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 RESUMO 

 O presente trabalho tem como objetivo analisar o impacto do custo da energia elétrica 
proveniente de um reformador de etanol/célula a combustível na renda familiar considerando 
o desenvolvimento de duas atividades produtivas selecionadas pela comunidade em estudo: 
a produção e comercialização de farinha de mandioca e rapadura. Para tanto, foi analisada 
a demanda de energia da comunidade; estimados o custo da energia elétrica proveniente do 
sistema a ser implantado e a receita com a venda da farinha de mandioca e rapadura a 
serem produzidas com essa eletricidade e; realizada a análise de sensibilidade do preço do 
etanol no custo da energia elétrica, e da farinha de mandioca e da rapadura na receita 
familiar. Dentre os resultados estimados verificou-se que o custo com a energia elétrica tem 
um impacto de 16,4% na receita bruta familiar e a renda líquida mensal em torno de R$ 
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260,85/família, indicando que a comunidade não apenas terá condições de pagar pela 
energia elétrica fornecida como também irá aumentar a sua renda. Além disso, a análise 
comparativa do custo da eletricidade proveniente do sistema de reforma de etanol/célula a 
combustível e de sistemas fotovoltaicos indicou que, considerando apenas os custos de 
manutenção e operação, o primeiro se mostrou mais atrativo que o segundo. 

PALAVRAS CHAVE: Comunidade isolada, Reformador de etanol, Célula a 
Combustível, Hidrogênio, Desenvolvimento socioeconômico.  

ABSTRACT 

 This work has the objective to analyze the impact of the cost of from an ethane reformer / 
fuel cell in the family income considering the development of two productive activities 
selected by the community itself: the production and marketing of cassava flour and 
"rapadura", a typical brazilian candy. The community energy demand was analyzed to 
achieve the results; estimated the energy cost from the implemented system and the money 
from the selling of the cassava flour and "rapadura" produced with this electricity; the study of 
sensibility of the ethanol price in the electrical energy cost was done too, and the cassava 
flour and "rapadura" in the family funds. From the results, it was verified that the electrical 
energy cost has a 16,4% impact in the family gross income and a net value around R$ 
260,85/family, indicating that the community will have enough funds to pay for the energy 
and also will rise the amount of money for each family. Besides, the comparative analyze of 
the cost of the electricity from the ethanol/fuel cell reformer and photovoltaic systems shows 
that, considering only the maintenance and operation costs, the first one should be more 
attractive than the second one. 

KEYWORDS:  Isolated communities from state of Mato Grosso, Ethanol reformer, Fuel Cell, 
Hydrogen, Energetic Planning, Social and Economical Development. 

1. INTRODUÇÃO  

O uso de etanol como combustível para veículos leves no Brasil tem sido considerado, não 
apenas como uma alternativa energética aos combustíveis fósseis, mas também, uma 
alternativa ambiental importante para reduzir os impactos ambientais locais e globais.  

Paralelamente a isto, a Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, através do 
laboratório de hidrogênio, vem pesquisando formas alternativas de geração de energia 
elétrica, como por exemplo, o processo de reforma de etanol para produção de hidrogênio e 
utilização em células a combustível. Do ponto de vista energético e tecnológico, segundo 
Silva (2007), com o uso de etanol como fonte de hidrogênio para gerar eletricidade pode-se 
chegar ao dobro de eficiência dos motores convencionais usados no mercado atualmente e 
com a vantagem de o produto final dessa geração ser a água, o que torna o processo 
menos poluente.  

Apesar das vantagens comparativas, o uso de hidrogênio em células a combustível ainda 
apresenta um custo de geração relativamente elevado quando comparado às formas 
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convencionais. A desvantagem econômica somente se reduz em casos específicos, como 
no atendimento de comunidades isoladas existentes no Brasil. Essas comunidades, 
normalmente compostas por poucas famílias, são atendidas com energia elétrica através de 
motores geradores de pequeno porte alimentados com óleo Diesel, cuja eficiência é menor 
quando comparado ao sistema com células a combustível. Além disso, normalmente o óleo 
Diesel é importado de outras regiões, muitas vezes extremamente distantes, o que eleva o 
custo do transporte e influencia no custo final da energia elétrica.  

