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RESUMO 

 
A 2ª Brigada de Infantaria de Selva, localizada na cidade de São Gabriel da 
Cachoeira, no estado do Amazonas, representa a presença do Exército Brasileiro na 
porção ocidental da floresta amazônica. Esta Grande Unidade dispõe de Pelotões 
Especiais de Fronteira destacados próximos das linhas limítrofes com a Colômbia, 
caracterizando as sentinelas avançadas na defesa da soberania nacional. O 3º 
Pelotão Especial de Fronteira, amostra deste estudo, localiza-se em área distante de 
centros populacionais e encontra-se desconectado de redes de transmissão de 
energia elétrica. Os gastos para o fornecimento de energia elétrica para este 
pelotão, baseada em grupos geradores movidos a óleo diesel, foram calculados na 
ordem de R$ 700.000,00 ao ano. O presente estudo demonstrou que projetos de 
fornecimento de energia elétrica através de matriz solar fotovoltaica são 
economicamente viáveis, possuindo o retorno financeiro em pouco mais de quatro 
anos. A segurança energética proporcionada por projetos dessa natureza extrapola 
o campo econômico, permitindo a futura instalação de sensores ligados aos projetos 
estratégicos do Exército e contribuindo para a adoção de matriz energética mais 
limpa e eficiente, alinhado com os compromissos ambientais da Força Terrestre. O 
estudo efetuado para o 3º Pelotão Especial de Fronteira possui potencial de ser 
aplicado em outras unidades militares, especialmente na região amazônica. 
 

 

Palavras-chave: Energia Solar, Pelotão Especial de Fronteira, Viabilidade Técnica e 
Econômica, Amazônia. 
 



 

ABSTRACT 

 

The 2nd Jungle Infantry Brigade, located in the city of São Gabriel da Cachoeira, in 
the state of Amazonas, represents the presence of the Brazilian Army in the western 
portion of the Amazon rainforest. This Great Unit has Special Border Platoons 
deployed close to the border lines with Colombia, characterizing the advanced 
sentries in the defense of national sovereignty. The 3rd Special Border Platoon, 
sample of this study, is located in an area far from population centers and is 
disconnected from electricity transmission networks. The expenses for the supply of 
electricity for this platoon, based on generator sets powered by diesel oil, were 
calculated in the order of R$ 700,000.00 per year. The present study demonstrated 
that electric power supply projects through a photovoltaic solar array are 
economically viable, having a financial return in just over four years. The energy 
security provided by projects of this nature goes beyond the economic field, allowing 
for the future installation of sensors linked to the Army's strategic projects and 
contributing to the adoption of a cleaner and more efficient energy matrix, in line with 
the Earth Force's environmental commitments. The study carried out for the 3rd 
Special Border Platoon has the potential to be applied in other military units, 
especially in the Amazon region. 
 
 

Keywords: Solar Energy, Border Special Platoon, Technical And Economic Viability, 
Amazon 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho pretende se debruçar sobre o estudo da viabilidade técnica e 

econômica da utilização de painéis fotovoltaicos para geração de energia elétrica em 

Pelotões Especiais de Fronteira (PEF) do Exército Brasileiro (EB), tendo o 3º PEF do 

CFRN/5º BIS como referência, objetivando a economia de recursos em comparação 

com a atual matriz energética adotada e proporcionando segurança energética 

àqueles aquartelamentos. 

Os Pelotões Especiais de Fronteira do Exército Brasileiro constituem 

importantes aquartelamentos para a fiscalização e presença das Forças Armadas 

nas mais distantes porções do território nacional, constituindo-se em sentinelas 

avançadas da defesa da soberania nacional e pólo para o desenvolvimento regional. 

Segundo matéria do Senado em Notícias, 2006, os PEF constituem 

vanguardas do Comando Militar da Amazônia (CMA), se distribuindo em pontos 

estratégicos da fronteira, quase sempre a beira de grandes rios, os únicos meios de 

locomoção em superfície, sendo dificilmente acessíveis por estradas.  

Para cumprir sua missão nos pelotões, cujo lema é “Vida, Combate e 

Trabalho” torna-se obrigatório a existência de pelo menos um médico, um dentista, 

um farmacêutico e um veterinário, além dos demais militares, cuja principal missão é 

servir de sentinela avançada. O comandante do pelotão, geralmente, “um tenente 

com pouco mais de 25 anos que exerce o papel de comandante militar, prefeito, juiz 

de paz, delegado, gestor de assistência médico odontológica, administrador do 

programa de inclusão digital e o que mais for necessário assumirem nas 

comunidades carentes das imediações, esquecidas pelas autoridades municipais, 

estaduais e federais” (VARELLA, 2006, p.12) é a personificação do poder estatal 

exercido. No contexto das atribuições e missões subsidiárias inerentes ao Estado 

Brasileiro nas regiões fronteiriças da Amazônia Ocidental, a segurança energética 

representa importante aspecto a ser buscado pela Força Terrestre visando o melhor 

cumprimento das suas missões constitucionais.  

A segurança energética, segundo Paiva, et al (2017), em termos gerais 

estaria relacionada à diversas questões que envolvam a garantia dos recursos 

energéticos essenciais à manutenção e o desenvolvimento sustentável de uma 

região. 
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Partindo de uma definição mais ampla, a segurança energética a capacidade 

de preservar os meios de fornecimento de energia e de proteger toda a cadeia de 

suprimento de energia e de infra-estrutura energética, a partir de um conjunto de 

medidas preventivas, regulatórias e afirmativas, com o objetivo de estabelecer um 

equilíbrio entre as necessidades de sobrevivência dos atores e as expectativas de 

ordenamento do sistema (GALVÃO, 2008). 

O uso de energia fóssil é preocupante no âmbito mundial. Em seu uso para 

geração de energia elétrica, a matriz mundial é composta predominantemente por 

gás natural, carvão mineral e petróleo. Segundo a Agência Internacional de Energia, 

em 2016, 65,1% do total da energia elétrica gerada no mundo foi proveniente de 

uma dessas matérias primas. Essas fontes causam elevados impactos ambientais 

como chuva ácida e destruição da camada de ozônio, devido a liberarem para a 

atmosfera gás carbônico proveniente da sua queima (AKERLOF, 1970).  

Atualmente a demanda energética de abastecimento é cada vez maior, 

principalmente, quando falamos no aumento populacional e na ampla utilização dos 

recursos tecnológicos. Observando esse cenário, a necessidade de se investir em 

novas formas de energia e tecnologia torna-se cada vez mais indispensável, visto 

que a adoção da geração alternativa possibilite um baixo impacto ambiental e que 

apresente uma boa solução (GALDINO, 2016). 

Dentre as fontes de energia alternativas, a geração solar fotovoltaica vem 

ganhando destaque graças a sua baixa emissão de poluentes, a necessidade de 

pouca manutenção e principalmente por gerar energia localmente, ou seja, não 

necessita de linhas de transmissões que provocam perdas e impactos ambientais 

(IMHOFF, 2007). 

