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 RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo desenvolver um estudo para estimar o ponto de equilíbrio 
em unidades monetárias da conversão do biogás em eletricidade, a partir do aproveitamento 
de dejetos suínos. O biodigestor analisado é um modelo tubular contínuo, com calha de 
água em alvenaria e com uma manta plástica como gasômetro, onde são depositados 
diariamente os dejetos de 2.300 suínos em fase de terminação. O investimento inicial para 
implantação foi estimado em R$ 51.537,17 e os custos anuais do sistema foram de R$ 
5.708,20 com manutenção, R$ 4.390,40 com depreciação e R$ 1.366,77 com juros. Foi 
constatado que com um consumo médio de 17,1 kW.hora-1 o sistema apresenta um prejuízo 
de R$ 1.592,14.ano-1 e que o consumo de 27,85 kW.hora-1 é o mínimo que deverá ser 
consumido para atingir o ponto de equilíbrio financeiro correspondente de R$ 15.054,40.ano-

1. Conclui-se que o dimensionamento técnico tem grande influência nos resultados 
econômicos. 
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ABSTRACT 

This work aimed to develop a study to estimate the break-even point in financial units of the 
electrical power generation using biogas from swine wastes. The analyzed biodigester is a 
continuous tubular model with brick concrete duct and plastic covering with a gasometer, and 
where the waste of 2,300 fattening pigs are deposited daily. The initial investment estimate 
for the installation was R$ 51,537.17. The system annual costs were R$ 5,708.20, for 
maintenance, R$ 4,390.40 for depreciation and R$ 1,366.77 for interests. It was noticed that 
with an average of consumption of 17.1 kW.hour-1 the system presents an annual loss of R$ 
1,592.14 because the consumption of 27.85 kW.hour-1 is the minimum that should be 
consumed to achieve a corresponded financial break-even point of R$ 15,054.40.year-1. It 
was concluded that the correct technical dimensioning greatly influences on the economic 
results. 

1. INTRODUÇÃO 

O crescente aumento na atividade suinícola no Brasil e o incremento tecnológico nos 
sistemas de produção resulta num aumento da geração de dejetos ocasionando problemas 
de ordem sanitária com perigo a saúde devido à alta concentração de organismos 
patogênicos presentes nesses resíduos. Quando bem conduzido, o manejo permite o 
aproveitamento integral dos dejetos dentro das condições estabelecidas em cada 
propriedade (GASPAR, 2003). 

No meio rural, os sistemas biointegrados, especificamente com aproveitamento de biomassa 
para fins energéticos, podem ser um meio facilitador para atingir a sustentabilidade da 
produção em função da disponibilidade de biomassa nas propriedades agrícolas, por 
apresentar baixo custo de oportunidade dos resíduos da produção, grande potencial de 
geração de energia, diminuição do potencial poluidor dos resíduos, redução da pressão 
sobre os recursos naturais e economia de recursos energéticos (ANGONESE et al, 2006). 

Desse modo, o tratamento desses efluentes pode processar-se através da biodigestão 
anaeróbia que permite valorizar um produto energético, o biogás, e obter biofertilizante, cuja 
disponibilidade contribui para uma rápida amortização dos custos da tecnologia instalada 
(PECORA, 2006). 

Para a criação de sistemas de biodigestores economicamente eficientes se faz necessário 
analisar a execução do projeto e do manejo da tecnologia adotada, que podem permitir a 
construção de instalações mais econômicas e recuperação dos investimentos de forma mais 
rápida. Dessa maneira são avaliados corretamente os benefícios energéticos do biogás, da 
reciclagem do efluente como fertilizante e do saneamento (MIRANDA, 1991). 

Para que estes sistemas sejam adotados é fundamental que represente ganhos econômicos 
para os empresários. Diversos estudos têm sido conduzidos para identificar a viabilidade 
econômica de sistemas de biodigestão anaeróbia de dejetos e resíduos da agropecuária. 

Nogueira e Zürn (2005) em estudo sobre o desenvolvimento de um novo modelo para 
dimensionamento de sistemas integrados de recursos energéticos renováveis, aplicados à 
ambientes rurais, com a utilização de ferramentas de simulação, concluíram que o 
dimensionamento dos sistemas energéticos e os custos são fundamentais para a tomada de 
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decisões em projetos de energização rural, considerando-se os critérios técnicos e 
econômicos. 

