EVTEJA. Estudo de Viabilidade Técnica,
Econômica, Jurídica e Ambiental
Prefeitura Municipal de Itacarambi- MG
VERSÃO 1.0

Série: Estudos

Belo Horizonte, setembro de 2021.

Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades

EVTEJA - ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA, JURÍDICA E
AMBIENTAL

Análise de Viabilidade Técnica, Econômica, Jurídica e
Ambiental para concessão administrativa dos serviços de
eficientização, operação e manutenção da Iluminação
Pública e implantação, operação e manutenção de
Infraestrutura de Telecomunicações e Usina Fotovoltaica.

Belo Horizonte, setembro de 2021.

1
Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Jurídica e Ambiental
Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC)
Avenida Afonso Pena, n.º 867, Sala 809 – Edifício Acaiaca – CEP 30.130-905, Centro – Belo Horizonte | MG

EXECUÇÃO

APOIO

Avenida Afonso Pena, nº 867, Sala 809 – Edifício
Acaiaca – CEP 30.130-002, Centro – Belo Horizonte

Praça Adolfo de Oliveira – Centro CEP: 39.470-000

| MG | https://ipgc.com.br.

Itacarambi |MG| https://www.itacarambi.mg.gov.br.

Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, Jurídica e Ambiental
Análise de Viabilidade Técnica, Econômica, Jurídica e Ambiental para concessão administrativa dos serviços de
eficientização, operação e manutenção da Iluminação Pública e implantação, operação e manutenção da Usina
Fotovoltaica e da Infraestrutura de Telecomunicações.
Elaborado por:
Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades – IPGC
CNPJ: 18.684.416/0001-31
Avenida Afonso Pena, n.º 867, S 809 – Ed. Acaiaca – CEP 30.130-002, Centro – Belo Horizonte | MG
Leonardo Santos
Presidente do Instituto Planejamento e Gestão de
Cidades

Luís Fernando Parma
Vice-Presidente e Gerente de Projetos do Instituto
de Planejamento e Gestão de Cidades

Data de entrega:
Versão:

Aprovado por:

Nívea Maria de Oliveira
Prefeita Municipal de Itacarambi

15/09/2021
1.0

2
Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Jurídica e Ambiental
Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC)
Avenida Afonso Pena, n.º 867, Sala 809 – Edifício Acaiaca – CEP 30.130-905, Centro – Belo Horizonte | MG

O presente ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO, ECONÔMICO, JURÍDICO E
AMBIENTAL apresenta o referencial teórico que baliza a proposta de modernização e
valorização do parque de Iluminação Pública, melhoria da segurança do município, otimização
da velocidade de conexão com a internet e inserção digital dos munícipes, além da geração de
energia limpa e diversificação da matriz elétrica, a partir do uso de fonte solar, pelos serviços
de eficientização, operação e manutenção da ILUMINAÇÃO PÚBLICA e implantação,
operação e manutenção de USINA FOTOVOLTAICA e INFRAESTRUTURA DE
TELECOMUNICAÇÕES, desenvolvido pelo INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO DE CIDADES – IPGC, para o município de ITACARAMBI– MG, autorizado pelo
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL Nº 008/2021, de 15 de
fevereiro de 2021, para fins de Estudos de Modelagem de Projetos estratégicos de Parceria
Público-Privada de Concessões.
O IPGC disponibilizará ao projeto uma equipe mínima composta por:

ESTRUTURA DO
IPGC
GERÊNCIA DE
PROJETOS
DEPARTAMENTO
DE ENGENHARIA
DEPARTAMENTO
DE ECONOMIA
DEPARTAMENTO
JURÍDICO

COLABORADOR

ESPECIALIDADE

IDENTIFICAÇÃO

Luís Fernando Parma
Giulia Izabelle Oliveira
Diego Felipe Oliveira
Rafael Arantes Ricaldoni
Mariana Marques Bessas

Gestor Público
Gestora Pública
Engenheiro Eletricista
Engenheiro Civil
Engenheira Ambiental

CPF 071.440.576-00
CPF 021.850.496-90
CREA-MG 246805/D
CREA-MG 249097/D
CREA-MG 289092/D

Ricardo Lucas Melo

Economista

CPF 018.900.556-46

Maria Fernanda Carvalho
Mirelle Ferreira Brant

Advogada
Advogada

OAB - MG 194.913
OAB - MG 195.818

3
Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Jurídica e Ambiental
Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC)
Avenida Afonso Pena, n.º 867, Sala 809 – Edifício Acaiaca – CEP 30.130-905, Centro – Belo Horizonte | MG

SUMÁRIO
1.

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CIDADES .............................. 1

2.

INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 4

3.

