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RESUMO

Este trabalho analisa a viabilidade do uso da energia solar em organizações militares. Tal
abordagem  se  justifica  com  a  preocupação  do  Exército  com  o  meio  ambiente  e  com  a
racionalização de gastos com eletricidade. A finalidade deste estudo é de verificar a relação de
custo e benefício da inserção da geração fotovoltaica em instalações dos quartéis do Exército
Brasileiro. Este propósito foi conseguido mediante uma revisão bibliográfica e de uma pesquisa
descritiva e aplicada.  Como instrumento de coleta de dados, foi realizado o levantamento do
consumo de energia elétrica no 7º Batalhão de Infantaria Blindado (7º BIB), e a apresentação de
orçamentos  com  os  custos  necessários  para  a  implantação  de  um  sistema  fotovoltaico  na
Unidade, os métodos aplicados compreendem Payback simples, Payback descontado, taxa interna
de  retorno  (TIR)  e  valor  presente  líquido  (VPL).  A pesquisa  comprovou  que  o  sistema  de
captação  de  energia  solar  é  viável  financeiramente,  além de  considerar  ainda,  os  benefícios
ambientais da utilização de uma energia limpa, contribuindo com a sustentabilidade. 
Palavras-chave: Energia Solar. Viabilidade econômico-financeira. Organizações Militares. 

ABSTRACT 
 

This work analyses the viability of the use of the solar energy in military organizations.
Such an approach is justified with the preoccupation of the Army with the environment and with
the  rationalization  of  expenses  with  electricity.  The  finality  of  this  study  is  of  checking  the
relation of cost and benefit of the insertion of the photovoltaic generation in installations of the
quarters of the Brazilian Army. This purpose was got by means of a bibliographical revision and
of  a  descriptive  and  hard-working  inquiry.  Like  instrument  of  collection  of  data,  there  was
carried out the lifting of the consumption of electric energy in the 7th Armored Battalion of
Infantry (7th BIB), and the budgets presentation with the costs necessary for the introduction of a
photovoltaic  system  in  the  Unity,  the  hard-working  methods  understand  simple  Payback,
deducted  Payback,  internal  tax  of  return (TIR)  and liquid  present  value  (VPL).  The  inquiry
proved that the system of captivation of solar energy is viable financially, besides considering
still, the environmental benefits of the use of a clean energy, contributing with the sustainability.
key words: Solar energy. Financial and economic viability. Military organizations.
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1 INTRODUÇÃO

Diante da crescente necessidade de minimizar os impactos prejudiciais ao meio ambiente

e também de racionalização de custos, a busca por meios alternativos de produção de energia tem

sido bastante elevada (SILVA, 2015). Entre todas as fontes renováveis de energia, a geração solar

fotovoltaica (FV) é a que mais tem se destacado no contexto da Geração Distribuída (GD). Esta

tem por característica principal, produzir energia no local de consumo. 

O Brasil possui expressivo potencial para geração de energia elétrica a partir de fonte

solar,  contando com níveis de irradiação solares  superiores aos  de países onde projetos para

aproveitamento  de  energia  solar  são  amplamente  disseminados,  como  Alemanha,  França  e

Espanha de acordo com (NASCIMENTO, 2017).

O alto consumo de energia elétrica nas Organizações Militares, aliado a grandes áreas

inutilizadas, como os telhados e cobertura de estacionamentos das viaturas, faz da geração solar

fotovoltaica (FV) ser possivelmente uma boa opção para ser utilizada nestas unidades.

Diante deste contexto, a proposta de trabalho é realizar um estudo a fim de verificar a

relação de custo e benefício da inserção da geração fotovoltaica em instalações dos quartéis do

Exército Brasileiro, identificando vantagens e propondo recomendações úteis a todas as OM do

país,  contribuindo  para  que  estas  tenham  um  referencial  fidedigno  sobre  as  capacidades  e

limitações do emprego da energia fotovoltaica (FV).

Como  objetivo  principal,  pretende-se  analisar  a  viabilidade  da  inserção  da  geração

fotovoltaica em instalações das Organizações Militares do Exército Brasileiro, adotando-se para

isso,  a  realização  de  uma  avaliação  técnica,  composta  pelo  levantamento  de  consumo  e

diagnóstico  energético  das  OM.  Com  a  adoção  desta  tecnologia,  pode-se  obter  uma  maior

economicidade e sustentabilidade, considerando o retorno do investimento e o tempo de vida do

sistema proposto, subsidiando a gestão na tomada de decisão quanto à instalação de tal sistema. 

