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1. Resumo Geral 

O potencial energético solar brasileiro é consideravelmente alto se 

comparado com a maioria dos países europeus, que recebem 40% menos 

radiação do que o lugar menos ensolarado do Brasil e, mesmo assim, a 

tecnologia fotovoltaica nesses países já se encontra em estágio muito mais 

avançada do que no Brasil, tanto em termos de pesquisa quanto de instalações. 

A uniformidade do potencial energético solar brasileiro apresenta vantagens em 

relação à geração de energia hidroelétrica, pois, a geração de energia 

fotovoltaica apresenta um bom rendimento durante o ano inteiro, ao passo que 

a energia hidroelétrica tem diminuído devido aos baixos volumes hídricos dos 

reservatórios. Outras vantagens da energia solar frente as outras fontes de 

energia no Brasil estão relacionadas ao baixo investimento na geração e 

preservação do meio ambiente. Tudo isso tem feito com que pesquisas nessa 

área tenham sido desenvolvidas no país. A pesquisa desenvolvida segue a linha 

de Produção e Gestão na banicultura, com ênfase nos custos de energia elétrica. 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a viabilidade de uso de sistemas de 

geração de energia solar fotovoltaica para suprir e/ou complementar as 

necessidades energéticas de uma propriedade rural de bananicultura irrigada, 

no Sul do estado do Mato Grosso, localizada no município de Rondonópolis. A 

tomada de decisão do uso da geração distribuída de energia elétrica conectada 

à rede da concessionária, com um sistema de geração fotovoltaica vem à frente 

dos preços das tarifas de energia elétrica convencional com custos elevados. 

Também, esse modelo de geração, com as políticas atuais do governo permitem, 

se houver excesso de geração, angariar créditos e usabilidades para outras 

unidades consumidores de mesma titularidade. As análises de dados 

consistiram em coletar as informações de consumos das unidades consumidoras 

e, então, após processadas permitiram as análises sobre a viabilidade 

econômico-financeira da tecnologia fotovoltaica, através dos cálculos do Valor 

Presente Líquido - VPL, Taxa Interna de Retorno - TIR e tempo para que o 

sistema se auto pague – payback. 

Palavras-Chave: Energia elétrica na irrigação, Sistema fotovoltaico na irrigação, 

Viabilidade econômica de um sistema fotovoltaico. 
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2. General Summary 

The Brazilian solar energy potential is considerably high compared to most 

European countries, which receive 40% less radiation than the less sunny place 

in Brazil, and yet photovoltaic technology in these countries is already at a much 

more advanced stage of development. in Brazil, both in terms of research and 

facilities. The uniformity of the Brazilian solar energy potential presents 

advantages in relation to the generation of hydroelectric energy, since the 

photovoltaic energy generation presents a good income during the whole year, 

whereas the hydroelectric energy has diminished due to the low water volumes 

of the reservoirs. Other advantages of solar energy compared to other energy 

sources in Brazil are related to the low investment in the generation and 

preservation of the environment. All this has made research in this area have 

been developed in the country. The research developed follows the Production 

and Management line in baniculture, with emphasis on electricity costs. The 

objective of the present study was to evaluate the feasibility of using photovoltaic 

solar energy generation systems to supply and / or supplement the energy needs 

of a rural irrigated banana farm in the southern state of Mato Grosso, located in 

the municipality of Rondonópolis. The decision making of the use of the 

distributed generation of electric energy connected to the concessionaire's 

network, with a photovoltaic generation system comes ahead of the prices of 

conventional electric energy tariffs with high costs. Also, this generation model, 

with the current government policies allow, if there is an excess of generation, to 

raise credits and usability to other consumer units of the same ownership. The 

data analyzes consisted of collecting consumption information from consumer 

units and then, after being processed, allowed the analysis of the economic and 

financial feasibility of photovoltaic technology, through calculations of Net Present 

Value (NPV), Internal Rate of Return (TIR) and time for the system to self-pay - 

payback. 

Keywords: Electric energy in irrigation; Photovoltaic system in irrigation; 

Economic viability of a photovoltaic system. 
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3. Introdução Geral 

As fontes e as tecnologias de produção e geração de energia evoluem 

constantemente, decorrente de uma nova compreensão teórica e prática, do 

papel do homem no processo de degradação do meio ambiente e do seu 

comprometimento em amenizar os impactos ambientas, estimulado pela 

incorporação das novas tecnologias em seu cotidiano (SILVA et al., 2016). 

Com a evolução tecnológica percebe-se que a utilização da energia solar 

fotovoltaica oferece uma série de vantagens. Ela é uma fonte ilimitada de energia 

e está disponível em todas as partes do mundo. Durante a produção de energia 

não produz ruídos ou gases nocivos, nem resíduos. 

Os sistemas fotovoltaicos (SFV) são fáceis de instalar e praticamente não 

precisam de manutenção. Os módulos fotovoltaicos têm duração próxima de 30 

anos e são seguros. A energia pode ser gerada em áreas remotas. Os painéis 

não têm peças móveis, o que exige pouca manutenção e é possível aumentar a 

potência instalada por meio da incorporação de módulos adicionais 

(WANDERLEY e CAMPOS, 2014). 

Segundo (SAUAIA, 2017), a utilização da fonte solar para gerar energia 

elétrica proporciona diversos benefícios tais como a diversificação da matriz 

energética do país sob o ponto de vista elétrico, do ambiental a redução da 

emissão de gases do efeito estufa e do socioeconômico na geração de empregos 

locais, arrecadação de impostos e o aumento de investimentos. 

Um dos atrativos em se ter geração solar, é a isenção de encargos 

tributários como PIS, CONFINS e ICMS através da Lei nº 13.169/2015 (BRASIL, 

2015a), para os impostos federais PIS/CONFINS para a energia solar, e pelo 

Convênio 16/2015 (BRASIL, 2015b) o estado de Mato Grosso aderiu em primeiro 

de janeiro de 2016, dando isenção do ICMS aos sistemas de geração distribuída 

conectados à rede elétrica da concessionária, com base na resolução normativa 

482/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2012). 

O preço do quilowatt-hora gerado pelo SFV se mantém constante por uma 

média de 25 anos (tempo de vida útil do sistema fotovoltaico), sabendo que o 

preço do quilowatt-hora vendido pela concessionária sofre reajustes anualmente, 

previstos e concedidos pela ANEEL. 

O estado de Mato Grosso apresenta condições edafoclimáticas bastante 

satisfatórias para o desenvolvimento de uma bananicultura comercial e 
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competitiva (ANDRADE, 2012). Em função dessas condições de plantio, alguns 

produtores enxergaram oportunidade de cultivo de bananas, em especial do tipo 

nanica, onde o consumo desse cultivar está entre os mais elevados do Estado, 

sendo mais produtivas e precoces, e o uso de tecnologia como fator positivo na 

produção de banana. 

Com o aumento da área cultivada, a produção de frutas de clima 

temperado tem crescido no Brasil. Segundo (FACHINELLO et al., 2011), isso 

ocorreu principalmente devido à modernização e melhor gestão de propriedades 

rurais e de todos os fatores de produção, à adoção de tecnologias de baixo 

impacto ambiental visando à qualidade, segurança do produto e preservação do 

meio ambiente e, deste modo, atendendo às exigências do mercado consumidor 

brasileiro e transpondo as rigorosas barreiras fitossanitárias impostas pelos 

países importadores. 

Quando se fala em adoção de tecnologias e modernização, a irrigação é 

uma prática agrícola de fornecimento de água às culturas, onde e quando as 

dotações pluviométricas, ou qualquer outra forma natural de abastecimento não 

são suficientes para suprir as necessidades hídricas das plantas. Constitui-se 

numa atividade imprescindível para qualquer agricultura tecnificada e rentável, 

em quase todas as regiões e climas do nosso planeta (GOMES, 2013). 

Segundo (BUAINAIN e BATALHA, 2007), o melhoramento e a obtenção 

de novas variedades de frutas, associadas à irrigação que tem permitido 

estender o período de produção para praticamente todo o ano, para as principais 

frutas comerciais no Brasil. 

Na revista HF Brasil em citação de (HACKMANN e BARBIERI, 2018, p. 

30), a área nacional de banana aumentou 1,4% em 2018 devido a boa 

rentabilidade do setor em anos anteriores, havendo maior oferta da fruta em 

2018 e, consequentemente, preços mais baixos, ocorrendo uma 

descapitalização de parte dos bananicultores. 

De acordo com (LOURENZANI et al., 2003), o desempenho de um 

empreendimento agropecuário é determinado por um grande conjunto de 

variáveis, sejam decorrentes das políticas públicas e da conjuntura 

macroeconômica, sejam decorrentes de especificidades locais e regionais. 

Levando-se em conta que a energia solar é um recurso natural que traz 

muitos benefícios à sociedade, pois, já está comprovado que gera uma economia 
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no consumo de energia elétrica, mas que ainda não atingiu a devida expansão 

no mercado brasileiro, espera-se com essa pesquisa responder as seguintes 

perguntas: Os motivos e consequências da energia fotovoltaica ser pouco 

utilizada no Brasil? Existe viabilidade econômica no uso de energia solar para 

irrigar uma lavoura de bananas? Quais as perspectivas do uso de energia solar 

em grandes áreas de lavouras? 

Dessa forma, o objetivo geral desse estudo foi avaliar a viabilidade 

econômica do uso de energia elétrica fotovoltaica em uma propriedade de 

fruticultura. Para a consecução desse objetivo necessário se faz: analisar as 

perspectivas e viabilidades da energia solar na irrigação; averiguar a eficiência 

desse sistema quando comparado com a energia elétrica convencional e; 

comparar os custos envolvidos na instalação referente a energia elétrica 

convencional e do sistema fotovoltaico (SFV). 

E neste contexto avalia-se uma geração de energia elétrica usando um 

sistema fotovoltaico, em uma propriedade rural, mais precisamente no Sul do 

estado do Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis. 
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4. Revisão de Literatura 

No Brasil a bananicultura é uma das principais atividades da fruticultura, 

e está entre as cinco principais frutas, em termos de valor da produção (nesta 

ordem: laranja, banana, uva, abacaxi e mamão) (RAMBO et al., 2015). 

De acordo com (BUAINAIN e BATALHA, 2007),” a banana é uma fruta de 

clima tropical e sua produção concentra-se nas Américas Central e do Sul. No 

Brasil, são produzidos diversos tipos de bananas, destacando-se as variedades 

Prata, Maçã, Nanica e Nanicão que, em sua maior parte, são cultivadas em 

pequenas propriedades rurais, com modesta infraestrutura tecnológica”. 

Salienta-se que a bananicultura pode ser desenvolvida por pequenos, 

médios e grandes produtores. Entretanto, a fruticultura de um modo geral possui 

algumas especificidades muito particulares, entre elas: a) forte presença da 

agricultura familiar e; b) elevada relação trabalho/capital (BUAINAIN e 

BATALHA, 2007). 

No boletim técnico da Embrapa, a fruticultura brasileira em 2017 

(OLIVEIRA et al., 2017), teve como os principais produtores do cultivar banana 

os estados de São Paulo (SP), Bahia (BA), Santa Catarina (SC), Minas Gerais 

(MG) e Pará (PA), sendo o Brasil o terceiro maior produtor de banana do mundo. 

A bananicultura é uma das culturas mais organizadas e com longo tempo plantio 

em diversos lugares, presente em várias regiões do país. O quadro 1 apresenta 

os principais estados brasileiros produtores de banana. 