Por conseguinte, tão importante quanto viabilizar o fornecimento de energia elétrica, é 
buscar o desenvolvimento socioeconômico das comunidades isoladas. Neste sentindo vale 
salientar a importância de desenvolver atividades econômicas que utilizam a energia para 
promover o crescimento econômico das comunidades isoladas, principalmente, no que 
tange ao beneficiamento de produtos provenientes da agricultura, principal atividade de 
muitas das comunidades isoladas, que muitas vezes necessita de energia, seja para a 
conservação, seja na fabricação de subprodutos. 

Dentro de todo esse contexto, encontra-se o caso da comunidade “Pico do Amor”5

 Com isso, espera-se aumentar a renda da população local com a produção e 
comercialização de produtos finais na capital Cuiabá e com o estímulo ao mercado local, 
como foi estimado no presente trabalho. Tudo isso para que a comunidade também possa, 
em médio prazo, pagar os custos reais da energia elétrica gerada.  

, 
localizada no município de Cuiabá/MT. Até 2005, a comunidade não era atendida com 
energia elétrica e por meio do projeto de pesquisa “Geração de Energia Elétrica a partir da 
Reforma de Etanol e Célula a Combustível no Sistema Isolado de Mato Grosso”, 
desenvolvido pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, pela Universidade 
Federal do Mato Grosso – UFMT e pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil – 
ELETRONORTE, foi projetada a instalação de um sistema composto de reformador de 
etanol-célula a combustível. Assim, a utilização de uma fonte renovável de energia para o 
abastecimento de eletricidade em “Pico do Amor” irá auxiliar no desenvolvimento das 
atividades produtivas selecionadas pela própria comunidade, que no caso são a produção e 
comercialização de farinha de mandioca e de rapadura (CAVALIERO et.al., 2008). 

Assim, este trabalho tem como objetivo analisar o impacto do custo da energia elétrica 
gerada a partir de tal sistema na renda familiar considerando o desenvolvimento de duas 
atividades produtivas selecionadas pela própria comunidade: a produção e comercialização 
de farinha de mandioca e rapadura. 

2. METODOLOGIA   

 Para atingir o objetivo desse trabalho foi utilizando a seguinte metodologia: primeiramente 
foi analisada a demanda de energia elétrica para o atendimento de unidades comunitárias 
(Centro de convivência, Casa de Farinha e Casa de Enegnho) em Pico do Amor/MT; depois 
foram estimados o custo da energia elétrica proveniente do sistema a ser implantado e a 
receita com a venda da farinha de mandioca e rapadura a serem produzidas com essa 
eletricidade; realizou-se, então, a análise de sensibilidade do preço do etanol no custo da 

                                                           
5 O nome oficial da comunidade estudada nesta dissertação é Pico sendo conhecida pela população local como 
Pico do Amor. 
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energia elétrica, e da farinha de mandioca e da rapadura na receita familiar; e por último foi 
realizada a comparação desse sistema de geração com um sistema fotovoltaico, que tem 
sido usado de forma alternativa no suprimento de comunidades isoladas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

3.1. Sistema de geração de energia elétrica com o reformador de etanol e célula a 
combustível 

O processo completo de geração de energia elétrica, a partir da reforma de etanol e célula a 
combustível, a ser instalado na Comunidade “Pico do Amor” é composto por: 01 Reformador 
de etanol, que utiliza com insumo de entrada etanol, ar e água para a produção de 
hidrogênio; 01 Célula a combustível com capacidade máxima de 5,0 kW do tipo PEM6, que 
utiliza o hidrogênio e o oxigênio do ar atmosférico para produção de energia elétrica em 
corrente contínua; 10 Baterias automotivas (chumbo-ácido) de 12 V, para armazenar a 
energia elétrica disponibilizada pela célula a combustível7

3.2. Demanda elétrica para comunidade “Pico do Amor” 

, 01 Conversor de freqüência, para 
converter em corrente alternada a corrente contínua disponibilizada pelo banco de baterias e 
pela célula. A energia elétrica é disponibilizada em corrente alternada com tensão de 120 V. 