Além da contribuição de redução da utilização de recursos derivados do 

petróleo, a energia solar fotovoltaica também pode ser utilizada em diferentes 

sistemas como de irrigação de culturas, de refrigeração de alimentos, vacinas e 

remédios, aquecimento e iluminação (MARTINS et al, 2004), ficando claro a 

importância da energia solar fotovoltaica ser estudada e de ser ampliada nos 

diversos tipos de setores contribuindo com o meio ambiente e a economia do pais 

(OLIVEIRA, 2017). 

O Brasil apresenta uma das maiores capacidades mundiais para a geração de 

energia solar fotovoltaica, uma vez que grande porção do seu território está 

localizado próximo à linha do Equador, fazendo com que o índice de incidência solar 
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não varie muito, podendo a média de radiação solar diária variar de cinco a oito 

horas (ANEEL, 2002) 

O uso de painéis fotovoltaicos para obtenção de energia elétrica pode 

representar redução de custos para manutenção das tropas destacadas nos 

Pelotões Especiais de Fronteira, além de reduzir os custos e emissões de poluentes 

oriundos da utilização de combustíveis fósseis para os mesmos fins.  

No contexto do emprego operacional do Pelotão Especial de Fronteira, essas 

unidades apresentam papel estratégico no monitoramento e vigilância da Faixa de 

Fronteira Brasileira. Neste escopo, o Programa Estratégico do Exército denominado 

Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) vem desenvolvendo 

um sistema de sensoriamento e de apoio a decisão em apoio ao emprego 

operacional, cujo propósito é fortalecer a presença e a capacidade de 

monitoramento na faixa de fronteira. 

As missões dos Pelotões Especiais de Fronteira extrapolam cada vez mais a 

estratégia da presença e povoamento, assumindo papel de vetor dos programas 

estratégicos atuais. Na atualidade, os Pelotões Especiais de Fronteiras deveriam ser 

pensados como “sensores de inteligência”, e não mais como fomentadores do 

povoamento como eram feito no passado (RODRIGUES, 2020). 

O Subprojeto de Apoio à Atuação do SISFRON tem como função primordial 

prover os materiais, equipamentos e suprimentos necessários para garantir o 

cumprimento das missões operacionais dos pelotões especiais de fronteira, 

destacamentos de fronteira, subunidades, batalhões, dentre outras Organizações 

Militares (ANDRADE et al., 2019). 

As características fisiográficas do 3⁰ PEF da 2ª Bda Inf Sl impõem condições 

precárias de fornecimento de energia elétrica. Atualmente, não existe a presença da 

rede de transmissão convencional de energia elétrica na região onde se encontra, 

obrigando a instalação de geradores movidos à diesel neste aquartelamento, o que 

poderia gerar interrupção do fornecimento de energia elétrica. 

A segurança energética, neste prisma, revela-se primordial para proporcionar 

as capacidades necessárias ao Pelotão Especial de Fronteira para estabelecer-se 

como vetor de sensoriamento no SISFRON. 

O presente estudo busca realizar a avaliação da viabilidade técnica e 

econômica para a instalação de energia elétrica fotovoltaica no 3⁰ Pelotão Especial 
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de Fronteira da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, como alternativa ao uso de 

geradores movidos à diesel. 

 

1.1 O PROBLEMA 

 

O aumento da demanda de energia elétrica em todo mundo, aliada à 

necessidade de diminuir a emissão de agentes poluentes na atmosfera 

contribuem para diminuir a dependência de combustíveis fósseis para a geração 

de energia e a busca por novas fontes de energia para a geração de eletricidade 

(VILLALVA & GAZOLI, 2013).  

Projetos estratégicos do Exército possibilitarão a instalação de modernos 

sensores de monitoramento no Pelotão Especial de Fronteira, demandando a 

estabilização do fornecimento de energia elétrica. 

Considerando o uso judicioso dos recursos orçamentários do Exército 

Brasileiro, sua contribuição para a preservação ambiental no ambiente 

amazônico e, sobretudo a missão operacional desempenhada pelos Pelotões 

Especiais de Fronteira, a energia fotovoltaica constitui importante alternativa 

para o uso de combustíveis fósseis para obtenção de energia elétrica. 

Projetos de implantação de energia elétrica fotovoltaica no 3⁰ Pelotão 

Especial de Fronteira da 2ª Brigada de Infantaria de Selva é tecnicamente e 

economicamente viáveis? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Os resultados que se pretendem alcançar com o presente trabalho são o 

levantamento das condições sobre a viabilidade técnica e econômica para a 

instalação de projetos de obtenção de energia elétrica fotovoltaica no 3⁰ Pelotão 

Especial de Fronteira da 2ª Brigada de Infantaria de Selva. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Com a finalidade de permitir a conquista do objetivo deste trabalho num 

desenvolvimento lógico, coerente e progressivo, foram levantados os seguintes 

objetivos específicos: 

a) Caracterizar a 2ª Bda Inf Sl e seus PEF; 

b) Determinar o custo de instalação de sistemas de geração de energia 

elétrica fotovoltaica em PEF; 

c) Calcular o custo de operação dos atuais geradores movidos à diesel para 

geração de energia no 3 ⁰ PEF; 

d) Comparar os custos do atual sistema de geração de energia com o sistema 

fotovoltaico; e 

e) Concluir sobre a viabilidade de instalação de sistemas fotovoltaicos para 

obtenção de energia solar no 3⁰ PEF. 

  

1.3 HIPÓTESE 

 

A instalação de sistemas geradores de energia elétrica solar fotovoltaica no 3⁰ 

Pelotão Especial de Fronteira da 2ª Brigada de Infantaria de Selva é  

economicamente viável. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O estudo de viabilidade é aquele que fará análises e avaliações do ponto de 

vista técnico e econômico, promovendo recomendações e alternativas para a 

execução do projeto, mensurando se o programa, terreno, legislações e custos 

estão alinhados com os objetivos do projeto. Realiza-se neste momento a estimativa 

de custos, o impacto ambiental, o prazo para realização dos projetos, a origem dos 

recursos e a realização a obra em si (DE & SOUZA, 2016). 

Pela dificuldade de acesso ao local e falta de conhecimento específico para 

elaboração de todas as variantes do estudo de viabilidade, este trabalho enfocará na 

viabilidade econômico-financeira. 

Deste modo, a linha de pesquisa utilizará modelos de sistemas geradores de 

energia solar fotovoltaica já mensurados em Organizações Militares das Forças 
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Armadas Brasileiras que se assemelham aos PEF de São Gabriel da Cachoeira 

como referência para cálculo dos custos do projeto.  

