PEQUENO PORTE 

De acordo com o Atlas do Potencial Eólico no Brasil (2003), organizado pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), denomina-se energia eólica a energia 

cinética contida nas massas de ar em movimento (vento). O aparelho utilizado para a 

interação com um escoamento de ar e sua posterior transformação em eletricidade é 

denominado aerogerador ou turbina eólica, seu aproveitamento ocorre através da 

conversão da energia cinética de translação em energia cinética de rotação (PIRES; 

OLIVEIRA (2010); ATLAS DO POTENCIAL NO BRASIL, (2013)).  O rotor eólico é 

formado por um conjunto de peças sólidas que permitem uma quantidade de giro, 

determinada como ótima, para transferir a um gerador elétrico; esse conjunto inclui as 

pás que são as peças que entram em contato direto com a massa de ar em movimento 

(PIRES; OLIVEIRA, 2010).  

A utilização de fontes renováveis para geração de energia pelo mundo, como 

exemplo a energia eólica, tende a aumentar de acordo com o passar dos anos, já que 

a utilização de combustíveis fósseis se mostra cada vez mais prejudicial ao meio 

ambiente e esgotável, essa finitude refletindo no aumento dos preços. O crescimento 

dos incentivos governamentais concedidos à energia renovável, em conjunto com o 
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aumento dos preços dos combustíveis, fez com que crescesse a utilização da energia 

proveniente dos ventos (KENNEDY, 2005; BERRY, 2009; LEWIS, 2010).  

Além disso, os combustíveis fósseis não são produzidos à uma velocidade 

considerável e, portanto, podem ser considerados como um recurso finito, com o 

impacto que essa realidade tem sobre o preço e a incerteza sobre a duração de suas 

reservas (ARMENTA., MIKATI., SANTOS.; 2012). 

A geração de energia através de massas de ar é muito analisada e estudada 

por tratar-se de uma fonte limpa, sem emissão de gás poluentes como o gás carbônico 

(CO₂), apresentando-se como uma alternativa à utilização de combustíveis fósseis. De 

acordo com Pires & Oliveira (2010), a energia eólica é teoricamente inesgotável, e 

também não poluente, mostrando também um forte apelo ecológico.  

O aproveitamento da energia eólica para geração elétrica tem crescido 

exponencialmente no mundo nos últimos anos. A maior parte dos parques eólicos está 

instalada em terra (onshore), porém vários parques têm sido implantados no mar 

(offshore), devido à diminuição de locais apropriados em terra para novos 

empreendimentos (como visto na Europa) e pelo bom potencial, apesar de 

apresentarem maiores custos. A despeito do expressivo crescimento da capacidade 

instalada, a fonte eólica é responsável somente por uma pequena parte da energia 

elétrica produzida no mundo, cerca de 3% do total gerado em 2014. Contudo, esses 

números podem variar de acordo com o país em questão. 

O potencial eólico brasileiro para fins de aproveitamento elétrico tem sido 

inventariado desde os anos de 1970 através do “Atlas do Levantamento Preliminar do 

Potencial Eólico Nacional” sendo o primeiro concebido em 1979 e desde então 

ganhando constantes atualizações acerca de novas descobertas e tecnologias a 

respeito do potencial eólico nacional. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA  

Para a determinação do perfil de uso da propriedade, foi realizada uma visita 

de campo no dia 26 de novembro de 2019, seguindo acompanhamento das atividades 

da Fazenda junto aos responsáveis pela propriedade. Nesta visita, foram coletados 

dados para o desenvolvimento do trabalho, como número de animais por espécie e 

demanda energética e a gás da fazenda. Logo, a realização da pesquisa se dará pelo 

mapeamento e avaliação da possibilidade de valorização energética através das 

fontes renováveis de energia produzidos na propriedade. 

O mapeamento de toda a área e a identificação dos locais presentes na FECM 

foi realizado através do Google Earth, conforme Figura 2. 

 

 
Figura 2 - Mapa FECM com identificação  

Fonte: Elaboração própria, baseado em dados obtidos por Google Earth, 2018. 
 

A Fazenda Escola da UFF conta com uma produção de animais tanto para 

estudos quanto para sustento da propriedade. Foram quantificados o total de 239 

animais entre suínos, caprinos, ovinos e bovinos (Figuras 3 a 5) segundo sua espécie 

e raça (Tabela 1). 
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Figura 3 – Suínos em confinamento 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 - Ordenha 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
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Figura 5 - Caprinos e Ovinos 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Tabela 1: Quantidade de animais por espécies 

Espécie Animal Sexo Quantidade Raça 

Suínos  
macho 6  

fêmea 10 - 

Caprinos 
macho 2 

Boer 
fêmea 25 

Ovinos 
macho 23 

Santa Inês 
fêmea 54 

Bovinos (leite) 
macho 26 

Girolanda 
fêmea 52 

Bovinos (corte) 
macho 9 

Nelore 
fêmea 32 

Total  239  
Fonte: Autoria própria. 

 

Na parte da suinocultura da FECM possui esterqueira, onde os desejos dos 

suínos são armazenados para uso como biofertilizante. E, ainda tanques de 

tratamento e biodigestor indiano instalado, conforme figura 6 e 7. 
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Figura 6 - Esterqueira 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
 

 
Figura 7 - Tanques tratamento primário, secundário e terciário. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

 

4.2 AVALIAÇÃO DAS FONTES RENOVÁVEIS PRESENTES NA FECM 

 

4.2.1 Produção de Biogás 

 

O sistema considerado neste estudo foi o de produção de caprinos, ovinos, 

bovinos e suínos, que conta com o total de 239 animais. A estimativa de produção de 
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esterco por animal foi feita considerando a quantidade de animais multiplicada pela 

estimativa de produção de esterco animal/dia, em quilogramas (kg). Com base na 

estimativa de esterco disponível e no seu potencial de valorização energética, foi 

possível estimar Produção de Biogás/dia (TB/d) a partir de dejetos animais, assim 

como Potencial Teórico de Produção de Eletricidade (PTE) em kWh (OLIVER et al., 

2008). Por conseguinte, considerou-se o motor Ciclo Otto com eficiência de 25% para 

estimar o Potencial Técnico de Produção de Eletricidade (PTPE) em kWh (FREITAS 

et al., 2019). 