ITACARAMBI ................................................................................................................. 7

4.

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO ................................................................... 13
4.1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA ............................................................................................. 14
4.2 INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES .................................................... 18
4.3 USINA SOLAR FOTOVOLTAICA............................................................................... 24

5.

VIABILIDADE TÉCNICA............................................................................................ 36
5.1.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA ...................................................................................... 36

5.1.1. Premissas Técnicas .............................................................................................. 36
5.1.2. Diagnóstico .......................................................................................................... 42
5.1.3. Prognóstico .......................................................................................................... 45
5.1.4. Parecer Técnico ................................................................................................... 50
5.2.

INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES .............................................. 50

5.2.1. Premissas Técnicas .............................................................................................. 51
5.2.2. Diagnóstico .......................................................................................................... 55
5.2.3. Prognóstico .......................................................................................................... 55
5.2.4. Exploração de Receita Acessória ........................................................................ 59
5.2.5. Parecer Técnico ................................................................................................... 61
5.3.

USINA FOTOVOLTAICA DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA ............................. 61

5.4.1. Premissas Técnicas .............................................................................................. 62
5.4.2. Diagnóstico .......................................................................................................... 66
5.4.3. Prognóstico .......................................................................................................... 68
5.4.4. Parecer Técnico ................................................................................................... 70
6.

VIABILIDADE ECONÔMICA .................................................................................... 72
6.4.

PREMISSAS UTILIZADAS .................................................................................... 73

6.5.

ESTIMATIVA DE CAPEX ...................................................................................... 78

6.5.1. CAPEX Inicial ..................................................................................................... 78
6.5.2. CAPEX Reinvestimento ....................................................................................... 79
4
Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Jurídica e Ambiental
Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC)
Avenida Afonso Pena, n.º 867, Sala 809 – Edifício Acaiaca – CEP 30.130-905, Centro – Belo Horizonte | MG

6.6.

ESTIMATIVA DE OPEX ........................................................................................ 80

6.7.

ESTIMATIVA DE RECEITA DA CONCESSIONÁRIA ........................................ 84

6.7.1. Parcela Remuneratória Mensal .......................................................................... 84
6.4.2

Receita Acessória ................................................................................................. 86

6.4.3

Valor Estimado de Contrato ................................................................................ 86

6.5 IMPOSTOS .................................................................................................................. 87
6.6 ESTIMATIVA DO DEMONSTATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ........... 89
6.7 LUCRATIVIDADE DO EMPREENDIMENTO ......................................................... 91
6.8 ESTUDO DE VANTAJOSIDADE PARA O PODER PÚBLICO – VALUE FOR
MONEY ............................................................................................................................... 93
6.8.1

Análise de Custos Atuais do Município .............................................................. 94

6.8.2

Análise dos Custos com o Advento da PPP ........................................................ 95

6.8.3

Transferência de Riscos ...................................................................................... 97

6.8.4

Manutenção de Padrões de Qualidade e Disponibilidade ................................. 98

6.8.5

Transferência do Ativo ........................................................................................ 99

6.8.6

Qualidade da Prestação de Serviços ................................................................... 99

6.9 ATESTADO DE VIABILIDADE ECONÔMICA ....................................................... 99
7.

VIABILIDADE JURÍDICA ........................................................................................ 101
7.1 ANÁLISE JURÍDICA DAS NORMATIVAS E DO POSICIONAMENTO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, À LUZ DO PROJETO. 101
7.4.

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AS PRINCIPAIS FORMAS DE PRESTAÇÃO

DO SERVIÇO PÚBLICO PROPOSTO ............................................................................. 104
7.2.1

Prestação Direta de serviço público .................................................................. 105

7.3 PRESTAÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO PÚBLICO ............................................... 106
7.3.1

Concessões ......................................................................................................... 107

7.3.2

Parcerias Público-Privadas (PPP) .................................................................... 108

7.4 DAS VANTAGENS E DESVANTAGENS ............................................................... 111
7.4.1

Da Prestação Direta ........................................................................................... 111

7.4.2

Da Prestação Indireta ........................................................................................ 112

7.5 DA OPINIÃO LEGAL ............................................................................................... 114
8.

VIABILIDADE AMBIENTAL ................................................................................... 115
5
Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Jurídica e Ambiental
Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC)
Avenida Afonso Pena, n.º 867, Sala 809 – Edifício Acaiaca – CEP 30.130-905, Centro – Belo Horizonte | MG

8.1. ILUMINAÇÃO PÚBLICA .......................................................................................... 126
8.2. TELECOMUNICAÇÕES............................................................................................ 131
8.3. USINA FOTOVOLTAICA ......................................................................................... 133
8.4.