Este  propósito  será  conseguido  mediante  uma  pesquisa  bibliográfica  e  por  meio  da

realização de orçamento para instalação de placas fotovoltaicas, além de buscar casos reais desta

prática em OM das Forças Armadas que já possuem um histórico na utilização deste tipo de

energia. 



2 PERSPECTIVAS DA ENERGIA SOLAR

A capacidade de energia solar no Brasil avança mais de 10 vezes, segundo o Instituto de

Pesquisa  Econômica  Aplicada  IPEA (2019).  Aproximadamente  mais  40  mil  novas  usinas  de

energia solar foram instaladas no Brasil entre 2016 e 2018. Houve um avanço intenso no número

de estabelecimentos residenciais, comerciais e industriais que passaram a produzir e consumir a

energia fotovoltaica. Entre 2016 e 2018, a capacidade instalada no Brasil passou de 0,1% para

1,4%  de  toda  a  matriz  energética  nacional,  de  acordo  com  o  Caderno  de  Objetivo  de

Desenvolvimento Sustentável 7 (ODS7) das Nações Unidas do Brasil.

Segundo  Morais  (2019),  a  participação  percentual  da  energia  solar  ainda  é  pequena,

porém mostra que o Brasil está acordando para a sua importância. Se somada a participação das

fontes solar e eólica, os dados revelam que a capacidade de geração de energia elétrica dessas

duas fontes renováveis já chegou a 10,2% em dezembro de 2018. De acordo com o estudo, por

causa  desse  significativo  aumento,  as  demais  fontes  de  energia  diminuíram sua  participação

relativa,  especialmente  a  capacidade  das  usinas  térmicas  que  usam  combustíveis  fósseis,

culminado com isso na menor quantidade de dióxido de carbono (CO2) lançado na atmosfera. 

O Brasil é uma das lideranças mundiais em fontes naturais de energia (SILVA, 2015). A

participação das renováveis na matriz energética elevou-se de 42,4%, em 2012, para 43,2%, em

2017 (MORAIS, 2019), posicionando o setor de energia do Brasil como um dos menos intensivos

em emissões de carbono do mundo. Isso significa que o país está bem próximo de efetivar o

compromisso assumido no Acordo de Paris que é de alcançar participação de todas as energias

renováveis na matriz energética de 45% em 2030 (MORAIS, 2019). 

Em relação às economicidades podem verificar que de acordo com o  relatório recente

elaborado pela International Renewable Energy Agency IRENA (2017), os preços dos sistemas

fotovoltaicos têm o potencial de cair até 59% até 2025, o que significa em média 5,9% ao ano.

A frente  do  Exército  Brasileiro  a  utilização  da  energia  fotovoltaica,  a  Força  Aérea

Brasileira  (FAB)  apresenta-se  uma  perspectiva  bastante  favorável,  apresentando  em  2018  à

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o planejamento e as atividades em andamento

para implantação do Programa de Eficiência Energética (PEE), no âmbito de suas organizações

militares, com inserção de fontes como a solar fotovoltaica. O Programa de Eficientização tem

como objetivo aperfeiçoar a gestão energética em toda a Força, bem como aperfeiçoar recursos. A

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_Power_to_Change_2016.pdf


FAB quer em um curto prazo, de 5 a 10 anos ser referência em sustentabilidade no setor público

do país (MARIA, 2018). 

2.1 ASPECTOS LEGAIS QUANTO A UTILIZAÇÃO DA ENERGIA SOLAR

Os aspectos legais que norteiam a utilização da energia fotovoltaica estão embasados na

Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica

(ANEEL),  que  estabelece  as  condições  gerais  para  o  acesso  de  microgeração e  minigeração

distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, criando o sistema de compensação de

energia, no qual se injeta a energia produzida na rede, sendo tal energia abatida do consumo da

própria unidade ou de outra do mesmo titular (ANEEL, 2012). 

Futuramente, com o objetivo de reduzir os custos e o tempo para a conexão da micro e

minigeração, compatibilizar o Sistema de Compensação de Energia Elétrica com as Condições

Gerais de Fornecimento, aumentar o público-alvo e melhorar as informações na fatura, a ANEEL

realizou  a  Audiência  Pública  nº  26/2015  (de  7/5/2015  a  22/6/2015)  que  culminou  com  a

publicação da Resolução Normativa - REN nº 687/2015, a qual revisou a REN nº 482/2012 e a

seção  3.7  do  Módulo  3  dos  Procedimentos  de  Distribuição  de  Energia  Elétrica  no  Sistema

Elétrico Nacional – PRODIST, Caderno Temático ANEEL (2016).

A Resolução nº 482, de 2012, que posteriormente foi alterada pela Resolução Normativa

nº 687, de 24 de novembro de 2015, estabelece as seguintes definições para micro e minigeração

distribuída e para o sistema de compensação de energia. 