 

Quadro 1. Principais estados brasileiros produtores de banana, percentual, área 

colhida, produção e rendimento, no ano de 2017 

Estado (%) Área Colhida (ha) Produção (t) Rendimento t ha-1 

São Paulo  16 49.012 1.084.514 22,13 

Bahia 13 72.584 866.591 11,94 

Santa Catarina 11 29.145 712.775 24,46 

Minas Gerais 10 41.525 685.471 16,51 

Pará 8 43.145 514.205 11,92 

Fonte: Brasil (2018). 

 

Segundo (SANTANA et al., 2004), o desempenho econômico da 

bananicultura depende de uma série de fatores, dentre os quais cintam-se: a 
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variedade adotada, a densidade de plantio, as condições edafoclimáticas, os 

tratos culturais e fitossanitários, o grau de incidências de pragas e doenças, o 

custo de aquisição dos fatores de produção, os custos de comercialização e os 

preços pagos aos produtores. 

A propriedade rural “Sítio Sonho Meu” tem uma área de 18 hectares, 

dividido em 20 quadras, plantadas com o cultivar banana Nanica, com duas 

variedades: a Willians e, Grande Naine. 

Para manter a atividade da bananicultura, com a sua produção e cuidados 

com essa cultura na referida propriedade, faz-se a utilização de mão de obra 

contratada, cerca de 6 funcionários fixos, que fazem os serviços de limpeza, 

adubação, podas dos cachos de bananas, e consequentemente a sua colheita. 

São colhidos uma média de 600 caixas/semana de banana durante o ano todo, 

sem interrupção da colheita no período seco do ano, pois, a irrigação assegura 

essa produção. 

A sua produção é vendida por atravessadores na região da capital do 

Estado, cuja produção é escoada semanalmente por caminhão que retira a 

produção na propriedade, evitando ao produtor a logística do transporte. As 

bananas são colocadas em caixas de 20 kg cada, e vendidas ao atravessador 

por um preço médio de R$15,00 por caixa (cotação de janeiro de 2019). 

 

4.1. Geração Distribuída 

A geração de energia elétrica por um sistema fotovoltaica (SFV) vem 

sendo vinculada na mídia sobre suas vantagens de implementação e produção 

de energia elétrica. Algumas análises podem esclarecer dúvidas sobre essa 

tecnologia e, por sua vez, neste presente objeto de estudo, que é referido a uma 

propriedade rural, situado no município de Rondonópolis no estado do Mato 

Grosso (MT), far-se-á uma análise sobre a viabilidade de construção de um SFV. 

A Propriedade é denominada “Sítio Sonho Meu”, cultiva banana, e toda sua 

plantação usa o sistema de irrigação por micro aspersão. 

Segundo a ANEEL (2015), a geração distribuída pode ser definida como 

uma fonte de energia elétrica conectada diretamente à rede de distribuição ou 

situada no próprio consumidor. No Brasil, a definição de Geração Distribuída 

(GD) é feita a partir do Artigo 14º do Decreto Lei nº 5.163/2004 (BRASIL, 2004), 

que considera geração distribuída toda produção de energia elétrica proveniente 
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de agentes concessionários, permissionários ou autorizados (...) conectados 

diretamente no sistema elétrico de distribuição do comprador, exceto aquela 

proveniente de: (i) hidrelétrico com capacidade instalada superior a 30 MW; (ii) 

termelétrico, inclusive de cogeração, com eficiência energética inferior a 75%. 

A geração distribuída está representada através de três importantes 

resoluções normativas publicadas pela ANEEL, que são conforme ano de sua 

publicação: 

 A Resolução Normativa nº 167/2005, que estabelece as condições para 

a comercialização da energia proveniente da geração distribuída 

(ANEEL, 2005); 

 A Resolução Normativa nº 482/2012, responsável por instituir as 

condições gerais para o acesso da micro geração e da mini geração 

distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica (ANEEL, 

2012); 

 A Resolução Normativa nº 687/2015, que aprimora a Resolução 482 

com vistas à redução de barreiras para o desenvolvimento da geração 

distribuída no Brasil (ANEEL, 2015). 

 

Quando se fala em geração distribuída no Brasil, é aquela que ocorre 

quando o consumidor é o próprio gerador, depois de descontado o seu próprio 

consumo, recebe um crédito na sua conta pelo saldo positivo de energia gerada 

e inserida na rede (sistema de compensação de energia). Sempre que existir 

esse saldo positivo, o consumidor recebe um crédito em energia (em kWh) na 

próxima fatura e subsequentes ou em outras unidades de mesma titularidade 

(desde que todas as unidades estejam na mesma área de concessão), com 

validade de 60 meses (ANEEL, 2015). 

 

4.2. Tarifas de energia elétrica 

A tarifa de energia elétrica é o valor cobrado pela prestação dos serviços 

de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, e o preço considera-

se a composição da tarifa de energia somada com os impostos como ICMS e 

PIS/COFINS. Então o preço pago é a energia consumida em KWh multiplicada 

pela tarifa vigente de cada região da unidade da federação, além do preço final 
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na conta de energia elétrica, tem-se a inclusão da bandeira tarifarias, inserido 

pela ANEEL a partir de maio de 2015 (ANEEL, 2015). 

A composição da tarifa, vista pelas distribuidoras de energia elétrica, os 

custos são classificados em dois tipos: A chamada “parcela A”, que caracteriza 

a compra de energia elétrica, transmissão e os encargos setoriais e, a chamada 

“parcela B” referente a distribuição de energia que são feitas pelas 

concessionárias locais de cada estado, sendo no Mato Grosso, a Energisa. 

Tomando como base de dados da ANEEL, vide figura 1, tem-se que a 

composição dos custos de energia elétrica atualmente a maior parcela, 53,5%, 

é proveniente da compra de energia elétrica, a sua transmissão e os encargos 

setoriais e, em seguida lugar vêm os custos com tributos, de 29,5%, como ICMS 

e PIS/CONFINS. Restando a parcela referente aos custos com distribuição de 

energia elétrica, ou seja, que é o custo para manter os ativos e operar todo o 

sistema de distribuição, representando 17% dos custos das tarifas, conforme a 

figura 1. 

 

 

Figura 1. Composição de custos da tarifa de energia elétrica no Brasil. Fonte: 

ANEEL (2016). 

 

Com isso, percebe-se, pelos dados oriundos do site da concessionária de 

energia elétrica de Mato Grosso (MT), Energisa Mato Grosso (EMT), que alguns 

aumentos consideráveis de energia elétrica vêm afetando cada vez mais o 

consumidor, (Quadro 2), referente ao percentual de reajuste por kWh das classes 

B1 e Rural, que são os mesmos referentes ao objeto de estudo. 
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Quadro 2. Percentuais de reajustes tarifário em kWh, estratificado por ano, e a 

sua respectiva resolução homologatória 

Ano Resolução Homologatório Percentual do reajuste (KWh) 

2014 Nº 1704 11,16% 

2015 Nº 1873 22,08% 

2016 Nº 2055 9,13% 

2017 Nº 2216 - 1,85% 

2018 Nº 2379 14,04% 

Fonte: Energisa/MT (2019). 

 

Segundo a ANEEL (2013), além dos custos, encargos, tributos e 

aumentos na tarifa de energia elétrica, tem-se a inclusão de bandeiras tarifárias 

nas contas de energia elétrica dos consumidores brasileiros, desde janeiro de 

2015 (Resolução Normativa ANEEL nº 547/2013). O sistema de bandeiras é 

aplicado por todas as concessionárias conectadas ao Sistema Interligado 

Nacional (SIN). Essa medida atua como uma sinalização para o consumidor, 

indicando o custo de geração de energia em função das condições de geração 

de eletricidade. O sistema possui quatro bandeiras, e as suas cores indicam a 

situação de participação de unidades geradoras (hidroelétricas, termoelétricas, 

nuclear, etc.) (Quadro 3). 

 

Quadro 3. Bandeiras tarifárias aplicadas em condições de geração de energia 

elétrica e seus respectivos acréscimos na fatura de energia 

Cores da Bandeira Situação Geração de Energia Elétrica 

Verde 
Condições favoráveis de geração, não sofre 

acréscimo na tarifa. 

Amarela 

Condições menos favoráveis de geração, sofre um 

acréscimo de R$ 0,015 na tarifa de cada KWh 

consumido. 

Vermelha Patamar 1 

Condições mais custosas de geração, sofre um 

acréscimo de R$ 0,040 na tarifa de cada KWh 

consumido. 

Vermelha Patamar 2 

Condições ainda mais custosas de geração, sofre um 

acréscimo de R$ 0,060 na tarifa de cada KWh 

consumido. 

Fonte: ANEEL (2019). 
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4.3. Sistema de Geração Fotovoltaico 

A energia solar fotovoltaica é a energia obtida através da conversão direta 

da luz e do calor do sol em eletricidade e tem como base o efeito fotovoltaico. O 

efeito fotovoltaico, relatado por Edmond Becquerel em 1839, é o aparecimento 

de uma diferença de potencial nos extremos de uma estrutura de material 

semicondutor, produzida pela absorção da luz (TOLMASQUIM, 2016). 

Existem dois tipos básicos de sistemas fotovoltaicos: Sistemas Isolados 

(Off-grid) e Sistemas Conectados à Rede (Grid-tie). A importância será dada ao 

sistema conectada em uma rede elétrica existente. Esse tipo de sistema substitui 

ou complementa a energia elétrica convencional disponível na rede elétrica.  

Em sua composição de custos, o Sistema Fotovoltaico (SFV) pode ser visto 

através da figura 2, em uma configuração típica. 

 

 

Figura 2. Composição, em percentual, do sistema fotovoltaico. Fonte: 

IDEAL/AHK-RJ (2018). 

 

Um sistema fotovoltaico possui alguns componentes básicos, cuja 

diferença consiste em um sistema isolado que, por sua vez, necessita de baterias 

e controladores de carga. Já nos sistemas conectados à rede funcionam 

somente com painéis, suporte de fixação, cabos, inversores e os medidores 

bidirecionais, já que não precisam armazenar energia (Figura 3). 
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Figura 3. Sistema fotovoltaico conectado à rede. Fonte: Neosolar (2018). 

 

Os principais componentes para os sistemas conectados à rede e suas 

funções são: 

 Painéis solares – fazem o papel de coração, “bombeando” a energia 

para o sistema e são dimensionados de acordo com a energia 

necessária. São responsáveis por transformar energia solar em 

eletricidade; 

 Inversores – cérebro do sistema, são responsáveis por transformar os 

12 V de corrente contínua (CC) das baterias em 110 ou 220 V de 

corrente alternada (AC), ou outra tensão desejada. No caso de 

sistemas conectados, também são responsáveis pela sincronia com 

a rede elétrica; 

 Medidor bidirecional – é o medidor de energia elétrica, equipamento 

este que é responsável por contabilizar a eletricidade injetada pelas 

centrais e por medir a energia solar produzida pelos painéis e injetada 

para a distribuidora quando há excesso de produção; 

 Suportes de fixação – são de alumínio ou aço inoxidável, para a 

fixação de painéis de energia solar são produzidos em diversos 

modelos a serem selecionados de acordo com as características do 

local da instalação. Os materiais devem ser de alta qualidade, ter 

proteção contra corrosão e ser resistentes a ventos fortes; 

 Cabos – são para fazer as conexões com os demais equipamentos e 

também com a proteção elétrica do sistema fotovoltaico. 

