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RESUMO 

 

O estudo tem por objetivo identificar os custos com energia elétrica em uma propriedade 

rural, localizada na comunidade de Santana, interior do município de Santa Cecília do Sul-RS, 

onde é desenvolvida a prática avícola.  A coleta dos dados se deu por meio de visitas feitas à 

propriedade e com o auxílio do proprietário, que forneceu informações e documentos 

necessários para o desenvolvimento do mesmo. Foram levantados os custos da energia 

elétrica da propriedade no período de junho a setembro de 2019, assim como a demanda de 

consumo e a viabilidade de instalação de placas fotovoltaicas para produção própria de 

energia elétrica. Desta forma, a Contabilidade de Custos fez-se necessária ao estudo como 

ferramenta de apoio, auxiliando no planejamento e tomada de decisão para que o produtor 

possa visualizar quais são seus custos, corrigir o consumo em excesso, com equipamentos 

ligados em horários inadequados (onde o valor da tarifa é maior, como no horário de ponta), 

além de encontrar métodos para que o consumo seja de forma planejada como esperado. O 

trabalho caracteriza-se como sendo um estudo de caso, descritivo e de abordagem 

quantitativa. 

 

Palavras-chave: Energia Solar; Sustentabilidade; Viabilidade Econômica. 
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1 INTRODUÇÃO 

A tecnologia está diretamente ligada à vida dos seres humanos, assim como também 

está fazendo a diferença nos lucros das propriedades rurais. Porém, junto com a tecnologia, 

vem acoplado o custo com a energia elétrica, da qual dependemos e que se não for usada de 

forma consciente e planejada, pode se tornar um vilão nos custos da propriedade. Em galpões 

de frango de corte a eletricidade é um fator determinante para que se obtenha uma ave com a 

qualidade exigida pelo frigorífico e, consequentemente, bons resultados e lucros para o 

avicultor.  

 

A energia está presente significativamente nos mais diversos segmentos e atividades 

econômicas. Uma atividade que demanda grande fatia deste consumo de energia na 

agroindústria é a avicultura de corte. Sua importância econômica também está ligada 

a grande responsabilidade social na geração de empregos e na permanência do 

homem na zona rural. A avicultura está cada vez mais dependente do consumo de 

energia para sua manutenção e desenvolvimento, com viabilidade de produção, por 

isso o sistema de placas solares pode ser uma solução para as propriedades avícolas 

(SILVA, 2017, p. 17). 

 

 

Atualmente, quando falamos em lucratividade, não estamos mais falando apenas em 

produzir mais, mas sim em reduzir os custos de produção. Pensando assim, o produtor avícola 

tem a oportunidade de reduzir os custos com energia elétrica na sua propriedade e ao mesmo 

tempo ser sustentável, contribuindo com o meio ambiente. 

 O tema sustentabilidade tem sido muito enfatizado nos últimos anos diante da crise 

ambiental que foi se agravando no planeta ao longo do tempo. Na busca de parar a degradação 

ambiental e minimizar os impactos das mudanças climáticas, importantes eventos foram 

sendo promovidos mundialmente para discutir sobre o impacto do desenvolvimento 

econômico no meio ambiente e assim, incentivar mudanças globais. A Conferência de 

Estocolmo, em 1972, criou o conceito de Eco Desenvolvimento e foi o marco histórico na 

politica ambiental, na Rio 92, realizada no Brasil, em 1992, na oportunidade foi criada a 

Agenda 21, um plano de ações com metas para a melhoria das condições ambientais e do 

desenvolvimento sustentável (MMA, 2017 apud SILVA, 2017). 

Segundo Nascimento (2013) são muitas as vantagens de utilização do sistema de 

energia fotovoltaico, como por exemplo, pelo seu grau de poluição que é insignificante em 

termos químicos, térmicos e inclusive, acústicos. Não possui partes móveis, não possui 

resíduos e sobras, economiza combustíveis e a vida média de cada aparelho corresponde ao 

tempo de 20 a 30 anos. 
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1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA OU PROBLEMA 

Na propriedade rural que trabalha com aves de corte, os custos para manter tudo 

funcionando corretamente é elevado. Pensando nesse fator, a presente pesquisa busca 

oportunidades para diminuir ao máximo os custos da propriedade, gerando mais lucratividade. 

Segundo o proprietário da granja pesquisada, a principal despesa da propriedade atualmente é 

o gasto com energia elétrica. 

O sistema de placas fotovoltaicas pode ser uma tecnologia a ser implantada em 

propriedades avícolas, por ser um meio sustentável de se produzir energia limpa sem agredir o 

meio ambiente. O princípio de funcionamento se dá por intermédio da captação de luz solar, 

ocorrendo a transformação da energia solar captada pela placa em eletricidade, e através de 

um circuito elétrico pode ser transmitida para o aviário; assim, todos os equipamentos 

elétricos poderiam funcionar sem a necessidade de ocupar a eletricidade da concessionária de 

rede elétrica. Desta forma, toda a energia utilizada pode ser produzida na própria propriedade, 

reduzindo as despesas com energia, além de ser altamente sustentável e sem agredir o meio 

ambiente. 

Tendo em vista esta situação, a presente pesquisa quer saber: Qual o custo para 

implantar um sistema de placas fotovoltaicas, e em quanto tempo esse investimento terá 

retorno na propriedade avícola localizada na comunidade de Santana, interior do município de 

Santa Cecília do Sul/RS. 

1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

O desenvolvimento deste trabalho foi levantar na propriedade os custos de energia 

elétrica que o produtor tem, bem como o consumo de cada equipamento, organizando através 

de planilhas os horários e o tempo de utilização de cada equipamento (motor elétrico). Este 

levantamento de custos foi feito no período de junho a setembro do ano de 2019. 

A delimitação deste trabalho foi saber quanto capital é preciso para investir em um 

sistema de placas fotovoltaicas para suprir as necessidades da granja, e em quanto tempo este 

investimento terá retorno para o produtor. Assim, ele terá dados suficientes para saber se é 

viável investir nessa tecnologia.  

A propriedade estudada está localizada na comunidade de Santana, no município de 

Santa Cecília do Sul/RS, e atualmente conta com o proprietário e seus irmãos para gerenciar 

as tarefas voltadas ao manuseio das aves em quatro aviários, totalizando uma área de 7200 m². 
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Desde 2008, o proprietário investe na atividade avícola e vem se destacando pelo rápido 

crescimento e alta produtividade. Devido a essa ascensão, começaram a surgir algumas 

dificuldades na gestão, a partir deste momento pensou-se em implantar um sistema para que 

se obtenha um melhor panorama administrativo e financeiro. Esse controle deve servir como 

base e tomada de decisões mais fundamentada, mostrando-se necessário fazer a análise dos 

custos da granja para a atividade atual. 

Para iniciar o estudo, foram analisados os maiores gastos com o manejo das aves na 

propriedade. Esse levantamento permitiu chegar a algumas situações que poderiam ser 

melhoradas para diminuir gastos e, consequentemente, aumentar a lucratividade. São elas: o 

consumo de lenha para o aquecimento nos primeiros dias de alojamento; a qualidade da ração, 

que é convertida em massa corporal das aves e o consumo de energia elétrica. Das opções 

levantadas, o proprietário e seus irmãos definiram que o custo da energia elétrica seria o 

primeiro problema a ser tratado, pois o proprietário defende muito a questão de 

sustentabilidade e tem nas mãos uma boa oportunidade de usar os meios naturais para 

diminuir seus gastos e defender o meio ambiente. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral da pesquisa foi identificar o custo e a viabilidade de implantação de 

um sistema de placas fotovoltaicas para produzir energia elétrica em uma propriedade, bem 

como o tempo de retorno do investimento. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar o custo com energia elétrica na propriedade estudada; 

b) Identificar o consumo de energia elétrica; 

c) Verificar em quanto tempo o investimento terá retorno; 

d) Analisar se é viável investir em um sistema de placas voltaicas na propriedade. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

O trabalho trata-se da análise do controle de gastos voltada ao agronegócio que é 

muito importante para a economia do mundo e de maneira significativa no desenvolvimento 

do país. 

Por muito tempo o produtor rural vem investindo em vários setores dentro de sua 

propriedade. O custo e o estudo da viabilidade na implantação de placas fotovoltaicas têm 

importância fundamental para que o produtor rural possa tomar a decisão correta no momento 

de investir. Existem casos de produtores rurais que investiram e não tiveram o retorno 

esperado no tempo proposto. Por este motivo, esse estudo se justifica, na medida em que 

pretende auxiliar o produtor da propriedade rural, para não cometer o erro de investir sem 

saber qual será o retorno financeiro e se este existirá. 

O desenvolvimento deste trabalho justifica-se pelo elevado custo da energia elétrica 

na área rural. Por meio da análise do custo e de consumo de energia elétrica foi possível 

identificar os pontos fortes e as deficiências em termos de resultados técnicos e econômicos, 

permitindo a tomada rápida de decisões. O propósito do estudo, além da apuração e 

comparação dos custos com energia elétrica, foi também adquirir conhecimento sobre o 

assunto, pois a cadeia produtiva de aves de corte destaca-se no agronegócio brasileiro. A 

importância da atividade avícola está ligada ao seu caráter de segurança alimentar, uma vez 

que a carne é um alimento completo, fazendo parte da dieta alimentar de boa parte dos 

consumidores brasileiros.  

Com o preço da energia elétrica aumentando e variando através de bandeiras de 

valores diferentes, buscarem uma alternativa sustentável para diminuir esse gasto é de suma 

importância para todos os empresários e uma oportunidade para mostrar que a sociedade deve 

investir mais em meios sustentáveis preservando a natureza. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 HISTÓRIA DA ENERGIA FOTOVOLTAICA 

  

Na história da energia fotovoltaica, estudos mostram um crescente aumento na 

implantação do sistema dessa tecnologia, conforme dados da Associação Europeia das 

Indústrias Fotovoltaicas (EPIA), as quais mostram que a potência mundial fotovoltaica 

instalada em 2000 era de 1.288 MW, passou para 40.333 MW em 2010 e saltou para 138, 83 

MW em 2013 (CRESPI, 2015).  

 

 

A história da energia fotovoltaica começou no século dezenove com a descoberta do 

efeito voltaico pelo físico Edmond Becquerel. No início do século vinte, Albert 

Einstein explicou o efeito fotoelétrico e, com isso, recebeu o prêmio Nobel de Física 

anos mais tarde. Estudos apontam o esgotamento de fontes de energia fóssil para os 

próximos 40 ou 50 anos, sendo inquestionável a necessidade de se buscar fontes 

alternativas de energia (NEITZKE, 2010).  

 

 

 

A energia solar é obtida pela conversão direta da luz em eletricidade. Esse fenômeno 

é chamado de efeito fotovoltaico. “A célula fotovoltaica é um dispositivo fabricado com 

material semicondutor, componente esse que é a unidade fundamental desse processo” 

(CRESPI, 2015, p. 14). 

Edmond Becquerel, em 1839, em sua pesquisa observou uma diferença de potencial 

nos extremos de uma estrutura de material semicondutor ao ser exposto à luz do sol, mas 

apenas em 1876, foi desenvolvido o primeiro aparelho fotovoltaico e, desde então, os esforços 

foram direcionados à energia solar fotovoltaica como uma fonte de energia limpa e renovável, 

capaz de atender parte da demanda de eletricidade do agronegócio (DACROCE, 2017). 