O sistema de reforma de etanol e célula a combustível demanda uma quantidade de energia 
para ser operado, energia essa que virá do próprio sistema instalado já que a comunidade 
não possui eletricidade. Assim, é necessário destinar uma parte da eletricidade gerada para 
a auto-alimentação do sistema. A partir dos estudos realizados no laboratório de Hidrogênio 
da UNICAMP, foi considerado que o sistema de geração tem potência nominal máxima de 5 
kW, porém utiliza cerca de 2,5 kW para sua auto-alimentação. Ao final, a potência 
efetivamente disponível é de 2,5 kW e foi baseado nessa disponibilidade e na demanda de 
energia para iluminação pública e em unidades comunitárias que se analisou a demanda de 
energia. 

Considerando, como dito anteriormente, que o protótipo tem uma potência média real 
disponibilizada para utilização de 2,5 kW, faz-se necessário um estudo sobre a demanda de 
energia elétrica total da comunidade, já que parte da energia elétrica disponível será usada 
para outras unidades comunitárias, além das casas de farinha e de engenho. A Tabela 1 
apresenta a demanda mensal de energia elétrica com todos os serviços prestados, ou seja, 
o consumo mensal dos equipamentos utilizados para a iluminação pública, na casa de 
farinha (C.F), na casa de engenho (C.E), no centro comunitário (C.C) e pela bomba de água.  
Os cálculos de demanda energética serviram para calcular qual o impacto do custo da 
energia elétrica para a comunidade Pico do Amor8

 

. 

                                                           
6 Protons exchange membrane (Membrana de troca de prótons) 
7 Faz-se obrigatória a utilização de 10 baterias de 12 V ligadas em série, pois a alimentação do conversor de 
freqüência utilizado tem que ser necessariamente em 120 volts. Nos cálculos realizados por Lopes (2009) 
mostrou que o banco de bateria que satisfaria a demanda energética da presente comunidade é de 10 baterias, ou 
seja, utiliza-se o banco de bateria já acoplado no sistema.  
8 Os cálculos da demanda energética e a forma como o sistema irá ser utilizado pela comunidade podem ser 
obtidos na dissertação de mestrado de Lopes (2009). Não são aqui apresentados por não fazer parte do objetivo 
do presente artigo.  
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Tabela 1 - Demanda energética total em 1 mês 

Unidades comunitárias Demanda de energia elétrica (kWh) 
Casa de farinha 122,65 
Engenho 37,40 
Centro comunitário  249,30 
Bombeamento d’água 33,30 
Iluminação pública 12,00 
TOTAL  454,659

3.3. Análise econômica do custo da energia elétrica em “Pico do Amor”/MT 

 

3.3.1. Estimativa do Consumo de Etanol 

Para estimar o consumo anual de etanol na comunidade foram utilizados os dados da tese 
de doutorado de Lopes (2009), no qual avaliou-se um protótipo semelhante ao que é 
apresentado neste artigo. Esses dados estão sintetizados na Tabela 2, a qual apresenta, 
também, outros parâmetros relevantes para os cálculos apresentados no custo final da 
energia eletrica gerada pelo sistema reformador de etanol/célula a combustível.  

Tabela 2 - Resumo dos paramentros utilizados 

Parâmetros Valores 
Consumo de etanol/hidrogênio produzido (l ETOH/m3H2) 1,0310

Consumo de hidrogênio/energia elétrica produzida (m3 H2/kWh) 
 

0,799 

Consumo mensal de energia elétrica em “Pico do Amor” (kWh) 454,6511

Consumo anual de energia elétrica em “Pico do Amor” (kWh) 
 

5.455,80 
Número de famílias 8 
Valor médio do etanol anidro combustível (R$/l ETOH) 0,7989 

Assim, é possível estimar que o consumo de etanol é de, aproximadamente, 0,82 l/kWh. 
Baseado no consumo anual de energia elétrica da comunidade é possível estimar o 
consumo anual de etanol (ETOHa) pela Equação 1.  