 

A estimativa de custos foi baseada nos dados disponíveis pela Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE), estes que são baseados em informações declaradas 

pelos empreendedores nos leilões de compra de energia provenientes de novos 

empreendimentos de geração, estudos de viabilidade e inventário de Usina 

Hidrelétrica (UHE), referências nacionais e internacionais, informações prestadas por 

fabricantes contatados pela EPE e estimativas a partir de conversas com o mercado, 

devidamente criticados e avaliados, a qual considera para usina de Biogás os custos 

de investimento (faixas de CAPEX e valor utilizado) entre R$ 3.000,00 e R$ 10.000,00 

e de Operação e Manutenção R$ 500,00 kw/ano. 

Para um segundo orçamento, baseou-se em (KONS, 2020), o qual tendo como 

base o projeto para instalação de um biodigestor 156 m³ e motogerador de 9,5 kVA 

com custo total de R$ 49.147,72, considerou R$ 5.173,26/kWh. 

A tarifa de energia elétrica determinada pela Cooperativa de Eletrificação Rural 

Cachoeiras - Itaboraí (CERCI) responsável pelo fornecimento de eletricidade na 

região no ano de 2019, foi de R$ 0,88309 o kWh. Logo, com a estimativa de produção 

anual de biogás, obtém-se o valor de retorno da produção de energia. 

 

4.2.2 Solar Fotovoltaica 

Para produção de energia solar fotovoltaica foram considerados locais da 

propriedade compreendendo a sede, laboratórios, curral de caprinos e ovinos, casa 

morador, suinocultura, sala de ordenha e áreas abertas. Com base no mesmo 

levantamento de campo, foram identificados os relógios, e o consumo de eletricidade 

foi registrado com base nas contas de energia elétrica fornecidas pela Divisão de 

Contas e Contratos Proad da UFF. Já a demanda a gás, o consumo foi apresentado 

pelo Veterinário responsável da FECM. 
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Para a aquisição de dados, utilizou-se como fontes principais o software PVGIS 

(Sistema de Informação Geográfica Fotovoltaica), o qual é desenvolvido pelo Centro 

Comum de investigação da Comissão Europeia - CCICE, que fornece acesso livre e 

aberto ao potencial fotovoltaico para diferentes tecnologias e configurações de 

sistemas independentes e conectados à rede, radiação solar e temperatura, em 

médias ou perfis diários, dados típicos do ano meteorológico, mapas do recurso solar 

e potencial fotovoltaico. 

Com a finalidade de se realizar uma análise de viabilidade da aplicação de 

sistemas fotovoltaicos comerciais e pequenos negócios, consideraram-se os dados 

de painéis fotovoltaicos coletados em “Portal Solar” (2020). 

Tem-se como base Módulo totalizando 58 kWdc/unidade, logo o valor de custo 

por capacidade de instalação e sistema são R$ 4.470/kWp (Portal Solar, 2020). 

O cálculo do desempenho foi baseado na radiação por hora, temperatura 

ambiente, tipo de instalação e os parâmetros característicos das tecnologias a serem 

utilizadas no projeto. 

• Temperatura: perda térmica produzida quando os módulos não são operados 

na temperatura correspondente às condições de medição padrão, cuja potência do 

valor nominal é dada. A temperatura do módulo é tipicamente calculada a partir do 

seu equilíbrio térmico. Em geral quanto maior a temperatura ambiente, e menor o 

desempenho ou eficiência do sistema. (SAM, 2016)  

 

•  Sujeira: acumulo de poeira e outras sujeiras (fezes de pássaro, etc.) 

depositadas sobre os painéis. Seu efeito na eficiência do sistema é um a perda que 

depende fortemente das condições ambientais onde o sistema irá ser instalado. (SAM, 

2016)  

 

• Sombreamento: existem dois tipos de perdas por sombreamento. Uma é devida 

à sombra de objetos próximos, tais como casas, árvores, postes de iluminação e os 

próprios módulos fotovoltaicos. A outra perda por sombreamento é devida ao 

horizonte topográfico. (SAM, 2016).  

 

• Angulares e espectrais: esse efeito também é conhecido como “efeito de 

incidência” e corresponde ao enfraquecimento da irradiação atingindo a superfície o 

módulo fotovoltaico em relação à irradiação de incidência normal. Este fenômeno 
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obedece às leis de Fresnel em relação à transmissão e reflexão na interface de dois 

materiais de diferentes índices de refração. (SAM, 2016)  

 

• Degradação anual dos módulos é a diminuição gradativa com o tempo da 

potência gerada, devido à exposição dos materiais que compõe os módulos às 

intempéries como irradiação solar, umidade e temperatura. Em geral a degradação é 

aproximadamente linear, e apresenta um valor típico entre 0,5 e 0,8% ao ano. (SAM, 

2016) Além das demais perdas. Como a degradação é linear, então a degradação 

média dos módulos ao longo dos 20 anos pode ser determinada através da soma dos 

primeiros 20 termos de uma progressão geométrica de razão (1-D), e termo inicial a1 

= 1, dividido por 20. Onde D é a degradação anual dos módulos, conforme equação 

1. 