 



 

24 

Segundo IDEAL/AHK-RJ (2018), com o passar dos anos, a evolução da 

tecnologia fotovoltaica vai se aprimorando, tornando-se bem mais atrativa, com 

os seus custos diminuindo e difundindo cada vez mais a sua utilização. Pelo 

gráfico de preço e potência dos sistemas elaborado pelo Instituto para o 

Desenvolvimento de Energias Alternativas na América Latina (IDEAL), percebe-

se essa diminuição com o passar dos anos (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Diminuição de custo x potência dos SFV, ao longo dos anos. Fonte: 

IDEAL/AHK-RJ (2018). 

 

4.4. Propriedade Rural “Sitio Sonho Meu” 

A cidade de Rondonópolis localizada na região Sul do Estado de Mato 

Grosso, a 215 Km da capital, representa 0,52% da área total do Estado com 

4.686,62 Km2 (OLIVEIRA, 2017). 

Rondonópolis é a terceira cidade em número de habitantes no MT, com 

222.316 habitantes, tendo um crescimento de 1,56% aa (ao ano), ostenta o 

quarto lugar de Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do 

Estado.  Configura a segunda maior economia do estado de MT, com o PIB 8,3 

bilhões de reais (OLIVEIRA, 2017). A figura 6 apresenta o mapa do estado de 

MT, com a localização do município de da cidade de Rondonópolis. 

A propriedade rural “Sitio Sonho Meu” (Figura 5), está situada no 

assentamento Portal do Areia, cuja localização geográfica é 16  ̊19’ 54,1” S e 54  ̊

20’ 29,4” W no município de Rondonópolis, no estado de Mato Grosso (MT), cuja 

área de 18 hectare produz banana, sendo o bananal totalmente irrigado, através 

do método de micro aspersão. 
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Figura 5. Sitio Sonho Meu, lote 42, Rondonópolis – MT. Fonte: Google Maps, 

(2018). 

 

 

Figura 6. Localização Município de Rondonópolis. Fonte: Adaptado de MATO 

GROSSO, Base Cartográfica de MT, SEMA (2017). 
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4.5. Sistema de irrigação 

Segundo Gomes (2013), um projeto de qualquer sistema de irrigação 

requer o conhecimento prévio da quantidade de água a fornecer ao conjunto 

solo-planta para satisfazer as necessidades hídricas das culturas. 

Nos sistemas de irrigação localizada, a água é aplicada próxima à região 

radicular da cultura, reduzindo as perdas por evaporação devido à diminuição do 

volume de solo umedecido. Esses sistemas são fixos e necessitam de 

equipamentos de filtragem da água para evitar o entupimento dos emissores, 

fazendo com que o seu uso seja economicamente viável somente em culturas 

de maior valor comercial (CONCEIÇÃO, 2004). 

A bananeira é uma cultura que requer uma grande e permanente 

disponibilidade de água no solo. Para obtenção de colheitas economicamente 

rentáveis, considera-se suficiente uma precipitação entre 100 e 180 mm/mês. O 

crescimento e o rendimento da cultura são afetados com o déficit hídrico (COSTA 

et al., 1999). 

Segundo Andrade (2012), a irrigação dos cultivos de banana, utilizando 

sistema de irrigação por micro aspersão ou aspersão sub-copa, tem uma 

produtividade média 25% maior, em especial no período que vai de maio a 

setembro, possibilitando disponibilidade de água no solo que, associada às 

temperaturas elevadas, promove o desenvolvimento e produção durante doze 

meses por ano. A figura 7 apresenta um sistema de micro aspersor retirado do 

bananal para uso de imagem deste sistema de irrigação. 

 

 

Figura 7. Sistema de micro aspersor na área de um bananal. 
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O sistema de irrigação usado na propriedade denominada “Sitio Sonho 

Meu” é feita pelo método de micro aspersão, que molha melhor as plantas. Para 

esse sistema de irrigação, havia um conjunto moto bomba (Figura 8), que supria 

a necessidade hídrica, no entanto, posteriormente, construiu-se um poço 

artesiano, que passou a operar em conjunto com a moto bomba, assim, houve 

possibilidade de irrigar dois (2) hectares por vez, reduzindo o tempo de irrigação 

para 2h 30 min, em dias alternados. 

 

 

Figura 8. Conjunto Moto Bomba desativado no Bananal. 

 

O riacho que corta a propriedade encontra-se antropizado, devido a 

degradação cada vez maior à montante, ocasionado pelo desmatamento, 

causando assoreamento, fazendo assim, com que a captação hídrica pelo 

conjunto moto bomba diminuísse bastante, e por sua vez ocorrendo a queima 

constante do motor do conjunto moto bomba. Com a construção do poço 

artesiano, com água jorrante, localizado na parte inferior da área do bananal, viu-

se que a necessidade hídrica de 32000 L ha-1 estava sendo atendida. Com a 

situação do conjunto moto bomba e seus constante defeitos, o proprietário 

resolveu construir outro poço artesiano eliminando de vez a moto bomba e a 

preocupação da captação de água nos meses de março a novembro, que são 

os meses de estiagem, onde requer maior atenção para as necessidades 

hídricas da bananicultura. 
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A figura 9 apresenta o recém construído poço artesiano, localizado na 

parte superior da propriedade, assim eliminando o conjunto moto bomba, que 

fora desativado e permanecendo na propriedade dois poços artesianos. 

 

 

Figura 9. Poço artesiano n. 2 para substituir conjunto moto bomba. 

 

Tem-se agora dois poços artesianos situados em pontos extremos da 

lavoura de banana, atendendo à necessidade hídrica das bananeiras. A figura 

10 mostra os dois poços artesianos e do conjunto moto bomba desativado. 

 

 

Figura 10. Vista superior do Sítio Sonho Meu para indicar localização dos poços 

e conjunto moto bomba. Fonte: Google Maps (2018). 

Poço artesiano 2 

Poço artesiano 1 

Conjunto moto bomba desativado 

 

 desativado 
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Na propriedade rural tem-se os esquemas dos tubos de irrigação e as 

suas devidas linhas, conforme representação esquemática dos desenhos 

apresentados na figura 11. 

 

 

Figura 11. Esquema simplificado das linhas de irrigação da bananicultura. 

 

Conforme a figura 11, tem-se a linha principal de 450 m, com tubos de 

diâmetros de 100 mm; linha secundária de 200 m, com tubos de diâmetros de 

75 mm e; linha lateral de 800 m de mangueira de diâmetro 20 mm  

A figura 12 apresenta um modelo esquemático de localização do aspersor 

com quatro de pés de bananas, formando um raio de alcance, de onde o mesmo 

supre a necessidade hídrica das plantas. 

 

 

Figura 12. Esquema do modelo de irrigação aspersor e plantas. 

 

Na figura 12 tem-se o modelo de irrigação efetuado na bananicultura, 

sendo 1600 plantas por hectare, cada aspersor irriga 4 plantas num raio de 

aproximadamente 2 m, pelo método de micro aspersão, cada um com cerca de 

80 L ha-1. 
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4.6. Indicadores Financeiros e Excel na Análise de Investimentos 

Para mensurar o retorno e a viabilidade de um investimento é de 

fundamental importância prever algumas situações no cenário econômico, e 

nessa previsão deve-se usar ferramentas como os indicadores econômicos que 

ajudam na tomada de decisão frente a um projeto de investimento. Mediante 

projeto de pesquisa, usa-se como exemplo para o demonstrativo de cálculo um 

orçamento de uma comercializadora de SFV, chamada Neosolar, obtido em seu 

site, dando um investimento de RS 84.339,00, e onde será aplicada uma taxa de 

juros de 10,91% ao ano, para que consolide o entendimento dos indicadores 

financeiros. 

Os valores são posicionados em uma única data no tempo e se escolhe o 

tempo zero como data para concentrar todos os valores de fluxo de caixa, porém, 

pode-se escolher qualquer período dentro do fluxo. Diagramas de fluxo de caixa 

são utilizados na análise de viabilidade de investimentos, dando uma visão ao 

longo de um tempo determinado para tal investimento que sendo analisado 

(Figura 13). 

 

 

Figura 13. Diagramas de fluxos de caixa. 

 

O valor da taxa “i” para ser usada no processo de descapitalização do 

fluxo de caixa. Essa taxa é conhecida como Taxa de Mínima de Atratividade 

(TMA). 

Como nos demais projetos que envolvem investimentos, não pode ser 

diferente que em um sistema de geração fotovoltaica é preciso investigar a sua 

viabilidade. Este estudo visa demonstrar a importância do uso de ferramentas de 

análise de investimentos para auxiliar o proprietário nas tomadas de decisão de 

sua propriedade rural. 

Ao utilizar-se as técnicas de análise de investimento, como o Valor 

Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e o Payback, busca-se 

trazer os valores projetados no tempo para o presente, dando maior 
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confiabilidade e segurança aos resultados. Do ponto de vista econômico, com 

as perspectivas e viabilidades, e de acordo com Assaf Neto e Lima (2011) e 

Gitman (2010) será possível analisar se o investimento agregou ou destruiu valor 

ao longo do tempo. 

O entendimento da análise de investimento só será possível conhecendo 

as definições de técnica de análise dos mesmos. 

 

4.7. Payback 

Payback em sua definição mais simples é pegar de volta ou reembolsar o 

investimento em um determinado tempo colocado no projeto desenvolvido. O 

payback pode ser feito por duas formas de cálculo: payback simples e payback 

descontado. O simples desconsidera o valor do dinheiro no tempo e o 

descontado traz a valor presente o fluxo líquido futuro do caixa, descontando 

este fluxo por meio de uma taxa de desconto que se chama de Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA). 

O Payback descontado é um aperfeiçoamento do payback 

tradicional, em que os fluxos de caixa recebem tratamento 

financeiro e são descontados a uma taxa de retorno 

financeira para de se descobrir o seu valor presente. Assim 

evitando-se distorções com a questão do valor do dinheiro 

no tempo e a qualidade dos resultados e a tomada e decisão 

são sensivelmente aumentadas (KATO, 2012, p. 150). 

 

Para o entendimento desses elementos de análise, usou-se como 

exemplo um investimento inicial de R$ 84.339,00, obtido no orçamento on line 

do site Neosolar, aplicando um TMA 10,91%. Coloca-se em uma planilha do 

software Excel conforme figura 14. 

Um fluxo de caixa representa os investimentos e retornos previstos em 

um projeto ou novo negócio. Os valores iniciais negativos correspondem ao 

período em que os investimentos são maiores que os retornos, então pelo 

exemplo nota-se que o retorno do investimento começa entre o quarto e quinto 

ano do valor inicialmente aplicado, neste exemplo. 
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Figura 14. Demonstrativo payback no Excel. 

 

Retratando (GITMAN, 2012), diz que quando se usa o período de payback 

para tomar decisões de aceitação-rejeição, aplicam-se os seguintes critérios de 

decisão: 

 Se o período de payback for menor do que o período máximo aceitável 

de payback, aceitar o projeto; 

 Se o período de payback for maior do que o período máximo aceitável 

de payback, rejeitar o projeto. 