ETOHa = 0,82 l ETOH/kWh x 5.455,80 kWh/ano = 4.473,76 L ETOH/ano (Equação 1) 

Considerando que o valor médio do etanol anidro combustível, sem frete e sem impostos, 
entre julho de 2007 e novembro de 2008 foi de R$ 0,798/l (CEPEA apud Lopes, 2009), 
pode-se estimar que o custo anual com etanol (CaETOH) para geração de energia elétrica é 
de cerca de R$ 3.570,00, conforme a Equação 2.  

CaETOH = R$ 0,798/l x 4.473,76 l ⇒  R$ 3.570.06/ano (Equação 2) 

                                                           
9 De acordo com Canavarros (2009), os equipamentos do engenho de cana-de-açúcar podem operar cerca de 5 
horas diárias, o que levaria a uma demanda energética mensal de 478,85 kWh com todos os serviços prestados. 
10 Baseado nos dados da Tese de doutorado de Lopes (2009).  
11 De acordo com Canavarros (2009), considerando que os equipamentos do engenho de cana-de-açúcar podem 
operar cerca de 5 horas diárias, o consumo mensal seria de 478,85 kWh e o consumo anual de 5.746,20 kWh. 



 6 

É importante ressaltar que o custo do etanol refere-se apenas à uma parcela do custo do 
hidrogênio produzido no reformador de etanol. Em seu estudo, Lopes (2009) leva em 
consideração outros custos, além do custo do etanol, como o custo do reformador, 
eletricidade, operação e manutenção, troca de catalisador LTS12, troca de catalisador ATR13

Enquanto no processo de reforma o custo do reformador é preponderante ao custo do 
etanol, na produção de energia elétrica, o custo do hidrogênio é que se constitui na principal 
parcela do custo da energia elétrica.  

 
e purificação de água. Assim, segundo Lopes (2009) o custo do etanol e da operação e 
manutenção representam 46,1% do custo do hidrogênio produzido. 

3.3.2. Estimativa do Custo da Energia Elétrica em “Pico do Amor” 

Como o sistema instalado foi financiado pela ELETRONORTE, ou seja, a comunidade “Pico 
do Amor” não arcou com nenhum custo de investimento, será considerado neste artigo, que 
os custos efetivamente relevantes para o fornecimento de energia elétrica e que impactarão 
diretamente a comunidade, são os custos com o etanol e com a operação e manutenção do 
reformador, que inclui os custos com eletricidade, troca de catalisador LTS, troca de 
catalisador ATR, purificação e o próprio custo de operação e manutenção. Assim, conforme 
mencionado anteriormente, os percentuais desses custos, excluindo o custo do reformador, 
totalizam 46,1% e é esse o fator que será usado na estimativa do custo do hidrogênio no 
caso específico de “Pico do Amor”. Já com relação ao custo da energia elétrica, será 
considerado apenas o custo do hidrogênio, que equivale a 84,9% segundo Lopes (2009).  

Dessa forma, a tese desenvolvida por Lopes (2009) identificou a composição do custo da 
energia elétrica gerada no sistema de reforma de etanol/célula a combustível  cujo valor é 
de R$ 2,30 /kWh. 

Como comentado, para o cálculo do custo da eletricidade gerada no caso específico da 
comunidade “Pico do Amor”, se faz necessário, adaptar os valores acima mencionado. 
Sendo assim, usando os percentuais encontrados por Lopes (2009) na Equação 3, pode se 
estimar o custo da energia elétrica.  

CE.E.P.A.R.ETOH= C.H2 x CTs.r. x CEE⇒  CE.E.P.A R.ETOH.= 0,849 x 0,461 x 2,30 

CE.E.P.A = R$ 0,90 /kWh  
(Equação 3) 

Onde, CE.E.P.A R.ETOH = Custo com energia elétrica na comunidade “Pico do Amor” com 

o reformador de etanol e célula a combustível; C.H2 = percentual do custo do hidrogênio no 

custo da energia elétrica; CT R.ETOH = percentual do custo do etanol e de operação e 

manutenção do reformador no custo do hidrogênio; CEE = Custo da energia elétrica.  