Dacroce (2017) salienta que diante da crise energética ocorrida na década de 1970, o 

mundo todo se depara com a necessidade de se buscar fontes de energia sustentáveis. O 

sistema fotovoltaico surge como uma opção muito importante nesse processo, o qual até então 

não havia atingido a sociedade de maneira efetiva.  

 

 

A confiabilidade no sistema de energia fotovoltaica pode ser um dos fatores que 

contribuíram para esta ascensão. Embora pessoas acreditem que a tecnologia 

fotovoltaica seja uma tecnologia recente, não é verdade, já é bastante madura, com 

cerca de 50 anos de desenvolvimentos contínuos. Normalmente, os fornecedores 

oferecem garantia superior a 90% da potência inicial após 10 ou 12 anos de uso e de 

80% da potência inicial, após 20 anos sobre a capacidade de produção mínima dos 

módulos (DACROCE, 2017, p. 38). 
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No início, os beneficiados pelo sistema de energia solar foram os satélites, que 

substituíram as pilhas como fonte de energia. As células fotovoltaicas eram consideradas uma 

curiosidade e, assim, a NASA relutou muito até aceitar incorporá-las a seus projetos. Em 

março de 1958, Vanguard I, foi o primeiro satélite lançado a usá-las. O painel fotovoltaico do 

satélite Vanguarda I tinha como função armazenar, para caso a pilha química falhasse, e a 

pilha química acabou falhando. Com esta falha o painel entrou em funcionamento e operou 

por 8 anos, deixando a todos, muito satisfeitos. Após essa experiência satisfatória, a NASA 

adotou as células fotovoltaicas como fonte de energia de seus satélites, e ampliou suas 

pesquisas nesse tipo de energia. Na década de 1970, a crise do petróleo eclodiu, de modo que 

houve um grande investimento em programas para à redução do custo de produção de células 

usadas nas placas fotovoltaicas. Células de silício poli cristalino, que são muitos populares 

atualmente, surgiram nesse período (CRESPI, 2015). 

 

 

Desde a primeira observação do efeito fotovoltaico, em 1839, por Edmond 

Becquerel, até a construção da primeira placa fotovoltaica, passou-se mais de um 

século. Em 1954, Calvin Fuller um químico que trabalhava no laboratório Bell, (Bell 

Labs), nos Estados Unidos, junto com seus colegas Gerald Pearson (físico) e Daryl 

Chapin (engenheiro), apresentou a primeira célula solar em uma reunião da National 

Academy of Sciences, em Washington (CRESPI, 2015, p. 12).  

 

 

Conforme Crespi (2015) a primeira aplicação dessa célula foi no estado da Geórgia, 

nos Estados Unidos em 1955. O painel que continha nove células, foi usado para alimentar 

uma rede telefônica na cidade de Americus. No ano subsequente, o painel foi retirado, porém 

os resultados foram promissores, mas concluiu-se na época que os custos associados à 

geração fotovoltaica eram muito elevados, de forma que sua aplicação seria viável apenas em 

projetos especiais e de grande vulto, como a produção de eletricidade no espaço. 

 

 

Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica de 2015, o Brasil possui 

0,126 W por habitante de capacidade instalada de geração fotovoltaica, enquanto a 

Alemanha possui uma média de 436 W por habitante de capacidade instalada de 

geração fotovoltaica (EPIA, 2014). Isso evidencia ainda mais o grande potencial do 

Brasil para produzir eletricidade pela transformação da energia do Sol. (CRESPI, 

2015, p. 24). 

 

 

Os sistemas fotovoltaicos são usuais na vida das pessoas, com aplicações simples, 

como em calculadoras e relógios, entre outros. Porém, podem ter aplicações muito mais 

complexas como a geração de energia elétrica através de painéis fotovoltaicos. Esses painéis 

são compostos por várias células fotovoltaicas, feitas geralmente de silício. Através de um 
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circuito eletrônico, ao recebe a luz do sol, são transformadas em eletricidade, que pode ser 

usada em indústrias, residências e também em granjas avícolas, como fonte de eletricidade 

para manter todos os equipamentos funcionando sem a necessidade de energia gerada por 

usinas hidrelétricas (AMARAL, 2016) 

 

2.1.1 A energia elétrica na avicultura 

 

Conforme salienta Abreu e Abreu (2012) a avicultura nacional possui tecnologias 

importadas, dificultando a adaptação à diversidade do clima brasileiro, sem levar em 

consideração a preocupação com o consumo abusivo da energia em relação ao meio ambiente, 

sendo a avicultura totalmente dependente de energia elétrica, principalmente por se tratar de 

galpões climatizados, com sistema de criação em alta densidade com aviários que comportam 

em média 16.000 a 19.000 aves. Sendo assim, o consumo de energia na produção de aves é 

limitante, fazendo com que o avicultor busque aumento da eficiência energética e alternativas 

de fontes de energia para atender a demanda das aves. Nesse contexto, a agroenergia se 

apresenta como uma alternativa viável, sendo uma das prioridades do governo federal.  

Segundo Abreu e Abreu (2012) existem várias alternativas para se utilizar energia 

limpa na avicultura, como a energia eólica, o aquecimento através de placas coletoras de 

calor, porém a que mais se adapta à avicultura são as placas fotovoltaicas. Devido a sua 

distribuição no espaço físico do galpão, podem ser trabalhadas como tecnologia não elétrica 

de forma passiva no ambiente bioclimático do galpão, reduzindo o consumo da energia que 

provêm de concessionárias de energia elétrica. 

 

 

Os módulos FV vêm apresentando acentuada redução de custo nos últimos anos. Os 

inversores, apesar de também terem apresentado redução de custos, não têm 

acompanhado o mesmo nível de redução apresentado pelos módulos FV. Isto vem 

levando a uma tendência de se otimizar ao máximo o inversor utilizado, de modo a 

se obter um custo final de energia produzida mais competitivo (NASCIMENTO, 

2013, p. 39). 

 

 

Cada região do país tem seu próprio clima definido, com isso cada região deve 

avaliar sua necessidade e buscar fontes alternativas que condizem com sua realidade, com isso 

é possível definir que fonte renovável será mais bem adaptada para aquela situação local. 

Sabendo qual a melhor fonte de energia renovável daquela região, o avicultor pode iniciar o 

projeto de sua demanda onde terá opções de financiamento, pois o governo possui linhas de 
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crédito para apoiar esses investimentos, que normalmente são de valores elevados para a 

propriedade avícola. (ABREU; ABREU, 2012)  

 

2.2 ENERGIA RENOVÁVEL 

 

Com o aumento no consumo de energia elétrica em indústrias e no meio rural, o uso 

de outras formas de produção de energias renováveis pode ser uma opção para a matriz de 

geração de energia no Brasil. Dacroce (2017, p. 30) afirma que a energia renovável é 

“qualquer fonte de energia que pode ser usada sem esgotar suas reservas”. Essas fontes 

incluem a energia solar fotovoltaica e outras fontes, como vento, ondas, biomassa e energia 

hídrica (DACROCE, 2017). 

Segundo Silva (2017), o Brasil é um país que tem grandes oportunidades de gerar 

eletricidade limpa através de fontes naturais, mas para que isso aconteça ainda é preciso mais 

investimento do governo brasileiro na questão de disponibilizar melhores propostas em linhas 

de financiamento. Desta forma o investidor da área tem a possibilidade de adquirir esses 

recursos para investir em energia limpa. 

 

O Brasil por ser um país rico em recursos naturais e com clima predominantemente 

tropical (com temperaturas elevadas e chuvas normalmente abundantes), tem a 

possibilidade de aproveitamento destes recursos para geração de energias 

renováveis, como, por exemplo, a energia que pode ser gerada pelo sol. 

Consequentemente, tendo inúmeras possibilidades, aumenta a responsabilidade e o 

desafio de explorá-los de forma sustentável (SILVA, 2017, p. 23). 

 

 

 

É inesgotável o aproveitamento da energia gerada pelo sol, onde ele também é 

origem de praticamente todas as demais fontes de calor e luz. Este tipo de energia atualmente 

é visto como uma das mais promissoras alternativas energéticas para suportar os desafios dos 

próximos anos (CRESESB, 2006 apud SILVA, 2017).  

No estudo de Santos, Jabbour (2013 apud SILVA, 2017) essa energia é uma das mais 

promissoras para os desafios dos próximos anos, sendo que a correta utilização dessa fonte 

renovável de energia pode favorecer e definir uma grande oportunidade para o país referente a 

matriz energética. 

O tema sustentabilidade foi descaracterizado como um modismo e vem sendo visto 

como uma real necessidade na busca de melhores resultados que venham a garantir a 

continuação de uma atividade. No agronegócio não poderia ser diferente. A 

introdução de 22 novas tecnologias na agricultura contribuiu para o aumento da 

produtividade. Entretanto, produzir somente não é suficiente. É preciso produzir 

com excelência e reduzir os impactos ambientais decorrentes do processo produtivo 

(DACROCE, 2017, p. 22). 



17 

 

Segundo Silva (2017), a Avicultura está em uma crescente elevação do consumo de 

energia elétrica, consequentemente a produção se eleva também, desta forma é preciso buscar 

alternativas sustentáveis para reduzir os custos com energia elétrica e assim se busca estudar a 

viabilidade de algumas fontes renováveis para a produção e geração de eletricidade. 

Uma sociedade organizada tem seu consumo de energia, e almeja ter mecanismos 

para sua viabilidade econômica de fontes renováveis, e tem seu foco em ser sustentável, onde 

busca soluções sustentáveis para reduzir o impacto nocivo das emissões de gases de efeito 

estufa e esgotamento de recursos naturais (PERAZA, 2013).  

 

A energia elétrica é essencial para a sobrevivência e qualidade de vida da sociedade. 

Uma das atividades mais importantes na vida humana é a produção e o consumo de 

energia elétrica. O meio para o crescimento da sociedade é a conversão de energia. 

Uma alternativa inesgotável é o aproveitamento de energia solar (AMARAL, 2016, 

p. 6). 

 

 

A energia solar é uma fonte alternativa, que consiste em ser renovável, limpa e 

sustentável. O conceito de sustentabilidade apresenta quatro pilares: ecologicamente correto, 

economicamente viável, socialmente justo, culturalmente diverso. Com base nos quatro 

pilares o estudo direciona-se a analisar alternativas sustentáveis, voltadas a tecnologias na 

área de energia solar para indústrias e residências. Segundo Amaral (2016), a energia solar 

fotovoltaica é a conversão da luz em eletricidade onde o dispositivo fundamental do processo 

é a célula fotovoltaica. 

Além de saber como captar a energia solar, é preciso ter o conhecimento de como 

pode ser armazenada. A forma de captação mais conhecida é classificada como coletores 

solares planos (AMARAL, 2016). 