 

𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎çã𝑜𝑚é𝑑𝑖𝑎 = {1 − [
1−(1−𝐷)20

20𝐷
]} . 100%  equação (1) 

 

• Mismatch: incompatibilidade de descasamento dada pelas pequenas 

diferenças entre as correntes nos pontos de potência máxima dos módulos o que limita 

a corrente das conexões em série de saída. (SAM, 2016)  

 

• Tolerância sobre a potência nominal dos módulos: é o intervalo no qual um 

determinado modelo de módulo fotovoltaico pode ter um desempenho real acima ou 

abaixo do especificado pelo fabricante; (SAM, 2016)  

 

• Ôhmica na cablagem:  

• DC – Perda em corrente continua no cabeamento da planta produzido pela 

queda de tensão nos cabos causada pela resistência. O cabeamento será 

projetado considerando a queda de tensão menor que 2%. As perdas totais 

calculadas para este conceito são de 1,3% em corrente continua e são 

produzidas a partir dos módulos até os inversores em dois trechos: a) dos 

módulos até as caias de conexão e b) das caias de conexão até os inversores; 

(SAM, 2016)  

• AC – Os cabos de ligação entre os inversores e os transformadores possuem 

resistência ôhmica que induzem perdas (R.I) ². Estas perdas podem ser 
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caracterizadas por apenas u parâmetro de resistência R definida para o circuito 

AC global. (SAM, 2016) 

 

• Eficiência no inversor: as perdas no inversor estão relacionadas à sua curva de 

eficiência e outras perdas devidas tanto a sobrecarga de potência quanto de tensão 

nos momentos em que a sua operação estiver acima da potência nominal e tensão de 

operação; (SAM, 2016) 

 

• Controle de potência Máximo (MPPT): o controlador ou seguidor do ponto de 

máxima potência é realizado por um dispositivo de regulação responsável por seguir 

o ponto de máxima potência da unidade geradora pelo seu nível de tensão. Como é 

um dispositivo eletrônico então há uma perda associada ao seu funcionamento. 

Geralmente esse dispositivo está integrado no inversor; (SAM, 2016) 

 

Outras perdas: 

• Nível de Irradiação – perdas causadas pela variação no desempenho da 

conversão de luz elétrica em eletricidade dependendo da intensidade da irradiação 

solar; 

• Perdas por limite de potência – são perdas produzidas por limite de potência 

de entrada no inversor, devido a potência de pico de entrada em cada inversor ser 

maior que a potência do próprio inversor. 

 

Para as simulações energéticas iremos considerar o padrão dos dois softwares 

utilizados: PVSyst e SAM. Eles já possuem um amplo banco de dados, e para a 

estimativas de perdas, consideram as condições meteorológicas, topográficas 

(considerando latitude e longitude de cada local) e de estudos empíricos e medições 

ao redor do mundo. 

 

4.2.3 Eólica de Pequeno Porte 

 

A matéria prima da energia eólica são os ventos, sendo provocados pelas 

diferenças de pressão causadas pelo aquecimento irregular do sol sobre a superfície 

da Terra. Os dados de velocidade dos ventos são medidos em um intervalo de 10 

minutos a partir de um anemômetro, estes são posicionados a uma altura mínima de 
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10 metros acima do solo para conhecer o regime dos ventos e estabelecer 

características estruturais e operacionais do aerogerador, favorecendo um melhor 

rendimento do mesmo para a geração de energia (MIGUEL, 2004). Para avaliar o 

potencial eólico de determinada região, é necessário que haja alguns conhecimentos 

prévios. O regime dos ventos e a topografia são um dos principais fatores que 

influenciam a viabilidade do projeto e por isso é fundamental que seja estudado. 

Assim, pode-se destacar as etapas necessárias para implantação de um projeto 

eólico: escolha do local, medição e obtenção de dados dos ventos no local, escolha 

de aerogeradores compatíveis para o projeto, definição da capacidade da planta 

eólica, estimativa de energia gerada e determinação dos investimentos. 

 

4.2.4 Simulação no SAM 

 

O System Advisor Model (SAM) é um software gratuito que tem por objetivo 

projetar modelos técnicos e econômicos de plantas geradoras de energia elétrica. Foi 

desenvolvido pelo National Renewable Energy Laboratory (NREL), para a elaboração 

de projeto e facilitar a tomada de decisões para energia renovável (SAM, 2017). 

A metodologia do SAM foi destinada à análise de pré-viabilidade do projeto. O 

modelo de desempenho pode fornecer uma estimativa da geração esperada e fator 

de capacidade ao longo de um período de um ano para uma única turbina eólica ou 

para um parque eólico. O modelo financeiro usa a soma dos valores horários como 

uma estimativa da produção do projeto em seu primeiro ano e estende a estimativa 

por um período de vários anos para calcular métricas como custo nivelado de energia, 

valor presente líquido do projeto e taxa interna de retorno. (SAM, 2020) 

O SAM precisa de informações que descrevam o recurso eólico no local do 

projeto, além de um conjunto de entradas para descrever as características de 

desempenho da turbina eólica. Embora o SAM calcule as perdas por efeito de esteira 

devido ao efeito de turbinas vizinhas, modelos de análise de vento mais detalhados 

são melhores adequado do que o SAM para uma análise detalhada do impacto do 

layout do parque eólico. (SAM, 2020) 

Para análises que não apresentem em detalhe dados de recursos eólicos (série 

temporal), o SAM tem a opção de entrada da distribuição do vento (Weibull). Esta 

opção pode ser útil para muito estudos preliminares de viabilidade do projeto antes 

que os dados da série temporal estejam disponíveis, ou para análises envolvendo 
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estudos paramétricos em um único valor de velocidade média anual do vento ou a 

forma do vento distribuição de velocidade ao longo do ano. Este será o caso neste 

trabalho, visto a disponibilidade de dados.   

 

4.3 VIABILIDADE ECONÔMICA 

 

A seguir são apresentados alguns conceitos econômicos extremamente 

importantes para o entendimento da viabilidade econômica. São eles: 

Custo de Capital: é a taxa de juros que representa o mínimo que uma empresa 

deve ganhar sobre os projetos que já investe para manter o valor de mercado de suas 

ações. É estimado em uma determinada data, reflete o custo médio futuro esperado 

de fundos a longo prazo (GITMAN e MADURA, 2003). 

Valor Presente Líquido (VPL): Mede o valor presente dos fluxos de caixa com 

o uso do custo capital gerados pelo projeto ao longo da sua vida útil, ou seja, neste 

método comprovamos a diferença entre o valor de mercado de um investimento e seu 

custo, se esta diferença for maior que zero (VPL>0) a proposta de investimento torna-

se atrativa (SAMANEZ, 2010) (equação 2). 