A possibilidade de criação de fontes de suprimento descentralizadas e em pequena escala é 
fundamental para o desenvolvimento sustentável. Centrais que utilizam fontes renováveis e 
não demandam alta tecnologia para instalação ou mão-de-obra especializada para sua 
execução são soluções principalmente para produtores rurais que podem diminuir sua 
dependência de energia das concessionárias de energia elétrica (COLDEBELLA, 2006). 

Assim, este trabalho teve como objetivo identificar os custos e benefícios de uma planta 
instalada de aproveitamento de dejetos suínos para produção de biogás e posterior 
conversão em energia elétrica em unidade produtiva biointegrada, na Região de Botucatu-
SP e analisar a viabilidade econômica do sistema, a partir da utilização atual da energia 
elétrica gerada, bem como identificar o consumo mínimo necessário de energia para 
viabilizar economicamente o sistema. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo foi realizado em uma agroindústria localizada no município de São Manuel, 
Estado de São Paulo, situada a uma latitude de 22° 43' 50" Sul e longitude de 48° 34' 14" 
Oeste. O clima da região é do tipo Cfa (Método de Köeppen), clima temperado quente, 
mesotérmico e úmido, com temperatura média de 22º C (CUNHA E MARTINS, 2009). 

A propriedade desenvolve diversas atividades como criação de aves poedeiras, cafeicultura, 
suinocultura com 2.300 suínos em fase de crescimento e terminação, e criação de ovinos e 
bovinos, em menor escala. A suinocultura, pelo fato de gerar uma grande quantidade de 
dejetos, com dificuldade de disposição no meio ambiente, foi selecionada para o processo 
de biodigestão anaeróbia. O biodigestor analisado neste estudo tem o formato tubular e 
operação contínua, com calha de água em alvenaria e com uma manta plástica como 
gasômetro, representado na Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Seção transversal do biodigestor. 

O biodigestor possui o formato de tronco de pirâmide inferior. Os dados da Tabela 1 
mostram os parâmetros dimensionais de construção do biodigestor, indicando um volume 
útil de 496 m³. 

10,0 m 

7,0 m 

2,5 m 



 4 

Tabela 1 - Dimensões do biodigestor, modelo tubular, com manta plástica como gasômetro  

Dimensões  Unidade Volume de Escavação 
Volume  

Útil 

Altura  metros 2,8 2,5 

Largura Inferior  metros 7 7 

Comprimento inferior  metros 22 22 

Largura Superior  metros 10 10 

Comprimento Superior  metros 25 25 

Área Inferior  m2 154 154 

Área Superior  m2 258 246 

Volume  m3 571 496 
Fonte: Dados da pesquisa (2008). 

Os dejetos gerados pelos suínos são conduzidos para uma caixa de entrada onde ocorre a 
homogeneização do fluxo, e em seguida são enviados diretamente para o biodigestor. 

Para 2.300 suínos em fase de terminação a produção diária é de 1.837,7m³ de biogás, 
produção que foi estimada com base em Oliveira (1993) que determinou que para suínos 
em fase de terminação com peso entre 25 e 100 kg são produzidos 7 L. dia-1 de dejetos 
líquidos, em média, e os dados de Santos (2000) que apontam que cada suíno em fase de 
terminação produz 0,799 m³ diários de biogás. Dessa maneira, estima-se que 2.300 suínos 
em terminação produzam aproximadamente 16,10 m³ de dejetos por dia. 

O consumo específico de biogás pelo grupo gerador foi estimado em 22 m³.h-1, relação 
fornecida pelo fabricante do motor-gerador, dada pelo volume de biogás consumido pelo 
grupo gerador e a energia elétrica gerada. O gerador de eletricidade é trifásico, 220/380 
VCA, 3.600 RPM, 60 Hz, com capacidade nominal de geração de 50kVA. Conforme a norma 
NBR 5410 da Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT (2004), para cálculos de 
geração de energia elétrica em baixa tensão, para um fator de potência médio da carga de 
0,8 (COSØ), a geração máxima de energia é de 40kW. O equipamento possui controle de 
rotação eletrônico do tipo isócrono, com sensor eletromagnético, e dispõe de proteção 
contra sub e sobre velocidade. 

