
1. Introdução

A energia elétrica é um insumo fundamental para o desenvolvimento social e econômico de uma população e atualmente verificamos um crescimento

importante do seu uso em todo o mundo. A elevação do consumo de energia elétrica traz consigo um aumento dos custos operacionais que podem gerar

impactos importantes para a gestão dos recursos financeiros.

Uma alternativa importante que tem sido largamente aplicada no país é a geração de energia elétrica através de sistemas fotovoltaicos na modalidade de

geração distribuída, para a compensação de parcela importante dos custos com energia elétrica. Na geração distribuída a parcela pertinente ao consumo de

energia elétrica pode ser, em quase toda sua totalidade, compensada com créditos gerados por um sistema fotovoltaico, também denominado de micro ou

minigerador fotovoltaico.

Assim, um estudo foi desenvolvido, em caráter preliminar, para analisar a economia obtida com a implantação de minigeradores fotovoltaicos para a

compensação do consumo de energia elétrica das secretarias municipais da cidade de Campo Novo dos Parecis.

Em um segundo momento no aterro a ser construído poderá ser revisto a viabilidade ou não de possível aproveitamento do biogás, produção de CDR e

outros derivados do resíduo, visto serem os mesmos após analises de mercado, neste momento inviáveis economicamente, os quais se implantados irão onerar

em muito o valor do CAPEX, valores estes que automaticamente teriam de serem repassados seus custos para o cliente final (população) fato este de sua

importância, e o que não e objetivo deste projeto, e sim, buscar soluções técnicas, jurídicas e econômicas inicialmente para a problemática dos resíduos, e se

possível o aproveitamento do mesmo através de soluções voltadas a economicidade publica, fato este não encontrado nos arranjos preliminares analisados por

este projetista.

2. Dados Fornecidos pelo Município inerentes ao consumo de energia elétrica

Tabela 01 – Levantamento de consumo fornecido pelo município.

O município forneceu uma planilha com o consumo de dois meses das unidades consumidoras de cada secretaria municipal, além de faturas de energia

elétrica, emitidas pela Energisa, com o histórico de consumo das unidades consumidoras, contudo, uma parcela dos meses do histórico de consumo foram

descartados em função dos impactos que a Pandemia do COVID 19 provocou do consumo de energia elétrica.

Com base nesses dados foi possível calcular a média de consumo de cada secretaria e consequentemente o consumo total mensal médio, conforme pode

ser verificado na tabela acima.
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3 . Dimensionamento do sistema de geração

Considerando o volume total de consumo de energia elétrica (média mensal atual), foi possível dimensionar 04 (quatro) minigeradores, cada um com

807,12 kWp de potência de módulos fotovoltaicos com 600 kW de potência de inversores fotovoltaicos.

Tais minigeradores terão capacidade de gerar créditos em kWh capazes de compensar quase que a totalidade do volume de consumo total em kWh. A

totalidade não é possível alcançar visto que é cobrado o custo de disponibilidade das unidades consumidoras do grupo B, as quais, dependendo do tipo de

ligação (mono, bi ou trifásica) devem pagar o equivalente a 30, 50 ou 100 kWh, respectivamente. Assim, é possível alcançar uma compensação entre 95% e 99%

nas faturas das unidades consumidoras do grupo tarifário B, porém, nunca a totalidade (100%).

As unidades consumidoras do grupo tarifário A podem compensar todo o consumo de energia elétrica, visto que não possuem a limitação do custo de

disponibilidade, contudo, há um outro elemento nessas faturas que é a Demanda de Potência. A Demanda não pode ser compensada pelos créditos de geração

distribuída.

Considerando os instrumentos e equipamentos hoje no mercado e possível afirmar que a vida útil de um sistema fotovoltaico ultrapassa os 40 anos, logico

que recebendo as devidas manutenções, tornando assim viável econômica e ambientalmente o projeto, visto que mesmo estando sob gerencia e administração

do privado, primeiramente a administração poderá conseguir de acordo com o projeto e a ser estruturado uma economia na sua despesa mensal com energia

da ordem de 5 a 20% a. m., e após o prazo da concessão a mesma ainda irá gerar créditos ao Poder Público Municipal por mais 10 a 15 anos a depender da

manutenção correta dos equipamentos a serem implantados.