3.4. Impacto do custo da energia elétrica na renda da comunidade  

Para saber o quão oneroso será a energia elétrica para o atendimento de instalações 
comunitárias em “Pico do Amor”, incluindo a demanda das casas de farinha e de engenho, 

                                                           
12 Low temperature shift (Shift de baixa temperatura) 
13 Autotermc reactor (reator auto térmico)  
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estimou-se o valor mensal que cada família deverá pagar pelo serviço de energia elétrica 
através da Equação 4. 

C.E.E R.ETOH = T.E * C.E.E.PA /NF ⇒  C.E.E = R$ 51,15 (Equação 4) 

Onde: C.E.E R.ETOH = Custo mensal com energia elétrica por família com o reformador de 
etanol e celula a combustivel; T.E = Consumo total de energia elétrica no  mês; C. E.E.PA = 
Custo com energia elétrica; NF = Número de famílias. A Tabela 3 mostra o custo mensal e 
anual da energia elétrica por família.  

                        Tabela 3 - Custo com energia elétrica por família 

Custos R$ 

Custo anual da energia elétrica por família 613,78 
Custo mensal da energia elétrica por família 51,1514

 
 

Os resultados da análise do impacto da geração da energia elétrica na receita bruta de cada 
família se faz necessário para se ter a dimensão de quão pode ser ou não vantajoso gerar 
energia elétrica com essa tecnologia. Ou seja, o resultado positivo do pagamento da energia 
elétrica a partir da receita líquida com a venda de farinha de mandioca e rapadura mostrará 
que a comunidade conseguirá efetivamente pagar pela eletricidade gerada a partir do 
sistema instalado, que vai ao encontro com o que também se defende neste artigo.  Sendo 
assim, no próximo tópico será possivel observar os resultados da venda da farinha de 
mandioca e rapadura, ou seja, a receita bruta das atividades agricolas.    

3.5. Receita bruta  das atividades agricolas  

Considerando a produção agrícola das culturas de mandioca e cana-de-açúcar realizada ao 
longo de um ano e a comercialização de farinha de mandioca e de rapadura pelos preços 
pesquisados (CAVALIERO, 2008), a receita familiar bruta na comunidade “Pico do Amor” 
pode atingir mais de R$ 3.700,00/ano15

Tabela 4 - Receita bruta total das atividades agrícolas

, como pode ser visto na Tabela 4. Vale ressaltar 
que os gerenciamentos dessas duas atividades econômicas são de responsabilidade da 
APPPICO – Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade “Pico do Amor”. 

16

Vendida Diretamente 
em Cuiabá 

 

 

Preço 
por kg 
(R$) 

Quantidade 
(kg) 

Receita 
Anual 

Comunitária 
(R$) 

Receita Familiar (R$) 

Anual Semestral Mensal 
Farinha de mandioca 0,60 16.320 9.792,00 1.224,00 612,00 102,00 
Rapadura 1,80 11.200 20.160,00 2.520,00 1260 210,00 
Total    29.952,00 3.744,00 1.872,00 312,00 

                                                           
14 De acordo com Canavarros (2009), considerando que os equipamentos do engenho de cana-de-açúcar podem 
operar cerca de 5 horas diárias, o custo mensal da energia elétrica por família seria de R$53,87. 
15 Os valores de produtividade apresentados neste artigo podem ser melhor observados na dissertação de Lopes 
(2009). As produções apresentadas neste artigo equivalem a 4 hectares por atividade agrícola e sem utilizar 
implementos agrícolas convencionais da revolução verde.  
16 Levando em consideração os valores informados por Canavarros (2009) a receita bruta total mensal por 
família iria para R$ 658,00.  