𝑉𝑃𝐿 =  −𝐼 + ∑
𝐹𝐶𝑡

(1+𝐾)𝑡
𝑛
𝑡=1      equação (2) 

Taxa Interna de Retorno (TIR): é a taxa que anula o valor presente líquido dos 

fluxos de caixa do investimento. Se esta taxa for superior ao custo de capital (K) o 

projeto se torna economicamente viável (SAMANEZ, 2010). Em termos matemáticos, 

a TIR é a taxa que iguala o Valor Presente Líquido a zero (ASSAF NETO, 2003). 

Segundo Casarotto Filho e Kopittke (2007), encontrar através do método do 

Período de Retorno do Investimento ou Payback, o tempo de retorno do valor 

investido, este pode ser calculado de duas formas: Payback simples (PBS), calcula o 

número de períodos necessários para se recuperar o investimento inicial, sem levar 

em conta o fluxo de caixa e o valor do dinheiro no tempo. 

Payback Time Descontado: A ideia básica é quantos anos precisaremos 

esperar até que os fluxos de caixa acumulados de um investimento se igualem (se 

paguem) ou superem seu custo. Se I representa o investimento inicial, 𝐹𝐶𝑡 representa 

o fluxo de caixa no período t e k representa o custo de capital, o método do payback 
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descontado consiste basicamente em determinar o valor de T na seguinte equação 

(SAMANEZ, 2010) (equação 3): 

𝐼 = ∑
𝐹𝐶𝑡

(1+𝐾)𝑡
𝑇
𝑡=1       equação (3) 

 

5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A demanda da FECM referente à energia elétrica foi registrada através do 

cômputo das contas dos sete relógios espalhados pela propriedade, relativos aos 

consumos de maio de 2018 a maio de 2019, sendo encontrado o maior valor de 

demanda mensal através do somatório referente aos locais, 7339 kWh/mês referente 

a janeiro de 2019. Como demanda parcial, considerou-se os relógios referentes à casa 

do caseiro, suinocultura e bovinocultura por apresentarem maior proximidade entre si 

e aos locais de produção de biogás, sendo o maior valor encontrado de consumo 2371 

kWh/mês referente ao mês de janeiro de 2019 (Tabela 2). 
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Tabela 2: Demanda de energia elétrica em kWh entre maio de 2018 e maio de 2019 

Mês/ano 

Relógios  

Sede Suinocultura 
Casa 

01 
Bovinocultura 

Casa 
02 

Cunicultura 
Casa 

03 
Total/mês 

05/2018 2570 160 507 280 - - 788 4305 

06/2018 2601 156 301 235 - - 945 4238 

07/2018 2117 179 316 245 - - 1045 3902 

08/2018 2541 880 339 274 - - 1085 5119 

09/2018 2686 940 574 345 - - 1114 5659 

10/2018 2987 211 711 393 - - 1008 5310 

11/2018 2941 291 701 386 - - 1028 5347 

12/2018 2899 970 776 431 - - 1008 6084 

01/2019 3807 927 1041 403 - - 1161 7339 

02/2019 4082 342 1124 206 - - 1397 7151 

03/2019 2801 102 984 117 - - 992 4996 

04/2019 3792 145 738 128 - - 1393 6196 

05/2019 3400 154 783 229 - 30 1616 6212 

Total 39224 5457 8895 3672 0 30 14580 71858 

Fonte: Elaboração própria. 
 
 

5.1 Produção de Biogás 

Na Tabela 3, pode-se observar a produção estimada diária de biomassa animal 

através da produção de esterco por dia e quantidade de animais da (OLIVER et al., 

20080. 

 
Tabela 3: Cálculo do volume de carga 

Espécie 
animal 

Esterco por animal 
(kg) 

Quantidade de 
animais 

Total de esterco 
(kg) 

Caprino/ovino¹ 0,5 104 52 

Vaca corte¹ 7 26 182 

Vaca leiteira¹ 25 41 1025 

Bezerro¹ 2 50 100 

Boi¹ 15 2 30 

Suíno¹ 4 16 64 

Total  239 1453 

¹Semiconfinado. Fonte: Oliver et al. (2008) 
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Verifica-se também na Tabela 4, que os bovinos respondem por cerca de 92% 

da produção de esterco diária total, os suínos por 4,4% e os caprinos/ovinos por 3,6%. 

Para o potencial de produção de biogás por espécie e pela quantidade de 

esterco produzida, como referência, foram utilizados os valores segundo Oliver et al. 

(2008), sendo que o esterco produzido por suínos tem um potencial maior que aqueles 

produzidos por caprinos/ovinos e por bovinos (Tabela 4). 

Tabela 4: Potencial de produção de biogás a partir de dejetos animais 

Espécie animal m³ de biogás/kg de esterco¹ m³ de biogás/100 kg de esterco¹ 

Caprino/ovino 0,040 - 0,061 4 - 6,1 

Bovino de leite 0,040 - 0,049 4 - 4,9 

Bovino de corte 0,04 4 

Suíno 0,075 - 0,089 7,5 - 8,9 

Fonte: Oliver et al. (2008) 
 

 

Seguindo a metodologia proposta por Oliver et al. (2008) como equivalência de 

energia elétrica teórica considerando poder calorífico do biogás 6,0 kWh/m³ e a por  

Freitas et al. (2019) como potencial técnico de produção para avaliar a possibilidade 

de autossuficiência da FECM, chegou-se a quantidade de energia disponível 

anualmente em função da produção de biogás através dos dejetos de animais da 

propriedade conforme Tabela 5. 

 

Tabela 5: Cálculo da estimativa de produção de biogás 

Item Operação Unidade Valor 

TE/D Somatório da Tabela 1 kg 1.453 

TB/D TE/D * PP m³/dia 66,45 

TB/M TB/D * 30 m³/mês 1.993,59 

EEET em kWh TB/M*6,0 kWh/mês 11.961,54 

EPTP EEET *n/100 kWh/mês 2.990,39 

Produção Anual EPTP/mês*12 kWh/ano 35.884,68 

TE/d: Total de esterco por dia; TB/d: Total de biogás por dia; TB/m: Total de biogás por mês; EEEt: 
Equivalência de energia elétrica teórica; PP: Potencial de Produção; 6,0 kWh: equivale a 1 m³ de 
biogás. PTPE: Potencial Técnico de Produção de Eletricidade. ᶯ: Eficiência média para motor Ciclo Otto 
de 25%. ¹Fonte: Oliver et al. (2008). Fonte: Freitas et al. (2019). 
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Na Figura 8 é estipulada a energia produzida através do biogás pela demanda 

mensal de consumo da propriedade. 