O gerador foi acoplado a um motor de 2000 CC, de 4 cilindros, adaptado para utilizar 
biogás. Foram coletados os dados referentes à potência ativa (kW) consumida, com a 
utilização do analisador de rede Circuitor AR5-L® que possui conjunto de cabos flexíveis de 
até 6.000 Ampéres, com registros de intervalos de 10 minutos em cada medição. Os 
registros foram monitorados por 7 dias, entre os dias 21 e 27 de Fevereiro de 2008, intervalo 
considerado suficiente, uma vez que constatou-se que não existem variações significativas 
entre semanas. A avaliação econômica do sistema é composta por 3 etapas, conforme 
descrito a seguir: 

1ª Etapa – Os benefícios foram estimados a partir da produção de energia elétrica gerada no 
sistema e consumida na propriedade, ou seja, é a renda que se deixa de transferir para a 
concessionária de energia elétrica ao deixar de adquirir energia externa à propriedade. A 
agroindústria, conforme a classificação da concessionária de energia, está classificada com 
tarifa horo-sazonal verde, que se caracteriza pela aplicação de tarifas diferenciadas em 
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horários de ponta (18:00 as 21:00h) ou fora de ponta (demais horas do dia) para o consumo 
de energia. (COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, 2008). 

Dessa maneira, o benefício é dado pela quantidade de energia elétrica produzida pelo 
sistema e consumida na propriedade em função do tempo de operação da planta e da tarifa 
de energia elétrica paga pelo proprietário (Equação 1): 

 
TEEEECxTBGEE )(=  (1) 

 
Onde: 
BGEE – Benefício com a geração de energia elétrica (R$.ano-1). 
EEC – Energia elétrica consumida (kW.hora-1). 
T – Tempo de operação (horas.ano-1). 
TEE – Tarifa de energia elétrica (R$.kW). 

2ª Etapa – Os custos foram estimados em função dos custos fixos decorrentes do 
investimento inicial e dos custos variáveis de manutenção do sistema. O investimento inicial 
é classificado como o gasto necessário para a implantação das instalações e aquisição dos 
materiais e equipamentos. Estes dados foram coletados na propriedade, e em alguns casos, 
foram realizadas cotações de mercado. A imobilização de capital para o investimento inicial 
incorre em custos ao longo da vida útil do sistema, que podem ser alocados anualmente. 
Estes custos são depreciação e juros sobre capital investido. 

O custo de depreciação foi estimado pelo método da depreciação linear conforme Nogueira 
(2001), dado pela Equação 2: 

Vu
VfViD −

=  
(2) 

 
Onde: 
D – Depreciação anual (R$.ano-1). 
Vi – Valor inicial dos bens de capital (R$). 
Vf – Valor final dos bens de capital (R$). 
Vu – Vida útil (anos). 

O juro sobre o capital investido foi determinado em relação ao capital médio durante a vida 
útil dos bens a uma taxa de juros anual de 5,64% ao ano, conforme o rendimento anual de 
aplicação de baixo risco, para evitar superestimativas deste item de custo, que equivale a 
uma taxa de juros compostos de 0,5% ao mês, aplicada sobre os valores atualizados pela 
Taxa Referencial (TR). Segundo o método descrito por Nogueira (2001) o custo de 
oportunidade do capital pode realizado conforme a Equação 3. 

 

rVfViVk ×
+

=
2

 
(3) 

 
Onde: 
Vk – Custo de oportunidade do capital (R$.ano-1). 
Vi – Valor inicial dos bens de capital (R$). 
Vf – Valor final dos bens de capital (R$). 
r – Taxa de juros anuais (%.ano-1). 
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Os custos de manutenção são custos variáveis decorrentes da manutenção do grupo 
gerador e os gastos referentes à mão-de-obra para operar o sistema. Para estimar o custo 
de manutenção do grupo gerador foi considerado o intervalo de manutenção dos 
componentes como troca de óleo, lubrificação etc, conforme o Manual do Equipamento 
fornecido pelo fabricante, em função do tempo de operação grupo gerador. Estes custos 
foram baseados nos valores cobrados pela assistência técnica por estes serviços na região 
incluindo-se materiais utilizados e os impostos. Assim, o gasto anual com a manutenção do 
grupo gerador foi definido pela Equação 4. 