 8 

3.6. Análise do impacto do custo de energia 

Considerando os valores do custo da energia elétrica para comunidade pico do amor e a 
receita bruta com a venda dos subprodutos das atividades agrícolas, foi possível estimar a 
receita líquida por família, o impacto percentual desse mesmo custo na renda familiar como 
demonstrado na Tabela 5. 

Tabela 5- Receita líquida mensal por família 

Custo de Energia Elétrica por Família (R$) 
Receita bruta anual com atividade econômica 
(farinha+rapadura)  29.952,00  
Custo total anual com energia elétrica  4.910,22  
Receita liquida anual  25.041,78  
Receita liquida mensal  2.086,82  
Receita liquida mensal por família   260,85  

Como pode se observar, a comunidade conseguirá pagar os custos de energia elétrica e 
ainda terá uma receita líquida mensal por família de cerca de R$ 260, que é um valor 
bastante significativo para uma população tão carente de recursos. Além disso, pode-se 
concluir que o custo com energia elétrica representa 16,4% da receita bruta de cada família, 
conforme pode-se observar na Tabela 6.  

                 Tabela 6 Impacto do custo de energia na receita das famílias17

Impacto do custo de energia na receita das famílias 

 

R$ Valores 
Receita bruta anual por família  R$ 3.744,00  
Custo anual com E.E  R$ 4.910,22  
Custo anual por família com E.E  R$ 613,78  
Receita liquida anual por família  R$ 3.130,22  
Impacto percentual da E.E. na receita bruta anual das famílias 16,4% 

No entanto, como se sabe, o mercado agrícola, não diferente dos outros, varia ao longo do 
ano e essas variações vão influenciar diretamente no custo da energia elétrica e na receita 
bruta. Então, se faz necessário analisar como essas variações, tanto do preço do etanol 
quanto da farinha de mandioca e da rapadura, irão influenciar na renda familiar da 
comunidade. 

 Assim, lembrando que o preço do álcool anidro usado anteriormente é de R$ 0,798/l e que 
os preços da farinha de mandioca e da rapadura são, respectivamente R$ 0,60 /kg e R$ 
1,80/kg, foi realizada a análise de sensibilidade da variação desses preços em 20% para 
mais ou para menos na receita bruta da comunidade.  

Com a variação da receita bruta anual, o impacto da energia elétrica acaba também sendo 
variado. Dessa forma, considerando que o preço do etanol mantém-se fixo, quanto maior a 
receita menor será o impacto da energia elétrica na receita bruta. Portanto, os resultados da 
analise de sensibilidade mostram esse impacto em termos percentuais variando de 18,9% a 
                                                           
17 Segundo Canavarros (2009), considerando o valor de venda da farinha de mandioca (R$1,40/kg) e que os 
equipamentos do engenho de cana-de-açúcar podem operar cerca de 5 horas diárias, o impacto percentual da 
energia elétrica seria de 8% aproximadamente.  
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14,4 % para  rapadura; e de 17,5% a 15,4% para o caso da farinha de mandioca. Como era 
de se esperar, as maiores influências na receita são observadas na variação do preço da 
rapadura, já que ele é três vezes superior ao da farinha. A partir desse dados pode-se 
realizar o planejamento da produção da farinha e da rapadura para que se obtenha a maior 
receita diante da variação dos seus preços no mercado em Cuiabá. 

Considerando agora a variação do preço do etanol, que é uma parcela do custo do 
hidrogênio o qual, por sua vez, é uma parcela do custo da energia elétrica, torna-se 
necessário saber qual é efetivamente o custo do etanol na geração de energia elétrica. A 
estimativa desse valor pode ser obtida pela Equação 5. 

CE.E.P.A.= C.H2 x CTs.r. x CEE1
⇒  CE.E.P.A.= 0,849 x 0,328 x 2,30 ⇒  CE.E.P.A 
= R$0,64 /kWh  

(Equação 5) 

Onde, CE.E.P.A = Custo do etanol/kWh de energia elétrica da comunidade “Pico do Amor”; 
C.H2 = percentual do custo do hidrogênio no custo da energia elétrica; CTs.r = percentual 
do custo do etanol no custo do hidrogênio; CEE1 = Custo da energia elétrica (R$/kWh). 