 

 
Figura 8 - Demanda Mensal Produzida X Consumida 

  

Fonte: Elaboração própria. 
 

O valor total de demanda mensal da unidade em estudo foi 7339 kWh/mês, 

referente ao mês de janeiro de 2019, observa-se que não é possível, apenas com 

essa fonte, atender à demanda total, porém, avaliando o consumo parcial da 

demanda, nota-se que é possível suprir o consumo de maior valor mensal da casa do 

caseiro, suinocultura e bovinocultura. 

Por isso, a avaliação do consumo parcial da demanda é válida, pois sabe-se 

que esses locais exigem um consumo de energia elevado devido as atividades 

requeridas, como por exemplo na bovinocultura, onde é realizada a ordenha duas 

vezes ao dia e existe uma máquina de resfriamento de leite funcionando 24 horas/dia. 

Já na suinocultura há uma fábrica de ração, um escamoteador utilizado na 

maternidade e os motores que demandam também consumo energético elevado. E 

na casa do caseiro, o chuveiro elétrico representa o maior consumo.  

Assim, essas atividades de maior demanda energética mensal, no que se refere 

ao mês de janeiro de 2019, correspondem a 2371 kWh/mês. Logo, como o resultado 

de PTPE, com a utilização da biomassa de esterco produzida pelos animais, 

encontrado foi de 2990,39 kWh/mês, observa-se que há a possibilidade de suprir essa 

demanda parcial. 
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Portanto, verifica-se que a produção de biogás possa ter utilidade a FECM, 

diminuindo os custos de produção e aumentando a eficiência energética, além de 

poder ser utilizada para inovações e melhorias na propriedade. 

Baseado nas informações da EPE (2019), foi levado em consideração o valor 

de R$10 mil por kW para a implantação da usina com geração de 4,79 kW. Assim, os 

custos estão disponíveis na Tabela 6. O valor de Operação e Manutenção 

contemplam tanto a manutenção do equipamento quanto serviço de gestão da usina 

fotovoltaica após a sua entrada em operação. Já a mão de obra para funcionamento 

do sistema (como a retirada da matéria prima a ser utilizada e direcionada ao 

biodigestor) não foram considerados valores, pois pode ser realizada por funcionário 

da propriedade. 

 

Tabela 6: Custos para Implantação e Manutenção do Sistema 

Itens Valores  

Implantação Usina (R$) 47.900,00  

Juros (%) 6,4  

Operação e Manutenção (R$/ano) 4.017,85  

Mão de obra para a operação (R$/ano) -  

e manutenção do sistema   

Fonte: Elaboração própria, baseado em dados obtidos por EPE, 2019. 
 

De acordo com a produção anual de aproximadamente 36.000 kW, através do 

biogás, multiplicada pelo valor da tarifa local em substituição parcial a demanda da 

propriedade, obteve-se, em um ano a receita de R$ 31.689,40 (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Benefício da Produção do Biogás 

Produção de Energia (kWh/ano) 

Valor Tarifa 

(R$/kWh) Benefício (R$) 

35.884,68 0,88309 31.689,40 

Fonte: Elaboração própria, baseado em dados obtidos por CERCI, 2019. 
 
 

Com os dados referentes aos custos e aos benefícios originados com a 

implantação do biodigestor, procedeu-se à análise da viabilidade econômica, onde 

realizou-se o fluxo de caixa anual simples e descontado (Tabela 8) com planilha do 

Excel considerando um cenário de vida útil de 20 anos, assim obteve-se os 

indicadores de análise de investimentos VPL, TIR e Payback simples e descontado. 
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Tabela 8: Fluxo de Caixa Anual Simples e Descontado 