Outro parâmetro analisado foi a média de crescimento demográfico do município, visto que o crescimento impacta em ampliação de equipamentos

públicos e consequentemente no aumento do consumo de energia elétrica.

Segundo dados do IBGE, a população do município em 2010 era de 27.577 pessoas e em 2021 a estimativa era de 36.917 pessoas, perfazendo uma taxa de

crescimento anual de aproximadamente 2,3%. Esse valor foi considerado no cálculo do crescimento anual do consumo de energia elétrica, para permitir o

dimensionamento das ampliações necessárias dos minigeradores no período de 30 anos.

Considerando essas informações, parte-se de um consumo total de 402.301,37 kWh/mês no primeiro ano e estima-se chegar em 777.937,82 kWh/mês no

ano 30 de operação do sistema fotovoltaico.

Para tanto, foi previsto que a subestação de cada usina deva ser de 1.500kVA, para suportar as ampliações anuais durante a vida útil do sistema. Assim,

não haverá o risco de indisponibilidade de capacidade de carga no sistema elétrico da concessionária para receber os volumes de geração previstos.

Os 04 (quatro) minigeradores dimensionados devem sofrer ampliações a cada ano para compatibilizar a quantidade de energia gerada com o consumo do

município. As ampliações serão de módulos (placas) e de inversores fotovoltaicos, além de seus periféricos (cabos, conectores, etc.). 

4 . Economia com a implantação do sistema fotovoltaico

A análise econômica considerou alguns pontos importantes como o consumo total de energia elétrica das unidades consumidores das secretarias do

município, o período de funcionamento do sistema, a tarifa média especificada no capítulo 1 deste trabalho, a tarifa da demanda de potência, conforme base de

dados do IBGE, o crescimento do município e o reajustamento/reequilíbrio do futuro contrato em sua data base conforme preceitua toda legislação em questão

visando a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do mesmo. 

A economia mensal média, em valor presente, com a compensação do consumo de energia elétrica, considerando a legislação atual e as premissas

apresentadas será de até R$ 380.506,93 em valores atuais da data do projeto, a de se incluir nas planilhas o crescimento populacional (2,3%) do ano 01 das

futuras minigeradoras. Contudo, há custos envolvidos no processo de operação, manutenção e ampliações das minigeradoras que devem serem considerados,

custos estes os quais devem ser custeados pela Administração Municipal visto ser a mesma a usuária e beneficiária direta dos créditos a serem gerados pelas

futuras minigeradoras.

O empreendimento, como qualquer outra, possui despesas que devem ser consideradas no estudo, que são correspondentes aos custos mensais com

contrato de demanda com a concessionária e custos com operação, manutenção, segurança e ampliação dos minigeradores. Também há custos com

substituição de inversores que, segundo estimativa da literatura especializada, deve ser considerado a troca dos inversores a cada 10 anos de funcionamento.

Assim, no ano 10 e no ano 20 deve ser considerado a substituição dos inversores. As placas fotovoltaicas ainda conforme literatura perde 0,6 a 0,8% de sua

eficiência anualmente, durante os primeiros 25 anos de funcionamento, ou seja, além de todas as medidas acima, anualmente, terão de haver nas usinas

propostas, um incremento de placas fotovoltaicas na ordem de 0,6 a 0,8% da quantidade inicial a ser projetada e construída, para que ao longo dos anos, as

minigeradoras a serem implantadas não percam sua capacidade produtiva. 
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Tabela 02 - Projeção do gasto anual com energia elétrica atraves da concessionaria local durante o período a ser concessionado.

Tabela 03 - Projeção dos custos durante o período a ser concessionado - opex.