                     “Art.2º ..................................................................................... I - microgeração
distribuída:  central  geradora  de  energia  elétrica,  com  potência  instalada
menor  ou  igual  a  75  kW e  que  utilize  cogeração  qualificada,  conforme
regulamentação  da  ANEEL,  ou  fontes  renováveis  de  energia  elétrica,
conectada  na  rede  de  distribuição  por  meio  de  instalações  de  unidades
consumidoras;  II  -  minigeração  distribuída:  central  geradora  de  energia
elétrica, com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW
para fontes hídricas ou menor ou igual a 5 MW para cogeração qualificada,
conforme regulamentação da ANEEL, ou para as demais fontes renováveis
de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações
de unidades consumidoras; III - sistema de compensação de energia elétrica:
sistema  no  qual  a  energia  ativa  injetada  por  unidade  consumidora  com
microgeração ou minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo
gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo
de energia elétrica ativa; ”   (ANEEL, 2015).



Este Sistema de compensação de energia, para buscar um maior entendimento é possível 
ser visualizado na Figura 1 abaixo, na qual ilustra como funciona o processo de compensação 
energética.

Figura 1 - Ilustração do funcionamento da captação de Energia Solar/Eólica
Fonte: Caderno Temático ANEEL, p.16

Segundo a ANEEL(2012), para a instalação do microgerador é preciso que a OM faça a

solicitação  do  acesso  à  rede  à  distribuidora  local.  A empresa  responsável  pela  instalação

confeccionará o projeto, constando o certificado de conformidade dos inversores ou o número de

registro da concessão do Inmetro, lista de unidades consumidoras participantes do sistema de

compensação e  a  Adoção de  Responsabilidade  Técnica  (ART)  do Responsável  Técnico  pelo

projeto elétrico bem como pela instalação do sistema de microgeração. Além dos quesitos já

citados a solicitação de acesso deve conter o Formulário de Solicitação de acesso para micro e

minigeração  distribuída,  disponíveis  nos  anexos  II,  III  e  IV da  seção  3.7  do  Módulo  3  do

Procedimento de Distribuição  de Energia  Elétrica  no Sistema Elétrico  Nacional  (PRODIST).

Após a entrada de todos a documentação, projeto e formulário a distribuidora de energia tem um

prazo de até 15 dias para realizar a liberação da instalação do sistema fotovoltaico.

2.2 ASPECTOS AMBIENTAIS QUANTO A UTILIZAÇÃO DA ENERGIA SOLAR



A  geração  de  eletricidade  a  partir  da  energia  solar  fotovoltaica  tem-se  mostrado

convidativa, seja por constituir o aproveitamento de uma fonte renovável, seja por não apresentar

a magnitude dos impactos ambientais geralmente associados às demais formas de aproveitamento

energético, entretanto, esses impactos não podem ser negligenciados. Aliado ao crescimento do

uso  de  energia  elétrica  advinda  de  fonte  solar  e  as  novas  regulamentações  econômicas  de

mercado  encontra-se  a  preocupação  ambiental  de  recuperação  e  reaproveitamento  de  áreas

contaminadas e degradadas, como áreas de pastagem contaminadas, aterros sanitários, lixões, e

mineradoras, desativados ou em processo. O uso dessas áreas para construção de usinas pode ser

uma oportunidade, e em alguns casos, uma solução de demandas (FILHO et al. , 2015).

A energia solar é uma fonte renovável e apresenta ótimas vantagens ambientais. A análise

de  ciclo  de  vida  dos  componentes  de  um  sistema  fotovoltaico,  em  especial  os  painéis,  é

importante para que a sustentabilidade da geração através do Sol se mantenha por toda a vida do

produto. Nenhuma fonte de energia estará totalmente livre de impactos ambientais. Contudo, é

importante notar a situação da energia solar frente a outras fontes como o carvão, ainda muito

usado na geração de eletricidade em países como EUA e China (SILVA, 2015). Os impactos ao

longo da sua vida útil são muito menores e a emissão de gases poluentes é mais relacionada ao

transporte dos equipamentos do que a manufatura e operação do sistema em si. Além de tudo

isso,  a  energia  solar  é  considerada  uma forma limpa de produzir  energia.  Isso não significa

necessariamente que ela não gere impactos, mas, pelo menos, não emite poluentes na atmosfera.

Por esse motivo, a sua utilização significa uma menor emissão de gases-estufa na atmosfera por

outras fontes de energia (PENA, 2016).