AT
IM
TGMGG 






=  

(4) 

 
Onde: 
GMGG – Gastos com a manutenção do grupo gerador (R$.ano-1). 
T – Tempo de operação (horas.ano-1). 
IM – Intervalo de manutenção dos componentes (horas.unidade-1). 
AT – Assistência técnica (R$.unidade-1). 

A operação do grupo gerador é diária e exige a presença de uma pessoa responsável pela 
ignição do motor, limpeza e zelo das instalações. O custo da mão-de-obra para manter o 
biodigestor em operação é muito baixo devido à simplicidade do sistema. Faz-se necessária 
apenas uma limpeza para a remoção do lodo precipitado no biodigestor e da crosta que se 
forma na superfície. Assim, para a estimativa do custo da mão-de-obra necessária para a 
manutenção foi considerado o tempo de operação exigido em função do salário pago, 
conforme a Equação 5: 

TOxGSGMO =  (5) 
 
Onde: 
GMO – Gastos com mão-de-obra para operação do sistema (R$.ano-1). 
TO – Tempo de operação exigido (horas.ano-1). 
GS - Gastos com salário (R$.hora-1). 
Os benefícios do sistema de conversão de biogás e os custos são dados anualmente e 
podem ser comparados entre si.  

3ª Etapa – Análise Econômica: Estabelecido o levantamento dos custos fixos e variáreis e 
dos benefícios do sistema foi determinado o ponto de equilíbrio. 

Figueiredo (2001) relata que a análise da relação custo-volume-lucro é muito importante 
para o processo de tomada de decisão do empresário. Esta análise se se preocupa com o 
comportamento do custo total, da receita total e do lucro operacional à medida que varia o 
volume de produção, o preço de venda e custos variáveis ou custos fixos. O autor conclui 
que a análise do ponto de equilíbrio pode ser vista como uma análise de custo-volume-lucro, 
onde se determina o volume de produção onde a receita total se iguala ao custo total, ou 
seja, onde o lucro é igual a zero. A representação gráfica do ponto de equilíbrio pode ser 
vista na figura 2. 
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Figura 2 - Representação gráfica do ponto de equilíbrio. 

Bruni (2006) também aponta que o ponto de equilíbrio representa o faturamento que 
determinado empreendimento precisa obter para cobrir todos os seus custos. No ponto de 
equilíbrio o lucro é nulo. A receita total é igual ao preço multiplicado pela quantidade e os 
custos totais são iguais ao custo fixo mais o custo variável unitário multiplicado pela 
quantidade. O ponto de equilíbrio expresso em unidades monetárias (PEC$) é representado 
algebricamente pela equação 7: 

T
CVUP

CFxP

PEC −=$  
(7) 

 
Onde:  
PEC$ - ponto de equilíbrio em unidades monetárias (R$.ano-1). 
CF - custo fixo gasto com depreciação e juros (R$.ano-1). 
P - preço da tarifa de energia elétrica (R$. kW-1). 
T - tempo de operação (horas.ano-1). 

O Custo Variável Unitário é dado pela equação 8: 

CAE
CVOMCVU =  

(8) 

 
Onde: 
CVU - Custo variável unitário (R$.kW-1) 
CVOM - Custo variável unitário com manutenção e operação (R$.ano-1) 
CAE - Consumo anual de energia elétrica (kW.ano-1). 

3. RESULTADOS 

A produção de biogás depende diretamente das condições de manutenção e manejo do 
biodigestor e do resíduo. A produção de biogás foi estimada em 670.760,5 m³.ano-1. O 
biogás produzido foi utilizado diretamente no sistema de conversão de energia elétrica, que 
opera durante 10,5 horas.dia-1, em média, com exceção de domingos e feriados. Assim, foi 
estimado um período de 26 dias por mês e 312 dias de operação por ano, que resultou em 
3.276 horas de operação por ano. O consumo de biogás foi de 72.072 m³. ano-1. 
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Este consumo representou aproximadamente 10,74% do volume de biogás produzido pela 
planta. O conjunto motor-gerador opera, em média, das 7:00 as 17:30h. Dessa maneira foi 
considerada a tarifa cobrada no horário fora de ponta que é de R$ 0,165.kW-1, conforme 
dados da propriedade. O benefício com a geração de energia elétrica foi estimado 
considerando o consumo médio de energia elétrica em função do número de horas de 
operação do grupo gerador. Conforme os dados obtidos (Figura 3) por meio das medições 
realizadas pelo analisador de rede, o consumo médio diário foi de 17,1 kW.h-1. 