 

2.2.1 Sustentabilidade 

 

Nas palavras de Silva (2017) as energias renováveis são consideradas fontes limpas e 

inesgotáveis de energia obtidas da natureza, sendo que tem sua característica própria. A 

energia eólica utiliza a força dos ventos na geração de energia elétrica; a hidráulica ou hídrica, 

utiliza a água, as marés, rios e ondas; a biomassa utiliza a combustão de material orgânico; a 

geotérmica faz uso da energia da terra para gerar calor no aquecimento do ambiente ou água e 

a energia solar utiliza painéis fotovoltaicos para absorver a energia da luz do sol para geração 

de energia elétrica. 
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A demanda por energia e meios para sua geração sem degradar o meio ambiente são 

assuntos que estão ganhando destaque e a atenção dos líderes de muitos países. Um 

dado importante divulgado pela EPE (2014) refere-se ao balanço energético no 

Brasil, onde o consumo total de energia era de 215.498 TEP (toneladas equivalentes 

de petróleo) em 2004 e no ano de 2013 este cresceu para 282.560 TEP, o que 

representa um aumento superior a 30% em 9 anos (SILVA, 2017, p. 21). 

 

 

A promoção da sustentabilidade energética e a utilização das fontes alternativas de 

energias renováveis se tornaram um desafio ao planeta. O Brasil detém uma grande vantagem 

por ter as melhores condições em todo o seu território para a geração de energias limpas, e 

assim, busca melhorar o desenvolvimento de sua matriz energética, o que demanda uma 

reestruturação, principalmente na criação de novas políticas de fomento, incentivos e leis para 

regulamentar essas fontes inesgotáveis de energia. A criação destes mecanismos deve motivar 

a competitividade e a criação de novas empresas na produção dessas tecnologias, 

principalmente a energia solar, que envolve atualmente altos custos para aquisição 

implantação dos equipamentos e instalações. 

 

As fontes renováveis de energia são aquelas em que os recursos naturais utilizados 

são capazes de se regenerar, ou seja, são considerados inesgotáveis. As fontes 

renováveis de energia terão participação cada vez mais relevante na matriz 

energética global nas próximas décadas. A crescente preocupação com as questões 

ambientais e o consenso mundial sobre a promoção do desenvolvimento em bases 

sustentáveis vêm estimulando a realização de pesquisas de desenvolvimento 

tecnológico que vislumbram a incorporação dos efeitos da aprendizagem e a 

consequente redução dos custos de geração dessas tecnologias (ABREU; ABREU, 

2012, p. 1). 

 

 

2.2.2 Viabilidade 

 

“A análise de viabilidade econômica de um projeto está voltada à análise de ativos. 

Não apenas bens permanentes, mas também recursos humanos, materiais e financeiros, onde 

se busca demonstrar a capacidade do retorno do capital investido no empreendimento” 

(BARBOSA; DACROCE; HOFER, 2016, p. 7).  

 

Refere-se ao tempo necessário para que a empresa recupere o investimento inicial de 

um projeto, com base no cálculo das entradas de caixa. O método do Payback 

descontado é similar ao Payback simples, mas considera o valor do dinheiro no 

tempo, com a utilização de uma taxa de desconto, de forma a atualizar os fluxos de 

caixa em valores equivalentes, numa data presente ou futura (DACROCE; HOFER, 

2016, p. 7).   
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2.3 CUSTOS OPERACIONAIS 

 

Custos diretos são aqueles que podem ser apropriados diretamente aos produtos 

fabricados, porque há uma medida objetiva de seu consumo nesta fabricação. Se a empesa 

produz apenas um produto, considera-se que todos os custos são diretos (VICECONTI, 2013). 

Custos indiretos são todos os custos que dependem de cálculos, rateios ou 

estimativas para serem apropriados aos diferentes produtos, portanto são custos indiretamente 

apropriados ao produto, onde se dá o nome de base ou critério de rateio (VICECONTI, 2013). 

Segundo Viceconti (2013), os custos ainda podem ser divididos em: fixos, onde ele 

se mantem independentemente do volume produzido; as variáveis, que se alteram conforme 

aumenta ou diminui o volume de produção; os semi variáveis, que variam conforme o nível 

de produção que, entretanto tem uma parcela fixa mesmo que nada seja produzido; os 

semifixos ou por degraus, que são fixos numa determinada faixa de produção, mas que variam 

se houver uma mudança nesta faixa. 

Conforme Nascimento (2013), os módulos fotovoltaicos têm garantias que variam 

entre 20 a 30 anos de sua potência de fabricação e a eletrônica também possui elevada 

confiabilidade. Com essas características e aos decrescentes custos de aquisição desse 

sistema, a capacidade instalada do sistema fotovoltaico está crescendo mundialmente. Vários 

dados de OM&R usados para o dimensionamento e análise econômica dos sistemas 

fotovoltaicos são fornecidos pelo fabricante dos equipamentos (e.g. degradação dos módulos 

FV ou MTBF dos inversores), mas algumas vezes são ignorados na simulação do desempenho 

do sistema. Os principais parâmetros usados para se fazer a simulação do desempenho de um 

gerador solar no longo prazo são: degradação mostrada pelo módulo fotovoltaico com o 

passar do tempo; inoperação da tecnologia em função de falhas no gerador, inversor ou rede 

elétrica; vida útil dos inversores; limpeza de todo o sistema em função do acúmulo de sujeira 

nas placas solares, distribuição espectral da radiação solar local, entre outros. Muitos dos 

sistemas fotovoltaicos utilizados como estudo de caso para determinação dos parâmetros de 

OM&R são instalados em regiões que não apresentam as mesmas características climáticas 

que se encontra no Brasil, desta forma, a utilização de tais parâmetros pode levar a incertezas 

na avaliação técnica e econômica do sistema fotovoltaico (NASCIMENTO, 2013, p. 22). 
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Módulos FV possuem garantias contra defeitos de fabricação que normalmente são 

oferecidos em contratos de 5 a 10 anos. As garantias de produto estão relacionadas a 

trincas e rachaduras nos vidros, descolamento da caixa de conexão, delaminação das 

camadas encapsulantes, etc. Além da garantia do produto, são fornecidas pelos 

fabricantes garantia quanto à potência do módulo FV. Tipicamente, é garantido pelo 

fabricante do módulo FV que a potência nominal do módulo deverá ter redução 

máxima de 10% nos primeiros 10 anos de operação e outros 10% para os próximos 

10 a 20 anos próximos. Isto representa uma degradação do módulo FV de cerca de 

0,7 a 1% ao ano em sua potência nominal (NASCIMENTO, 2013, p. 35). 

 

 

Conforme salienta Nascimento (2013), o sistema fotovoltaico possui uma vida útil 

muito elevada, porém é importante manter uma constante verificação em todo o conjunto para 

evitar perdas de capacidade. Além de limpar constantemente as placas receptoras, também é 

necessário que se mantenha conjunto elétrico e eletrônico em perfeitas condições. Para evitar 

maus contatos e ate a queima de componentes por falta de verificação, sendo assim é muito 

importante estar sempre atento a limpeza e condições de todo o conjunto que compõe essa 

tecnologia. 

 

2.4 ESTRUTURA DOS PAINEIS 

 

 

Para a transformação de energia elétrica, a radiação solar e a temperatura são fatores 

que influenciam na potência do sistema fotovoltaico. A corrente que o sistema transmite é 

proporcional à quantidade de calor que os painéis fotovoltaicos recebem, ou seja, quanto mais 

calor as placas receberem mais corrente elétrica elas produzem (AMARAL, 2016). 

 

 

O Brasil apresenta um dos mais altos índices de radiação no mundo, devido à sua 

localização próxima à linha do Equador, de forma que não se observam grandes 

variações de radiação solar durante o dia. A região nordeste do Brasil é a mais 

próxima à linha do Equador. É a região que possui maior área de radiação solar e 

maior eficácia (AMARAL, 2016, p. 7). 

 

 

 

Os painéis fotovoltaicos são constituídos pela associação de dois ou mais módulos 

fotovoltaicos, sendo eles compostos basicamente por um conjunto de células fotovoltaicas, 

que tem por função converter a energia do sol em eletricidade. Quando esse sistema é 

conectado à rede pública de eletricidade, passa a ter a função de operar como um gerador de 

eletricidade, que acumula créditos em energia na rede elétrica da concessionária. Os sistemas 

de placas fotovoltaicos podem ser compostos por diversas tecnologias, porém sua matéria 

prima principal é o silício, o qual deve possuir uma pureza extremamente elevada. Esse silício 

é envolvido com vidro fotovoltaico, que precisa ser ultrapuro e com baixo teor de ferro, criado 
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para refletir menos a luz e absorver o máximo de energia solar que passar por ele. Todo esse 

conjunto de módulos solares é fixado normalmente em telhados, através de estruturas 

metálicas e alumínio, presas por parafusos, de forma a aumentar sua durabilidade e diminuir o 

peso total da estrutura nos locais de instalação. Essa estrutura de painéis é conectada a um 

inversor, o qual transforma a energia gerada em corrente CC (Corrente Contínua) para 

corrente AC (Corrente Alternada), de forma a adequar essa energia para interligar à rede da 

concessionária. Além desses equipamentos, o sistema possui dispositivos de proteção contra 

surtos, choques, curtos circuitos e descargas atmosféricas, além de um completo sistema de 

aterramento.  

De acordo com Villalva e Gazoli (2012) o sol é a maior fonte de energia do nosso 

planeta, a Terra recebe energia solar nas formas de luz e calor, suficiente para suprir milhares 

de vezes as necessidades mundiais durante o mesmo período. De acordo com os autores 

apenas uma parcela dessa energia é aproveitada, e mesmo assim, com poucas exceções, 

praticamente toda energia usada pelo ser humano é adquirida do sol. A energia da matéria 

orgânica tem origem na energia do sol através da fotossíntese, que se dá através da conversão 

da energia captada da luz solar em energia química. A energia dos ventos se da através das 

diferenças de temperatura e pressão na atmosfera causada pelo aquecimento solar. Os 

combustíveis fósseis como carvão, e o petróleo também têm origem na energia solar, eles são 

resultado da decomposição da matéria orgânica há milhões de anos. 

O efeito fotovoltaico, que é a base dos sistemas de energia solar fotovoltaica para a 

produção de eletricidade, consiste na transformação da radiação eletromagnética do sol em 

energia elétrica por meio da criação de uma diferença de potencial, sobre uma célula formada 

por um sanduíche de materiais semicondutores. Se a célula for conectada a dois eletrodos, 

haverá tensão elétrica sobre eles. Se houver um caminho elétrico entre os dois eletrodos, 

surgirá uma corrente elétrica (VILLALVA; GAZOLA, 2012). 

Um sistema fotovoltaico é normalmente composto de placas fotovoltaicas, um 

controlador de carga, bateria e, conforme a aplicação, um inversor de tensão contínua para 

tensão alternada. Os módulos das placas fotovoltaicos produzem energia na forma de corrente 

contínua, e para aplicações em tensão como das tomadas de nossas casas é necessário 

converter essa energia em corrente alternada através de um inversor. Em situações que 

requerem baterias, deve ser complementado no sistema um controlador de carga, que é um 

carregador específico para aplicações das placas fotovoltaicas. O controlador é usado para 

regular a carga da bateria aumentando sua vida útil, e servindo como proteção contra 

sobrecargas ou descargas excessivas. Também alguns modelos de controladores têm a função 
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de maximizar a produção de energia adquirida do painel fotovoltaico através do recurso 

denominado MPPT (Maximum Power Point Traking - rastreamento do ponto de máxima 

potência) (VILLALVA; GAZOLI, 2012). 