Alguns críticos da energia solar questionam também as relações em torno da produção dos

equipamentos, pois as placas solares demandam uma grande extração de minérios, tais como o

zinco. Com a expansão da utilização dessas placas, a demanda por matérias-primas pode tornar-

se ainda mais  intensa,  o que pode contribuir  para políticas  não sustentáveis  na extração dos

minerais, causando prejuízos ambientais, isso sem falar nas questões econômicas nos locais de

produção. Portanto, o maior uso da energia solar requer também medidas de controle na geração

das matérias-primas, pois senão os impactos naturais poderão intensificar-se, (PENA, 2016).

Nesse sentido, o Exército, através da sua Política de Gestão Ambiental (PGAEB), tem o

dever de conservar o meio ambiente, incentivando o estudo e a pesquisa de tecnologia para uso

de fontes de alternativas de energia (DOUGLAS, 2018).



2.3 ASPECTOS TECNOLÓGICOS QUANTO A UTILIZAÇÃO DA ENERGIA SOLAR

A produção de energia elétrica é necessária para suportar os avanços tecnológicos e o

aumento  populacional,  e  a  Agência  Internacional  de  Energia  estima  que  o  mundo  precise

aumentar sua produção energética em 30% para atender a demanda de 2040. Nesse cenário, os

fotovoltaicos se tornaram atrativos especialmente por dois motivos. Primeiro, porque é fonte de

energia limpa. O tempo de retorno do investimento energético, que define o tempo necessário

para o fotovoltaico produzir a mesma quantidade de energia consumida na sua fabricação, varia

entre  1 e 2,5 anos na Europa,  comparados aos  mais  de 25 anos de vida útil  do dispositivo.

Segundo, porque os custos de produção dos painéis não param de despencar, o que torna a sua

produção de energia elétrica cada vez mais atraente (VOLPATI, 2018).

Atualmente,  o  silício  é  o  material  dominante  no  mercado  de  fotovoltaicos,  com

participação de 93% do que é produzido. Segundo Silva (2015), destaca que 80% das células

fotovoltaicas são fabricadas a partir do silício cristalino. Os investimentos em pesquisa do silício

que alavancaram a indústria eletrônica também beneficiaram a indústria fotovoltaica, auxiliando

na queda constante dos custos de produção e tornando essa tecnologia disponível para o uso

residencial. O preço médio da produção de painéis caiu de 100 dólares/watt no começo dos anos

1970 para  valores  que  hoje  flutuam perto  de  0.30  dólares/watt.  O barateamento  dos  painéis

fotovoltaicos  é  o  principal  fator  para  tornar  a  tecnologia  atrativa  e  viável  para  aplicações

residenciais, empresariais e quem sabe nas organizações militares (SILVA, 2015).

3  SITUAÇÃO  REAIS  DE  DO  EMPREGO  DA  ENERGIA  SOLAR  EM  ALGUMAS
UNIDADES MILITARES

O emprego de energia solar nas Organizações Militares é bastante singelo, limitando-se a

casos isolados e ainda sem um considerado investimento. No ano de 2013, o Comando Militar do

Nordeste (CMNE) inaugurou um poço artesiano movido a energia solar na comunidade rural do

sítio Juá (São joão do Sabugi-RN). O poço em questão tem 60 m de profundidade e vazão de

1.000 l/h, com o objetivo de minimizar os efeitos da longa estiagem que castiga as 32 famílias da

comunidade  que,  até  então,  tinham que  buscar  água  de  má  qualidade  nas  proximidades  ou

aguardar os carros-pipa (Exército Brasileiro, 2016).

Mais um dos casos de emprego de energia solar é visto no 7º Batalhão de Engenharia de

Combate (7º BEC), situado em Natal/RN, que finalizou o projeto de implantação de um sistema



de  geração  de  energia  fotovoltaica  em 2018,  com capacidade  de  geração  de  energia  de  até

1kwh/mês, que resultará na redução de despesas do Batalhão com energia elétrica, ao mesmo

tempo em que gera uma energia limpa e ajuda a preservar o meio ambiente, com a previsão de

retorno do investimento de no máximo 5 (cinco) anos (Exército Brasileiro, 2017). No Rio de

Janeiro/RJ no ano de 2017, a  Lightcom Brasil  realizou na Escola de Sargentos  de Logística

(EsSLog) o primeiro curso de capacitação de Sistema de Energia Solar Fotovoltaico, tendo por

objetivo  o  aprimoramento  técnico-profissional  dos  militares  do  Curso  de  Manutenção  de

Comunicações,  visando  principalmente  gerar  multiplicadores  em  todo  o  território  nacional

(Exército Brasileiro, 2017).