Não serão estudados os impactos ambientais bem como os custos de 

transporte dos materiais necessários para a instalação dos projetos de geração de 

energia solar fotovoltaicas. 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

A presente pesquisa pretende fornecer um subsídio para o estudo da 

possibilidade de instalação de sistemas solares fotovoltaicos para geração de 

energia elétrica no 3⁰ PEF da 2ª Brigada de Infantaria de Selva. 

Além de obras de infraestrutura, os militares foram catalisadores da ocupação 

de desenvolvimento da urbanização da região amazônica quando, desde a década 

de 1970, passaram a transferir unidades militares para a região. Como ressaltado 

por Soares, a idéia força era lançar a criação de novos núcleos urbanos: “e que os 

quartéis dos Destacamentos de Fronteiras sejam crisálidas de núcleos populacionais 

bem organizados, bem providos de resistência orgânica e perfeitamente 

aparelhados para se transformarem em futuras cidades. Essa é a FRONTEIRA 

VIVA” (SOARES, 2004)  

Os assuntos relacionados com a segurança transnacional incluem, como o 

nome indica, ameaças não-militares que cruzam as fronteiras e que 

simultaneamente ameaçam a integridade social e política dos Estados ou mesmo a 

saúde dos seus habitantes, bem como a sua qualidade de vida. 

Neste contexto, os Pelotões Especiais de Fronteira exercem papel primordial 

na manutenção da soberania nacional e projeção do poder do Estado na Faixa de 

Fronteira, especificamente na Fronteira com a Colômbia na guarnição de São 

Gabriel da Cachoeira – Amazonas. 

Os investimentos previstos no Programa Amazônia Protegida englobando a 

criação de 28 novos pelotões especiais de fronteira mostram uma vontade do 

Exército em adensar sua presença na região. Com esse esforço orçamentário, 

cresce de importância a adoção de modelo a ser desenvolvido na faixa de fronteira 

para aplicar esses recursos de forma sustentável e eficiente. O programa Amazônia 

Protegida (PAP) representa um conjunto de projetos voltados para o fortalecimento 

da presença militar terrestre (PATRICE & DHENIN, 2010.). 
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A instalação de sistemas limpos de geração de energia, além de 

proporcionarem economia de recursos orçamentários, estará alinhado com a 

preservação do meio ambiente e com a manutenção da operacionalidade da tropa. 

A sustentabilidade tem como fim a preservação do meio ambiente para não 

comprometer os recursos naturais das gerações futuras. Nessa perspectiva, a ISO 

14001 (ABNT, 2006) define o conceito de Gestão Ambiental para o sistema de 

gestão global da organização como sendo a forma pela qual a organização gerencia 

suas atividades buscando a otimização do desempenho ambiental via planejamento. 

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 (SOUZA JÚNIOR et al., 

2019). 

 

1.6 O PELOTÃO ESPECIAL DE FRONTEIRA 

 

Primeiramente, antes de caracterizar o PEF é preciso descrever o ambiente em 

que o mesmo se insere, a Amazônia. Segundo a enciclopédia Barsa (2000), a Pan 

Amazônia corresponde à região natural, ecologicamente semelhante situada ao 

norte do continente sul-americano, formada pela bacia do Rio Amazonas. Esta 

região abrange parte de nove países tributários da bacia do Amazonas: Brasil, 

Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, Colômbia, Suriname, Guiana e Guiana Francesa.  

Ocupando uma superfície de 7,7 milhões de quilômetros quadrados a Pan-Amazônia 

representa: a vigésima parte da superfície terrestre; 2/5 da América do Sul; 1/5 da 

disponibilidade mundial de água doce (líquida e superficial); 1/3 das reservas 

mundiais de florestas latifoliadas, estendendo-se por três fusos horários. Em 

contraste, esta imensidão de terras, águas e florestas abriga apenas dois e meio 

milésimos da população mundial. 

 Em se tratando de Amazônia Legal, este é um termo cunhado para fins de 

planejamento. A Amazônia legal abriga cerca de 66% das terras amazônicas, 

ocupando cerca de 59,1% da área do país e correspondendo a 5.033.072 km². 

Amazônia brasileira é nove vezes maior que a França e equivale a catorze vezes o 

da Alemanha, correspondendo à somatória da área de 32 países da Europa 

Ocidental. Somente a reserva Ianomâmi é três vezes o tamanho da Holanda; e a ilha 
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de Marajó, que fica na embocadura do rio Amazonas, é maior que alguns países 

como a Suíça ou a Bélgica (LORCH, 2000). 

 A percepção da importância estratégica e geopolítica da Amazônia é 

estabelecida, inicialmente, em relação direta com seus 11 mil km de fronteiras 

terrestres e 1,6 mil km de fronteira marítima. Alem disso, a boa navegabilidade de 

sua bacia fluvial, conectada ao oceano Atlântico, permite que a Amazônia se articule 

comercialmente com os Estados Unidos e União Européia (VIDIGAL, 2002). 

  Além desta extensão significativa, há que se notar também o aspecto da 

densidade da floresta amazônica, onde se estima que tenha de 500 a 700 toneladas 

de matéria verde viva por hectare, incluindo caules, troncos e raízes. No caso 

amazônico, a riqueza das florestas tropicais está na massa vegetal, não no solo, ou 

seja, o suprimento vital de alimento da floresta esta armazenado em sua própria 

folhagem - as folhas das árvores caem e se decompõem rapidamente para que seus 

nutrientes possam ser reaproveitados no menor tempo possível pelos vegetais ao 

redor (BRASIL, 2000). 

 Aos problemas ambientais, somam-se outros de magnitude semelhante, como 

narcotráfico, imigrações, exploração dos recursos minerais, questões indígenas, 

entre outros, evidenciando a importância da estratégia da presença do Exército 

Brasileiro na fronteira da Amazônia com outros países, em especial substanciado 

pelos Pelotões Especiais de Fronteira. 

O Pelotão Especial de Fronteira é uma organização ímpar no Exército 

Brasileiro. Em sua estrutura, é composto por um Pelotão de Fuzileiros de Selva e 

uma seção administrativa de elementos desatacados. Segundo a Agência Senado, 

os Pelotões Especiais de Fronteira são uma espécie de vanguarda avançada do 

Comando Militar da Amazônia (CMA). Compostos em média por 50 soldados e 

oficiais, e obedecendo a padrões arquitetônicos assemelhados, eles se distribuem 

em pontos estratégicos de fronteira, quase sempre localizados à beira dos grandes 

rios amazônicos, únicos meios de locomoção em superfície. 

A importância dos PEF para a proteção das fronteiras e, conseqüentemente 

para a própria sobrevivência do Estado, é inegável. Pois a fronteira ordenada 

fortalece o Estado e protege a sua população, trabalho realizado pelos PEF. Ao 

mesmo tempo, em que se observa a função desenvolvimentista através do trabalho 

específico realizado nas comunidades fronteiriças promovidos pelos PEF. 