 

2.5 OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO 

 

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel. s.d), as tarifas de 

energia elétrica são de valor unitário, medido em reais por quilowatt-hora (R$/kWh), 

multiplicado pela quantidade de energia consumida no mês de referencia e é pago por meio de 

conta recebida de sua empresa distribuidora de energia elétrica. Esse valor representa 1 

quilowatt consumido em uma hora, e esse valor é diretamente ligado com a produção das 

indústrias, pois quanto mais se produz, mais se consome energia, exigindo uma demanda 

maior de eletricidade. 

Conforme salienta o diretor executivo da ABSOLAR (Associação Brasileira de 

Energia Solar Fotovoltaica), Rodrigo Sauaia, o valor maior do investimento para a 

implantação desse tipo de tecnologia é realizado quase todo no início do projeto, e a vida útil 

das placas fotovoltaicas pode chegar a 25 anos, com pouca manutenção.  Sauaia diz que a 

expectativa a partir das linhas de crédito é de aumentar muito o volume de geração de energia 

no campo, e com isso criar um aumento de produtividade e agregação de valor para os 

pequenos agricultores (PORTAL BRASIL, 2015). 

Desta forma, para que esses projetos alcancem o impacto ambiental e social positivo, 

devem acontecer de forma economicamente viável. Para Barbosa, Dacroce e Hofer (2016, p. 

7) “As análises de viabilidade de projetos permitem verificar se um investimento atingirá a 

expectativa econômica prevista”. 

O setor de avicultura, principalmente na produção de aves de corte o Brasil, foi 

responsável por movimentar mais de 7 bilhões de dólares no ano de 2015, momento em que  o 

país atingiu o maior volume de produção dos últimos 10 anos com 13,14 milhões de toneladas 

produzidas, sendo que,  33% dessa produção foi destinado às exportações, colocando o país 

como segundo maior produtor de aves no mercado internacional, perdendo apenas para os 

Estados Unidos (ABPA, 2016). 
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O território brasileiro apresenta excelentes condições para o desenvolvimento de 

fontes limpas e renováveis para a geração de energia elétrica. Essas condições 

promovem o desenvolvimento cada vez maior e necessário para o país. O destaque 

fica a cargo da energia eólica e a solar com os contratos de longo prazo através dos 

leilões de energia que são comercializações de excedentes produzidos por grandes 

geradoras de energias renováveis e os financiamentos concedidos pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. Para o avanço desse 

crescimento é necessário o desenvolvimento tecnológico, a regulação do setor, e 

ainda, políticas de novos financiamentos para essas fontes renováveis 

(LOSEKANN; HALLACK, 2017). 

 

 

Essa diversificação da matriz energética já começa a aparecer, o Brasil tem a 

perspectiva de estar entre os 20 países com maior geração de energia solar, e as previsões de 

geração são de chegar a 8.300 MW em 2024 (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA –

MME, 2015). 

A atividade rural avícola vivencia um constante avanço tecnológico e com isso acaba 

interagindo com o consumidor e levando produtos com a melhor qualidade possível e com 

preços cada vez menores para seu cliente final. Isso faz o produtor rural investir e ampliar 

suas técnicas financeiras controlando os custos de sua produção de forma eficiente. 

Ferramentas como a contabilidade ajudam na gestão dos custos, análise de lucratividade e o 

controle do desempenho econômico, financeiro e patrimonial, que é muito importante para o 

produtor rural se manter competitivo neste mercado (DAL MAGRO et al., 2013). 

Ainda segundo o autor os produtores rurais, principalmente os pequenos e médios, 

estão estruturados de forma familiar. Neste sentido, sendo o produtor rural, dono da 

propriedade, acumulará também a função de administrador, e tal função carrega 

responsabilidades e conhecimentos específicos de ferramentas de gestão. Assim, um dos 

relevantes problemas é não separar os gastos familiares com os da empresa rural (DAL 

MAGRO et al., 2013). 

 

2.6 DIVISÃO DO SISTEMA  

Os sistemas fotovoltaicos podem ser divididos em duas categorias principais: 

isolados ou conectados à rede. Eles podem funcionar unicamente com a utilização de fontes 

fotovoltaicas ou combinadas com outra forma de energia, ou seja, a geração de energia não se 

restringe somente à geração fotovoltaica, sendo então chamadas de sistemas híbridos. A 

utilização de cada tipo de sistema dependerá de cada aplicação, das cargas de uso de cada 

usuário e da disponibilidade dos recursos energéticos. Sabendo que estes sistemas são 
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empregados para diversos fins, como edificações, iluminação pública, agricultura entre 

outros. Normalmente, a vida útil considerada de uma planta fotovoltaica é de no mínimo 25 

anos. A grande maioria dos fabricantes de painéis dá garantia de eficiência em 90% nos 10 a 

15 anos e de 80% com 25 anos. Dessa maneira, é notada uma lenta depreciação dos 

componentes, principalmente dos módulos fotovoltaicos. 

 

É possível separar a geração de energia solar em dois tipos: energia solar térmica, 

aplicada para aquecimento de água, chuveiros, piscinas e ambientes; e a energia 

solar, gerada através de painéis fotovoltaicos. Existem dois tipos básicos de sistemas 

fotovoltaicos, denominados sistemas isolados (off-grid) e sistemas conectados à rede 

(grid-tie ou on-grid). Os sistemas isolados são recomendados para áreas remotas ou 

mais retiradas como, por exemplo, refúgios, casas de campo, dentre outros, onde o 

custo de conexão com a rede elétrica é elevado, já os sistemas conectados à rede, 

podem substituir ou completar a energia elétrica convencional (PORTAL SOLAR, 

2016). 

 

 

2.7 CUSTOS E TOMADA DE DECISÃO 

Segundo Crepaldi (2005) a gestão eficiente no meio rural é definida pela capacidade 

do produtor em utilizar a contabilidade rural trabalhando as informações para tomada de 

decisão. O sucesso do empreendimento exige conhecimentos para fazer os investimentos 

certos e na hora certa. A contabilidade do meio rural está baseada em controles e registros de 

tudo que é praticado no negócio, sendo assim essa gestão eficiente é responsável pelo sucesso 

do produtor. 

Neste sentido Horngren, Datar e Foster (2004) comentam sobre as evidências 

baseadas no comportamento dos custos e na sua previsibilidade para tomada de decisões são 

fundamentais para qualquer negócio. A identificação de um custo variável e de um custo fixo 

auxilia na previsão dos custos totais e contribui significativamente para tomada de decisão nos 

processos gerenciais. 

Os custos fixos são aqueles que não sofrem variações perante o aumento ou redução 

da produção, e os custos variáveis aqueles que variam de acordo com a demanda da produção 

(SILVA, 2017, p. 30). 

 

Um dos principais indicadores é o Valor Presente Líquido – VPL, que retrata a 

riqueza em valores absolutos do investimento e é medido pela diferença entre o 

valor presente de todas as entradas de caixa e o valor presente das saídas de caixa. 

Desta forma, é estabelecido descontando-se os fluxos financeiros pela taxa de 

atratividade estipulada para o projeto, apurando-se assim o retorno econômico 

desejado, sendo que o método VPL exige a definição prévia desta taxa para 

descontar os fluxos de caixa (KUHN, 2012, p. 117-118). 
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A análise econômica e financeira de um investimento inclui qualquer atividade 

produtiva com tempo limitado, onde exija mobilização de recursos na forma de bens de 

produção, na oportunidade de gerar recursos futuros dessa produção. Diante deste fato, essa 

ideia pressupõe a possibilidade de quantificação monetária dos insumos e produtos associados 

ao projeto (SILVA, 2017). 

Rêgo, Souto e Cunha (2007) ressaltam que a constante corrida pela competitividade 

exige que as organizações estejam preparadas para desafiar e encarar a grande concorrência, 

sendo que uma das oportunidades é o investimento em inovação, visando sempre à geração de 

lucros ao negócio. 

Conforme Macedo, Alyrio e Andrade (2007) as técnicas ou métodos utilizados na 

análise de investimentos são ferramentas que produzem resultados confiáveis para a tomada 

de decisão. É fundamental a formação do fluxo de caixa do projeto de investimento, ele 

determinará as entradas e saídas dos recursos deste projeto, através dos valores presentes, 

acumulados e descontados deste fluxo no decorrer do período de sua execução. 

 

2.8 NORMATIVAS  

 

Em 02 de dezembro de 2015 a Aneel publicou a Resolução Normativa nº 687 que 

determina alterações realizadas na Resolução Normativa nº 482 de 2012 estabelecendo as 

condições técnicas comerciais para a conexão de micro e mini geração distribuída. Criou o 

sistema de compensação de energia elétrica, denominando-se micro geração distribuída a 

central geradora com potência instalada de até 75 kW e mini geração distribuída aquela com 

potência acima de 75 kW e menor ou igual a 5 mW (sendo 3 mW para a fonte hídrica), 

conectadas na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras 

(ANEEL, s.d). 

A partir de abril de 2012, após ter entrado em vigor a Resolução Normativa ANEEL 

nº 482/2012, o consumidor brasileiro está liberado para gerar sua própria energia elétrica a 

partir de fontes renováveis e inclusive fornecer o excedente para a rede de distribuição de sua 

localidade. Trata-se da micro geração e da mini geração distribuídas de energia elétrica, 

inovações que podem aliar economia financeira, consciência socioambiental e 

sustentabilidade, uma grande oportunidade de reduzir o custo com energia elétrica nas 

propriedades (ANEEL, s.d). 

Quando a quantidade de energia gerada em determinado mês for superior a energia 

consumida naquele período, o consumidor fica com créditos que podem ser utilizados para 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2012482.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2012482.pdf
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diminuir a fatura dos próximos meses. De acordo com as novas regras, o prazo de validade 

dos créditos passou de 36 para 60 meses, sendo que podem ser utilizados para abater o 

consumo de unidades consumidoras do mesmo titular situadas em outro local, desde que na 

área de atendimento de uma mesma distribuidora. Este tipo de utilização foi denominado 

“autoconsumo remoto”. Outra mudança na norma é sobre a possibilidade de instalação de 

geração distribuída em condomínios (empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras). 

Nessa configuração, a energia gerada e útil para a redução das faturas dos consorciados ou 

cooperados (ANEEL, s.d).  

Com relação aos procedimentos necessários para a micro e mini geração distribuída à 

rede da distribuidora, a ANEEL (s.d) estabeleceu regras que simplificam o processo. Foram 

instituídos formulários padrão para realização da solicitação de acesso pelo consumidor. O 

prazo total para a distribuidora conectar usinas de até 75 KW, que era de 82 dias, foi reduzido 

para 34 dias. Adicionalmente, desde janeiro de 2017, os consumidores podem fazer a 

solicitação e acompanhar o andamento do seu pedido junto à distribuidora pela internet. 

(ANEEL, s.n). Permite que o consumidor instale pequenos geradores (painéis solares, 

microturbinas eólicas, entre outros) em sua unidade consumidora e troque energia com a 

distribuidora local com o objetivo de reduzir o valor da sua fatura de energia elétrica. As 

novas regras entraram em vigor em 01 de março de 2016, e estabeleceram a permissão do uso 

de qualquer fonte renovável, além da cogeração qualificada. 