Já  a Força Aérea Brasileira  como falado na seção 2.3,  apresenta-se numa perspectiva

bastante favorável, para implantação do Programa de Eficiência Energética (PEE), no âmbito de

suas organizações militares, com inserção de fontes como a solar fotovoltaica. O Programa de

Eficientização tem como objetivo aperfeiçoar a gestão energética em toda a Força, bem como

aperfeiçoar recursos (MARIA, 2018).

4 MATERIAIS E MÉTODOS

Para atingir os objetivos propostos o artigo faz utilização de uma pesquisa exploratória de

caráter  quantitativo  a  fim  de  verificar  a  viabilidade  do  investimento  em  energia  solar.  Foi

realizado uma pesquisa documental visando realizar uma análise quantitativa e qualitativa do

emprego da energia solar nos Quartéis. Os dados utilizados são provenientes da análise da conta

de energia elétrica de julho de 2018 a julho de 2019, e os dados para a implantação na energia

solar foram conseguidos através da solicitação de três orçamentos, de empresas regionais que

trabalham no projeto e instalação de placas fotovoltaicas. Para analisar a viabilidade ambiental,

econômica e financeira da implantação da energia solar nas OM, utilizou-se o 7º Batalhão de

Infantaria Blindado (7ºBIB), localizado na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, devido o mesmo ser

uma Unidade padrão do Exército Brasileiro. 

Um  dos  métodos  utilizados  no  trabalho  a  fim  de  verificar  a  viabilidade  financeira

mensurando o tempo de recuperação de um investimento é a aplicação do Payback,  também

chamado tempo de repagamento do investimento. “O Payback nada mais é do que a quantidade

de períodos que se leva para recuperar uma aplicação, ou seja, o tempo que o investimento leva

para zerar seu fluxo acumulado.” (MOTTA et al ., 2009, p. 147). 



Cherobim, Lemes e Rigo (2017), abordam o Payback descontado como um método de

análise,  capaz  de  evidenciar  o  tempo  necessário  para  recuperar  o  investimento  inicial.  Este

método, de acordo com os autores, considera o valor do dinheiro no tempo, pois, utiliza uma taxa

de desconto para verificar o número exato de períodos, em que o projeto recupera o valor inicial

investido.  Normalmente,  a  taxa de desconto usada é  a taxa mínima de atratividade,  a qual  é

determinada pelo próprio investidor como parâmetro para remuneração de seu capital. Por ser um

método  bastante  simples  é  recomendável  que  uso  do  Payback  descontado  na  análise  de

investimentos seja complementado por outros indicadores, como o valor presente líquido ou taxa

interna de retorno, expresso na Equação 1. 

(1)
 

Onde: 
VPL: Valor Presente Líquido; 
Fc: Fluxo de caixa;
t: Momento em que o fluxo de caixa ocorreu; 
 i: Taxa de desconto (ou taxa mínima de atratividade); 
n: Período de tempo.

O VPL facilita a tomada de decisões, uma vez que, orienta o administrador financeiro a

maximizar a riqueza do acionista ou proprietário (CHEROBIM; LEMES; RIGO, 2017). Ressalta-

se que o VPL é o método de análise de investimento em projetos mais utilizado por profissionais

de finanças, pelo fato de permitir interpretar facilmente os resultados (ABREU FILHO et al .,

2003). 

Além do VPL,  outra  importante  ferramenta  é  a  taxa  interna  de  retorno  (TIR)  de  um

investimento que nada mais é do que a taxa exigida de retorno, quando utilizada como taxa de

desconto,  resulta  em VPL igual  a  zero  (ABREU  FILHO  et  al  .,  2003).  Uma  análise  mais

cuidadosa do valor presente líquido revela que, à medida que o custo de capital aumenta, menor é

a soma dos fluxos de caixa na data  zero (FAMÁ; BRUNI, 2003).  Assim, a TIR, é  útil  para

determinar uma única taxa de retorno que sintetiza os méritos de um projeto. Essa taxa é dita

interna, no sentido de que depende somente dos fluxos de caixa do investimento (CHEROBIM;

LEMES; RIGO, 2017). Para avaliar propostas de investimento, por meio do cálculo da TIR, é

necessário conhecer os montantes de dispêndio de capital e dos fluxos de caixa líquidos gerados



pela decisão, onde a TIR representará a rentabilidade do projeto expressa em termos de taxa de

juros, conforme Equação 2 (ASSAF NETO, 2003). 