A partir desse valor foi realizada a análise de sensibilidade considerando também uma 
variação de 20% para mais e para menos. Os resultados dessa análise apresenta o impacto 
percentual da energia elétrica, influenciado pela variação de preço do etanol, na receita 
bruta anual da duas atividades. Os valores percentuais indicam que, um aumento de 20% 
no preço do etanol impactará em 18,7% a receita da comunidade, ao passo que uma 
redução de 20% impactará em 14,10%.  

3.7. Análise do custo da energia elétrica com o sistema de painel fotovoltaico 
armazenado em banco de bateria chumbo-ácido  

Como o atendimento de comunidades isoladas também vem sendo realizado de forma 
alternativa com sistemas fotovoltaicos, ou seja, usando outra fonte renovável alternativa, 
realizou-se uma análise comparativa do custo da energia elétrica do reformador de etanol e 
célula a combustível, com o custo proveniente do painel fotovoltaico e armazenamento em 
baterias de chumbo - acido18

Vale ressaltar que, assim como o sistema anterior, o investimento inicial para implantação 
dos painéis não foi custeada pela comunidade, sendo apenas avaliado o custo de 
manutenção e a troca de bateria que, segundo Furlan (2008), são os custos mais onerosos 
do sistema se for excluído o investimento inicial dos painéis fotovoltaicos.  

. Para isso baseou-se nos dados da dissertação de mestrado 
de FURLAN (2008), o qual fez uma avaliação do custo com equipamentos e do preço da 
energia elétrica desse sistema. Contudo, foram realizadas adaptações dos valores de 
FURLAN (2008) para que a comparação entre os dois sistemas fosse realizada de maneira 
a refletir a realidade local, ou seja, considerando também outros fatores o ciclo de operação 
das casas de farinha e de engenho em 1 mês e a mesma energia elétrica demandada.  

Ainda segundo Furlan (2008) o custo da energia elétrica é de R$ 4,19/kWh e 79% deste 
valor equivale ao custo com troca de baterias e 41% percentual do custo com bateria, 
controlador de carga e inversor. Assim, foi utilizada a Equação 6 para estimar o custo da 
energia elétrica. 
                                                           
18 Não foi avaliado o potencial energético da região no que tange a tecnologia, ou seja, número de horas em que 
incide a luz solar e outros fatores, como a angulação em relação à latitude etc. 
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CE.E.P.A. fotovoltaico = CT fotovoltaico x C.Bat x CEE2
⇒  CE.E.P.A. fotovoltaico = 0,41 x 0,79 x 

4,19⇒  CE.E.P.A fotovoltaico = 1,36 R$/kWh  
(Equação 6) 

Onde, CE.E.P.A fotovoltaico = Custo com energia elétrica do sistema fotovotaico na 
comunidade “Pico do Amor”; C.Bat = percentual do custo da troca de bateria no custo da 
energia elétrica; CT fotovoltaico = percentual do custo com bateria, controlador de carga e 
inversor.  

3.7.1. Impacto do custo da energia elétrica na renda da comunidade  

Assim, foi calculado o custo mensal da energia elétrica por família incluindo a demanda das 
casas de farinha e de engenho, através da Equação 7. 

C.E.E2 = T.E * CEEPA fotovoltaico /NF ⇒  C.E.E2 = R$ 77,29 (Equação 7) 

Onde: C.E.E2 = Custo mensal com energia elétrica por família; T.E = Total de energia 
elétrica consumida no mês; C. E.E.PA fotovoltaico = Custo com energia elétrica; NF = Número 
de famílias.  

A Tabela 7 mostra o custo mensal e anual da energia elétrica por família como o uso do 
painel fotovoltaico. 