 

2.9 ANÁLISE DE INVESTIMENTO 

 

 

Devido a falta de recursos disponíveis, a necessidade de classificar os projetos de 

investimento ajudou no desenvolvimento de técnicas para validá-los e classificá-los de forma 

a gerar valor para a empresa. Também a análise de investimentos é um processo importante 

para uma organização, trata-se de envolver o orçamento de capital na busca de rentabilidade e 

vida longa para a empresa, além de ter ligação direta com os objetivos estratégicos traçados 

(SVIECH, MANTOVAN, 2013). 

 Encontrar o melhor método ou ferramenta para ser usado na escolha de projetos em 

análise, é a maior dificuldade para a tomada de decisão. Em técnicas como o VPL (Valor 

Presente Líquido) e a TIR (Taxa Interna de Retorno) podem apresentar resultados contrários 

tornando o processo mais complexo para análise. Isso acontece pelas diferenças de grandeza 

dos projetos e das deficiências das ferramentas para análise de investimentos, quando 

desprezam variáveis importantes (SVIECH, MANTOVAN, 2013). 
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Buscar um retorno lucrativo e sustentável é a base dos motivos para a realização de 

investimentos como geração de riqueza. Para que haja a criação de valor ou riqueza, 

os custos dos capitais empregados devem ser menores que os retornos destes 

investimentos, fazendo com que os valores líquidos dos resultados sejam positivos, 

agregando riqueza para o investidor e para o próprio investimento (SVIECH, 

MANTOVAN, 2013, s/p). 

 

 

O custo do capital empregado em investimento é considerado risco financeiro e 

econômico rodeado de incerteza em cada projeto, por isso cada análise deve considerar focos 

diferentes nos diversos indicadores que apresentam a viabilidade ou não de cada investimento 

(SVIECH, MANTOVAN, 2013). 

O VPL e a TIR são chamados pela literatura financeira em grande parte como os 

métodos mais tradicionais e eficientes para a avaliação de projetos de investimentos segundo 

Sviech, Mantovan (2013) a avaliação de investimentos pelos métodos VPL e TIR, abordam 

em seus conceitos, técnicas que ajudam a entender melhor o processo do investimento, 

expondo sua utilização e aplicabilidade, e também suas principais deficiências, que podem 

distorcer os resultados quando usados para comparação de projetos. Antes, para completar os 

conceitos necessários ao estudo da TIR e VPL, a Taxa Mínima de Atratividade e o Payback 

apresentam-se explanados no capítulo 3.5. 

 

 

2.9.1 Financiamento 
 

 

No decorrer dos últimos anos, através de melhorias das políticas agrícolas, foi obtido 

um aumento dos recursos orçamentários reservados para a agricultura familiar, através do 

Programa PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar). O 

incremento dos recursos que esse programa disponibiliza e o número cada vez maior de 

contratos já são realidade, e podem ser observados em todas as regiões do país 

(LAURENZANA, 2014).  

 

A partir de novembro de 2015, o Programa Mais Alimento passou a contemplar a 

linha de financiamento com condições de crédito diferenciadas para investimento 

em equipamentos destinados a produção de energia eólica e solar. Os recursos são 

disponibilizados para os pequenos produtores de agricultura familiar e assentados da 

reforma agrária. De acordo com informações do Governo Federal (PORTAL 

BRASIL, 2015).  

A linha foi resultado de um termo de cooperação firmado entre o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica 

(ABSOLAR), e a Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica) 

(BARBOSA; DACROCE; HOFER 2016, p. 7). 
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Os financiamentos para esse tipo de investimento possuem taxas de juros variando 

entre 2% a 5,5% ao ano, carência com limite de três anos e prazos de até dez anos para 

pagamento da dívida. O valor disponibilizado para esses projetos individuais é atualmente de 

até R$ 300 mil, enquanto os demais projetos coletivos são limitados até R$ 750 mil 

(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2015). Para receber esses recursos, 

os produtores rurais devem comprovar seu enquadramento em um dos grupos de 

classificação, por meio da Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP. Este documento é base 

para acesso a políticas governamentais (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2015). 

De acordo com Silva (2017) as tecnologias existentes, como a eólica e a solar através 

de painéis fotovoltaicos, tanto o sistema conectado à rede da concessionária ou não, eram 

vistos por críticos como uma tecnologia para países desenvolvidos, ou seja, era apenas para 

países ricos do mundo. Porém estamos vendo que essa visão está sendo mudada, tanto que em 

2015 foi identificado o primeiro ano em que os investimentos em energias renováveis (exceto 

a hídrica), foram maiores nos países em desenvolvimento do que nos países desenvolvidos. 

Isso também ocorre porque os governos estão criando linhas de crédito que incentivam os 

investimentos nesses sistemas.  

 Segundo Bueno e Torkomian (2014) no Brasil os meios de apoio financeiro aos 

investimentos são divididos em três categorias: o financiamento não reembolsável, com apoio 

público financeiro para as empresas visando compartilhar os custos e riscos peculiares às 

atividades de Pesquisa Desenvolvimento e Inovação – PDI; o financiamento reembolsável, a 

forma mais utilizada para o fomento e a inovação tecnológica, que geralmente oferece 

condições vantajosas como a redução de taxas, prazos de amortização e carência; e os 

incentivos fiscais, que focam às empresas que executam projetos de PDI ou mediante 

parcerias com Instituições Científicas e Tecnológicas - ICT.  

 

Quanto às fontes de financiamentos, Corder e Salles (2006) discutem que o fomento 

e o financiamento ao desenvolvimento científico, tecnológico e à inovação são 

independentes quanto à origem de seus recursos, e podem ser de fontes públicas ou 

privadas, sendo que os mecanismos designados ao financiamento de investimentos 

em inovação são contrários aos financiamentos convencionais. Isso se faz devido ao 

risco e ao tempo de retorno dos projetos, onde nestes casos, normalmente são 

maiores quando comparados com investimentos em modernizações ou aumento de 

capacidade produtiva, utilizando tecnologias preexistentes (SILVA, 2017, p. 26). 

 

 

 

Pensando em apoiar o desenvolvimento, o Banco Regional de Desenvolvimento do 

Extremo Sul – BRDE, instituição financeira pública, criou a linha de crédito específico para 

projetos em energias renováveis e eficiência energética, com destaque entre outras a fontes 
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solares, incentivando estratégias para gerar a competitividade das empresas, propriedades 

rurais e instituições públicas, incentivando ações que visam reduzir o desperdício (BNDES, 

2016). 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, instituição 

financeira pública, que atende à demanda nacional e internacional de projetos de 

investimentos, elevou sua participação no financiamento à energia solar passando de 

70% para 80% o prazo destes financiamentos com subsídio de taxas de longo prazo. 

Neste mesmo ato, a instituição cortou o apoio a financiamentos de usinas que não 

geram energia renovável, como é o caso das termelétricas movidas a carvão e óleo 

combustível (BNDES, 2016).  

 

O governo está disponibilizando novas alternativas de apoio a implantação dessa 

tecnologia, sendo assim os avicultores tem mais opções de linhas de credito para iniciar seus 

investimentos na propriedade rural.   

 

Além deste fato, por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf), especificamente o subprograma Pronaf ECO, o BNDES financia 

até 100% do custo dos projetos que compõe itens credenciados, estes investimentos 

podem chegar a valores de até R$ 165.000,00, com prazo de financiamento de até 12 

anos, com opção de até 4 anos de carência (BNDES, 2016). 

 

 

Para ter acesso à linha de crédito por meio do PRONAF, é necessário apresentar a 

DAP - Declaração de Aptidão ao PRONAF, que funcionam como comprovante para os 

agricultores e familiares terem acesso às Políticas Públicas do Governo Federal, como o 

crédito rural do PRONAF (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA – MDA, 2016). 

Para contribuir com o desenvolvimento sustentável no uso das energias renováveis 

principalmente no meio rural, também existem outras instituições financeiras atuantes no 

Brasil, oferecendo financiamentos com apoio do BNDES, como são os casos do Banco 

Santander, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Cada instituição com sua 

linha de crédito específica e diferenciada. Todas já apresentaram os projetos para este fim, e 

os produtores rurais podem aderir a estes financiamentos com condições especiais 

(GUADAGNIN, 2016). 

Segundo o Portal do Cooperativismo Financeiro (2016) as cooperativas de crédito 

também estão apoiando projetos sustentáveis. O Sicredi, por exemplo, lançou em 2016 o 

consórcio sustentável, permitindo entre outras tecnologias, a aquisição de painéis solares, 

geradores eólicos e equipamentos de tratamento de água e esgoto. Desde o lançamento, já 

comercializou 3.085 cotas e mais de R$ 106 milhões em créditos, sendo liberados mais de 3,5 
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milhões em financiamentos para equipamentos de energia solar no ano de 2016. Ainda 

segundo o Portal Financeiro o Sicredi tem disponibilizado boas opções de crédito para 

investimentos em sustentabilidade para a área avícola. 

O setor avícola é considerado promissor e recebe incentivos com essas linhas de 

crédito. Em 2017, segundo a Agência de Notícias do Paraná, na contramão da crise o setor 

registrou crescimento e expansão nas exportações. Os produtores esperam obter lucro em 

meio as turbulências geradas pela crise dos últimos anos, aumentando espaço para novos 

investimentos e gerando empregos no meio rural. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERAÇÃO DA PESQUISA  

 

Quanto aos objetivos, este trabalho é caracterizado como um estudo exploratório, 

pois através de levantamento de dados na propriedade avícola, foi realizada uma análise das 

relações variáveis para um posterior efeito ou resultado na propriedade. 

Quanto sua natureza este trabalho se característica como teórico empírico, pois foi 

baseado em livros que citam qual o melhor modelo para aplicar o trabalho.  

Conforme Augusto et al. (2013), a pesquisa teórica é aquela direcionada a reconstruir 

teoria, ideologias, conceitos, ideias, polêmicas, tendo em vista, em termos imediatos, 

aprimorar fundamentos teóricos. Essa modalidade de pesquisa requer rigor conceitual, análise 

acurada, argumentação diversificada e capacidade explicativa. Segundo o autor, o significado 

dos dados empíricos depende do referencial teórico, mas estes dados geram um impacto 

pertinente, principalmente no sentido de facilitarem a aproximação prática. 

Quanto ao tratamento de dados é quantitativo, mesmo que capaz de gerar os que 

serão traduzidos para então alcançar as análises dos dados e, posteriormente, abordar a 

conclusão. Conforme Souza e Kerbauy (2017) a abordagem quantitativa se caracteriza por 

empregar a quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informação, quanto no 

tratamento dos dados, mediante procedimentos estatísticos. 

Os procedimentos técnicos do trabalho foram documentais e bibliográficos, como 

levantamento de documentos disponibilizado pelo produtor do consumo de energia elétrica 

durante todo o processo de alojamento, até a entrega final das aves para o frigorífico. É um 

estudo de caso também, pois foi estudado o problema do consumo de energia em uma 

determinada propriedade rural e, uma indicação da solução foi devolvida para o produtor 

rural. Além disso, foi feito o levantamento dos consumos por equipamento que o produtor tem 

na granja, auxiliando a tomada de futuras decisões. 