Ano Benefício O&M 
Fluxo de 

Caixa 

Valor 

Acumulado 

Valor 

Presente 

Valor 

Acumulado 

Descontado 

0 - - -R$ 47.900,00 -R$ 47.900,00 -R$ 47.900,00 -R$ 47.900,00 

1 R$ 31.689,40 R$ 4.017,85 R$ 27.671,55 -R$ 20.228,45 R$ 26.007,10 -R$ 21.892,90 

2 R$ 31.689,40 R$ 4.017,85 R$ 27.671,55 R$ 7.443,10 R$ 24.442,76 R$ 2.549,86 

3 R$ 31.689,40 R$ 4.017,85 R$ 27.671,55 R$ 35.114,65 R$ 22.972,52 R$ 25.522,37 

4 R$ 31.689,40 R$ 4.017,85 R$ 27.671,55 R$ 62.786,20 R$ 21.590,71 R$ 47.113,09 

5 R$ 31.689,40 R$ 4.017,85 R$ 27.671,55 R$ 90.457,75 R$ 20.292,02 R$ 67.405,11 

6 R$ 31.689,40 R$ 4.017,85 R$ 27.671,55 R$ 118.129,30 R$ 19.071,45 R$ 86.476,56 

7 R$ 31.689,40 R$ 4.017,85 R$ 27.671,55 R$ 145.800,85 R$ 17.924,30 R$ 104.400,85 

8 R$ 31.689,40 R$ 4.017,85 R$ 27.671,55 R$ 173.472,40 R$ 16.846,14 R$ 121.247,00 

9 R$ 31.689,40 R$ 4.017,85 R$ 27.671,55 R$ 201.143,95 R$ 15.832,84 R$ 137.079,84 

10 R$ 31.689,40 R$ 4.017,85 R$ 27.671,55 R$ 228.815,50 R$ 14.880,49 R$ 151.960,33 

11 R$ 31.689,40 R$ 4.017,85 R$ 27.671,55 R$ 256.487,05 R$ 13.985,42 R$ 165.945,75 

12 R$ 31.689,40 R$ 4.017,85 R$ 27.671,55 R$ 284.158,60 R$ 13.144,19 R$ 179.089,94 

13 R$ 31.689,40 R$ 4.017,85 R$ 27.671,55 R$ 311.830,15 R$ 12.353,57 R$ 191.443,51 

14 R$ 31.689,40 R$ 4.017,85 R$ 27.671,55 R$ 339.501,70 R$ 11.610,49 R$ 203.054,00 

15 R$ 31.689,40 R$ 4.017,85 R$ 27.671,55 R$ 367.173,25 R$ 10.912,12 R$ 213.966,12 

16 R$ 31.689,40 R$ 4.017,85 R$ 27.671,55 R$ 394.844,80 R$ 10.255,75 R$ 224.221,87 

17 R$ 31.689,40 R$ 4.017,85 R$ 27.671,55 R$ 422.516,35 R$ 9.638,86 R$ 233.860,73 

18 R$ 31.689,40 R$ 4.017,85 R$ 27.671,55 R$ 450.187,90 R$ 9.059,08 R$ 242.919,82 

19 R$ 31.689,40 R$ 4.017,85 R$ 27.671,55 R$ 477.859,45 R$ 8.514,17 R$ 251.433,99 

20 R$ 31.689,40 R$ 4.017,85 R$ 27.671,55 R$ 505.531,00 R$ 8.002,04 R$ 259.436,03 

Fonte: Elaboração própria, baseado em dados obtidos por EPE, 2019. 
 

Na primeira coluna é estipulado o tempo de vida útil do projeto, na segunda o 

benefício proveniente da geração de energia do biodigestor, na terceira o gasto com 

operação e manutenção anual, na quarta o fluxo de caixa total proveniente das 

colunas 2 e 3 sem taxa de desconto, na quinta, o valor acumulado. Já na coluna 6, é 

apresentado os valores a uma taxa de desconto de 6,4% ao ano conforme EPE 

(2019), assim considerando que o dinheiro no futuro não valerá o mesmo que hoje, o 

Valor Presente Líquido. Na coluna sete o lucro do investimento corrigido, traz ao valor 

presente um futuro com resultado positivo (Tabela 9). 
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Tabela 9: Viabilidade Econômica do Sistema 

Itens Valores 

Benefício (R$/ano) 31.689,40 

Implantação Usina (R$) 47.900,00 

Juros (%) 6,4 

Operação e Manutenção (R$/ano) 4.017,85 

Mão de obra para a operação (R$/ano) - 

e manutenção do sistema  

Vida útil 20 anos 

VPL (R$) 259.436,03 

TIR (%) 56 

Payback simples (ano) 1,73 

Payback descontado (ano) 1,90 

Fonte: Elaboração própria, baseado em dados obtidos por EPE, 2019 
 

Os resultados apontam que o investimento é viável economicamente, 

mantendo o consumo de energia de 67.000 kWh/ano na propriedade, onde o VPL é 

de R$ 259.436,03, a TIR é 56%, PBS é 1,73 ano e o PBD é 1,90 ano. Logo, de acordo 

com os benefícios financeiros demonstrados e resultado do investimento em menos 

de 2 anos, mostra o quanto essa fonte pode ser benéfica para atender a demanda.  

Outro aspecto importante que deve ser ressaltado é o ambiental, apesar que 

neste estudo não ter sido detalhado, o biogás é a única fonte renovável que transforma 

passivo ambiental em ativo energético, e ativo energético em valorização econômica. 

Em relação aos dados do segundo orçamento, os valores estão contidos na 

Tabela 10. 
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Tabela 10: Viabilidade Econômica segundo orçamento 

Itens Valores 

Benefício (R$/ano) 31.689,40 

Implantação Usina (R$) 24.780,29 

Juros (%) 6,4 

Operação e Manutenção (R$/ano) 687,00 

Mão de obra para a operação (R$/ano) - 

e manutenção do sistema  

VPL (R$) 310.584,83 

TIR (%) 125 

Payback simples (ano) 0,80 

Payback descontado (ano) 0,85 

Fonte: Elaboração própria, baseado em dados obtidos por KONS, 2020. 
 

Os resultados demonstram que o projeto já se torna viável em menos de um 

ano com um VPL de R$ 310.584, 83. 

A variação dos custos, entre os dois orçamentos comparados, chega a ser de 

aproximadamente R$ 23.119,71 a menos no segundo orçamento.  

 
 

5.2 Solar Fotovoltaica  

 

Dos dados meteorológicos foram extraídas informações entre os anos de 2006 

a 2015 (Figura 9). 

 
Figura 9 - Dados Meteorológicos 

Fonte: Photovoltaic Geographical Informations System, 2020. 
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Por meio dos dados obtidos, com a simulação no SAM, a produção de energia 

mensal, deve ser de acordo com a Figura 10. 

 
Figura 10 – Produção Mensal de Energia 

Fonte: Simulação SAM. 
 

Como pode-se observar os meses de maior produção são fevereiro, março, 

maio e julho com mais de 6000 kWh, os de menores produções são junho, setembro 

e outubro com valores menores de 5000 kWh. Na Figura 11 é apresentada a 

estimativa de demanda energética da propriedade, produção de energia fotovoltaica 

e o excessivo de geração de energia acumulada. 
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Figura 11 – Energia mensal gerada, demanda da propriedade e crédito acumulativo 
de kWh através da geração excessiva. 

Fonte: Elaboração própria, baseado em dados obtidos pela simulação no SAM  
 

No mês de março observou-se que houve uma acumulação de geração de 

produção de energia suficiente para suprir a demanda energética da fazenda. A 

produção de energia fotovoltaica acontece em horários de maior exposição à radiação 

solar, isso quer dizer que, na propriedade, esses horários se dão entre às 9 horas da 

manhã e às 14 horas da tarde, totalizando 5 horas de maior pico de produção de 

acordo com simulação no SAM (2020). 

 

A produção de energia anual em média, segundo a simulação do SAM, é de 

64000 kWh ao decorrer de 25 anos, ou seja, como a média base de demanda da 

FECM é de 67000 kWh, seria possível atender essa demanda parcial (Figura 12). 
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Figura 12 - Produção anual de Energia 

Fonte: Simulação SAM. 
 