Tabela 7 - Custo com energia elétrica por família 

Custos R$ 
Custo anual da energia elétrica por família 927,49 

Custo mensal da energia elétrica por família 77,29 

Como pode-se observar, o custo da energia elétrica proveniente dos painéis fotovoltaicos 
tornou-se mais oneroso à comunidade quando comparado com a energia proveniente do 
reformador/célula a combustível. Contudo, a Tabela 8 mostra que, mesmo assim, a 
comunidade seria capaz de pagá-la e de obter uma renda mensal.  

Tabela 8 - Receita liquida mensal por família 

Custo de Energia Elétrica por Família (R$) 

Receita bruta anual com atividade econômica (farinha+rapadura) 9.952,00 
Custo total anual com energia elétrica 7.419,89 

Receita liquida anual 2.532,11 
Receita liquida mensal 1.877,68 

Receita liquida mensal por família 234,71 

Além disso, pode-se concluir que o custo da energia elétrica impactaria em cada família em 
mais de 20% conforme pode observar na Tabela 9.  
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Tabela 9 - Impacto do custo de energia na receita das famílias19

Impacto do custo de energia na receita das famílias 

 

 Valores (R$) 
Receita bruta anual por família  3.744,00  
Custo anual por família com E.E  927,49  
Receita liquida anual por família  2.816,51  
Impacto percentual da E.E. na receita bruta anual das famílias 24,8% 

 

4. Conclusões 

 Os resultados indicaram que a receita familiar em “Pico do Amor” deverá aumentar com a 
produção e a comercialização de farinha de mandioca e rapadura, que foram as duas 
atividades selecionadas pela própria comunidade para serem desenvolvidas com a energia 
elétrica gerada pelo sistema de reforma de etanol/célula a combustível instalado. A receita 
bruta mensal por família seria de aproximadamente R$ 310,00. 

A partir de estudos já desenvolvidos em sistemas de reforma de etanol/célula a combustível, 
foi possível estimar o custo da energia elétrica gerada em “Pico do Amor” em R$ 0,90/kWh, 
valor esse que leva em conta apenas o custo do etanol e os custos de operação e 
manutenção do sistema. Considerando esse custo e a demanda de energia elétrica foi 
possível verificar que o custo mensal da energia elétrica por família representou 16,4 % da 
receita mensal bruta obtida com a comercialização de farinha de mandioca e rapadura em 
Cuiabá/MT. Isso mostra que a comunidade “Pico do Amor” não só é capaz de pagar pela 
eletricidade gerada como também poderá aumentar a sua renda familiar, se constituindo 
num excelente exemplo do enfoque que deve ser dado ao planejamento energético de 
comunidades isoladas e se contrapondo ao efetivamente realizado no Programa Luz para 
Todos.  

Considerando que o impacto do custo da energia elétrica gerada é influenciado diretamente 
por dois fatores importantes, a saber: os preços de comercialização da farinha de mandioca 
e da rapadura e o preço do etanol, foi realizada uma análise de sensibilidade de cada um 
desses fatores. A variação de 20% (para mais e para menos) dos preços da farinha e da 
rapadura indicou que, como era de se esperar, as maiores influências na receita são 
observadas na variação do preço da rapadura, já que ele é três vezes superior ao da 
farinha. Além disso, a análise deverá auxiliar a comunidade na escolha da atividade que for 
mais rentável diante da variação sazonal dos preços, permitindo um adequado planejamento 
das atividades para obter maior renda. Já a análise de sensibilidade da variação do preço do 
etanol indicou que um aumento em 20% impactará em 19% a receita da comunidade, ao 
passo que uma redução de 20% impactará em 14%. 

Por fim, a análise comparativa do custo da eletricidade proveniente do sistema de reforma 
de etanol/célula a combustível e de sistemas fotovoltaicos indicou que, considerando 
apenas os custos de manutenção e operação, o primeiro se mostrou economicamente mais 
atrativo que o segundo.  
                                                           
19 Segundo Canavarros (2009), considerando o valor de venda da farinha de mandioca (R$1,40/kg) e que os 
equipamentos do engenho de cana-de-açúcar podem operar cerca de 5 horas diárias, o impacto percentual da 
energia elétrica seria de 12% aproximadamente. 
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