  

Através do demonstrativo de fluxo de caixa da figura 14, pode-se calcular 

o payback manualmente, nota-se que entre o quarto e quinto ano, paga-se o 

investimento, então começa a ficar nulo no quarto ano, tendo um saldo de R$ 

11.057,48 e no quinto ano um fluxo de caixa de R$ 23.575,19. E assim 

determinamos manualmente o valor do payback descontado. 

 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝐴𝑛𝑜 (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑢𝑙𝑜) +
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜

𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜
 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 = 4 +
11.057,48

23.575,19
 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 = 4,46 𝑎𝑛𝑜𝑠 

 



 

33 

Esse valor representa que a partir do 4 anos, 5 meses e aproximadamente 

16 dias, é o instante em que o investimento é superado e partir desse período 

começa a obter retorno. 

 

4.8. Valor presente líquido (VPL) 

O Valor Presente Líquido (VPL) é obtida pela diferença entre o valor 

presente dos benefícios líquidos de caixa, previsto para cada período do 

horizonte de duração do projeto, e o valor presente do investimento (ASSAF 

NETO e LIMA, 2011). 

Quando se usa as técnicas VPL, os critérios de decisão são os seguintes: 

 VPL > 0; Projeto cria valor econômico; 

 VPL = 0; Projeto não cria valor econômico; 

 VPL < 0; Projeto destrói valor econômico. 

 

O valor presente líquido (VPL) considera explicitamente o 

valor do dinheiro no tempo. É considerada uma técnica 

sofisticada de orçamento de capital. Todas as técnicas 

desse tipo descontam de alguma maneira os fluxos de caixa 

da empresa a uma taxa especificada. Essa taxa comumente 

chamada de taxa de desconto, retorno requerido, custo de 

ou custo de oportunidade, consiste no retorno mínimo que 

um projeto precisa proporcionar para manter inalterado o 

valor de mercado da empresa (GITMAN, 2010, p. 369). 

 

Aproveitando a planilha vista anteriormente no cálculo do payback, aplica-

se a fórmula para o cálculo do VPL, através do Excel. Para que a fórmula 

funcione é necessário que a planilha esteja com todos os elementos 

posicionados, atentando-se nas devidas células a localização dos dados 

corretamente e assim obtém-se os devidos resultados do VPL conforme inserção 

da equação (1). 

Insira a equação (1) na célula ao lado do VPL (célula C11). 

 

=VPL (C10;C3:C9)+C2    (1) 
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A partir fórmula da equação (1), o Excel, figura 15, irá calcular o Valor 

Presente das entradas (intervalo das células C3:C9), utilizando a taxa que está 

na célula C10, e esse resultado será somado ao investimento inicial que está na 

célula C2. 

Ao digitar a equação (1) encontra-se o valor do VPL, de R$ 13.994,10. 

 

 

Figura 15. Demonstrativo VPL no Excel. 

 

No exemplo, deu um VPL > 0, então o projeto é aceito, pois cria-se valor 

econômico com o tempo de sete anos, pré-fixado na planilha. Como o resultado 

foi um valor positivo, pode-se afirmar que o projeto está gerando valor para 

empresa e devemos, portanto, aceitar o projeto como viável financeiramente. 

Para o cálculo manualmente, temos a seguinte fórmula: 

 

𝑉𝑃𝐿 = ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑖)𝑡 

𝑇

𝑡=0

− 𝐹𝐶𝑂 

 

Onde: FC0 = investimento inicial, FC1, FC2... FCt = fluxos de caixa, t = 

cada período, T = período total VPL = Valor Presente Líquido i = Taxa de juros. 

Através do demonstrativo da figura 15, tem-se o VPL, montado na equação da 

seguinte maneira: 

 



 

35 

𝑉𝑃𝐿 =
15.580,18

(1+0,1091)1
+

17.279,98

(1+0,1091)2
+

19.165,22

(1+0,1091)3
+

21.256,15

(1+0,1091)4
+

23.575,19

(1+0,1091)5
+

26.147,25

(1+0,1091)6
+

28.999,91

(1+0,1091)7
− 84.339,00  

 

𝑉𝑃𝐿 = 14.047,50 + 14.047,62 + 14.047,66 + 14048,08 + 14047,90 + 14047,84 + 14045,68 − 84.339,00 

 

VPL = 98.332,28 – 84.335,00 = 13.993,28 

 

Obtendo como resultado um VPL de R$ 13.993,28. Como deu um valor 

maior que zero, o projeto é aceito. 

 

4.9. Taxa interna de retorno (TIR) 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) é, provavelmente, a mais usada das 

técnicas sofisticadas de orçamento de capital. A TIR consiste na taxa de 

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

a $ 0 (já que o valor presente das entradas de caixa iguala-se ao investimento 

inicial). É a taxa de retorno anual composta que a empresa obterá se investir no 

projeto e receber as entradas de caixa previstas (GITMAN, 2010). 

Critério de decisão para aceitar ou rejeitar projeto quando é usado a TIR: 

 TIR > Custo de Capital; aceitar projeto; 

 TIR < Custo de Capital; rejeitar Projeto 

 

No cálculo da Taxa Interna de Retorno no Excel, basta que digitar a 

seguinte fórmula na planilha conforme figura 16. 

 

 

Figura 16. Demonstrativo de cálculo da TIR no Excel. 
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Então a fórmula na célula C12: = TIR (C2:C9) dará o resultado da TIR. Ao 

inserir está função no Excel, calcula-se automaticamente o valor da TIR que 

resulta em 15%. Neste caso, em análise desse indicador afirma-se que o projeto 

acima irá gerar uma taxa de retorno anual de 15% e que o mesmo deve ser 

aceito pois este retorno é maior que a taxa de retorno que a empresa está 

exigindo pelos seus investimentos que é de 10,91%. Caso a TIR tivesse dado 

uma taxa menor que 10,91% deveríamos rejeitar o projeto (Quadro 4). 

No cálculo manualmente da TIR, e usando-se o quadro da figura 16, e a 

fórmula abaixo: 

0 = 𝑉𝑃𝐿 = ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑇

𝑡=0

 

Onde: FC0 = investimento inicial, sendo, portanto inserido como negativo 

FC1, FC2... FCt = fluxos de caixa, t = cada período, T = período total, VPL = 

Valor Presente Líquido, TIR = Taxa Interna de Retorno. 

 

0 = −84.339,00 +
15.580,18

(1 + 𝑇𝐼𝑅)1
 +

17.279,98

(1 + 𝑇𝐼𝑅)2
+

19.165,22

(1 + 𝑇𝐼𝑅)3
+

21.256,15

(1 + 𝑇𝐼𝑅)4
+

23.575,19

(1 + 𝑇𝐼𝑅)5
+

26.147,25

(1 + 𝑇𝐼𝑅)6
+

28.999,91

(1 + 𝑇𝐼𝑅)7
 

 

A maneira de calcular a TIR, manualmente é por tentativa e erro. Vamos 

imaginar uma taxa de 15% e outra de 16%, através do quadro da figura 14, tem-

se: 

 Para uma TIR = 15% 

0 =  −84.339,00 + 13.547,94 + 13.066,15 + 12.602,06 + 12.153,32 + 11.721,02 + 11.303,98 + 10.902,22 

0 =  −84.339,00 +  85.296,16 

0 = 957,16 

 

 Para uma TIR = 16% 

0 =  −84.339,00 + 13.431,15 + 12.841,84 + 12.278,34 + 11.739,58 + 11.224,45 + 10.731,94 + 10.261,02 

0 =  −84.339,00 + 82.508,33 

0 =  −1.830,67 

 

Graficamente pode-se demonstrar o comportamento do fluxo de caixa, 

sendo que a medida que o custo de capital aumenta, o valor presente líquido 

diminui. A TIR representa o valor do custo de capital que torna o VPL nulo. A 

taxa que corresponde o VPL nulo, é de 15%.  
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Figura 17. Gráfico da TIR e VPL 

 

Manualmente encontra-se dificuldade dos cálculos, principalmente da 

TIR, pois torna-se bem trabalhoso os cálculos para determinar os indicadores, 

então comprova-se a facilidade que o Excel nos retrata na obtenção desses 

indicadores financeiros.   

 

Quadro 4. Resumo dos resultados obtidos da análise do investimento do SFV 

Pay Back – Tempo de Retorno do Investimento            4 a 5 anos 

VPL – Valor Presente Líquido R$ 13.994,10 

TIR – Taxa Interna de Retorno 15% 

TMA – Taxa Mínima de Atratividade 10,91% 

 

De uma forma geral, do exemplo obtido do orçamento do site NeoSolar 

demonstrado para uso da ferramenta computacional Excel, pode-se montar uma 

tabela de análise de investimentos, dando assim uma visão geral desses 

indicadores de investimentos. 
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6. Artigos 

Artigo I 

Uso de energia fotovoltaica em uma propriedade rural de fruticultura: 

perspectivas e viabilidades 

Gilberto de Sousa Bruno 

 

Resumo 

O Brasil tem um Excelente potencial energético, com enorme vantagem 

quando comparado com alguns países europeus, que recebem 40% menos 

radiação do que o lugar menos ensolarado das regiões brasileira e, mesmo 

assim, a tecnologia fotovoltaica nesses países já se encontra em estágio muito 

mais avançada, tanto em termos de pesquisa quanto de instalações. A geração 

de energia fotovoltaica apresenta um bom rendimento durante o ano inteiro, 

enquanto que a energia hidroelétrica tem diminuído devido aos baixos volumes 

hídricos dos reservatórios, e entre outras vantagens da energia solar frente as 

outras fontes de energia no Brasil estão relacionadas ao baixo investimento na 

geração e preservação do meio ambiente. O objetivo do presente estudo foi 

avaliar a viabilidade de uso de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica 

(SFV), para suprir e/ou complementar as necessidades energéticas de uma 

propriedade rural de bananicultura irrigada, no Sul do estado do Mato Grosso, 

localizada no município de Rondonópolis. A análise de dados consistiu em 

coletar as informações de consumos das unidades consumidoras do proprietário 

rural, dos reajustes tarifários aplicados nestas tarifas, e foram usadas o IPCA e 

a taxa SELIC para efeito comparativo do investimento.  Os dados foram 

processados de forma a permitir a análise e a viabilidade econômico-financeira 

da tecnologia fotovoltaica, através dos cálculos do Valor Presente Líquido (VPL), 

Taxa Interna de Retorno (TIR) e tempo para que o sistema se auto pague 

(payback) do investimento no SFV, na propriedade rural de estudo.  

Palavras-Chave: Energia elétrica na irrigação, Sistema fotovoltaico na irrigação, 

Viabilidade econômica de um SFV. 

 

Abstract 

Use of photovoltaic energy in a rural property of fruit cultivation: 

perspectives and feasibilitys. Brazil has an Excellent energy potential, with a 
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great advantage when compared to some of the European countries, which 

receive 40% less radiation than the less sunny place in the Brazilian regions, and 

even so, the photovoltaic technology in these countries is already in the stage 

much more advanced, both in terms of research and facilities. The generation of 

photovoltaic energy presents a good performance during the whole year, 

whereas the hydroelectric energy has diminished due to the low water volumes 

of the reservoirs, and among other advantages of solar energy compared to the 

other energy sources in Brazil are related to the low investment in the generation 

and preservation of the environment. The objective of the present study was to 

evaluate the feasibility of using photovoltaic solar energy systems (SFV) to supply 

and / or supplement the energy needs of a rural irrigated banana farm in the 

southern state of Mato Grosso, municipality of Rondonópolis. The data analysis 

consisted of collecting consumption information from the consumer units of the 

rural landowner, from the tariff adjustments applied in these tariffs, and the IPCA 

and the SELIC rate were used for comparative investment purposes. The data 

were processed in order to allow the analysis and economic-financial feasibility 

of the photovoltaic technology, through calculations of Net Present Value (NPV), 

Internal Rate of Return (IRR) and time for the system to pay itself) of the 

investment in the SFV, in the rural study property. 