(2)

 

Onde:
Tir: Taxa Interna de Retorno;
Fct: Fluxo de Caixa Líquido no momento n;
n: Duração do Projeto

Desta  forma,  a  TIR  caracteriza  a  taxa  de  remuneração  do  capital  investido,  pois,

representa a taxa de juros para a qual o valor presente das entradas de caixa resultantes do projeto

iguala o valor presente dos desembolsos do mesmo, sendo uma medida bastante utilizada no

orçamento de capital.  Além da TIR Lapponi  (2005),  considerada  ainda a  taxa requerida  que

representa o risco do projeto de investimento, ou seja, se refere ao destino dado ao capital da

empresa. A taxa requerida é obtida a partir dos custos dos fundos da empresa na data da avaliação

do projeto de investimento, e reflete o risco médio de todos os ativos da empresa (LAPPONI,

2005).

5 RESULTADO E DISCUSSÃO

Para verificar a viabilidade econômico-financeira do projeto, foi seguido dois caminhos, o

primeiro é o tempo de retorno do capital investido, e o segundo é o retorno descontado, que nada

mais é que o gasto da potencialidade das placas fotovoltaicas com o passar dos anos. Para isso foi

feito um levantamento do valor mensal gasto em energia elétrica bem como o valor de economia

que a OM conseguirá com a utilização da energia solar. Esse valor será usado como parâmetro

para verificarmos o tempo de retorno do capital investido. 

5.1 LEVANTAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

Buscando  informações  junto  a  Fiscalização  Administrativa  da  OM,  possibilitou  o

levantamento do consumo de energia elétrica da Unidade no período de um ano compreendido

entre julho de 2018 a julho de 2019, chegando ao consumo médio mensal de trinta e dois mil e

duzentos e quarenta kilowatt hora 32. 240 Kwh, no valor médio de R$ 24.473,00, com a tarifa

média de R$ 0,45, Distribuidora Gaúcha de Energia S/A (RGE).



5.2 ORÇAMENTOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA SOLAR NA OM

Para o projeto foi considerada a inclinação de 28 graus em relação ao plano horizontal,

que representa aproximadamente a inclinação dos telhados das instalações da OM, e também se

assemelha a latitude da região que é de 29 graus, essa informação é importante pois seguindo a

inclinação da  latitude  teremos um maior  aproveitamento  da  incidência  dos  raios  solares,  em

consequência uma maior captação de energia, segundo Portal Solar (2019).

Foram feitos três orçamentos em empresas especializadas na região para a realização do

projeto de captação de energia solar. Conforme a empresa Solled Energia, o valor total tanto de

mão de obra como de material para instalar o projeto que cubra os gastos de energia elétrica do

Batalhão foi de R$ 1.280.050,00 (um milhão duzentos oitenta mil e cinquenta reais), conforme a

empresa Sunning Energia Solar, o valor total e mão de obra como de material para instalar o

projeto que cubra os gastos de energia elétrica do Batalhão foi de R$ 1.130.010,00 (um milhão

cento e trinta mil e dez reais), e conforme empresa Ledin o valor total tanto de mão de obra como

de material para instalar o projeto que cubra os gastos de energia elétrica do Batalhão foi de R$

1.041.637,65 (um milhão quarenta e um mil seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco

centavos), conforme apresentado no Quadro 1 a seguir:

 Quadro 1. Orçamento dos Projetos

Composição do Sistema 
Fotovoltaico

Quantidade
Solled Energia Sunning Energia

Solar
Ledin

Módulos (painéis) em 
silício

832 825 808

Inversores (Conversor 
CC/CA)

9 9 9

Estrutura de fixação - - -
Mão de obra 1 1 1
Valor total do Projeto R$ 1.280.050,00 R$ 1.130.010,00 R$ 1.041.637,65
Geração de Energia 
Estimada

37.210 KWh/mês 38.520 KWh/mês 37.780 KWh/mês

Fonte: O autor, 2019

5.3 CALCULO DO RETORNO DO INVESTIMENTO

Através da análise da fatura observa-se que o valor do kWh pago para a fornecedora nos

meses de setembro e outubro de 2019 foi de R$ 1,05, percebe-se ainda que o valor do kWh pago



em horário de ponta,  que ocorre no período de três  horas consecutivas  no dia  definido pela

concessionária, exceto sábados, domingos e feriados que é maior que o horário fora de ponta.

Assim, decidiu-se verificar a média entre o horário de ponta e fora de ponta, dentro das bandeiras

tarifárias vigentes e dos consumos dos meses de setembro e outubro de 2019, acompanhado dos

valores totais pagos na fatura. Desta forma, obteve-se o valor médio pago de R$ 0,45 por kWh.