Conforme estudo de caso, a área necessária para instalação dos painéis 

solares fotovoltaicos é de 328 m² de painéis, porém tem-se a necessidade de espaço 

entre os painéis, então a área total real para instalação é de 420 m². Para isso, foram 

registradas as áreas em metros quadrados dos locais com telhados disponíveis para 

instalação através do Google Earth Pro e com maior exposição solar, identificada na 

Figura 13. 
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Figura 13 - Áreas para instalação dos painéis 

Fonte: Elaboração própria, baseado em dados obtidos no Google Earth Pro 
 

No mapa, foi identificada uma área aberta, uma vez que, acredita-se que para 

a instalação dessa demanda seria mais indicado a instalação no chão orientada para 

ao norte com maior exposição solar. Pensando nisso, a área identificada é em solo 

sem vegetação para que não seja necessária a supressão de vegetação. 

Portanto, como a propriedade possui mais de 68 ha de área, tem-se áreas 

suficientes para a instalação do sistema e atender essa demanda. 

Através da simulação com os dados no SAM, da viabilidade econômica, foram 

obtidos os resultados (Tabela 11).  
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Tabela 11: Viabilidade Econômica Energia Solar Fotovoltaica 

 
Fonte: Elaboração própria, baseado em dados obtidos pela simulação no SAM 

 

Observa-se que, com os dados pode-se chegar ao valor de instalação do 

sistema e retorno financeiro dentro de, aproximadamente, cinco anos. A partir dos 

dados obtidos na simulação, nota-se que o Payback simples previsto para o sistema 

fotovoltaico instalado, sob as condições descritas, levará 4,4 anos, significando que, 

após esse período, o sistema fotovoltaico instalado começará a oferecer ganhos 

superiores ao investimento inicial efetuado para a sua instalação. Além disso, é 

importante observar que o período de Payback descontado é de aproximadamente 

seis anos, representando um acréscimo de 20% comparado ao valor simples. O 

Payback descontado apresenta um valor mais real e atualizado do que o Payback 

simples, já que o primeiro considera o valor do dinheiro ao longo do tempo. 

Um dos objetivos da utilização de um sistema de geração de energia a partir 

de uma fonte renovável, além do seu valor sustentável, é que seja favorável 

economicamente ao investidor. Os dados obtidos indicam que sem o sistema 

fotovoltaico instalado na propriedade, o consumidor irá gastar mais de R$ 65.699,00 

reais por ano com energia elétrica. Enquanto que, em um cenário com um sistema 

fotovoltaico instalado, irá gastar apenas R$ 4.440,00 reais por ano com contas de 

eletricidade, com uma economia líquida de R$ 61.259,00, representando uma 

poupança de 93% nos gastos referentes à conta de luz.  

Para uma segunda análise, solicitou-se um orçamento realizado pelo próprio 

site “Portal Solar” (que necessita de CEP do local de instalação, concessionária de 

energia e gasto mensal da conta de energia), o qual fornece potência necessária para 

Itens Valores

Energia anual (1 ano) 67,639 kWh

Fator de capacidade (1 ano) 13,30%

Rendimento de energia ( 1 ano) 1.166 kWh/kW

COE nivelado (nominal) 18,73 R$/kWh

COE nivelado (real) 14,95 R$/kWh

Conta de luz sem sistema R$ 65.699,00

Conta de luz com sistema R$ 4.440,00

Economia líquida com sistema R$ 61.259,00

Valor Presente Líquido R$ 398.247,00

Payback simples 4,4 anos

Payback descontado 5,4 anos

Custo de capital líquido R$ 259.434,00

Capital próprio R$ 0,00

Dívida R$ 259.434,00
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instalação do sistema (52,44 kWp), área mínima necessária 420 m², produção mensal 

de 5.739,03 kWh/mês e com custo total do sistema e instalação de, aproximadamente, 

R$ 201.313,65 (Figura 14).  

 

 
Figura 14 - Dados segundo orçamento 

Fonte: Portal Solar, 2020. 
 

Com os dados de potência e custo fornecidos pelo site, considerando o maior 

valor de implantação, e a demanda utilizada na primeira simulação, fez-se uma nova 

simulação no SAM (Tabela 12).). 

  

Tabela 12: Viabilidade Econômica Energia Solar Segundo Orçamento 

 
Fonte: Elaboração própria, baseado em dados obtidos pela simulação no SAM 

 

Itens Valores

Energia anual (1 ano) 61.154 kWh

Fator de capacidade (1 ano) 13,30%

Rendimento de energia ( 1 ano) 1.166 kWh/kW

COE nivelado (nominal) 16,26 R$/kWh

COE nivelado (real) 12,98 R$/kWh

Conta de luz sem sistema R$ 65.699,00

Conta de luz com sistema R$ 10.286,00

Economia líquida com sistema R$ 55.413,00

Valor Presente Líquido R$ 374.527,00

Payback simples 3,9 anos

Payback descontado 4,5 anos

Custo de capital líquido R$ 201.313,00

Capital próprio R$ 0,00

Dívida R$ 201.313,00
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Logo, percebe-se que a variação dos custos, entre os orçamentos comparados, 

chega a ser de aproximadamente R$ 58.000,00 reais. Segunda simulação 

apresentando um custo de instalação 22% mais barata, em comparação com o custo 

inicial. Entretanto, na primeira simulação, há uma produção de energia anual de 10% 

a mais (6.484 kWh).  

 

5.3 Eólica 

A FECM está localizada na região das baixadas litorâneas do estado do Rio de 

Janeiro. Segundo a Regionalização do IBGE, esta cidade está situada a uma latitude 

22º 27' 45"S e longitude 42º 39' 11"W, e possui altitude de 57m.  

A Figura 15, representa o mapa de superfície, o qual demonstra que a 

velocidade do vento em Cachoeiras de Macacu é menor do que nas cidades mais 

próximas ao litoral do estado, graças a sua posição geográfica e relevo.  

 

 
Figura 15 - Mapa de Superfície 
Fonte: Global Wind Atlas, 2020. 