Keywords:  Electric power in irrigation, Photovoltaic system in irrigation, 

Economic viability of an SFV. 

 

Introdução 

A recente crise hídrica no país, em que se apresentou baixos níveis de 

água nos reservatórios, e de acordo com o Plano Nacional de Expansão de 

Energia 2050 - PNE 2050, levam à utilização frequente das térmicas até 2050. 

Este fato impacta diretamente sobre as tarifas de energia elétrica. 

Mediante disso, tem-se a geração distribuída, que pode ser definida como 

uma fonte de energia elétrica conectada diretamente à rede de distribuição ou a 

um sistema isolado, como a energia fotovoltaica que tem despertado o interesse 

em todos as classes consumidoras de energia elétrica devido a possibilidade de 

reduzir os custos com energia elétrica, torna-se um dos atrativos em se ter a 

geração solar, isentando dos encargos tributários federais como PIS, CONFINS 

que passaram a serem isentos através da Lei 13.169/2015 (BRASIL, 2015a), 
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para a energia solar e, pelo Convênio 16/2015 (BRASIL,2015b) o estado de Mato 

Grosso aderiu em 01/01/2016 a isenção do ICMS aos sistemas de geração 

distribuída conectados à rede com base na resolução normativa 482/2012 da 

ANEEL (ANEEL, 2012). 

Desse modo, para aquisição de equipamentos do sistema fotovoltaico, 

não poderia ser diferente com o proprietário da propriedade rural localizado na 

região sul do estado de Mato Grosso, no município de Rondonópolis, que é 

produtor de banana através de um sistema de irrigação, objeto deste estudo, que 

em relação aos com a produção, a terra, mudas, mão de obra, insumos, energia 

elétrica, irrigação, etc., despertou o interesse do produtor rural, no sentido de 

reduzir custo ao menos em relação à tarifa de energia elétrica, com a 

implantação de um sistema fotovoltaico de geração distribuída de energia 

elétrica. 

O que proporcionou essa viabilidade, foram as resoluções da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), como a Resolução Normativa número 

482, publicada em 2012 e, em 2015, a Resolução Normativa 687 (ANEEL, 2015) 

que regulamentavam a mini e a micro geração de energia para uso particular, 

autorizando a geração de energia elétrica distribuída nas propriedades, a ligação 

dessas pequenas centrais produtivas ao sistema de distribuição das 

concessionárias de energia elétrica, permitindo a disseminação de qualquer tipo 

de geração de energia renovável e limpa, com limite de geração de até 5,0 MWp. 

Segundo (PEREIRA et al., 2017), a menor irradiação solar global no Brasil 

é de 4,25 kWh/m2 (no litoral norte de Santa Catarina) e a maior é de 6,5 kWh/m2 

(norte da Bahia). Em virtude disso, a irradiação solar global incidente em 

qualquer região do território brasileiro varia de 4.200 a 6.700 kWh/m2, superior 

às verificadas em outros países que hoje são expoentes do uso da energia solar: 

900 a 1.250 kWh/m2 na Alemanha; 900 a 1.650 kWh/m2 na França e; 1.200 a 

1.850 kWh/m2 na Espanha. 

De acordo com (PEREIRA et al., 2017), o nível de radiação da região Sul 

do estado de Mato Grosso, objeto deste estudo, é de 5,51 KWh/m2. O 

proprietário da bananicultura em busca de alternativas de redução de custo em 

sua propriedade, atentou-se as prerrogativas da geração distribuída, e o uso da 

energia fotovoltaica, dando uma atenção em especial, para que a análise feita 

para avaliar se aceita ou rejeita um projeto de um SFV, levando-se em conta ele 
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possui três unidades consumidoras: uma unidade na cidade de Primavera do 

Leste e as outras duas no local da propriedade rural. As três unidades 

consumidoras devem possuir suas contas de consumos com a mesma 

titularidade, para que, os créditos de energia elétrica devido a geração distribuída 

passam a ser abatidos nas contas de energia elétrica. 

Com os valores médios em KWh consumidos pelo proprietário rural, 

retratado em suas faturas de energia elétricas, o consumo dos últimos doze 

meses oriundos das faturas de energia elétrica e de posse dessa informação, 

acessando o site do “Portal solar”, contata-se o preço médio do KWh da energia 

solar praticado pelo mercado, com a finalidade de levantar as informações para 

as análises de viabilidade econômica do investimento inicial a ser feito para 

instalação da fonte geradora de energia fotovoltaica. 

Segundo Trindade et al. (2004), a bananeira é uma planta com elevado 

consumo de água durante o ano inteiro, em virtude da sua morfologia e 

necessidade de hidratação de seus tecidos. As maiores produções de banana 

estão associadas à precipitação total anual de 1.900 mm, bem distribuída no 

decorrer do ano, ou seja, representando 160 mm mês-1 ou 5 mm dia-1 em 

média. A irrigação é uma prática agrícola de fornecimento de água às culturas, 

onde e quando as dotações pluviométricas, ou qualquer outra forma natural de 

abastecimento, não são suficientes para suprir as necessidades hídricas das 

plantas (GOMES, 2013). 

A fruticultura é uma atividade com elevado efeito multiplicador de renda e, 

portanto, com força suficiente para dinamizar economias locais estagnadas e 

com poucas alternativas de desenvolvimento (BUAINAIN e BATALHA, 2007). 

Com a prática da irrigação a bananicultura tem sua produção assegurada 

anualmente, garantindo uma colheita com produção estimada de 600 caixas por 

semana na propriedade rural onde deseja-se avaliar a viabilidade de instalação 

do SFV. 

 

Material e Métodos 

O objeto deste estudo é a propriedade rural denominada “Sitio Sonho 

Meu”, que fica no assentamento Portal do Areia, com localização geográfica 16  ̊

19’ 54,1” S e 54  ̊20’ 29,4” W, na cidade de Rondonópolis, no estado de Mato 

Grosso.  A produção de banana é feita em uma área de 18 hectares, dividido em 
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20 quadras. O solo tem característica arenosa, com uma lavoura de banana, 

num total de 1600 plantas por hectare, e é irrigada por micro aspersão, com uma 

média de 80 Lh-1 para cada aspersor. 

O objetivo do estudo foi o de avaliar a viabilidade econômica e as 

perspectivas do uso de energia elétrica fotovoltaica no uso da irrigação dessa 

plantação de banana; determinar o investimento inicial da instalação do sistema 

de energia fotovoltaica (SFV), e a sua comparação com os custos envolvidos na 

instalação referente a energia elétrica convencional. Usou-se como ferramentas 

de análise para as tomadas de decisão, se aceita ou rejeita o projeto, usando os 

indicadores financeiros, como o payback, TIR (taxa de retorno do investimento) 

e VPL (valor presente líquido). 

Este estudo buscou a metodologia de um estudo de caso, para analisar a 

viabilidade econômica da implementação de painéis fotovoltaicos para a geração 

distribuída de energia solar fotovoltaica conectada à rede de distribuição da 

concessionária de energia elétrica de MT, de uma área de bananicultura, 

conforme os dispositivos das resoluções da ANEEL, que versa sobre geração 

distribuída. Quanto à abordagem, a pesquisa caracteriza-se como quantitativa, 

visto que objetivou calcular a viabilidade econômica do uso dos sistemas 

fotovoltaicos. Com relação ao tipo de pesquisa, considera-se como exploratória, 

pois não existem na região Sul do estado de Mato Grosso relatos da utilização 

de painéis fotovoltaicos em uma área de plantação de banana. 

O setor de fruticultura está entre os principais geradores de renda, 

emprego e de desenvolvimento rural do agronegócio nacional (FACHINELLO et 

al., 2011). A propriedade rural em estudo, produz a banana nanica com duas 

variedades, sendo a Willlians e Grand Naine. 

Este estudo buscou dimensionar o tamanho do sistema de geração de 

energia fotovoltaica e o investimento, através do consumo médio de energia nas 

três unidades consumidores (UC’s) informados pelo proprietário. Através do site 

Portal Solar (2018), obteve-se um orçamento contendo um valor médio praticado 

no mercado referente ao custo para implementação do sistema e tendo 

condições de projetar os resultados financeiros, por meio do cálculo de VPL, TIR 

e Payback. 

O procedimento de obter o consumo, em KWh, para a implementação da 

geração distribuída de energia elétrica, foi através das referidas unidades 
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consumidoras, somando o consumo médio mensal dos últimos doze meses, que 

vem na fatura de cada unidade e obteve-se um total de 2.388 KWh, de acordo 

com o quadro 1. 

 

Quadro 1. Consumo mensal, no ano de 2018, das três unidades consumidores 

(UC) deste estudo, e o total geral do ano de 2018 

Mês 2018 UC 1481163 UC 706436 UC 2526735 
Soma kWh médio das 

3 UC´s. 

Jan 1102 1189 213 

 

Fev 100 1954 262 

Mar 1013 1246 346 

Abr 919 1261 241 

Mai 100 1196 329 

Jun 819 1251 189 

Jul 726 1265 183 

Ago 100 1584 171 

Set 2902 1019 227 

Out 0 1426 273 

Nov 66 1944 268 

Dez 100 1376 231 

Média últimos meses (kWh) 764 1393 231 2388 

Fonte: Energisa (2019). 

 

Resultados e Discussão 

Para a análise de investimentos, foi necessário determinar uma taxa 

mínima de atratividade (TMA), utilizando-se os últimos cinco reajustes tarifários 

concedidos pela ANEEL à concessionária de energia elétrica do Estado, 

Energisa Mato Grosso S. A. (EMT) (Quadro 2). 

 

Quadro 2. Percentuais de reajustes tarifários aplicados pela Energisa nos 

últimos cinco anos. 

Ano Taxa de Reajuste Tarifário (%) 

2014 11,16 

2015 22,08 

2016 9,15 

2017 -1,85 

2018 14,04 

Fonte: Energisa (2019). 
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Por meio do site Portal Solar, insere-se os 2.388 KWh de consumo médio 

obtidos nas faturas de energia elétrica das 3 UC´s, referência janeiro/2019 

emitido pela concessionária, onde consta em um campo da mesma “média 

últimos meses (kWh) ”, obtendo-se um valor de R$ 84.399,00, que é um preço 

médio praticado no mercado de energia solar para construção de um sistema 

gerador de energia fotovoltaica (PORTAL SOLAR, 2019). De acordo com os 

dados do Instituto para o Desenvolvimento de Energias Alternativas da América 

Latina (IDEAL), a composição do sistema fotovoltaico (SFV) está mostrada na 

tabela 1 (IDEAL/AHK-RJ (2018). 

 

Tabela 1. Composição do sistema fotovoltaico e o rateio de cada componente 

da composição 

Composição típica do SFV % Diluição do Valor (R$) 

Estruturas metálicas de suporte telhado 10 8.433,90 

Projeto e instalação 14 11.807,46 

Outros (instalações, proteções, etc.) 7 5.903,73 

Custos e despesas administrativas 10 8.433,90 

Módulos fotovoltaicos 38 32.048,82 

Inversores 21 17.711,19 

Valor total do investimento R$  84.339,00 

Fonte: IDEAL/AHK-RJ (2018). 