0
investimento 

inicial 4.827.616,42                     

1 2,30% 4.938.651,60                     0,945825589 R$ 4.671.103,06

2 2,30% 5.052.240,59                     0,945825589 R$ 4.778.538,43

3 2,30% 5.168.442,12                     0,945825589 R$ 4.888.444,81

4 2,30% 5.287.316,29                     0,945825589 R$ 5.000.879,04

5 2,30% 5.408.924,57                     0,945825589 R$ 5.115.899,26

6 2,30% 5.533.329,83                     0,945825589 R$ 5.233.564,95

7 2,30% 5.660.596,42                     0,945825589 R$ 5.353.936,94

8 2,30% 5.790.790,13                     0,945825589 R$ 5.477.077,49

9 2,30% 5.923.978,31                     0,945825589 R$ 5.603.050,27

10 2,30% 6.060.229,81                     0,945825589 R$ 5.731.920,43

11 2,30% 6.199.615,09                     0,945825589 R$ 5.863.754,60

12 2,30% 6.342.206,24                     0,945825589 R$ 5.998.620,95

13 2,30% 6.488.076,98                     0,945825589 R$ 6.136.589,23

14 2,30% 6.637.302,76                     0,945825589 R$ 6.277.730,79

15 2,30% 6.789.960,72                     0,945825589 R$ 6.422.118,60

16 2,30% 6.946.129,82                     0,945825589 R$ 6.569.827,32

17 2,30% 7.105.890,80                     0,945825589 R$ 6.720.933,35

18 2,30% 7.269.326,29                     0,945825589 R$ 6.875.514,82

19 2,30% 7.436.520,79                     0,945825589 R$ 7.033.651,66

20 2,30% 7.607.560,77                     0,945825589 R$ 7.195.425,65

21 2,30% 7.782.534,67                     0,945825589 R$ 7.360.920,44

22 2,30% 7.961.532,97                     0,945825589 R$ 7.530.221,61

23 2,30% 8.144.648,23                     0,945825589 R$ 7.703.416,70

24 2,30% 8.331.975,14                     0,945825589 R$ 7.880.595,29

25 2,30% 8.523.610,56                     0,945825589 R$ 8.061.848,98

26 2,30% 8.719.653,61                     0,945825589 R$ 8.247.271,51

27 2,30% 8.920.205,64                     0,945825589 R$ 8.436.958,75

28 2,30% 9.125.370,37                     0,945825589 R$ 8.631.008,80

29 2,30% 9.335.253,89                     0,945825589 R$ 8.829.522,01

30 2,30% 9.549.964,73                     0,945825589 R$ 9.032.601,01

TOTAL R$ 198.662.946,75

CÁLCULO DOS GASTOS ATUAIS EM KWH/ANO E EM VALORES COM ENERGIA 

ATRAVES DA CONCESSIONARIA LOCAL DE ENERGIA E BEM COMO DA PROJEÇÃO 

FUTURA DE CONSUMO

ANO
CRESCIMENTO 

POPULACIONAL 

AUMENTO DO CONSUMO 

(KWh/ANO) (PROJETADO 

PELO CRESC. 

POPULACIONAL) 

PREÇO MÉDIO KWh A 

EPOCA DO PROJETO 

GASTOS ANUAIS COM 

ENERGIA (COM CRESC. 

POPULACIONAL)