(BARDESIO, 2010). 
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1.7 A ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

A sustentabilidade tem como fim a preservação do meio ambiente para não 

comprometer os recursos naturais das gerações futuras. Nessa perspectiva, a ISO 

14001 (ABNT, 2006) define o conceito de Gestão Ambiental para o sistema de 

gestão global da organização como sendo a forma pela qual a organização gerencia 

suas atividades buscando a otimização do desempenho ambiental via planejamento. 

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  

Ao encontro dessas premissas está o potencial energético brasileiro, muito 

maior que países mais desenvolvidos e evidenciando uma possibilidade de 

aproveitamento de energia limpa de forma eficiente (FARRET, 2010). Segundo 

SOUZA JÚNIOR et al. (2019), entre as técnicas de aproveitamento da energia solar 

destaca-se o uso de painéis fotovoltaicos onde a energia luminosa é convertida 

diretamente em energia elétrica. Esta forma de geração de energia recebeu 

regulação no Brasil através da Resolução Normativa n. 482, publicada em abril de 

2012, a qual estabelece as condições para o acesso e regulamenta o sistema de 

compensação de energia elétrica. 

Ainda que a economia conseguida por meio desses coletores compense as 

aplicações financeiras de sua instalação, é importante salientar que, no caso da 

energia fotovoltaica, o usuário deixa de ser mero consumidor, passando a ser um 

auto produtor de energia elétrica. O que é uma situação bastante diferenciada, e nos 

remete a viabilidade de projetos especialmente no âmbito das organizações 

governamentais cuja adoção dos painéis solares implica em fortes investimentos 

públicos (SOUZA JÚNIOR et al., 2019). Entretanto, no presente estudo, pelas 

características da região do 3⁰ Pelotão Especial de Fronteira de São Gabriel da 

Cachoeira, esse sistema integrado de fornecimento de energia não será foco do 

estudo. 

 Os sistemas fotovoltaicos mais comuns atualmente são aqueles que 

trabalham concomitantemente à rede elétrica da distribuidora de energia, chamados 

de sistemas On Grid. De forma sucinta, o painel fotovoltaico gera energia elétrica em 

corrente contínua e, após convertê-la para corrente alternada, é injetada na rede de 
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energia elétrica. Tal conversão se dá pela utilização do inversor de freqüência, que 

realiza a interface entre o painel e a rede elétrica. (PEREIRA & OLIVEIRA, 2013). 

 Outro tipo de sistema disponível no mercado atualmente é o sistema 

chamado Off Grid. Este sistema trabalha de forma isolada à rede elétrica 

convencional. São sistemas que não dependem da rede elétrica convencional para 

funcionar, sendo possível sua utilização em localidades carentes de rede de 

distribuição elétrica. Existem dois tipos de autônomos: com armazenamento e sem 

armazenamento. O primeiro pode ser utilizado em carregamento de baterias de 

veículos elétricos, em iluminação pública e, até mesmo, em pequenos aparelhos 

portáteis (VILLALVA & GAZOLI, 2012). Enquanto o segundo, além de ser 

freqüentemente utilizado em bombeamento de água, apresenta maior viabilidade 

econômica, já que não utiliza instrumentos para o armazenamento de energia 

(PEREIRA & OLIVEIRA, 2011). 

 

1.8 A VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA EM PROJETOS SOLARES  

 

Apesar de a energia solar ser abundante e o Brasil apresentar potencial 

gerador de energia fotovoltaica privilegiado no mundo devido a sua localização 

geográfica, a instalação de projetos nesta área acarretam custos muitas vezes 

elevados. 

Os mencionados custos podem representar um óbice para esses projetos, 

especialmente para o setor público, afetado peças questões orçamentárias e 

medidas de racionamento e austeridade financeira, requerendo previsões e análises 

da viabilidade econômica e financeira. Estudos de viabilidade fornecem a estimativa 

de um valor a ser adicionado ao projeto diante de uma oportunidade de seu retorno 

no tempo (SOUZA JÚNIOR et al., 2019). Hirschfeld (2009) explica que para existir a 

viabilidade os benefícios resultantes de um investimento devem ser maiores que os 

custos aplicados. 

O prazo de recuperação de um capital aplicado é uma das primeiras das 

principais medidas assumidas. Costuma dizer respeito ao prazo máximo tolerado 

para a recuperação do capital aplicado. Um dos métodos para mensurar o tempo de 

recuperação de um investimento é a aplicação do Payback, também denominado 

tempo de repagamento do investimento ou do empréstimo (FAMÁ e BRUNI, 2003). 
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O Payback nada mais é do que a quantidade de períodos que se leva para 

recuperar o investimento aplicado, ou seja, o tempo que leva para zerar o fluxo 

acumulado (MOTTA et al., 2009). Esta é uma fórmula simples, fácil e direta para 

estimar o prazo de retorno, bastando verificar o prazo para que o saldo do 

investimento seja igual a zero (FAMÁ e BRUNI, 2003). 

Segundo (SOUZA JÚNIOR et al., 2019): “Como não se utiliza do custo de 

capital, a soma do saldo de investimento é feita através dos valores nominais, para 

atestar a viabilidade de um projeto segundo Payback, este, deve ser menor que o 

prazo de recuperação do que foi investido. Quando o valor do Payback for igual ao 

prazo de recuperação haverá indiferença na aceitação ou não do projeto e, caso o 

Payback seja maior que o prazo de recuperação o projeto é inviável e não deve ser 

aceito”. 

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. Este método utiliza 

como parâmetro uma taxa mínima de atratividade, que no caso deste estudo será a 

taxa SELIC atual. 

Por ser um método muito simples, é recomendado o uso do Payback 

juntamente com outros indicadores, como o Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa 

Interna de Retorno (TIR). 

O Valor Presente Líquido (VPL) é obtido por meio do somatório dos fluxos de 

caixas descontados para a data atual ou presente resultando na adição de todos os 

fluxos de caixa na data zero. Já a TIR 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 

(SOUZA JÚNIOR et al., 2019). 
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2 METODOLOGIA 

 

Nessa seção é apresentada a metodologia que foi utilizada para 

desenvolver o trabalho, evidenciando-se os seguintes tópicos: tipo de pesquisa, 

coleta de dados, tratamento de dados e limitações do método. 

O presente estudo foi realizado, principalmente, por meio de uma 

pesquisa bibliográfica, pois baseou-se sua fundamentação teórico-metodológica 

na  investigação sobre os assuntos relacionados ao estudo de viabilidade 

técnica e econômica de projetos de geração de energia elétrica fotovoltaica  em  

livros, manuais e artigos de acesso livre ao público em geral, incluindo-se 

nesses aqueles disponibilizados pela rede mundial de computadores. 

No intuito de atingir os objetivos propostos o presente estudo fez uso de 

uma pesquisa exploratória de caráter quantitativo, visto que se aplicam cálculos 

econômico-financeiros com a finalidade de verificar a viabilidade do investimento 

em questão. 