 

A Figura 16 apresenta a média da densidade das forças dos ventos pela 

porcentagem de área que mais venta, levando em consideração uma altitude de 10 

metros a partir do nível do solo.  A altura, de modo geral, é padronizada em 10 metros, 
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já que é a altura padrão do anemômetro, instrumento utilizado para fazer a medição 

da velocidade dos ventos.  

Ao analisar é possível verificar que a conversão para potência já é realizada e 

que na região estudada, apenas 10% da área apresenta mais de 100 W/m² de 

densidade de potência média. 

 
Figura 16 - Média da densidade das forças dos ventos 

Fonte: Global Wind Atlas, 2020. 
 

A rosa dos ventos (Figura 17) tem por objetivo apontar a incidência da direção 

do vento. 
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Figura 17 - Rosa dos Ventos 

Fonte: Global Wind Atlas, 2020. 
 

 A Figura 18 aponta a velocidade do vento pela distribuição de porcentagem de 

área, também a uma altura de 10 metros acima do nível do solo. É possível observar 

que a maior velocidade de vento registrada na região é de 3,2 m/s. No entanto esta 

velocidade ocorre em uma porcentagem de área muito pequena. Considerando 10% 

do total de sua área, a velocidade do vento aferida foi de 2,73 m/s, que gera uma 

densidade de potência média de 97 Wm-2  
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Figura 18 - Velocidade do Vento 
Fonte: Global Wind Atlas, 2020. 

 

Obteve-se também uma curva de potência de turbina elétrica (Figura 19), que 

exemplifica o comportamento da curva de potência de turbinas elétricas de pequeno 

porte, que são as mais recomendadas para o presente estudo. É possível identificar 

no gráfico a velocidade do vento e a energia que está sendo gerada a partir desta 

velocidade, ou seja, o aproveitamento do vento pela turbina.  
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Figura 19 - Curva de Potência Turbina Elétrica 

Fonte: Fabricante TESUP, 2020. 
 

De modo geral, a maioria das curvas de potencias das bombas pequenas, 

geram aproximadamente 8 Watts quando a velocidade do vento está a 3m/s. No 

entanto, para que um sistema de energia eólica funcione de forma eficiente é 

necessário que a velocidade do vento esteja entre 10ms-1 e 15ms-1.  

Como verificado nos gráficos anteriores, a máxima velocidade do vento 

registrada na região onde está situada a FECM é de 3,2 m s-1. Esta velocidade é 

suficiente, apenas, para fazer com que a turbina saia da inércia e comece o 

movimento. Desta forma, não se torna viável a implementação da energia eólica como 

alternativa energética na FECM.  
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5.4 Comparação entre as Fontes 

 

Na Tabela 13, é exposto a comparação entre as opções abordadas no capítulo 

anterior. Considerando a demanda de energia elétrica da Fazenda com base nas 

contas por um período de 12 meses e as ofertas de energia por meio de fontes 

renováveis, elaborou-se uma matriz de oferta e demanda para avaliar investimento e 

retorno. 

Tabela 13: Viabilidade Econômica das três opões 

 
Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

Com os dados obtidos, considerando as viabilidades econômicas para cada 

fonte renovável, nota-se que os valores de VPL para biogás e fotovoltaica variam R$ 

51.148,80 e R$ 24.000,00 respectivamente, porém a produção de energia solar em 

kWh, é quase o dobro de biogás.  

A conta de energia da propriedade com a instalação feita pela primeira 

simulação fotovoltaica será de R$ 4.440,00 ao decorrer de um ano comparando com 

as outras opções, tendo como resultado a melhor economia gerada. 

Em relação ao Payback, a segunda simulação de biogás apresenta o menor 

retorno com menos de um ano e a primeira simulação fotovoltaica o maior retorno de 

investimento com 5,4 anos. 

 

 

 

 
  

Itens  (kWh/ano) VPL Conta Energia/ano Econômia/ano Payback

Demanda FECM 67.553 - R$ 65.699,00 -

Fotovoltaica 1 67.638 398.247,00R$   R$ 4.440,00 61.259,00R$  5,4

Fotovoltaica 2 61.154 374.413,00R$   R$ 10.286,00 55.413,00R$  4,5

Biogás 1 35.884 259.436,03R$   R$ 34.009,60 31.689,40R$  1,9

Biogás 2 35.884 R$ 310.584,83 R$ 34.009,60 R$ 31.689,40 0,85

Eólica - - - - -
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6.  CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que, com este trabalho, a geração de energia elétrica a partir de 

fontes renováveis presentes na Fazenda da UFF é viável para as fontes biomassa e 

solar, mas inviável para eólica. Embora tais tecnologias ainda tenham um alto custo 

de implantação, vale ressaltar que apresentam Payback de curto prazo.  

Considerando os cenários de investimento, conclui-se que os resultados 

mostram que a propriedade tem potencial para geração de energia renovável in loco, 

tendo em vista ser maior para produção de energia solar fotovoltaica e para biogás. 

Porém, para produção de biomassa, há dependência para quantidade de 

animais mantidos na propriedade, pois pode interferir diretamente na produção de 

biogás para geração de energia a partir de biomassa, no entanto a viabilidade se torna 

mais favorável. Logo o investimento é viável para a propriedade. 

Desta forma, pode-se observar que a valorização energética dos resíduos 

orgânicos produzidos na propriedade apresenta a possibilidade de atendimento 

parcial da demanda por energia elétrica, com potencial de eventualmente torná-la 

autossuficiente.  

Para a energia solar fotovoltaica foi verificada a viabilidade econômica do 

projeto, podendo atender praticamente toda a demanda, porém com tempo de retorno 

do investimento maior do que a produção de biogás. 
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7. TRABALHOS FUTUROS 

 

Como continuação deste trabalho, propõe-se: 

1. Avaliar alternativas além da autogeração de energia elétrica, abrangendo 

também outras demandas energéticas, tais como aquecimento, etc. 

2. Avaliar o custo/benefício das alternativas apresentadas em relação aos seus 

impactos ambientais. 

3. Estudar proposta de tecnologia para um sistema híbrido solar-biogás. 
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