 INVESTIMENTO INICIAL 

SEM BDI 

REINVESTIMENTOS 

ANUAIS E DECENAI- 

PAINEIS E INVERSORES

R$ 25.128.769,38

R$ 1.026.791,47 R$ 1.315.848,85 R$ 1.119.880,42 R$ 3.462.520,74

R$ 1.050.407,68 R$ 1.346.113,38 R$ 1.145.637,67 R$ 3.542.158,72

R$ 1.074.567,06 R$ 1.377.073,98 R$ 1.171.987,33 R$ 3.623.628,37

R$ 1.099.282,10 R$ 1.408.746,69 R$ 1.198.943,04 R$ 3.706.971,82

R$ 1.124.565,59 R$ 1.441.147,86 R$ 1.226.518,73 R$ 3.792.232,18

R$ 1.150.430,59 R$ 1.474.294,26 R$ 1.254.728,66 R$ 3.879.453,52

R$ 1.176.890,50 R$ 1.508.203,03 R$ 1.283.587,42 R$ 3.968.680,95

R$ 1.203.958,98 R$ 1.542.891,70 R$ 1.313.109,93 R$ 4.059.960,61

R$ 1.231.650,04 R$ 1.578.378,21 R$ 1.343.311,46 R$ 4.153.339,70

R$ 1.259.977,99 R$ 1.614.680,91 R$ 1.374.207,62 R$ 4.248.866,52

R$ 1.288.957,48 R$ 1.651.818,57 R$ 1.405.814,40 R$ 4.346.590,45

R$ 1.318.603,50 R$ 1.689.810,39 R$ 1.438.148,13 R$ 4.446.562,03

R$ 1.348.931,38 R$ 1.728.676,03 R$ 1.471.225,54 R$ 4.548.832,95

R$ 1.379.956,80 R$ 1.768.435,58 R$ 1.505.063,72 R$ 4.653.456,11

R$ 1.411.695,81 R$ 1.809.109,60 R$ 1.539.680,19 R$ 4.760.485,60

R$ 1.444.164,82 R$ 1.850.719,12 R$ 1.575.092,83 R$ 4.869.976,77

R$ 1.477.380,61 R$ 1.893.285,66 R$ 1.611.319,97 R$ 4.981.986,24

R$ 1.511.360,36 R$ 1.936.831,23 R$ 1.648.380,33 R$ 5.096.571,92

R$ 1.546.121,65 R$ 1.981.378,35 R$ 1.686.293,08 R$ 5.213.793,07

R$ 1.581.682,45 R$ 2.026.950,05 R$ 1.725.077,82 R$ 5.333.710,31

R$ 1.618.061,14 R$ 2.073.569,90 R$ 1.764.754,61 R$ 5.456.385,65

R$ 1.655.276,55 R$ 2.121.262,01 R$ 1.805.343,96 R$ 5.581.882,52

R$ 1.693.347,91 R$ 2.170.051,04 R$ 1.846.866,87 R$ 5.710.265,82

R$ 1.732.294,91 R$ 2.219.962,21 R$ 1.889.344,81 R$ 5.841.601,93

R$ 1.772.137,69 R$ 2.271.021,34 R$ 1.932.799,74 R$ 5.975.958,78

R$ 1.812.896,86 R$ 2.323.254,83 R$ 1.977.254,14 R$ 6.113.405,83

R$ 1.854.593,49 R$ 2.376.689,69 R$ 2.022.730,98 R$ 6.254.014,16

R$ 1.897.249,14 R$ 2.431.353,56 R$ 2.069.253,79 R$ 6.397.856,49

R$ 1.940.885,87 R$ 2.487.274,69 R$ 2.116.846,63 R$ 6.545.007,19

R$ 1.985.526,24 R$ 2.544.482,01 R$ 2.165.534,10 R$ 6.695.542,35

R$ 42.642.855,18 R$ 55.963.314,74 R$ 47.628.737,93 R$ 147.261.699,32

CÁLCULO DOS CUSTOS DE OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS MINIUSINAS 

DURANTE A CONCESSÃO - OPEX

 CAPEX CUSTO ANUAL DE 

OPERAÇÃO 

MANUTENÇÃO E 

SEGURANÇA

CUSTO COM DEMANDA 

DIRETAMENTE COM A 

ENERGISA

PARCELA DO PROJETO 

(ANUAL)
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Tabela 04 - Resultado econômico projetado.

Registra-se que o município de Campo Novo dos Parecis-MT gasta aproximadamente a importância de R$ 380.506,93 mensais em valores presentes com as

faturas de energia elétrica pagas para a Energisa (Planilha anexa - Notas Técnicas - Levantamento), no período de elaboração deste projeto, desconsiderando

custos com bandeira tarifária, taxa de iluminação pública, entre outros elementos que não o consumo de energia elétrica. Com a implantação das 04 (quatro)

usinas fotovoltaicas no modelo proposto (PPP), a Administração local de Campo Novo dos Parecis, obterá uma economia aproximada durante a vigência da

concessão (30 anos) em seu consumo de energia elétrica em valores atuais na ordem de aproximadamente R$ 51.401.247,43, conforme Notas Técnicas -

Levantamentos e planilhas em anexo, demonstrando-se portanto a vantajosidade do projeto, a economicidade do mesmo para o município e ainda benéfico ao

meio ambiente, por se tratar o projeto proposto de fonte renovável de energia, além de todos os ganhos indiretos na e carga no sistema elétrico da

concessionária para receber os volumes de geração previstos.