 
Figura 3 - Medições do consumo de energia elétrica. 

O gerador apresentou o parâmetro de tensão trifásica de 220V. A corrente máxima a ser 
solicitada pela carga instalada pode ser de 131,82 A. No entanto, apesar do grupo gerador 
disponibilizar 40 kW de consumo máximo, as medições indicam que o consumo médio está 
em 17,1 KW, ou seja, 56,35A. Portanto, utiliza em média apenas 43% da energia gerada 
disponível pelo gerador. A tabela 2 mostra o investimento inicial com os respectivos itens de 
custo e valores de aquisição, construção e serviços referentes à implantação do sistema. 

Tabela 2 - Investimento inicial para um sistema gerador de energia elétrica produzida a partir de 
biogás. 

 (R$) 
Aquisição do grupo gerador 28.594,00 
Construção do biodigestor 15.276,77 

Construção do abrigo do grupo gerador 785,95 
Instalações elétricas 4.110,45 
Mão-de-obra para implantação 2.770,00 
Total 51.537,17 
Fonte: Dados da pesquisa (2008). 

Os custos de depreciação, juros sobre o capital investido, e custos de manutenção e 
operação são apresentados nas Tabelas 3 a 5, respectivamente. 
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Tabela 3 - Custos anuais de depreciação dos bens utilizados na implantação de um sistema gerador 
de energia elétrica a partir de biogás. 

Custos de depreciação* Valor inicial Vida útil Depreciação 
(R$) (anos) (R$.ano-1) 

Biodigestor Alvenaria e outros materiais 8.340,35 20 417,02 
Abrigo do conjunto motor-gerador 785,95 20 39,30 
Manta plástica do biodigestor 6.636,42 10 663,64 
Instalações elétricas 4.110,45 10 411,05 
Grupo gerador 28.594,00 10 2.859,40 
Total   4.390,40 
* O valor final dos bens foram considerados de valor zero ao final da vida útil. 
Fonte: Dados da pesquisa (2008). 

Tabela 4 - Juros sobre o capital investido nos bens de capital utilizados na implantação de um 
sistema gerador de energia elétrica a partir de biogás. 

Capital investido Valor inicial Taxa de juros Juros 
(R$) (%.ano-1) (R$.ano-1) 

Biodigestor Alvenaria e outros materiais 8.340,35 5,64 235,20 
Abrigo do conjunto motor-gerador 785,95 5,64 22,16 
Manta plástica do biodigestor 6.636,42 5,64 187,15 
Instalações elétricas 4.110,45 5,64 115,91 
Grupo gerador 28.594,00 5,64 806,35 
Total   1.366,77 
* O valor final dos bens foram considerados de valor zero ao final da vida útil. 
Fonte: Dados da pesquisa (2008). 

Tabela 5 - Manutenção preventiva do grupo gerador de energia elétrica a partir de biogás. 

Componente Intervalo (horas) Custo de operação e 
manutenção (R$) 

Custo anual de 
operação e 

manutenção (R$) 
Óleo lubrificante Troca de óleo a cada 100 horas 80,00 2.620,80 

Filtro de óleo Troca de filtro de óleo a cada 
400 horas 52,00 425,88 

Sistema de 
combustível 

Limpeza dos filtros a cada 200 
horas 15,00 245,70 

Limpeza da válvula de gás a 
cada 2.000 horas 15,00 24,57 

Filtro de ar 
Limpeza a cada 1.000 horas 15,00 49,14 
Troca do filtro de ar a cada 2.000 
horas 86,00 140,87 

Sistema de 
refrigeração 

Troca do líquido refrigerante, da 
correia dentada e do esticador 
da correia a cada 1.000 horas. 

220,00 720,72 

Alternador 

Troca da correia e do jogo de 
velas a cada 1.000 horas 200,00 655,20 

Troca dos rolamentos a cada 
2.000 horas 100,00 163,80 

Rolamento do 
gerador Lubrificar a cada 1.000 horas 20,00 65,52 

Total   5.112,20 
Fonte: Dados da pesquisa (2008). 
 