 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO  

 

O estudo foi realizado na comunidade de Santana no município de Santa Cecília do 

Sul-RS, que atualmente conta com o proprietário e seus dois irmãos, para designar as tarefas 

voltadas ao manuseio dos animais. A propriedade iniciou seus trabalhos com aves de cortes 

no ano de 2008, com um galpão de 21.000 aves e hoje possui quatro galpões, totalizando 
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100.000 aves alojadas, onde vem se destacando na produção com qualidade nas aves e boa 

conversão de ração por aves. 

O investimento em um projeto tão audacioso como o de sistemas autossustentáveis 

nunca foi vivenciado pelo proprietário da granja (avicultor), que hoje trabalha em seu próprio 

negócio. O proprietário trabalhava antes como funcionário da empresa integradora, onde 

desempenhava a função de técnico agrícola, acompanhando as granjas integradas e 

participando dos projetos de implantação de aviários de terceiros, integrados ao frigorífico. 

Com esse histórico na área avícola, o mesmo optou por construir aviários e ser dono de seu 

próprio negócio. A princípio sua idealização seria colocar dois aviários em uma área rural que 

a família já possuía, buscando a diversificação das atividades agrícolas, como lavoura e gado 

de leite. Com o passar do tempo e as ampliações na propriedade surgiu a necessidade de 

implantar um controle de custos, que serve para mostrar o consumo de todos os 

equipamentos. A atividade avícola não é somente criar frangos, é saber quanto custa para criar 

as aves, dos preparativos do aviário até a entrega das aves para o frigorífico. 

 

Figura 1: Imagem aérea da propriedade 

 

Fonte: dados da Pesquisa (2019). 
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3.3 COLETA DE DADOS  

 

A coleta de dados foi presencial e documentada a partir de uma entrevista. Esta 

entrevista foi estruturada (Apêndice 1) em forma de perguntas e respostas do produtor, com 

questões específicas na produção de aves na propriedade, no manuseio, a operação dos 

equipamentos, o cuidado que o produtor tem na preservação dos equipamentos e organização 

dos horários a ser utilizados cada equipamento, conforme a necessidade do manuseio das 

aves. Essa coleta foi realizada nos meses de junho a setembro de 2019. 

 

3.3.1 Custos de produção 

 

Para analisar as opções de oportunidade e melhorias na propriedade, foi feito um 

levantamento de custos da produção das aves junto com o produtor, onde foi possível analisar 

a real necessidade de reduzir o custo com a energia elétrica, os demais custos como maravalha 

são compensados com a venda da cama de aviário no momento da troca, sendo que nessa 

troca acaba ficando um saldo positivo devido ao preço da cama ser mais elevado e também 

pela troca ser efetuada a cada 18 meses. 

Segundo os dados coletados na propriedade verifica-se que o custo com lenha e 

energia elétrica são os maiores vilões na produção de aves de corte, isso justifica a busca por 

alternativas para reduzir esses custos, sendo que nesse primeiro momento o mesmo optou por 

investir em placas fotovoltaicas. 

O valor para carregamento das aves já está incluído no pacote dos resultados da 

propriedade, assim como a ração e medicamento, isso tudo é calculado unilateralmente pela 

integradora que, após analisar o peso por ave entregue, define o valor a ser pago ao produtor.  

 

3.3.2 Dados de consumo 

 

O levantamento dos dados de consumo de energia foi feito durante o período de 

criação das aves, que teve duração de dois lotes entregues ao frigorífico. Junto com o 

proprietário foram feitas verificação de gastos com energia elétrica, possível alteração no 

manuseio dos equipamentos e análise para implantação das placas solares na propriedade, 

buscando analisar a melhor forma de efetuar um possível investimento em energia renovável, 

com um retorno satisfatório para o proprietário. 
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Tabela 1: Lista de consumidores de energia elétrica 

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DA PROPRIEDADE 

EQUIPAMENTO POTENCIA/Watts  h/mês TRAB. Nº DE EQUIP 

 Comedores 6.248  60 18 

Lâmpadas 2.160 546 240 

Bomba de água 5.520 240     1 

Nebulizador 5.888   30     4 

Arco sanetizante 2.944    2     2 

Exaustores           21.648 420   43 

Cortinas autom. 2.944   10    4 

Placa evaporativa 9.776 150    8 

Aquecedores 6.520 360    8 

Potência Total 63.648 -   - 
Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

O consumo de energia elétrica que cada equipamento consome, está diretamente 

ligado ao fator potência do equipamento e ao tempo em que o equipamento fica ligado. Desta 

forma, na Tabela 1 pode-se ter uma visão mais precisa de quanto se gasta de energia elétrica e 

onde pontualmente está se gastando. Sendo que, com essa visão também é possível fazer uma 

análise, referente ao modo e tempo que estão sendo utilizados esses consumidores dentro da 

propriedade. Com esses dados, pode ser calculado o kWh consumido no aviário.  Para isso, 

usa-se a potência do equipamento, multiplica-se pelas horas trabalhadas e o valor dessa 

multiplicação novamente deve ser multiplicado pelo valor da tarifa cobrada pela 

concessionária de energia elétrica. Com esse resultado pode-se ter um valor aproximado do 

custo total consumido durante o mês e assim, compreender melhor o valor que aparece na 

conta de energia elétrica que se recebe mensalmente. Conhecendo cada consumidor é possível 

organizar os tempos e horários para ligar as máquinas, obtendo um melhor aproveitamento de 

cada equipamento e ainda mantendo ou até melhorando o resultado final na qualidade da 

produção finalizado o processo. 

Pode-se usar como exemplo de redução de consumo de energia elétrica a 

automatização no uso da iluminação dos aviários, onde podem ser instaladas foto células, ou 

timer, para ligar e desligar automaticamente as lâmpadas internas dos aviários, garantindo  um 

menor tempo de uso e não dependendo da intervenção da mão de obra humana para efetuar 

esse trabalho. Essa alternativa pode ajudar no momento de calcular o tamanho total do sistema 

fotovoltaico, pois quanto menos kWh se gasta, menor será o equipamento e mais em conta em 

termos de valor financeiro. 
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Observa-se nas figuras 2 e 3 as contas de energia elétrica fornecidas pelo proprietário 

para as empresas efetuarem o orçamento do sistema de placas fotovoltaicas. Após essa análise 

foi possível calcular cada componente do novo sistema. 

 

Figura 2: Conta de energia elétrica da propriedade em estudo 

 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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Figura 3: Conta de energia elétrica de antes da colocação das placas na residência (1) 

 

        Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

 

As Figuras 3 e 4 representam o exemplo da conta de energia elétrica  de duas 

residências e uma indústria de navalhas e afiação. Onde, antes se tinha duas contas de energia 

e após a instalação as contas foram unificadas, sendo que antes da instalação somavam R$ 

495,73 mensais. 
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Figura 4: Conta de energia elétrica antes da colocação das placas na residência 

 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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Figura 5: Conta de energia elétrica após colocação das placas na 

residência

 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

A Figura 5 representa a conta de luz após a colocação das placas fotovoltaicas. As 

contas passaram a ser cobrada junta, na mesma conta, apresentando assim um total de 

R$150,61. Percebe-se que houve uma diminuição de R$ 345,12 (69,62%) no gasto com a 

energia elétrica. 

Não é possível zerar a conta de luz com o sistema fotovoltaica isso porque a maioria 

das distribuidoras de energia cobra um mínimo para estar conectado na rede e, além disso, 
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tem a taxa de iluminação pública que é cobrada na conta também. Mas é possível reduzir em 

até 90% o que se paga na conta de luz com o Gerador de Energia Solar em funcionamento. 

           De acordo com a Resolução Normativa N° 414, de 09 de Setembro de 2010, artigo 98 

as distribuidoras podem cobrar o custo de disponibilidade de acordo com o abaixo: 

I – 30 kWh em R$ para quem tem conexão monofásica (2 Condutores);  

II – 50 kWh em R$ para quem tem conexão bifásica (3 condutores);  

III – 100 kWh em R$ para quem tem conexão trifásica. 

 

Após os 25 anos do sistema FV ele não perde a utilidade, mas continuará 

funcionando com uma eficiência 20% menor em termos de energia, comparando com a data 

de instalação (a vida útil dos painéis pode chegar a 50 anos se for bem feito) Os paineis têm 

uma degradação natural em que perdem, em média, 0,7% de sua eficiência por ano. A 

garantia padrão dos bons fabricantes é de uma perda máxima de 20% em 25 anos. 

 

 Figura 6: Apresentação dos dados para orçamento 

 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Ao se observar a Figura 6 é possível analisar os dados levantados por uma das 

empresas que realizou orçamento para a propriedade. Consta na tabela o consumo anual em 

kWh, valor esse que é determinante para calcular a potência do equipamento a ser instalado e 

também o valor do kWh cobrado pela concessionária de energia elétrica da região, que no 

https://www.portalsolar.com.br/gerador-de-energia-solar.html
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momento é de R$ 0,3604 por kW gasto. Desta forma pode ser visto que o gasto de kWh/ano é 

de 142.960, o que representa um total de R$ 51.465,60 e a cada reajuste da tarifa de energia 

elétrica, esse valor aumenta. 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

3.4.1 Análise da simulação de financiamento 

 

Para fazer o levantamento dos custos na implantação do sistema, foram realizados 

três orçamentos com empresas da região, no qual o critério de escolha fez-se com a seleção 

das melhores condições de relação custo x benefício. Esses orçamentos foram levantados no 

período de junho a setembro de 2019. O procedimento para obter os três orçamentos foi 

realizado via e-mail e ligação telefônica. 

Dos três orçamentos realizados, o de menor custo financeiro e com a melhor 

proposta foi o realizado pela empresa MIL Engenharia, que chegou aos R$ 330.000,00. Os 

demais orçamentos foram superiores a esse valor, sendo assim utilizou-se este como base para 

simular o financiamento nos bancos. 

No quadro 1 apresenta-se a simulação deste financiamento. O Banco Banrisul foi a 

instituição de crédito selecionado conforme apresentado nos critérios de inclusão, onde um 

dos pontos decisivos foi que o produtor realiza a sua movimentação financeira na respectiva 

instituição, facilitando e desburocratizando do processo em caso de contratação do 

financiamento. A referida instituição financeira trabalha com o Sistema de Amortização 

Constante – SAC, o que significa que as amortizações serão iguais (constantes) e as 

prestações são decrescentes. 

A Tabela 2, a seguir, apresenta a simulação do financiamento junto ao Banco 

Banrisul, seguindo o Fundo clima, onde o investimento inicial segue sendo os R$ 330.000,00. 
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Tabela 2: Demonstrativo do financiamento 

Ano Valor Saldo (R$) Valor Juros (R$) Valor parcela (R$) Valor a Pagar (R$) 

2020   329.996,00      15.179,00      48.179,00      345.175,00  

2021     296.996,00     13.661,00      46.661,00      310.658,00  

2022    263.996,00      12.143,00      45.143,00      276.140,00  

2023     230.997,00      10.625,00      43.625,00      241.623,00  

2024     197.997,00        9.107,00      42.107,00     207.105,00  

2025     164.998,00        7.589,00      40.589,00      172.587,00  

2026     131.998,00        6.071,00      39.071,00      138.070,00  

2027      98.998,00        4.553,00      37.553,00      103.552,00  

2028      65.999,00        3.035,00      36.035,00        69.035,00  

2029       32.999,00        1.517,00      34.517,00        34.517,00  
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Quanto à carência, que é uma opção disponível nessa linha de crédito, a escolha foi 

de não a utilizar, após várias simulações a menor quantia de juros a ser paga, ou seja, 4,5% ao 

ano e fica sendo a escolha sem carência, com o prazo total de 10 anos de financiamento, 

sendo as parcelas fixas no valor de R$ 48.179,00.  