 

No acesso ao site Portal Solar, o valor encontrado para o sistema gerador 

fotovoltaico do orçamento para ser instalado na propriedade rural em estudo, 

sendo o que se aplica no mercado, foi encontrado um valor de R$ 84.339,00, 

considerando 60 módulos solar de potência 330Wp cada, com a potência 

instalada de 19,80 kWp. O SFV tem uma vida útil de 25 anos, o que por si só, 

torna-se muito interessante, por sugerir uma longa vida útil do sistema. Utilizou-

se nos módulos solares, o modelo YGE 72 CELL SERIES 2, com formato 1.960 

mm x 992 mm x 40 mm (comprimento x largura x altura). Como são 60 módulos, 

a área ocupada pelo sistema é de aproximadamente de 120 m2. 

Ao posicionar os módulos fotovoltaicos, o foco deve garantir a orientação 

e inclinação ideais, assim como, evitar ao máximo pontos de sombra sobre o 

sistema. Para a região, deve-se orientar para o Norte geográfico, para que os 

módulos fiquem expostos à luz solar uma maior quantidade de horas possível ao 
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longo do ano. E a inclinação ideal também é um fator importante para maximizar 

a geração de energia, o ângulo ideal de inclinação equivale ao valor da latitude 

do local de instalação. No caso da localização da propriedade em estudo, a 

inclinação dos módulos deve ser de aproximadamente de 17 graus (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Localização da possível instalação dos módulos fotovoltaicos. 

 

A escolha do local para a instalação, e o posicionamento dos painéis são 

fatores extremamente decisivos na eficiência do sistema. Na propriedade em 

estudo, a opção pode ser escolhida tanto no telhado quanto no solo. O ideal é 

escolher locais livres de estruturas que possam causar sombreamento a 

qualquer horário do dia, tais como árvores, ressaltos e edificações vizinhas. O 

telhado tem um melhor aproveitamento da insolação, enquanto que, de acordo 

com Souza (2018) a instalação de geradores fotovoltaicos no solo exige a 

escolha e o projeto do tipo de fundação mais adequado. Ainda, segundo Souza 

(2018), A fundação tem por objetivo manter a orientação adequada da estrutura 

de suporte do gerador fotovoltaico com relação ao sol e evitar danos ao conjunto 

durante ventos fortes. Ao se escolher a fundação mais indicada para a 

montagem de um gerador, deve-se considerar fatores como o acesso ao local, 

condições climáticas extremas, a topografia, as propriedades do solo, o código 
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de obras local e a disponibilidade de mão de obra, dentre outros fatores que 

aumentariam por demais os custos para construção em praticamente 100%. 

Com isso, o telhado torna-se a melhor opção. 

Na figura 1 tem-se metade do telhado caracterizado uma possível 

instalação para o arranjo dos painéis fotovoltaicos, onde fica o barracão que 

armazena as bananas colhidas, equipamentos e máquinas, cujas dimensões são 

17 x 25 m, sendo que os módulos podem ser instalados em um lado do telhado, 

chamado de água, aquele voltado para o Norte geográfico, para melhor 

aproveitamento na geração de energia elétrica. 

A base de dados para a determinação dos valores das partes da 

composição típica de um SFV foi o período de 2014 até 2018, com um percentual 

de reajuste por kWh no período de 10,91%. Esse foi a TMA aplicada para a 

análise do investimento. O valor da tarifa com os tributos usados foi a média das 

três unidades consumidoras, pois, são de diferentes classes de consumo 

(residencial, residencial rural e rural agropecuária), sendo uma monofásica de 

valor R$ 0,520830 o kWh, a bifásica com valor R$ 0,821030 o kWh e a trifásica, 

o valor de R$ 0,422200 o kWh, resultando um valor médio de tarifa de R$ 

0,588020. 

Em relação aos 2.388 kWh encontrados, que é a média da soma das três 

unidades consumidoras (UC), embutidos a disponibilidade energética nesse 

total, e então, para definir como atrativo um projeto em que o fluxo esperado de 

benefícios financeiros, deve superar o valor inicialmente investido no projeto 

(TREASY, 2018). Não se pode deixar de retirar o custo de disponibilidade da 

classe de consumo, que são o mínimo de kWh cobrados pela concessionária, 

mesmo o consumidor não usando o sistema. Tem-se para os tipos de categorias 

o mínimo cobrado pela sua disponibilidade: o monofásico de 30 kWh, bifásico 50 

kWh e, o trifásico de 100 kWh. Retirando o valor da disponibilidade das três 

unidades consumidoras, que somados dá um total de 180 kWh, do valor inicial 

encontrados de 2.388 kWh, retira-se a soma da disponibilidade da UC´s, ficando 

o valor de kWh usado para avaliar os benefícios financeiros acerca do SFV, num 

total de 2.208 kWh.
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Tabela 2. Demonstrativo do fluxo de caixa para análise do investimento e cálculo do payback, do VPL e do TIR 

Ano Tarifa kwh Consumo médio kwh mês-1 Tarifa mensal Compensação energética anual Fluxo de caixa acumulado 

0    -84.339,00 -84.339,00 

1 0,5880 2208 1.298,35 15.580,18 -68.758,82 

2 0,6522 2208 1.440,00 17.279,98 -51.478,85 

3 0,7233 2208 1.597,10 19.165,22 -32.313,63 

4 0,8022 2208 1.771,35 21.256,15 -11.057,48 

5 0,8898 2208 1.964,60 23.575,19 12.517,71 

6 0,9868 2208 2.178,94 26.147,25 38.664,96 

7 1,0945 2208 2.416,66 28.999,91 67.664,87 

8 1,2139 2208 2.680,32 32.163,80 99.828,67 

9 1,3463 2208 2.972,74 35.672,87 135.501,54 

10 1,4932 2208 3.297,07 39.564,78 175.066,32 

11 1,6561 2208 3.656,77 43.881,30 218.947,62 

12 1,8368 2208 4.055,73 48.668,75 267.616,36 

13 2,0372 2208 4.498,21 53.978,51 321.594,87 

14 2,2595 2208 4.988,96 59.867,56 381.462,43 

15 2,5060 2208 5.533,26 66.399,11 447.861,55 

16 2,7794 2208 6.136,94 73.643,26 521.504,81 

17 3,0826 2208 6.806,48 81.677,74 603.182,54 

18 3,4190 2208 7.549,06 90.588,78 693.771,32 

19 3,7920 2208 8.372,67 100.472,01 794.243,34 

20 4,2057 2208 9.286,13 111.433,51 905.676,85 

21 4,6645 2208 10.299,24 123.590,91 1.029.267,75 

22 5,1734 2208 11.422,89 137.074,67 1.166.342,43 

23 5,7378 2208 12.669,13 152.029,52 1.318.371,95 

24 6,3638 2208 14.051,33 168.615,94 1.486.987,89 

25 7,0581 2208 15.584,33 187.011,94 1.673.999,83 
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Com base nas informações disponibilizadas pelo proprietário sobre as 

unidades consumidoras que irão entrar na geração distribuída, e com os dados 

obtidos do orçamento tomado como base para o dimensionamento do sistema 

gerador fotovoltaico, elaborou-se o demonstrativo do fluxo de caixa para o 

investimento conforme tabela 2. 

Com os softwares existentes, a opção de cálculo foi o Excel para a 

composição e cálculo do quadro demonstrativo. O ano refere-se a vida útil do 

SFV, a tarifa kWh foi feita como base o composição do reajuste tarifário dos 

últimos cinco anos da concessionária local (Energisa Mato Grosso S. A.), 

consumo médio kWh/mês, que já vem descontada a disponibilidade de uso no 

sistema elétrico, a tarifa mensal é o número de kWh multiplicado pela tarifa, a 

compensação energética anual, é o valor da tarifa mensal multiplicado por 12 

(meses do ano) e, por fim, obtém-se o fluxo de caixa acumulado, que desconta 

o valor inicial do investimento. 

Segundo Hoji (2014, p. 167), “... para dar suporte às decisões de 

investimento, as análises de viabilidade econômica devem ser feitas com 

métodos e critérios que demonstrem com bastante clareza os retornos sobre os 

investimentos, considerando os níveis riscos assumidos...”. 

Com o demonstrativo geral montado na tabela 3 pode-se, através da 

ferramenta computacional do Excel, determinar o payback, o VPL e o TIR e, 

finalmente, fazer as devidas análises sobre o investimento requerido pelo 

produtor rural de banana. 

 

Tabela 3. Demonstrativo para o cálculo do payback, para análise do investimento 

Ano Tarifa kwh Consumo médio kwh 

mês-1 

Tarifa 

mensal 

Compensação 

energética anual 

Fluxo de caixa 

acumulado 

0    -84.339,00 -84.339,00 

1 0,5880 2208 1.298,35 15.580,18 -68.758,82 

2 0,6522 2208 1.440,00 17.279,98 -51.478,85 

3 0,7233 2208 1.597,10 19.165,22 -32.313,63 

4 0,8022 2208 1.771,35 21.256,15 -11.057,48 

5 0,8898 2208 1.964,60 23.575,19 12.517,71 

6 0,9868 2208 2.178,94 26.147,25 38.664,96 

7 1,0945 2208 2.416,66 28.999,91 67.664,87 

8 1,2139 2208 2.680,32 32.163,80 99.828,67 
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O payback descontado considera o valor do dinheiro no tempo, atualiza 

os fluxos futuros de caixa a uma taxa de atratividade, trazendo os fluxos a valor 

presente, para depois calcular o período de recuperação (BRUNI, 2018). 

De acordo com a tabela 3, o valor do investimento ficará nulo entre o 

quarto e o quinto ano, o payback dá-se entre o sétimo e oitavo ano do projeto. 

Pela análise gráfica é possível saber mais precisamente a época que acontece 

o payback (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Gráfico demonstrativo do payback para determinar o tempo de 

pagamento do investimento com taxa do IPCA e SELIC. 

 

Matemáticamente, pode-se encontrar o valor exato do payback através de 

proporção entre triangulos semelhantes, como na figura 18. 

 

𝑥

(84339 − 67664,87)
=

8 − 7

99828,67 − 67664,87
 

 

Obtendo-se o resultado x = 0,52 anos, que somado ao valor inferior 7 

anos, encontra-se precisamente o payback, isto é, o retorno do investimento 

inicial, que será 7,52 anos, ou 7 anos, 6 meses e 6 dias. 

A medida do Valor Presente Líquido (VPL) é obtida pela diferença entre o 

valor presente dos benefícios líquidos de caixa, previsto para cada período do 

horizonte de duração do projeto e o valor presente do investimento (ASSAF 

NETO e LIMA, 2011). 
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Conforme a análise de critérios de decisão do VPL, tem-se: 

 VPL > 0; projeto cria valor econômico; 

 VPL = 0; projeto não cria valor econômico E; 

 VPL < 0; projeto destrói valor econômico. 

 

Por meio do uso da tabela 2 do demonstrativo de fluxo de referência, e 

com o uso do Excel, encontra-se VPL com um valor de R$ 266.850,66. Como o 

VPL deu maior do que zero, sinal que o projeto cria valor econômico. 