Foram desconsiderados para o cálculo da economia projetada os valores de ICMS, PIS/PASEP e

COFINS (tributos estes que fazem parte das faturas de energia elétrica). Tendo-se apresentado o

valor médio de geração dos projetos fotovoltaicos e o valor pago por kWh, chegamos ao valor

que  a  OM economizará  mensalmente.  Para tanto,  procede-se  um cálculo  simples  em que se

multiplica o valor-base do custo pela média de geração de kWh do sistema, por conseguinte, o

produto é multiplicado por doze. O Quadro 2 ilustra a economia mensal e anual projetada pelas

empresas  orçadas  após a  instalação do projeto..  Quadro 2 – Economia na fatura de energia

elétrica mensal projetada pelas empresas.

Solled Energia Sunning Energia Solar Ledin
Custo do KWh R$ 0,45 R$ 0,45 R$ 0,45
Demanda mensal 32.240 KWh 32.240 KWh 32.240 KWh

Economia mensal projetada R$ 15.690,25 R$ 14.602,75  R$ 14.960
Economia anual projetada R$ 188.283,00 R$ 175.233,00 R$ 179.520,00

Com  isso  conforme  apresentado  nos  quadros  1  e  2,  para  o  estudo  foi  escolhido  o

orçamento da empresa Ledin, pelo mesmo apresentar o menor custo e suprindo com eficiência as

necessidades da Unidade. O investimento necessário para a implantação do sistema fotovoltaico é

de R$ 1.041.637,65 (um milhão quarenta e um mil seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e

cinco  centavos),  A economia  anual  média,  é  de  R$ 179.520,00 (cento  e  setenta  e  nove mil

quinhentos e vinte reais). 

Tendo em vista que o tempo de vida útil de um sistema fotovoltaico é de 25 anos, utilizou-

se esse valor como parâmetro para o tempo de retorno do investimento.  Para taxa requerida

utilizada como taxa mínima de atratividade (TMA) aplicada aos cálculos, adotou-se o percentual

de 5% ao ano, que foi definida a partir da Taxa Selic. Efetuou-se a pesquisa do valor desta taxa,

no Banco Central do Brasil, referente ao dia 6 de novembro de 2019 (BCB, 2019). Os resultados

dos cálculos do Payback para o Projeto são demonstrados, conforme representado no Quadro 3. 



Quadro 3 – Cálculo do Payback simples e Payback descontado
Investimento –  R$ 1.041.637,65                  Taxa Requerida (TMA) – Ao ano -5,0% a.a

Fluxo de caixa Payback Simples Fluxo de Caixa
Descontado

Payback Descontado Ano

- R$ 1.041.637,65 - R$ 1.041.637,65
R$ 179.520,00 - R$ 862.117,65 R$ 170.971,42 - R$ 870.666,23 1
R$ 179.520,00 - R$ 682.597,65 R$ 162.829,93 - R$ 707.836,30 2
R$ 179.520,00 - R$ 503.077,65 R$ 155.076,12 - R$ 552.760,18 3
R$ 179.520,00 - R$ 323.557,65 R$ 147.691,54 - R$ 405.068,64 4
R$ 179.520,00 - R$ 144.037,65 R$ 140.658,61 - R$ 264.410,03 5
R$ 179.520,00   R$ 35.482,35 R$ 133.960,58 - R$ 130.449,45 6
R$ 179.520,00   R$ 215.002,35 R$ 127.581,51 R$ 2.867,94 7
R$ 179.520,00   R$ 394.522,35 R$ 121.506,20 R$ 124.374,14 8
R$ 179.520,00   R$ 574.042,35 R$ 115.720,19 R$ 240.094,33 9
R$ 179.520,00   R$ 735.562,35 R$ 110,209,70  R$ 350.304,03 10
R$ 179.520,00   R$ 933.082,35 R$ 114.961,62  R$ 465.265,65 11
R$ 179.520,00   R$ 1.112.602,35 R$ 99.963,45  R$ 565.229,1 12
R$ 179.520,00   R$ 1.292.122,35 R$ 95.203,28 R$ 660.432,38 13
R$ 179.520,00   R$ 1.471.642,35 R$ 90.669,79 R$ 751.102,17 14
R$ 179.520,00   R$ 1.651.162,35 R$ 86.352,18  R$ 836.454,35 15
R$ 179.520,00   R$ 1.830.682,35 R$ 82.240,18  R$ 918.694,53 16
R$ 179.520,00   R$ 2.010.202,35 R$ 78.323,98  R$ 997.018,51 17
R$ 179.520,00   R$ 2.189.722,35 R$ 74.594,26 R$ 1.071.612,77 18
R$ 179.520,00  R$ 2.369.242,35 R$ 71.042,15 R$ 1.142.654,92 19
R$ 179.520,00  R$ 2.548.762,35 R$ 67.659,19  R$ 1.210.314,11 20
R$ 179.520,00  R$ 2.728.282,35 R$ 64.437,33  R$ 1.274.751,44 21
R$ 179.520,00  R$ 2.907.802,35 R$ 61.368,88  R$ 1.336.120,32 22
R$ 179.520,00  R$ 3.087.322,35 R$ 58.446,56 R$ 1.394.566,88 23
R$ 179.520,00  R$ 3.266.842,35 R$ 55.663,39 R$ 1.450.230,27 24
R$ 179.520,00 R$ 3.446.362,35 R$ 53.012,75  R$ 1.503.243,02 25