 O Quadro 1 traz um comparativo entre as propostas do Banco Banrisul e da 

Cooperativa de Crédito Sicredi. 

 

Quadro 1: Instituições financeiras com linhas de crédito para financiamento de energia solar 

Instituição Financeira  Linha de Crédito  Características  

 

Banrisul 

Sicredi  

  

 Fundo Clima 

agropecuária (BNDES)  

- Financia até 100% do projeto 

-Taxa efetiva de juros 4,5% ao 

ano  

- Prazo de até 10 anos  

- Seguro sobre as instalações  

Banrisul Recursos Próprios  - Financia até 100% do projeto  

- Prazo de até 10 anos  

- Carência de 3 meses 

- Taxa efetiva de juros 4,5% ao 

ano, ou seja, 0,375% ao mês 

- Seguro sobre as instalações  

Sicredi  Energia Renovável - Financia até 100% do projeto  

- Prazo de até 10 anos 

- Carência de até 6 meses  

- Taxas de juros de 0,84% ao 

mês 

 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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Tabela 3: Critérios da simulação 

Critérios da simulação  Dados 

Valor a financiar  R$ 330.000,00 

Periodicidade para pagamento das parcelas  Anual  

Período de carência  zero  

Quantidade de parcelas  10  

Taxa de longo prazo (TLP)  4,50% ao ano  
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

A tabela 4 traz o fluxo de caixa do investimento, elaborado pela revendedora das 

placas fotovoltaicas na simulação. 

 

Tabela 4: Fluxo de Caixa do investimento 

 

 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Conforme mostra a Tabela 4, em uma perspectiva econômica, o projeto de 

investimento em energia solar se apresenta viável. Fica visível que, se o produtor rural utilizar 
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a economia gerada pelos paineis solares (compensação energética anual), somada ao fator 

econômico da receita dos aviários, é possível o pagamento das parcelas (prestações) do 

financiamento, proporcionando um fluxo de caixa positivo, porém o retorno só iniciaria a 

partir do nono ano. 

Neste sentido, os resultados do estudo de viabilidade mostram um VPL positivo no 

valor de R$ 5.989,11 no nono ano e uma TIR estimada em 32%, neste caso, também foi 

possível o cálculo da MTIR, porque o fluxo apresentou valores negativos e positivos, e ainda, 

é interessante o cálculo da MTIR, caso o produtor queira reinvestir o capital, assim, essa taxa 

ficou estimada em 17%. O resultado de ambas é aceitável, ficando acima da TMA, que neste 

projeto foi considerada a taxa Selic no valor de 7,5% ao ano, e um tempo de retorno do capital 

investido, (payback) descontado, de 9 anos e 8 meses. 

 

3.5 MÉTODOS E CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DE CAPITAL 

 

Para realização desta fase da pesquisa foram realizados cálculos econômicos e 

financeiros de análise de investimentos em projetos, por meio dos métodos de: Valor Presente 

Líquido (VPL); Taxa Interna de Retorno (TIR); Taxa Interna de Retorno Modificada (MTIR), 

Payback descontado. 

 

3.5.1 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 

Pode-se dizer que a taxa interna de retorno, ou seja, a (TIR) é provavelmente a mais 

usada das técnicas sofisticadas de orçamento de capital, embora seja considerada a mais 

difícil de ser calculada manualmente.  Segundo Gitman (2010, p. 371) “A TIR consiste na 

taxa de desconto que faz com que o VPL de uma oportunidade de investimento seja igual a 

R$ 0,00. a taxa de retorno anual composta que a empresa obterá, se investir no projeto e 

receber as entradas de caixa previstas”. 

Nas palavras de Samanez (2007, p. 180) a TIR “é a taxa de retorno do projeto de 

investimento”. A TIR não avalia a rentabilidade absoluta a determinado custo de capital como 

ocorre com o VPL. O objetivo da TIR “é encontrar uma taxa intrínseca de rendimento” 

(SAMANEZ, 2007, p. 180).  Conforme Vieira Sobrinho (1986, p. 144) a TIR “é a taxa que 

equaliza o valor presente de um ou mais pagamentos (saídas de caixa) com o valor presente 

de um ou mais recebimentos (entradas de caixa)”. A seguir tem-se a representação da fórmula 

de como calcular a TIR. 
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Onde: 

VP = valor presente; 

Capital = valor do investimento; 

N = quantidade de períodos; 

Ft = entrada de capital no período t; 

i = taxa interna de retorno. 

 

Normalmente tem-se um fluxo de caixa inicial zero, mas com fluxos futuros de caixa 

oriundas de receitas e/ou das prestações (VIEIRA SOBRINHO, 1986). 

 

3.5.2 Valor Presente Líquido (VPL) 

 

Um dos conceitos mais usados na análise de investimentos é a aplicação do Valor 

Presente Líquido (VPL), o qual no entender de Macedo e Cobari (2014, p. 63) consiste em 

“concentrar na data zero ou [...] no ano zero, o valor presente de todos os fluxos de caixa do 

investimento, sendo estes descontados pela taxa mínima de atratividade, demonstrando o 

lucro econômico real do projeto”. Yates e Ribeiro Neto (2010, p. 283) conceituam o VPL 

como “uma medida do valor que é criada ou agregada hoje por um investimento que será 

feito”. 

 

O método do valor presente líquido (VPL) tem por finalidade calcular, em termos de 

valor presente, o impacto dos eventos futuros associados a uma alternativa de 

investimento, ou seja, ele mede o valor presente dos fluxos de caixa gerados pelo 

projeto ao longo de sua vida útil. Não existindo restrição de capital, argumenta-se 

que esse critério leva à escolha ótima, pois minimiza o valor da empresa 

(SAMANEZ, 2007, p. 179).  

 

 

 

Para tanto o critério é: VPL maior que zero, o projeto é aceito e o retorno da 

organização é maior que o capital investido no projeto (GITMAM, 2010).  
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A expressão abaixo define o VPL 

 

 

Fonte: Gitman (2010) 

Onde:  

FC= fluxo de caixa no t-ésimo período 

I= investimento inicial 

K= custo de capital 

∑= somatório, ou seja, representa que deve ser realizada a soma da data 1 até a data n dos 

fluxos de caixa descontados no período inicial 

FC0= investimento inicial 

Segundo Samanez (2007, p. 180) “o objetivo do VPL é encontrar alternativas de 

investimento que valham mais para os patrocinadores do que custam [...]”. 

 

3.5.3 Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 

 

No entender de Rebelatto (2004) a TMA, é geralmente utilizada como parâmetro 

para a aceitação ou rejeição de um determinado projeto de investimento, o mínimo a ser 

alcançado pelo investimento para que ele seja economicamente viável. Em outras palavras, a 

TMA é a taxa mínima que uma proposta de investimento deverá produzir e/ou oferecer para 

ser atraente. 

 

3.5.4 Payback 

 

O Payback (PB) no entender de Sousa (2007) é o espaço de tempo em que ocorre o 

retorno do projeto. Se o investimento se pagar no prazo estabelecido, pode-se aceitar o 

investimento. 

Com relação ao Payback Simples, Sousa (2007) salienta que ele apresenta o tempo 

necessário para que o empreendedor recupere o capital que foi empregado, sem utilizar 

nenhuma taxa de desconto, amortiza-se o VP (Valor Presente) do empreendimento com as 

futuras entradas, levando em consideração a data zero.  
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Quanto ao Payback descontado, Sousa (2007) esclarece que além de recuperar o 

capital investido, considera o retorno mínimo exigido pelo investidor e as futuras entradas de 

caixa são trazidas a (VP) Valor Presente. 

Para que se obtenha uma viabilidade na geração de energia fotovoltaica, a receita 

líquida (fluxo de caixa líquido) é oriunda da relação entre tarifa x consumo, ou seja, quanto 

maior for o valor da tarifa em forma monetária e o consumo de energia elétrica na 

propriedade, mais rapidamente o investimento se pagará e proporcionando viabilidade. Isso 

ocorre devido ao retorno de sobras na geração de energia (Créditos) que a concessionária 

proporciona aos produtores de energia renovável, reduzindo assim os custos com este item. 

O prazo considerado nesse estudo é referente a 10 anos, tempo esse considerado 

como sendo o prazo do financiamento selecionado para o trabalho. Referente a taxa de juros 

de longo prazo (TLP) do financiamento, está limitada a 4,5% a.a. 

 

3.5.5 Retorno do investimento 

 

Com todos os dados levantados, foi então apresentado aos proprietários o custo do 

seu investimento e as formas de financiamento, assim como o tempo de retorno do 

investimento e o lucro no futuro após o pagamento do equipamento. Foi comparado o retorno 

do investimento com o juro de uma aplicação desse mesmo valor investido, se fosse colocado 

na poupança, como mostra a Tabela 5, levando em consideração um valor de R$330.000,00, a 

um juro de poupança de 5,24% ao ano. 

 

Tabela 5: Comparação de retorno do investimento 

Poupança X Energia solar 

Tempo/meses Rendimento/poupança Rendimento/energia solar 

12  R$      18.267,73   R$       36.795,42  

24  R$      37.546,70   R$       76.258,50  

36  R$      57.892,89   R$     119.364,03  

48  R$      79.365,38   R$     166.448,19  

60  R$    102.026,52   R$     217.878,23  

72  R$    125.942,10   R$     274.055,26  

84  R$    151.181,58   R$     335.417,42  

96  R$    177.818,23   R$     402.443,32  

108  R$    205.929,39   R$     475.655,71  

120  R$    235.596,70   R$     555.625,59  
Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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Através de planilhas e gráficos a empresa apresentou os rendimentos que o 

equipamento irá proporcionar à propriedade, com a produção de energia gerada pelas placas. 

Pode ser observado que o investimento começa a ter retorno após o 9º ano chegando a um 

lucro acumulado de R$ 3.429.261,65, no vigésimo quinto ano, o que representa um 

rendimento muito mais rentável que a poupança, como mostra os dados da pesquisa (2019) 

apresentados na Tabela 5. 

 

3.5.6 Características do sistema  

 

Para dimensionar o equipamento fotovoltaico e mensurar o custo de implantação, a 

empresa especializada em trabalhos com eletricidade localizada na cidade de Tapejara RS, foi 

até a propriedade e fez a avaliação do local, bem como o cálculo para a instalação do 

equipamento. Para tanto foi levado em consideração o consumo médio anual de energia 

elétrica, através da conta de energia fornecida pela concessionária Coprel, distribuidora da 

região. Outro fator determinante para a implantação do novo sistema foi a localização dos 

pontos a serem instaladas as placas, pois precisa estar em um ponto que fiquem o maior tempo 

possível expostas à radiação do sol, sem muitos obstáculos que impeçam o alinhamento direto 

do sol em determinados horários do dia, como árvores e elevados picos de terra.  