Para a estimativa da mão-de-obra necessária para a manutenção foi considerado o tempo 
de operação exigido estimado em 200 horas.ano-1 e o salário pago de R$ 2,98.hora-1, que 
resultou em R$ 596,00.ano-1. Desta forma, os custos totais com manutenção e operação do 
biodigestor e grupo gerador foram de R$ 5.708,20.ano-1. Esse custo representa 
aproximadamente 11,08% do investimento inicial para a implantação do sistema. 
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4. DISCUSSÃO 

Para o consumo médio anual da propriedade da energia produzida no sistema gerador de 
56.019,60 kW.ano-1 o benefício anual foi de R$ 9.243,23.ano-1, frente a um custo anual total 
de R$ 10.835,37.ano-1, ou seja, os custos são aproximadamente 14,69% superiores ao 
benefícios, indicando que o empresário, neste nível de consumo, tem um prejuízo anual de 
R$ 1.592,14.ano-1. 

Identificou-se uma quantidade mínima de energia que deve ser consumida é de 27,85 
kW.hora-1, apenas para cobrir todos os custos envolvidos, com um ponto de equilíbrio 
financeiro correspondente de R$ 15.054,40.ano-1, considerando o preço da tarifa de energia 
de R$ 0,165.kW-1, custo variável médio de R$ 0,102kW-1, e custo fixo de R$ 5.757,17.ano-1, 
para um tempo estimado de utilização do gerador de 3.276 horas.ano-1 Isso mostra que para 
o consumo diário atual de 17,1 kW.hora-1 o sistema apresenta prejuízo e deve apresentar 
retorno financeiro positivo se o consumo médio for acima de 27,85 kW.hora-1, considerando 
a mesma operação média de 10,5 horas.dia-1  

Souza et al. (2004) em estudo numa propriedade rural típica contendo aviário, pocilga, 
fábrica de ração e residência estimaram uma carga utilizada estimada em 39 kW. Dessa 
maneira, constataram que seriam necessárias 258 matrizes de suínos com capacidade de 
gerar, cada uma, 0,775m³ de biogás por dia, para instalação de um grupo gerador de 
energia de 40kW. Para a análise econômica consideraram uma taxa de desconto de 8% ao 
ano, e custos de operação manutenção de 4% do investimento inicial para a implantação do 
sistema.  

Zago (2003) avaliou o potencial de produção de energia elétrica através do biogás, na 
região do meio oeste catarinense, e constatou que para a criação de suínos com uma 
produção média de 50 m³ de biogás.dia-1 tem a capacidade de gerar aproximadamente 
2.160 kWh.mês.-1 de energia elétrica. Também observou que com a utilização de um 
sistema que seja capaz de gerar 25 KVA.h-1 de potência elétrica, as propriedades podem se 
tornar auto-suficientes em energia elétrica. O consumo de biogás observado pelo autor varia 
entre 16 a 25 m³.hora-1 no grupo gerador estacionário para a geração de energia elétrica e 
que isso depende da potência elétrica gerada. O estudo destacou que o empreendimento 
passa ser viável economicamente quando a propriedade possui capacidade de produção de 
200 m³.dia-1 de biogás que pode gerar aproximadamente 300 kVAh.dia-1. 

5. CONCLUSÃO 

Sistemas de biodigestão anaeróbia podem ser considerados instrumentos importantes de 
racionalização da produção e uso de energias renováveis na agricultura, principalmente em 
escalas menores de produção. A adoção destes sistemas pelos produtores rurais depende 
de sua viabilidade técnica e econômica. Verificou neste estudo a importância de se 
estabelecer parâmetros econômicos para a decisão neste tipo de investimento. Como são 
gerados excedentes de energia elétrica, e biogás que não são aproveitados no sistema de 
conversão de biogás em energia elétrica, e nem são vendidos, a economicidade do sistema 
fica comprometida. Isso indica que o sistema foi superdimensionado em sua estruturação de 
custos frente aos benefícios proporcionados. O dimensionamento técnico deve ser 
acompanhado de avaliações econômicas para que o sistema seja sustentável do ponto de 
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vista econômico. Neste caso, pode-se recomendar a utilização do grupo gerador de energia 
elétrica acima do seu ponto de equilíbrio para que o sistema gere benefícios financeiros. 
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