O universo desta pesquisa foram os Pelotões Especiais de Fronteira da 

2ª Brigada de Infantaria de Selva. A amostra se constituiu do 3⁰ Pelotão Especial 

de Fronteira localizado na comunidade de São Joaquim, por representar um 

aquartelamento isolado, onde o fornecimento de energia se baseia integralmente 

na utilização de geradores movidos a combustíveis fósseis. 

Esta pesquisa obteve os meios de informação utilizando pesquisa 

bibliográfica de literatura (livros, trabalhos acadêmicos, jornais, revistas e redes 

eletrônicas) de fontes confiáveis e com dados pertinentes aos propostos no 

referencial teórico. Nesta oportunidade, foi feito a seleção da documentação que 

foi utilizada para atingir os objetivos do trabalho. Foi efetuado uma pesquisa 

buscando levantar o consumo atual de combustíveis fósseis para geração de 

energia elétrica na amostra buscando gerar subsídios para estudos 

comparativos de viabilidade. 

O custo para aquisição do diesel foi mensurado através dos meios 

eletrônicos de pregão para aquisição de combustível para geração de energia do 

governo federal. Da mesma forma, o levantamento do orçamento para instalação 

de sistema gerador de energia elétrica solar fotovoltaica foi obtido através de 

consulta a pregões eletrônicos. 
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Os valores levantados como custo de instalação de sistemas geradores 

de energia elétrica fotovoltaica para unidades isoladas foram comparados com o 

gasto anual para aquisição de insumos para geração de energia utilizando 

geradores à combustíveis fósseis. 

Os métodos aplicados para tratamento dos dados compreenderam 

Payback simples, Payback descontado, Taxa Interna de Retorno (TIR) e Valor 

Presente Líquido (VPL). Para efeito comparativo, o estudo estimou o consumo 

de combustível para a geração de energia durante 24 horas por dia. 

Diante dos resultados obtidos, foram constituídos índices que ensejaram 

a comparação com o que foi o investimento do projeto solar, determinando em 

última instância, a exeqüibilidade ou não da implantação do sistema de energia 

solar fotovoltaica. O custo de instalação teve como referência a busca em 

pregões eletrônicos. Em seguida foram discutidos valores inerentes à viabilidade 

econômico-financeira. Por fim, foram exibidos os indicadores obtidos e 

apresentado o tempo de retorno do investimento no projeto de captação de 

energia solar fotovoltaica. 

O método escolhido possui limitações, haja vista que por se tratar de 

uma pesquisa bibliográfica, estará limitada às consultas realizadas pelo autor, 

que buscará a maior variação possível.  

O levantamento dos custos de transporte dos insumos para geração de 

energia solar não foi executado devido às restrições de tempo e às dificuldades 

de acesso e tratamento de informações.  

Os valores de manutenção dos sistemas gerados de energia através de 

meios fósseis e solares não foram mensurados devido a exigirem estudos 

técnicos de campo, inexeqüíveis na presente pesquisa. 
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3 A 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 

 

A 2ª Brigada de Infantaria de Selva tem suas origens na criação da 5ª 

Brigada de Infantaria no Rio de Janeiro em 1915, oriunda da 1ª Brigada Estratégica 

de 1908. No início da década de 1960, a 5ª Brigada de Infantaria foi transferida para 

a cidade de Niterói, recebendo a designação de 2ª Brigada de Infantaria Motorizada. 

No final da década de 1990, a 2ª Brigada de Infantaria recebeu a 

denominação de “Brigada Araribóia”, em homenagem ao caíque indígena 

considerado o fundador de Niterói.  

Em 2004, O Cmt do Exército emitiu a diretriz para transferência da 2ª 

Brigada de Infantaria Motorizada para São Gabriel da Cachoeira – Amazonas e sua 

transformação em 2ª Brigada de Infantaria de Selva. 

A presença militar na cidade de São Gabriel da Cachoeira remonta à década 

de 1970, com a transferência  da 1ª Companhia do 1º Batalhão de Engenharia de 

Construção (1ª/1º BEC) para o município, como objetivo de desenvolver a região e 

implantação dos subtrechos da BR-307/AM: São Gabriel da Cachoeira (AM) até 

Cucuí (AM) e Perimetral Norte (BR-210) até Benjamin Constant (AM) (BRASIL, 

2020). 

 

3.1 A CIDADE DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA 

 

São Gabriel da Cachoeira é o maior município amazonense em extensão 

territorial. Localiza-se no extremo noroeste amazônico, fazendo fronteira 

internacional com Colômbia e Venezuela. Segundo o Censo realizado pelo IBGE em 

2010 possui uma população de 37.300 habitantes, dos quais cerca de 90% se 

declara indígena, parcela da população que é composta por 23 etnias de quatro 

diferentes famílias lingüísticas como Tukano Oriental, Aruak, Maku e Yanomami. 

(IUBEL, 2012). 
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Figura 1: Terras Indígenas em São Gabriel da Cachoeira 

Fonte: Site da 2ª Brigada de Infantaria de Selva 

 

Quanto a diversidade lingüística, o município, segundo o Instituto 

Socioambiental (ISA), possui No Noroeste Amazônico são faladas mais de 20 

línguas, de três grandes famílias lingüísticas: Tukano Oriental, Aruak e Maku. As 

línguas da família Tukano Oriental - diz-se assim para diferenciá-los dos Tukano 

Ocidentais, que habitam nas fronteiras entre Colômbia, Equador e Peru - 

predominam no Uaupés e no Apapóris, enquanto os falantes da família Aruak são 

mais comuns no Içana. Algumas línguas, como o Tukano e o Baniwa, são faladas 

por alguns milhares de pessoas, e outras, como o Dow, por apenas poucas 

dezenas. 
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Figura 2: Famílias Lingüísticas do Alto e Médio Rio Negro 

 

Fonte: Site do Instituto Socio-Ambiental 

 

3.2 O A ARTICULAÇÃO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 

 

A 2ª Brigada de Infantaria de Selva está distribuída nos municípios de São 

Gabriel da Cachoeira, Santa Izabel do Rio Negro e Barcelos, todos no estado do 

Amazonas. Esta Grande Unidade possui as seguintes Organizações Diretamente 

Subordinadas: 3º BIS, CFRN/5º BIS, 2º B Log Sl, 2º Pel Com Sl, 2º Pel PE e a Cia C 

2ª Bda Inf Sl. Além destes, a 21ª Companhia de Engenharia de Construção completa 

a Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, porém subordinada ao 2º Grupamento de 

Engenharia, sediado em Manaus-AM. 
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Figura 3 – Organograma da 2ª Brigada de Infantaria de Selva 

 

Fonte: Site da 2ª Bda Inf Sl – 2020 

 

O CFRN/5º BIS ainda possui sobre sua responsabilidade sete PEF, nas 

comunidades de Yauaretê, Querari, São Joaquim, Cucuí, Maturacá, Pari - Cachoeira 

e Tunuí.  