Para a TIR (Taxa de Retorno de Investimento) que, segundo Gitman 

(2010), é a taxa de retorno anual composta, que a empresa obterá se investir no 

projeto e receber as entradas de caixa previstas. Também o TIR tem os 

seguintes critérios de decisão em relação à taxa mínima de atratividade (TMA): 

 TIR > TMA; aceitar projeto; 

 TIR < TMA; rejeitar Projeto. 

 

Usando a tabela 2 do demonstrativo de fluxo, ainda, com o uso do Excel, 

encontra-se a TIR igual a 29%, maior do que TMA para esse projeto, que é de 

10,91%. A figura 3 apresenta graficamente essas análises. 

 

 

Figura 3. Gráfico da TMA e TIR, sinalizando o risco do investimento. 

 

A relação entre o TMA e a TIR pode ser descrita, como quanto mais 

próximas forem, maior será o risco de o projeto não dar certo e, quanto mais 

distante, melhor para a validação do projeto. 

A tabela 4 apresenta um resumo dos resultados da análise de viabilidade 

desenvolvida para SFV a ser implantado. 
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Tabela 4. Resumo geral da análise de viabilidade do projeto do SFV, com os 

valores encontrados do TMA, VPL, TIR 

Investimento Inicial R$ 84.339,00 

TMA (reajuste médio tarifa 2014 a 2018) 10,91% 

VPL (Valor presente Líquido) R$ 266.850,66 

TIR (Taxa interna de retorno) 29% 

 

Pelo desenvolvimento dos cálculos, efetuou-se como base o reajuste 

tarifário concedido pela ANEEL à concessionária de energia elétrica Energisa. 

Para consolidação da análise, acessou-se o site do Banco Central, no relatório 

de expectativas de mercado, obtendo-se para o horizonte de 2019 a 2022, 

valores do índice do IPCA e da taxa SELIC, para uma nova TMA, conforme visto 

no quadro 3. 

 

Quadro 3. Percentuais do relatório de expectativa de mercado do banco central 

do IPCA e da SELIC, no horizonte de 2019 a 2022 

Ano IPCA (%) SELIC (%) 

2019 4,04 6,50 

2020 4,00 7,50 

2021 3,75 8,00 

2022 3,75 8,00 

Média 3,88 7,50 

 

O TMA foi obtido da média aritmética dos anos apontados no Quadro 7, 

sendo que para o IPCA foi obtido 3,88% e para a taxa SELIC, o valor de 7,50%. 

Então, a partir desses dados iniciais foi montado novamente o demontrativos de 

fluxos de caixas de análise de investimentos para essas taxas, obtendo-se o 

payback, VPL e TIR de cada taxa. A figura 20 apresenta os gráficos 

demonstrativos relativos ao IPCA e à taxa SELIC do payback para o pagamento 

do investimento. 

Pelo gráfico da figura 4, o resultado obtido para a taxa do IPCA de x = 

0,21 ano encontrou o retorno do investimento em 9,21 anos, ou 9 anos, 2 meses 

e 16 dias. Já, para a taxa SELIC houve uma coincidência, encontrando também 

x = 0,21 ano, o que determinou o retorno do investimento em 8,21 anos, ou 8 

anos, 2 meses e 16 dias. 
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Figura 4. Gráfico demonstrativo do payback para determinar o tempo de 

pagamento do investimento com a taxa do IPCA e SELIC. 

 

Para o resultado do VPL, conforme procedimento efetuado na tabela 2 do 

demonstrativo de referência, o cálculo foi realizado com o uso do Excel, 

encoutrando para o índice do IPCA um valor de R$ 290.617,15, e para a taxa 

SELIC um valor de R$ 277.990,72. Ambos os valores encontrados produziram 

um VPL > 0, validando a execução do projeto. 

Conforme visto na tabela 2, e no gráfico da figura 5, observa-se que a taxa 

de retorno de investimento TIR é maior do que o TMA, induzindo a aceitação do 

projeto. Em relação à análise conjunta do índice IPCA e da taxa SELIC, ambos 

os resultados foram maiores do que os TMA, implicando na aceitação do projeto. 

 

 

Figura 5. Comparativo do TMA e TIR sinalizando ausência de risco no projeto  

 

A tabela 5, apresenta um resumo dos resultados das análises de 

viabilidade desenvolvida relativa ao SFV, para um TMA referente ao valor dos 

reajustes tarifários concedidos à Concessionária de energia, e valores do 

relatório do Banco Central do Brasil, de expectativas de mercado para um 
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cenário de 2019 a 2022, sendo o IPCA e a taxa SELIC como referências para os 

cálculos. 

 

Tabela 5. Resumo geral dos resultados obtidos na análise da viabilidade do SFV 

devido ao reajuste tarifário da Concessionária, relativos ao IPCA e a taxa SELIC 

Investimento Inicial TMA (%) VPL (R$) TIR (%) 

R$ 84.330,00 

Reajuste tarifa (2014-2018) 10,91 266.850,66 29 

IPCA (2019 -2022) 3,88 290.617,15 22 

SELIC (2019 - 2022) 7,50 277.990,72 26 

 

Observa-se da tabela 5 que a análise de rentabilidade e riscos em projetos 

de investimentos tem que ser criteriosa, embasada em cálculos que demonstrem 

viabilidade para realizar as tomadas de decisões em aceitar ou rejeitar um 

projeto, e nos três índices de TMA escolhidos para a análse de viabilidade 

financeira foram satisfatórios. Então, a seleção dessas alternativas e alocação 

dos recursos financeiros para o devido investimento torna-se de uma forma mais 

segura, embasada e estruturada nesses tipos de processos que envolvem a 

geração e avaliação de diversos cenários e possibilidades para o investimento 

com ferramentas que consolidem e considerem o investimento referente ao SFV, 

visto nos cálculos do payback, TIR e VPL. 

Caso o produtor da Bananicultura resolva fazer um financiamento em sua 

propriedade, o mesmo tem a opção de um crédito voltado para o 

desenvolvimento econômico e social da Região Centro Oeste, chamado de FCO 

(Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste), é um fundo de 

crédito, criado pela Constituição Federal de 1988. As empresas e os produtores 

rurais que desejam iniciar, manter ou aumentar atividades produtivas na Região 

podem contar com o FCO para financiamento de seus empreendimentos, com 

longo prazo de pagamento e taxas de juros menores que os aplicados no 

mercado. 

O Banco Central do Brasil através da Resolução nº 4.674, de 26 de junho 

de 2018 (BRASIL, 2018)define os encargos financeiros e o bônus de adimplência 

das operações rurais realizadas com recursos dos Fundos Constitucionais de 

Financiamento para o período de 1º de julho de 2018 a 30 de junho de 2019, e 

no Art. 1º Os encargos financeiros das operações rurais realizadas com recursos 
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do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) de que trata 

o art. 1º da Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, (BRASIL, 2001), contratadas 

no período de 1º de julho de 2018 a 30 de junho de 2019, são os seguintes: 

I. Nas operações com a finalidade de investimento, inclusive com 

custeio ou capital de giro associado: 

 Para produtores rurais e suas cooperativas de produção com 

receita bruta anual de até R$16.000.000,00 (dezesseis milhões 

de reais): taxa efetiva de juros prefixada de até 5,86% a.a. (cinco 

inteiros e oitenta e seis centésimos por cento ao ano); ou taxa 

pós-fixada composta de parte fixa de até 0,19% a.a (dezenove 

centésimos por cento ao ano), acrescida do Fator de Atualização 

Monetária (FAM); 

 Para as situações encontradas ao investimento do SFV, usamos 

como referências aos indicadores a taxa do reajuste tarifário dado 

a concessionária, IPCA e SELIC, que foram os TMA de análise. 

Todas dando o aceite ao projeto. Para situar-se na posição do 

proprietário da bananicultura, ao invés de um pagamento a vista, 

o mesmo fazendo um financiamento para a geração fotovoltaica, 

e pegando na linha de crédito do FCO, colocando juros de 5,86% 

e a linha de tempo do financiamento sendo de 20 anos. 

 

Diversamente dos 25 anos conforme vida útil do SFV, o enquadramento 

do projeto fica de acordo com uma das linhas do Fundo. O máximo de 20 anos, 

estipulado pela linha de crédito do financiamento e definido na Programação do 

FCO, para um efeito comparativo introduziremos a taxa por dentro, onde as taxas 

anteriores serão divididas pela taxa do FCO, dando o novo TMA. E recalculando 

para as novas análises e viabilidades do investimento na geração fotovoltaica da 

propriedade rural. Divide-se em três situações para novas análise, que são:  

 

 1ª Situação: Reajuste tarifário com o FCO. 

 

𝑇𝑀𝐴 𝑁𝑜𝑣𝑜 =  
𝑅𝑒𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓á𝑟𝑖𝑜

𝐹𝐶𝑂
=  

1,1091

1,0586
= 1,047704 
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Dando um novo TMA para efeito de cálculo, sendo o valor de 4,77% e 

assim faz-se os mesmos procedimentos conforme quadro demonstrativo de fluxo 

visto anteriormente em outro TMA´s. Determina-se os indicadores para análise. 

 

Tabela 6. Demonstrativo do fluxo de caixa para análise do investimento e cálculo 

do payback, do VPL e do TIR, taxa por dentro Tarifa/FCO 

Ano 
Tarifa 

kwh/FCO 

Consumo 

médio kwh 

mês-1 

Tarifa 

mensal 

Compensação 

energética anual 

Fluxo de caixa 

acumulado 

0    -84.339,00 -84.339,00 

1 0,5880 2208 1.298,35 15.580,18 -68.758,82 

2 0,6143 2208 1.356,48 16.277,70 -52.481,12 

3 0,6418 2208 1.417,20 17.006,46 -35.474,66 

4 0,6706 2208 1.480,65 17.767,83 -17.706,83 

5 0,7006 2208 1.546,94 18.563,30 856,47 

6 0,7320 2208 1.616,20 19.394,38 20.250,85 

7 0,7647 2208 1.688,56 20.262,67 40.513,51 

8 0,7990 2208 1.764,15 21.169,82 61.683,34 

9 0,8348 2208 1.843,13 22.117,60 83.800,94 

10 0,8721 2208 1.925,65 23.107,80 106.908,74 

11 0,9112 2208 2.011,86 24.142,34 131.051,08 

12 0,9520 2208 2.101,93 25.223,19 156.274,27 

13 0,9946 2208 2.196,04 26.352,43 182.626,71 

14 1,0391 2208 2.294,35 27.532,23 210.158,94 

15 1,0856 2208 2.397,07 28.764,85 238.923,79 

16 1,1342 2208 2.504,39 30.052,65 268.976,44 

17 1,1850 2208 2.616,51 31.398,11 300.374,55 

18 1,2381 2208 2.733,65 32.803,80 333.178,36 

19 1,2935 2208 2.856,04 34.272,43 367.450,79 

20 1,3514 2208 2.983,90 35.806,81 403.257,59 

 

O payback torna-se nulo entre o 4 e 5 período e/ou ano, sendo que o valor 

do investimento retorna entre o 9º e 10º período. E abaixo nota-se que pela nova 

taxa, e cálculo por dentro a TIR está maior que o TMA e o VPL deu um valor 

positivo. Então o projeto é viável. 
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Tabela 7. Resumo geral da análise de viabilidade do projeto do SFV, com os 

valores encontrados do TMA, VPL, TIR, taxa por dentro Tarifa/FCO 

Investimento Inicial R$ 84.339,00 

TMA (reajuste tarifário/FCO) 4,70% 

VPL (Valor presente Líquido) R$ 207.330,93 

TIR (Taxa interna de retorno) 22% 

 

 2ª Situação: IPCA com o FCO. 