TIR 16,89% VPL  R$ 1.503.243,02
Ano Meses Dias

Payback Simples 5 9 21
Payback

Descontado
6 0 8



Os resultados do Quadro 3 demonstram, que através do cálculo do Payback simples, são

necessários  5 anos,  9  meses  e  21 dias  para recuperar  o  investimento inicial  proposto de R$

1.041.637,65, já, segundo o cálculo do Payback descontado, esse mesmo investimento precisaria

de 6 anos e 8 dias para obter retorno. Nota-se que o valor presente líquido ao final do vigésimo

quinto ano será de R$ 1.503.243,02 e a taxa interna de retorno de 16,89%. Observa-se, ainda, que

apenas com a economia acumulada durante um período de 5 anos (R$ 179.520,00 x 9), é possível

identificar um valor total de R$ 1.077.120, ou seja, é R$ 35.483,00 superior ao custo total da

instalação do sistema de geração solar. Portanto, a partir de, aproximadamente, 5 anos, 9 meses e

21 dias o sistema já estará totalmente pago e gerando uma economia anual de R$ 179.520,13.

Após os 25 anos analisados, em valores totais, o Payback simples mostra um retorno de até R$

3.446.362,35 e o Payback descontado de R$ 1.503.243,02 evidenciando que ao final do tempo

utilizado como parâmetro o investimento cobre também os custos de manutenção, que se faz por

volta  de 10 a  15% do valor  inicial  (R$ 104.163,7,65 a  R$ 156.245,64).  A partir  da  TIR de

16,89%, estimasse que este projeto renda 11,89% acima da Taxa Selic o que sugere a viabilidade

do Projeto.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como escopo verificar a viabilidade do uso da energia solar nas

Organizações  Militares.  Esta  viabilidade  foi  direcionada  na  economicidade  que  o  sistema

proporcionará as  Unidades bem como na preocupação com a sustentabilidade fornecida pelo

mesmo.

Para isso demonstrou-se que os resultados baseados na redução de gastos com energia

elétrica,  tendo  o  retorno  do  investimento  calculado  com  a  técnica  do  Payback  simples,

descontado e com o Valor Presente Líquido, foram positivos e coerentes com o esperado.

O sistema fotovoltaico consegue proporcionar uma economia anual significativa para a

Unidade, tornando-se vantajosos economicamente. Além da economia anual, constatou-se que

existe a possibilidade das OM, buscar a especialização de seus recursos humanos de forma que

esses  atuem na instalação e  manutenção dos painéis solares,  reduzindo ainda mais  os custos

iniciais e custos futuros com a manutenção do sistema fotovoltaico.

Verificou-se que o grande obstáculo encontrado pela implantação e efetivação do sistema,

está ligado aos custos iniciais de sua instalação, este problema é agravado, principalmente devido



ao contingenciamento de recursos que os setores públicos enfrentam, além do grande número de

organizações militares existentes em todo o território nacional. 

É fato que a transformação energética apresenta perspectivas positivas para os próximos

anos,  a  diversificação da matriz  energética,  e  o  aumento  da procura  por  energias  renováveis

gerará  uma concorrência  positiva,  forçando  o  barateamento  dos  equipamentos,  bem como  o

incentivo  a  indústria  nacional  em  investir  nos  painéis  solares,  visto  que  a  maioria  dos

equipamentos utilizados são importados.

Este  estudo demonstra  orientações  positivas  sobre a  possibilidade da implantação dos

sistemas fotovoltaicos nas Organizações Militares, e uma vez implantados, difundem e valorizam

a preocupação da Força com a sustentabilidade, associada a preservação ambiental, que o uso da

energia solar proporciona. 

Constato ainda que este tema, deve ter um maior aprofundamento técnico especializado

por parte do Exército Brasileiro, a fim de realizar um planejamento mais plausível e seguro na

implantação do sistema fotovoltaico, de forma a conseguir adaptar e investir meticulosamente em

suas Unidades, tornando as autossuficientes na produção de energia elétrica. 
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