 

Figura 4 – Articulação da 2ª Bda Inf Sl 

 

Fonte: Palestra, 2020 
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Quanto à dispersão territorial, a 2º Bda Inf Sl é responsável por uma área de 

294.496 Km2, possuindo mais de 90 mil habitantes. A sede da Bda está localizada a 

856 Km em linha reta de Manaus e 1146 Km por via fluvial. As distâncias entre a 

sede da Bda e os PEF variam entre 360 Km (Yauaretê) e 160 KM (Maturacá), 

considerando o transporte aéreo. 

 

Figura 5 – Área e população  

 

Fonte: Palestra, 2020 

Figura 6 – Distâncias da 2ª Bda Inf Sl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: palestra, 2020 
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3.3 O FORNECIMETNO DE ENERGIA ELÉTRICA NO 3º PEF 

 

O 3º PEF localiza-se em porção estratégica da Cabeça do Cachorro, 

constituindo-se na presença do Exército junto ao Rio Içana, um importante afluente 

do Rio Negro, vigiando esta via de acesso à cidade de São Gabriel da Cachoeira e 

conseqüentemente à Manaus. 

O PEF possui algumas comunidades indígenas ao seu redor, em sua maioria 

da etnia Kuripaco. A localidade não possui fornecimento regular de energia elétrica. 

Ademais, o acesso à essa região por via fluvial é demasiadamente demorado e 

custoso, fruto das inúmeras cachoeiras ao longo do Rio Içana.  

O PEF possui uma Micro Usina Hidrelétrica. Segundo relatório do 2º 

Grupamento de Engenharia, sediado em Manaus, a usina tinha uma capacidade de 

geração de 60 KW, utilizando uma turbina Francis Espiral com seus acessórios. Com 

um desnível de apenas 10m, necessita de uma vazão de 600 l/s para gerar a 

potência acima. Como o igarapé onde foi construída a usina não tem essa vazão, foi 

necessário projetar uma barragem de dimensões razoáveis para acumular água. 

Distante do Pelotão cerca de 8 (oito) km, foi necessário montar subestação 

elevadora e abaixadora para a transmissão da energia em 13,8 kV. Também foi 

necessária a abertura de uma estrada de acesso para transportar material, com o 

auxílio de um pequeno trator, bem como dos índios da comunidade Kuripaco, 

existente nas proximidades do Pelotão. As obras foram iniciadas em dezembro de 

1990 e devido à dificuldade na construção da barragem entrou em operação 

somente em 1994. 

Ainda segundo o referido relatório, a fabricante das maquinas da turbina de 

São Joaquim também é a empresa HISA, antiga LINDNER, que possui parque fabril 

Joaçaba-SC, foi comprada pelo grupo multinacional WEG, localizado em Jaraguá do 

Sul SC. Em contato feito com a WEG foi informado que a empresa deixou de atual 

no segmento de fabricação de turbinas de baixa potência até 200kW, logo não 

possui interesse em fabricar peças e uma eventual nova turbina Francis Espiral para 

a MUHE de São Joaquim.  

Importante ressaltar que não adianta colocar a usina em operação, se a linha 

de transmissão e rede de distribuição no PEF não estiverem operantes, pois a 

energia será gerada no local da usina, mas não irá chegar ao pelotão. 
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Segundo relatos do militares do PEF durante a visita do 2º Grupamento de 

Engenharia, o igarapé que foi represado para construção da barragem sofreu nos 

últimos anos uma considerável redução em sua vazão por perdas e desvio natural 

de seu curso d’água, o que compromete atualmente a capacidade de geração de 

energia da usina condenando praticamente a usina a ser desativada. 

 

Figura 7 – Barragem MUHE 3º PEF – São Joaquim 

 

Fonte: 2º Grupamento de Engenharia 

 

Figura 8 – Casa da Turbina MUHE 3º PEF – São Joaquim 

 

Fonte: 2º Grupamento de Engenharia 
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Figura 9 – Lago da Barragem MUHE 3º PEF – São Joaquim 

 

Fonte: 2º Grupamento de Engenharia 

 

A construção e manutenção de uma usina relativamente cara, devido à pouca 

disponibilidade de opções de suprimento, dificuldade de transporte e complexidade 

em peso e volume das peças. 

No caso de São Joaquim, a MUHE acabou-se revelando nos últimos anos ser 

dispensável, pois observa-se que o PEF considera, devido à grande distância e 

dificuldade de acesso a usina, ser mais compensador racionar diariamente a 

geração de energia com grupos geradores do que manter e operar a referido MUHE. 

O 2º Grupamento de Engenharia estima um custo de modernização e 

recuperação da MUHE, bem como linha de transmissão, de cerca de R$ 700.000,00 

a R$ 900.000,00, trocando todo o maquinário, mas tendo em vista toda as 

complicações logísticas de operação e manutenção da usina devido à grande 

distância, problemas na barragem e redução de vazão do igarapé, acaba se 

tornando inviável recuperar a micro usina. 

A geração atual de energia elétrica no PEF atualmente é feita exclusivamente 

através de geradores à diesel. Este aquartelamento possui 03 (três) modelos, com 

baixa disponibilidade: 

 01 (um) NAGANO de 65 KVA – INDISPONÍVEL; 

 01 (um) HEIMER de 40 KVA – INDISPONÍVEL; 

 01 (um) STEMAC de 150 KVA – DISPONÍVEL. 



33 

Os grupos geradores são ligado em revezamento durante 10 horas por dia em 

2 turnos diferentes devido às restrições ao fornecimento de óleo diesel e ao elevado 

consumo do Gerador de 150KVA. 

 

Figura 10 – Grupo Gerador do  3º PEF – São Joaquim 

  

Fonte: 2º Grupamento de Engenharia 

 

Figura 11 – Grupo Gerador do  3º PEF – São Joaquim 

 

Fonte: 2º Grupamento de Engenharia 

 

A melhor solução seria inserir o PEF de São Joaquim como talvez o próximo 

projeto de Planta Solar Hibrida a ser instalados do âmbito do CMA aos moldes e 
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semelhança do que foi feito no projeto Piloto no PEF de Tunuí, também em São 

Gabriel da Cachoeira - AM, ou de Tiriós, no Pará. 

 

Figura 12 – Usina Solar Híbrida – Tiriós 

Fonte: Comissão Regional de Obras da 8ª Região Militar 
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4 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA 

 

Para fins de avaliação da viabilidade da implantação da Usina solar 

fotovoltaica no 3º PEF, este autor empregou o método do payback do investimento 

inicial e do Valor Presente Líquido (VPL) dos fluxos atuais de gasto com a geração 

de energia elétrica. Para tanto, foi considerado os custos de manutenção ou 

substituição dos equipamentos em 10 anos para os inversores e 25 para os módulos 

fotovoltaicos. Além disto, consideram-se os custos com a aquisição do combustível 

para o fornecimento de energia. 