 

𝑇𝑀𝐴 𝑁𝑜𝑣𝑜 =  
𝐼𝑃𝐶𝐴

𝐹𝐶𝑂
=  

1,0388

1,0586
= 0,9812 

 

Dando um novo TMA para efeito de cálculo, sendo o valor de 98% e assim 

faz-se os mesmos procedimentos conforme quadro demonstrativo de fluxo visto 

anteriormente. Determina-se os indicadores para análise. 

 

Tabela 8. Demonstrativo do fluxo de caixa para análise do investimento e cálculo 

do payback, do VPL e do TIR, taxa por dentro IPCA/FCO 

Ano 
Tarifa kwh ipca 

/FCO 

Consumo médio 

kwh/mês 

Tarifa 

mensal  

Compensação 

energética anual 

Fluxo de caixa 

acumulado 

0    -84.339,00 -84.339,00 

1 0,5880 2208 1.298,35 15.580,18 -68.758,82 

2 0,6108 2208 1.348,72 16.184,69 -52.574,13 

3 0,6345 2208 1.401,05 16.812,65 -35.761,48 

4 0,6592 2208 1.455,42 17.464,99 -18.296,49 

5 0,6847 2208 1.511,89 18.142,63 -153,87 

6 0,7113 2208 1.570,55 18.846,56 18.692,70 

7 0,7389 2208 1.631,48 19.577,81 38.270,50 

8 0,7676 2208 1.694,79 20.337,43 58.607,93 

9 0,7973 2208 1.760,54 21.126,52 79.734,45 

10 0,8283 2208 1.828,85 21.946,23 101.680,68 

11 0,8604 2208 1.899,81 22.797,74 124.478,42 

12 0,8938 2208 1.973,52 23.682,29 148.160,71 

13 0,9285 2208 2.050,10 24.601,17 172.761,88 

14 0,9645 2208 2.129,64 25.555,69 198.317,57 

15 1,0019 2208 2.212,27 26.547,25 224.864,82 

16 1,0408 2208 2.298,11 27.577,29 252.442,11 
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Continua... 

Tabela 8. Demonstrativo do fluxo de caixa para análise do investimento e cálculo 

do payback, do VPL e do TIR. Taxa por dentro IPCA/FCO 

17 1,0812 2208 2.387,27 28.647,28 281.089,39 

18 1,1231 2208 2.479,90 29.758,80 310.848,19 

19 1,1667 2208 2.576,12 30.913,44 341.761,64 

20 1,2120 2208 2.676,07 32.112,88 373.874,52 

 

O payback torna-se nulo entre o 5º e 6º período e/ou ano, sendo que o 

valor do investimento retorna entre o 9º e 10º período. E abaixo nota-se que pela 

nova taxa, e cálculo por dentro a TIR está maior que o TMA e o VPL deu um 

valor negativo. Então o projeto tornou-se inviável. 

 

Tabela 9. Resumo geral da análise de viabilidade do projeto do SFV, com os 

valores encontrados do TMA, VPL, TIR, taxa por dentro IPCA/FCO 

Investimento Inicial R$ 84.339,00 

TMA (reajuste médio tarifa 2014 a 2018) 98% 

VPL (Valor presente Líquido) R$ -67.785,52 

TIR (Taxa interna de retorno) 22% 

 

 3ª Situação: SELIC com o FCO. 

𝑇𝑀𝐴 𝑁𝑜𝑣𝑜 =  
𝑆𝐸𝐿𝐼𝐶

𝐹𝐶𝑂
=  

1,075

1,0586
= 1,01549 

Dando um novo TMA para efeito de cálculo, sendo o valor de 1,5% e 

assim faz-se os mesmos procedimentos conforme quadro demonstrativo de fluxo 

visto anteriormente. Determina-se os indicadores para análise. 

 

Tabela 10. Demonstrativo do fluxo de caixa para análise do investimento e 

cálculo do payback, do VPL e do TIR, usando taxa por dentro SELIC/FCO 

Ano 
Tarifa kwh 

selic/FCO 

Consumo médio 

kwh/mês 

Tarifa 

mensal 

Compensação 

energética anual 

Fluxo de caixa 

acumulado 

0    -84.339,00 -84.339,00 

1 0,5880 2208 1.298,35 15.580,18 -68.758,82 

2 0,5971 2208 1.318,47 15.821,67 -52.937,15 

3 0,6064 2208 1.338,91 16.066,91 -36.870,24 
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Continua... 

Tabela 10. Demonstrativo do fluxo de caixa para análise do investimento e 

cálculo do payback, do VPL e do TIR, usando taxa por dentro SELIC/FCO 

4 0,6158 2208 1.359,66 16.315,94 -20.554,30 

5 0,6253 2208 1.380,74 16.568,84 -3.985,46 

6 0,6350 2208 1.402,14 16.825,66 12.840,20 

7 0,6449 2208 1.423,87 17.086,46 29.926,65 

8 0,6549 2208 1.445,94 17.351,30 47.277,95 

9 0,6650 2208 1.468,35 17.620,24 64.898,19 

10 0,6753 2208 1.491,11 17.893,35 82.791,54 

11 0,6858 2208 1.514,23 18.170,70 100.962,24 

12 0,6964 2208 1.537,70 18.452,35 119.414,59 

13 0,7072 2208 1.561,53 18.738,36 138.152,95 

14 0,7182 2208 1.585,73 19.028,80 157.181,75 

15 0,7293 2208 1.610,31 19.323,75 176.505,50 

16 0,7406 2208 1.635,27 19.623,27 196.128,77 

17 0,7521 2208 1.660,62 19.927,43 216.056,20 

18 0,7637 2208 1.686,36 20.236,30 236.292,50 

19 0,7756 2208 1.712,50 20.549,97 256.842,47 

20 0,7876 2208 1.739,04 20.868,49 277.710,96 

 

O payback torna-se nulo entre o 5 e 6 período e/ou ano, sendo que o valor 

do investimento retorna entre o 10º e 11º período. E abaixo nota-se que pela 

nova taxa, e cálculo por dentro a TIR está maior que o TMA e o VPL deu um 

valor positivo. Então o projeto tornou-se viável. 

 

Tabela 11. Resumo geral da análise de viabilidade do projeto do SFV, com os 

valores encontrados do TMA, VPL, TIR, taxa por dentro SELIC/FCO 

Investimento Inicial R$ 84.339,00 

TMA (reajuste médio tarifa 2014 a 2018) 1,55% 

VPL (Valor presente Líquido) R$ 222.508,42 

TIR (Taxa interna de retorno) 19% 

Pelo presente instrumentos de análise, nota-se que separadamente com 

os TMA´s aplicados todos foram satisfatório, respondendo positivamente a 

aceitação do projeto. Quando se fez o cálculo na linha do FCO, como taxa por 

dentro, resultou no IPCA/FCO um valor negativo do VPL, tornando-se a 

inviabilidade nessa situação. Mediante os resultados demonstrados 
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separadamente dos TMA´s e dois de taxa por dentro de análise e perspectivas 

em relação ao investimento de um sistema fotovoltaico, torna-se viável tal 

sistema fotovoltaico. 

 

Conclusão 

Nota-se que a geração distribuída, no caso geração de energia elétrica 

fotovoltaica no sistema de compensação de créditos, conforme a necessidade e 

oportunidade em que o produtor rural da bananicultura, fez-se despertar o 

interesse em investir no SFV, onde com o tempo os seus custos com energia 

elétrica vão sendo amortizados.  Em relação à possível implantação do sistema 

fotovoltaico, em conjunto com a rede elétrica de energia na bananicultura 

verificou-se que essa traria contribuições positivas para o negócio e para a 

propriedade, visto que, o produtor irá economizar com gastos de energia, 

podendo realocar esses valores economizados em outras atividades e/ou 

investimentos. 

Percebe-se, por meio da análise do fluxo de caixa, que o aproveitamento 

da energia é viável do ponto de vista econômico, pois, o Valor Presente Líquido 

(VPL) calculado era um valor positivo que representa ganhos ao produtor rural 

de bananas. Confirmando os bons resultados do investimento pela Taxa Interna 

de Retorno (TIR) cujo valor ficou bem acima da Taxa Mínima de Atratividade 

(TMA), considerada no presente estudo, que usou os reajustes médios tarifários 

do período de 2014 a 2018. Para a consolidação das análises de viabilidade, 

utilizou-se o IPCA e a taxa SELIC para ratificar. E no caso em que concretize um 

financiamento, uma das opções é o do fundo de investimento do Centro Oeste 

(FCO), que também sinalizou viável em duas das três opções analisada com o 

uso da taxa por dentro. 

Os resultados do presente estudo de caso, sinaliza que a instalação do 

SFV na bananicultura resultaria em benefícios futuros, entre eles, a economia 

com gastos de energia elétrica, a coparticipação entre energia elétrica fornecida 

pela Concessionária e aquela fornecida pelo SFV. 

Finalmente, uma das grandes contribuições deste trabalho, é que, além 

da economia com as tarifas de energia elétrica praticada no estado de Mato 

Grosso, que é bem onerosa, é a consciência do proprietário decorrente da 

contribuição ambiental do investimento por gerar uma energia limpa e renovável. 
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7. Conclusão Geral 

Concluiu-se que no presente estudo, sobre o uso da geração distribuída 

no consumo de energia elétrica, através de um sistema de geração fotovoltaica 

para previsão de ser instalado numa propriedade rural, acerca das perspectivas 

e das análises de viabilidade financeira para tal projeto tornou-se viável através 

de cálculos demonstrados, mediante uso de ferramenta de análise, com os 

indicadores financeiros que são: payback, TIR e VPL, obtido através do software 

Excel. 

A propriedade rural cultiva bananas de duas variedades e está situada no 

município de Rondonópolis, A análise do projeto se aceita ou rejeita, demonstrou 

ao proprietário um indicador interessante para a tomada de decisão em se 

investir em uma geração de energia elétrica através do SFV. Aplicou-se três 

taxas de atratividade para o investimento (TMA), sendo uma média dos reajustes 

tarifários aplicados nos últimos cinco anos, a SELIC e o IPCA. E também a taxa 

por dentro, em relação as três taxas apresentadas, sendo apenas um VPL deu 

negativo. A maioria das análises demonstraram de forma positivas os resultados, 

conclusão de respostas da análise de aceitar o presente projeto de pesquisa. 

Notou-se um importante passo na redução com os gastos com energia 

elétrica no tempo futuro, e podendo o proprietário realocar os recursos desses 

valores previstos mediante a análise para investimento e/ou manutenção em sua 

propriedade. Outro passo importante e de significativo valor, é em relação ao 

meio ambiente, ajudando e contribuindo de forma positiva na geração de energia 

elétrica com uma fonte renovável e limpa. 
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Anexos 

Anexo 1. Fatura UC 1481163, mês de referência:  janeiro/2019 
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Anexo 2. Fatura UC 706436, mês de referência: janeiro/2019 
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Anexo 3. Fatura UC 1481163, mês de referência: janeiro/2019 
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Anexo 4. Figura de reajuste tarifário. Site Energisa 
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Anexo 5. Orçamento extraído do Site Portal Solar 
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