Com esses dados coletados, a concessionária passou a fazer os levantamentos 

financeiros, como o custo para instalação, material para interligação das placas e suportes de 

fixação. Na sequência foi calculada a quantidade de placas e inversores a ser implantados para 

a propriedade, onde se chegou a um cálculo de 260 módulos solares de 330W, 1 inversor de 

60kw, 1 de 36kW, 1100 metros de cabo solar 6mm² 0,6/1kW, 1 kit estrutura para 260 

módulos em forma de retrato para telha metálica e alguns conectores MC4 multi-contact 

acoplador fêmea/macho. 
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Figura 7: Forma de instalação das placas. 

 

   Fonte: imagem Google (2019).  

 

3.5.7 Análise do financiamento 

 

Para a seleção das linhas de crédito os critérios de inclusão foram preferencialmente 

a das instituições financeiras localizadas na região de Tapejara/RS, onde os proprietários do 

aviário em estudo já têm um relacionamento com essas instituições, eliminando assim 

burocracias de abertura de conta e avaliações de crédito. Outro critério de inclusão foi que 

essas instituições apresentassem a modalidade de financiamento vinculada a programas 

governamentais referentes a linhas de créditos específicos para esse tipo de investimento, pois 

dessa forma os juros são menores por se tratar de sustentabilidade, com taxas diferenciadas e 

prazos maiores, além de linhas de crédito específicas para o financiamento rural.  

Com esses dados criteriosamente analisados tornou-se possível realizar uma 

comparação e uma análise sobre as condições de um financiamento e sua viabilidade 

econômica para esse investimento na propriedade estudada. 

 

3.5.8 Propostas de intervenções e oportunidades  

 

A dificuldade em ser sustentável exige dos produtores rurais um conhecimento de 

ferramentas administrativas para as constantes mudanças e inovações em seus processos e 

atividades produtivas, levando como base os aspectos ambientais, sociais e econômicos. 
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Sendo assim, a gestão de custos de produção e a necessidade de investir em inovação para 

uma maior competitividade em sua atividade econômica, levaram o produtor da granja avícola 

a estudar possibilidades de melhorias de sua gestão de custos antes de qualquer outro projeto 

como o de sustentabilidade energética.  

Ao iniciar a análise verificou-se que as ferramentas de controle utilizadas na 

propriedade é uma das formas de controle mais prática e ocorre através de anotações em 

planilhas eletrônicas. Em análise desse material identificou-se a ausência de um método 

padronizado para calcular os custos, e ainda que faltam muitos itens que geram custos para 

atividade, proporcionando resultados incompletos.  
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4. RESULTADO DA PESQUISA 

 

Após ser elaborado o orçamento pela empresa terceirizada, pode-se verificar, que o 

investimento em um sistema de placas fotovoltaica para a propriedade é viável a longo prazo, 

pois o investimento será pago em aproximadamente nove anos e começar a retornar o valor 

investido para financiar o sistema fotovoltaico. Após esse tempo, o proprietário da granja 

avícola pagará apenas a taxa de energia elétrica, conforme resolução nº 414 de 2010, o qual 

define que o valor mínimo pago por um cliente é de 100kW multiplicado pelo valor da tarifa 

cobrada no momento, que atualmente custa R$ 0,36
1
, ou seja R$ 36,00 por mês. Esse valor de 

taxa, já é estipulado pela ANEEL (s.d), sendo que para cada tipo de tensão que possui no 

medidor de entrada de energia elétrica tem um valor específico. No caso da propriedade rural 

pesquisada, a rede elétrica é trifásica e assim o valor cobrado é referente a 100 KW. Algumas 

concessionárias de energia cobram, além da taxa, um valor em torno de R$ 0,11 por KW 

injetado na rede, porém como no caso estudado o maior consumo nos aviários é durante o dia, 

é injetado muito pouca energia para a rede para ser consumido no período noturno. Sendo 

assim esse valor seria em torno de 1/5 da energia consumida no mês, o equivalente a menos 

de R$ 250,00 por mês, mais o valor da taxa.  

O valor que será pago após ter o sistema em funcionamento foi calculado em torno 

de R$ 300,00 por mês, sendo que pode variar conforme a época do ano (devido à variação na 

irradiação do sol sobre as placas), porém estipula-se um gasto anual em torno de R$ 4000,00 

com a conta de energia elétrica, esse valor foi calculado através do histórico de irradiação 

solar na região dos aviários. Sabendo que no inverno o sol tem duração de menos horas sobre 

as placas, já foi calculada no orçamento uma potência maior para o equipamento total. 

É importante salientar que esse investimento se torna viável devido ao consumo de 

eletricidade da granja ser praticamente todo durante o dia, no momento em que as placas estão 

produzindo a energia; em casos como uma faculdade na mesma região, por exemplo, essa 

tecnologia pode não ser viável devido ao alto consumo de eletricidade durante o período 

noturno. Neste caso o valor cobrado pela energia injetada seria elevado, inviabilizando o 

investimento. 

 No caso da propriedade rural cuja pesquisa foi feita, o produtor poderá aplicar o 

valor que gastava com energia elétrica, que é média anual de R$ 51.465,56, descontando os 

R$ 4000,00 de gasto anual com a nova conta de energia, em uma aplicação como de uma 

                                            
1 Dados coletados da empresa COPREL, na data de 13/06/2019.  
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poupança, por exemplo, que poderá render em torno de 5,24% ao ano, ou em outro 

investimento mais lucrativo; desta forma o investimento demonstra ser viável, uma vez que se 

paga em torno de nove anos e o sistema fotovoltaico possui em média 25 anos de atividades, 

informado pelo fabricante. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  

O objetivo deste estudo foi realizar uma análise sobre a viabilidade de implantação 

de placas fotovoltaicas em uma propriedade rural de avicultura na região norte do Rio Grande 

do Sul, através de um estudo de viabilidade econômica e financeira do uso de painéis solares 

fotovoltaicos. Foi estudada uma granja de frango de corte localizada na comunidade de 

Santana no Município de Santa Cecília do Sul.  

Com o estudo realizado foi possível perceber que o investimento se torna viável a 

médio prazo, sendo a longo prazo o retorno muito lucrativo, considerando o tempo médio de 

vida do sistema. O retorno pode ser muito favorável, possibilitando ao produtor um 

rendimento maior que as aplicações financeiras atualmente disponíveis no mercado brasileiro.  

De acordo com a análise do empreendimento percebe-se que o cenário desenhado 

projeta bons resultados econômicos para os investidores e com poucos riscos.  

Na opinião do produtor o processo de aves em sua propriedade é um trabalho que 

exige muitos cuidados e dedicação, pois precisa estar atento ao clima, doenças, alimentação, 

temperatura entre outros cuidados de manejo. Mesmo assim, para a receita líquida do projeto 

a viabilidade do uso da energia fotovoltaica na propriedade rural se mostra positiva, pelos 

juros relativamente baixos, facilidade de financiamento e prazos maiores.  

A importância de se buscar novas alternativas para redução dos custos de produção 

no agronegócio se faz cada vez mais importante, uma vez que a tecnologia de produção está 

bem avançada nesse ramo, levando os gestores a buscar novas alternativas para a redução dos 

custos de produção e assim se consiga obter melhores resultados financeiros, agregando maior 

lucratividade aos negócios. 

Em um cenário como o vivenciado hoje, onde o custo de energia elétrica está em 

ativo crescimento, um investimento como o estudado neste trabalho pode ser a diferença entre 

uma empresa ser rentável ou declinar à falência devido aos baixos lucros limitados pelo custo 

de produção. Desta forma a busca por novos meios de redução de custos se faz cada vez mais 

importante para a saúde financeira das empresas. 

Portanto, a divulgação do projeto quanto a sua viabilidade entre os produtores 

avícolas da região torna-se importante, considerando-se a sustentabilidade, o custo com 

energia elétrica, o aumento da rentabilidade, a lucratividade e competitividade das 

propriedades rurais.  
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APÊNDICE 1 

 

Entrevista realizada em pesquisa de trabalho de conclusão de curso da graduação em 

administração pela FAT Faculdade e Escola. Os resultados obtidos serão utilizados apenas 

para fins acadêmicos. 

 

1. Qual o valor do kWh, cobrado pela concessionária que atende a granja? 

Em media trinta e seis centavos. 

 

2. Qual o valor gasto com energia elétrica para a produção de aves na propriedade?  

Em torno de cinco mil reais por mês 

 

3. Qual o tempo que tem que ter para o cuidado com os aviários na propriedade?  

Em torno de quinze horas por dia, intercalando entre duas pessoas 

  

4. Existe um tempo específico para o manuseio em cada aviário?  

Em torno de quatro horas por aviário 

 

5. Quais os equipamentos elétricos que existe na propriedade?  
Possui apenas motores, para a movimentação de água e alimentos e ventilação 

 

6. Quais os maiores motores utilizados no processo?  

A bomba de água do poço artesiano  

 

7. Quais os horários de maior número de motores ligados ao mesmo tempo? 

Do meio dia até as dezoito horas, mas depende muito da temperatura externa. 

 

 8. Qual a potência da bomba do poço artesiano da propriedade?  

Sete CV 

  

9. Quantos litros de água são consumidos por dia?  

 Dez mil litros nos últimos dias, porem nos primeiros dias em torno de dois mil litros 

 

10. Como é feito o controle dos gastos na propriedade? 

 È feito através de planilhas 

 

11. Como é feito o controle de ventilação?  

Através de sensores e controladores de temperatura. 

  

12. Como que funciona o preço da tarifa de energia elétrica? 

È estipulado pela concessionaria de energia elétrica, e funciona da mesma forma do        

consumo na cidade, paga se também as bandeiras de consumo. 
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13. Quais são os gastos com outros consumidores de energia elétrica que não fazem 

parte da produção de aves na propriedade? 

Tem o consumo com higienização que é feita em intervalos entre alojamentos.  

 

14. Quantos dias é o tempo de cada lote de aves?  
Em média quarenta e cinco dias 

 

15. Os equipamentos são ligados sempre nos mesmos horários? 

 Praticamente Sim, pois tudo depende do clima, externo, porém se o tempo estiver chuvoso, é 

diferente de quando estiver um dia de sol intenso, o sistema é usado para alimentar as aves, 

abastecer a agua nos bebedouros e na climatização, onde precisa manter uma temperatura 

agradável para que o frango converta o que come em peso de massa. 

 

16. A maior conta de energia elétrica, acontece em que estação do ano? 

No verão devido a ventilação. 

  

17. A propriedade possui espaço para implantação de todo o sistema fotovoltaico?  

Sim possui 

 

18. O local dos aviários, propiciam a instalação das placas solares, para a captação do 

sol?  

Sim 

 

19. Quantas horas por dia, as placas receberão diretamente a luz do sol? 

 Dez horas por dia, dependendo das estações do ano 

 

20 O telhado tem estrutura para fixação das placas solares?  

 Sim 

  

21. Comente sobre o processo das aves da sua propriedade?  

È um trabalho que exige muitos cuidados e dedicação, pois precisa estar atento a tudo, clima, 

doenças, alimentação temperatura, entre outros cuidados de manejo. 

 