Quanto ao dimensionamento do sistema fotovoltaico, este requer trabalho 

anterior de dimensionamento da demanda do sistema, pelo fato de não haver 

registro de faturas de concessionárias de distribuição de energia elétrica como há 

nos sistemas on grid. Portanto, o autor baseou-se nos dados disponíveis no âmbito 

do estudo técnico sobre geração de energia elétrica dos PEF do CMA realizado pelo 

2º Grupamento de Engenharia no ano de 2019. 

O referido relatório apresenta como modelo a ser seguido na implantação de 

sistema elétrico fotovoltaico no 3º PEF o caso do 7º PEF co CFRN/5º BIS em Tunuí. 

Este projeto engloba a instalação de uma Planta Fotovoltaica com potência instalada 

de 187,20 KWp (KiloWatt-Pico). O referido projeto foi fruto de uma cooperação entre 

o Exército Brasileiro e a Itaipu, e teve um custo aproximado de R$ 2.500.000,00, não 

incluso neste valor os gastos com o transporte dos materiais para o PEF. 
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Figura 13 – Usina Solar Híbrida – Tunuí  

Fonte: DPIMA 

 

Tendo este valor como referência, foi realizado uma pesquisa no portal 

eletrônico de compras do Governo Federal, permitindo encontrar os seguintes 

valores para sistemas fotovoltaicos off grid  contratados pelo Exército Brasileiro: 

 

Tabela 1- Custo de instalação de sistemas fotovoltaicos off grid em PEF 

Nr 

Ord 

Organização 

Militar 
Local de Instalação 

Potência 

instalada 

Custo de 

aquisição 

1.  CRO/ 8ª RM 
1º PEF do CFAP/34º BIS 

Tiriós – PA 
201,6 KWP 

R$ 

2.604.506,40 

2.  CO/3º Gpt E 

4º PEF do CFronJAURU/ 

66º BIMtz 

Guaporé – MT 

108KW 
R$ 

2.249.792,02 

3.  CO/3º Gpt E 

3º PEF do CFronJAURU/ 

66º BIMtz 

Palmarito – MT 

108KW 
R$ 

2.411.851,77 

Fonte: Comprasnet, 2020 

 

Em relação ao custo atual de geração de energia elétrica no 3º PEF, este é 

impactado pelo custo de aquisição do óleo diesel, pelo custo de transporte do 
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combustível para o PEF e pelo custo de operação e manutenção dos grupos 

geradores. 

O valor pago pela Diretoria de Abastecimento para a aquisição do 

combustível foi aferido em consulta ao portal de transparência do Governo Federal, 

sendo encontrado o valor de R$ 3,59 por litro de diesel. O estudo técnico do 2º Gpt 

E apresenta o gasto de 2.200 litros de diesel mensalmente para o fornecimento de 8 

horas de energia elétrica para o PEF.  

O presente estudo buscou como parâmetro de comparação o fornecimento de 

24 horas interruptas de energia. Para tanto, será estabelecido o valor de 6.600 litros 

de diesel mensalmente como custo de geração de energia atual do PEF, conforme 

tabela abaixo: 

 

Tabela 2 – Custo de combustível para geração de energia elétrica 

Nr de 

Horas de 

Energia 

Consumo 

mensal de 

óleo diesel 

Consumo 

anual de 

óleo diesel 

Custo 

Unitário 

Custo 

Mensal 
Custo Anual 

8 horas/ dia 2.200 lts 26.400 lts 

R$ 3,59 

R$ 7.898,00 R$ 94.776,00 

24 horas/ 

dia 
6.600 lts 79.200 lts R$ 23.694,00 

R$ 

284.328,00 

Fonte: o autor 

Para mensurar o custo do transporte deste combustível para o PEF, 

considerou-se que o mesmo é transportado no âmbito das missões do Plano de 

Apoio à Amazônia (PAA), por intermédio de aeronaves C-105 Amazonas da Força 

Aérea Brasileira (FAB). A experiência do autor como Cmt PEF nos anos de 2009 a 

2011 revela que apesar da aeronave em referência possuir dados de manual com 

capacidade de carga na ordem de 9.250 Kg, normalmente as missões do PAA são 

executadas com apenas 5.000 Kg para os PEF, devido às características das pistas 

de pouso e da necessidade de combustível disponível na aeronave para pousos de 

emergência em aeródromos homologados próximos. 

Em estudo publicado pelo Comando Logístico na revista Verde-Oliva, de 

2018, aponta o custo da hora de vôo da Anv C-105 em cerca de US$ 3.226,23. O 

gasto médio para o transporte de combustível para o 3º PEF é de 02 (duas) horas de 

vôo mensais, considerando somente o transporte entre a sede da 2ª Bda Inf Sl e o 
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PEF, desconsiderando desta forma o custo da hora de vôo de deslocamento da 

aeronave entre Manaus e São Gabriel da Cachoeira. 

A tabela abaixo contêm os custos estimados para o transporte do combustível 

para a geração de energia elétrica no 3º PEF: 

 

Tabela 3 – Custo de transporte do combustível para geração de energia elétrica 

Frequência 
Quantidade 

combustível 

Quantidade 

de voos 

Horas de 

voo total 

Custo 

Mensal 

Custo 

Anual 

Mensal 6.600 lts 
02 voos 

mensais 

04 HV por 

mês 

R$ 

64.524,60 

R$ 

774.295,20 

Anual 79.200 lts 
16 voos 

anuais 

32 HV por 

ano 

R$ 

43.016,40 

R$ 

516.196,80 

Fonte: o autor 

Para o cálculo do custo mensal, foi utilizado a taxa de câmbio Real(R$)/Dólar 

americano (UD$) de R$ 5,00 por US$ 1,00. Quanto à quantidade de vôos, foi 

considerado o peso de 5000 Kg por vôo. Já para as horas de vôo (HV), foi 

considerado para cada vôo o gasto de 02 horas de vôo (ida e retorno do PEF). 

É importante destacar que os dados utilizados para o presente estudo 

consideraram que os vôos seriam somente para o transporte de combustível, 

desconsiderando desta forma as outras finalidades do PAA, como transporte de 

tropas, gêneros, etc. 

Portanto, em um cenário otimista de disponibilidade de aeronaves para o 

PAA, desconsiderando os custos de manutenção dos grupos gerados do PEF e 

partindo da premissa de geração de 24 horas de energia elétrica, pode-se inferir que 

o custo anual para geração de energia elétrica atualmente no 3º PEF é de R$ 

800.524,80, somados os custos de fornecimento anual (R$ 516.196,80) mais o custo 

de aquisição do combustível (R$ 284.328,00). 