Os valores são aproximados devido a flutuação natural de consumo, inflação do período e existência ou não de bandeira tarifária, crescimento populacional e

das estruturas físicas pertencentes ao Poder Público local. Lembrando que, caso ocorra a aplicação das bandeiras tarifárias, durante o período estudado, a

economia será substancialmente maior. O projeto ainda, poderá a cada 10 anos sofrer revisões voltadas a confirmar ou não o crescimento populacional usado

para projeção dos minigeradores. Havendo divergências no período acima, poderá ser revisto o quadro de reinvestimentos para mais ou para menos a

depender do crescimento a ser confirmado a época proposta (10 anos).

5 . Considerações importantes

O município deverá disponibilizar quatro lotes (terrenos), não contíguos, com no mínimo 20.000 m2 cada, para a implantação de quatro minigeradores

fotovoltaicos, cuja potência instalada total será capaz de gerar créditos de energia suficientes para compensar a maior parte do consumo de energia elétrica

(parte passível de ser compensada) das unidades consumidoras do município pertencentes ao Poder Público Municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

As quatro áreas (lotes) devem possuir acesso a rede trifásica de média tensão em um de seus limites e serem submetidas a consulta de disponibilidade de

carga, junto a concessionária de energia elétrica Energisa Mato Grosso, para verificar se a rede elétrica do local possui as características técnicas mínimas para

receber todo o volume de energia elétrica que será gerado nesses locais. Havendo condições técnicas na área onde será implantado o aterro sanitário, uma das

quatro usinas poderá ser implantada no referido local.

No caso do município declinar de disponibilizar uma ou mais áreas (lotes) adequadas para a implantação dos minigeradores, a empresa vencedora do

certame poderá adquirir as áreas pertinentes, sendo o valor investido nos imóveis acrescentado ao custo do projeto para amortização durante a vigência da

concessão do empreendimento. Os lotes devem estar em locais com acesso adequado para circulação de veículos leves e pesados, serem planos e livres de

vegetação.

Os terrenos devem ser disponibilizados ainda durante a vigência do ano de 2022, para que seja possível a elaboração dos projetos com base nos referidos

imóveis, considerando suas características, bem como os parâmetros da rede elétrica existente no local.

Outra consideração importante é que todas as unidades consumidoras e as unidades geradoras deverão, necessariamente, estar sob o mesmo CNPJ do

município, respeitando as resoluções da ANEEL e, permitindo assim o enquadramento no sistema de compensação de créditos, na modalidade auto consumo

remoto.

Por fim, os valores dos custos de demanda contratada das usinas serão pagos diretamente para a Energisa Mato Grosso pela administração municipal, visto

que serão faturadas naturalmente para o município. Estes custos com a demanda contratada, estão previstos no projeto na aba de custos, coluna K, apenas

para efeito da formação de todos os custos inerentes ao projeto, sua operacionalidade, manutenção e bem como as ampliações necessárias ao seu bom

funcionamento, mas para efeito de recebimento mensal da futura concessionaria, os mesmos não deverão e não podem ser agregados ao valor a ser ressarcido

mensalmente a mesma, visto, como citado na inicial, ser um custo que será cobrado diretamente da concessionaria local de energia de MT - ENERGISA a

Prefeitura Municipal e Campo Novo. 

ECONOMIA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 198.662.946,75

CUSTOS TOTAIS COM 

DEMANDA/OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO/REINVESTIMENTOS/ 

DURANTE VIGENCA PREVISTA DA CONCESSÃO - OPEX

-R$ 147.261.699,32

RESULTADO ECONÔMICO PROJETADO EM VALORES ATUAIS R$ 51.401.247,43

RESULTADO ECONÔMICO FINAL EXCLUSO CAPITAL
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