Como abordado anteriormente no relatório do 2º Gpt E, o sistema ideal para o 

3º PEF deverá ser híbrido. Desta forma, o consumo de óleo diesel não poderá ser 

desconsiderado. Segundo os dados disponíveis no Edital de Concorrência 2/2019 da 

Comissão Regional de Obras da 3ª Grupamento de Engenharia (UASG: 16141) 

disponível no site Comprasnet, verifica-se que a solução encontrada para o PEF de 
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Guaporé possui 27 baterias de 13,8 KWh, permitindo suportar até 3 dias de 

produção fotovoltaica nula.  

Segundo as características de difícil acesso à região do 3º PEF, considera-se 

a necessidade de manter uma reserva semestral de diesel para geração de energia. 

Neste sentido, o autor infere a quantidade de 4.400 litros de óleo diesel, o que 

permitiria realizar a geração de energia através do grupo gerador, em emergência, 

por até 16 horas diárias de energia elétrica durante 30 dias, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 4 – Custo de transporte do combustível para geração de energia elétrica 

Frequência 
Quantidade 

combustível 

Quantidade 

de voos 

Horas de 

voo total 

Custo 

Mensal 

Custo 

Anual 

Mensal 4.400 lts 
01 voo 

mensal 

02 HV por 

mês 

R$ 

32.262,30 

R$ 

64.524,60 

Anual 8.800 lts 
2 voos 

anuais 

04 HV por 

ano 

R$ 

32.262,30 

R$ 

64.524,60 

Fonte: o autor 

Desta forma, a solução híbrida implica no custo anual de R$ 31.592,00 para a 

aquisição do óleo diesel e de R$ 64.524,60 com o transporte deste combustível, 

totalizando o valor anual de R$ 96.116,60.  Os dados acima permitem concluir que o 

Exército Brasileiro deixará de gastar anualmente R$ 704.408,20 para o fornecimento 

de energia elétrica para o 3º PEF. 

Tratando sobre o fluxo de caixa da viabilidade financeira do projeto e 

utilizando os valores anteriormente mensurados, chegou-se aos valores do referido 

fluxo reunidos na tabela 5. O valor do custo de aquisição do óleo diesel sofreu 

reajuste inflacionário de 3,75%, considerando a meta anual de inflação fixada pelo 

Banco Central do Brasil para o ano de 2021. Já o custo da hora de vôo sofreu 

impacto da variação da taxa de câmbio Real(R$)/Dólar(US$). Esta variável é de 

difícil mensuração. Para o presente estudo, foi inferido o valor anual de 5,00%. Além 

disto, foi previsto a completa substituição do banco de baterias após 10 anos, 

conforme dados do fabricante no pregão anteriormente citado. 
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Tabela 5 – Fluxo caixa da implantação de sistema fotovoltaico off-grid no 3º PEF  

Ano Custo Investimento 

Custo Geração 

Sistema Híbrido 

(OD+Transporte) 

Saldo Economizado 

(OD+Transporte) 
Fluxo de Caixa 

Fluxo de 

Caixa 

Acumulado 

0 - R$ 2.604.506,40 -R$ 96.16,60 R$ 704.408,20 
-R$ 

1.996.214,80 

-R$ 

1.996.214,80 

1 - -- R$ 100.527,53 R$ 736.469,41 R$ 635.941,88 
-- R$ 

1.360.272,92 

2 - -R$ 105.144,20 R$ 770.015,21 R$ 664.871,01 -R$ 695.401,91 

3 - -R$ 109.976,33 R$ 805.115,39 R$ 695.139,05 -R$ 262,85 

4 - -R$ 115.034,14 R$ 841.843,05 R$ 726.808,91 -R$ 726.546,06 

5 - -R$ 120.328,29 R$ 880.274,80 R$ 759.946,50 
-R$ 

1.486.492,56 

6 - -R$ 125.870,00 R$ 920.490,86 R$ 794.620,86 
-R$ 

2.281.113,43 

7 - -R$ 131.670,99 R$ 962.575,32 R$ 830.904,33 
-R$ 

3.112.017,76 

8 - -R$ 137.743,56 R$ 1.006.616,25 R$ 868.872,69 
-R$ 

3.980.890,45 

9 - -R$ 144.100,59 R$ 1.052.705,93 R$ 908.605,33 
R$ 

4.889.495,78 

10 - R$ 1.631.452,08 - R$ 150.755,60 R$ 1.100.941,05 - R$ 681.266,64 
R$ 

4.208.229,14 

VPL - R$ 4.817.242,03 R$ 8.119.941,60 TIR 11,967% 

Fonte: o autor 

Os dados apontam que a instalação de sistema de energia fotovoltaica no 3º 

PEF possui um payback de 04 anos e 01 mês, Destaca - se que o modelo adotado é 

sensível à variação cambial Real/Dólar, o que pode impactar positivamente o 

Payback em um cenário de forte desvalorização cambial. O autor desprezou o custo 

de redução com a manutenção dos grupos geradores como conseqüência da 

redução do seu funcionamento em um sistema híbrido. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A 2ª Brigada de Infantaria de Selva do Exército Brasileiro constitui-se em uma 

Grande Unidade estratégica para as Forças Armadas. Suas Organizações Militares 

diretamente subordinadas representam a presença nacional na Faixa de Fronteira 

Oeste da Amazônia, ligando o Brasil ao país vizinho da Colômbia.  

Especificamente o 3º PEF possui a missão precípua de manter a soberania 

nacional e contribuir para o desenvolvimento regional junto ao Rio Içana. As 

características do terreno abordadas durante o trabalho dimensionam os desafios 

para o cumprimento desta nobre missão,  

As dificuldades para o fornecimento de energia elétrica ao 3º PEF são um 

limitador para o pleno desempenho das missões inerentes aquele aquartelamento.  

Os custos de geração de energia elétrica mensurados nos capítulos 

anteriores representam substancial investimento da nação. Os avanços tecnológicos 

na geração de energia através de planta fotovoltaica e as experiências colhidas pelo 

EB, especialmente nos PEF de Tiriós e Tunuí, podem contribuir para a transição da 

matriz elétrica do PEF de São Joaquim, reduzindo a dependência de grupos 

geradores movidos à Diesel, passando para uma matriz híbrida, menos custosa e 

mais eficiente. 

A tabela 5 demonstra a viabilidade econômica do projeto de implantação de 

planta solar fotovoltaica no 3º PEF. O prazo de payback de quatro anos e um mês 

evidencia a grandeza da economia orçamentária esperada para obras energéticas 

nos PEF. Essa economia pode ser visualizada graficamente abaixo: 
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Gráfico 1 – Fluxo de caixa do sistema fotovoltaico no 3º PEF 

Fonte: autor  

 

Os benefícios de plantas fotovoltaicas extrapolam as atividades militares. A 

segurança energética proporcionada pelo projeto contribui para a qualidade de vida 

dos militares e seus familiares quando destacados no PEF. Ademais, a mudança da 

matriz energética dos PEF é fator primordial para a execução de projetos 

estratégicos do EB como o Sistema de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON). 
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