PARECER AMBIENTAL ...................................................................................... 137

ANEXO I – GEORREFERENCIAMENTO DOS PONTOS DE IP................................ 139
ANEXO II – DIMENSIONAMENTO DE LUMINÁRIAS .............................................. 142
ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO DE REFERÊNCIA DA EFICIENTIZAÇÃO
DA IP ..................................................................................................................................... 149
ANEXO IV – LOGRADOUROS DAS INSTALAÇÕES ATENDIDAS PELA
INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES ....................................................... 150
ANEXO V – GEORREFERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE
TELECOMUNICAÇÕES .................................................................................................... 153
ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO DE IMPLANTAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES ....................................................... 156
ANEXO VII – UNIDADES CONSUMIDORAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA .. 157
ANEXO VIII – ÁREAS DISPONIBILIZADAS PARA IMPLANTAÇÃO DA UFV .... 159
ANEXO IX – CRONOGRAMA FÍSICO DE IMPLANTAÇÃO DA USINA
FOTOVOLTAICA ............................................................................................................... 160
ANEXO X - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE REFERÊNCIA ................ 161
9.

CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................................... 139

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 162

6
Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Jurídica e Ambiental
Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC)
Avenida Afonso Pena, n.º 867, Sala 809 – Edifício Acaiaca – CEP 30.130-905, Centro – Belo Horizonte | MG

LISTA DE FIGURAS
FIGURA 1 – LOCALIZAÇÃO DE ITACARAMBI ................................................................................ 7
FIGURA 2 – LOCALIZAÇÃO APROXIMADA DE ITACARAMBI .......................................................... 8
FIGURA 3 – EIXOS DAS CIDADES INTELIGENTES ........................................................................ 13
FIGURA 4 - COMPARATIVO DAS LÂMPADAS LEDS COM AS TRADICIONAIS EM CARMO DO
CAJURU APÓS A EFICIENTIZAÇÃO PROPOSTA PELO IPGC ................................................... 16
FIGURA 5 – ILUSTRAÇÃO QUE REPRESENTA A CONECTIVIDADE DA TELECOMUNICAÇÃO ........... 19
FIGURA 6 – BUSCA DE INFORMAÇÕES OU REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ON-LINE POR
USUÁRIOS DE INTERNET COM 16 ANOS OU MAIS (%) .......................................................... 20

FIGURA 7- INFRAESTRUTURA DAS REDES DE TELECOMUNICAÇÃO NO BRASIL ........................... 21
FIGURA 8 – VIDEOMONITORAMENTO POR REGIÃO (BILHÕES DE DÓLARES) ............................... 23
FIGURA 9 – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA .............................................. 28
FIGURA 10 – MÓDULOS FOTOVOLTAICOS DO PROJETO DO IPGC EM CARMO CAJURU. ............. 31
FIGURA 11 – ESTRUTURA DE UM LED ...................................................................................... 37
FIGURA 12 – PARQUE DE REFERÊNCIA ITACARAMBI ................................................................. 44
FIGURA 13 – DIMENSÕES DOS DIFERENTES TIPOS DE CABO DE FIBRA ÓPTICA ............................ 51
FIGURA 14- DISTÂNCIA IDEAL ENTRE FILEIRAS DE MÓDULOS .................................................... 63
FIGURA 15 – CLASSIFICAÇÃO DOS PONTOS DE IP DA SEDE DE ITACARAMBI............................ 140
FIGURA 16 – CLASSIFICAÇÃO DOS PONTOS DE IP DE ITACARAMBI .......................................... 141
FIGURA 17 – DIMENSIONAMENTO R. CEL. ALMEIDA COM LUMINÁRIA LED DE 126 W ........... 142
FIGURA 18 – REPRESENTAÇÃO COM CORES R. CEL. ALMEIDA COM LUMINÁRIA LED DE126 W
........................................................................................................................................ 142
FIGURA 19 – DIMENSIONAMENTO AV. JUSCELINO KUBITSCHECK COM LUMINÁRIA LED DE 142
W .................................................................................................................................... 143
FIGURA 20 – REPRESENTAÇÃO COM CORES AV. JUSCELINO KUBITSCHECK COM LUMINÁRIA LED
DE 142 W......................................................................................................................... 143

FIGURA 21 – DIMENSIONAMENTO R. PARANÁ COM LUMINÁRIA LED DE 116 W ..................... 144
FIGURA 22 – REPRESENTAÇÃO COM CORES FALSAS R. PARANÁ COM LUMINÁRIA LED DE 116 W
........................................................................................................................................ 144
FIGURA 23 – DIMENSIONAMENTO R. BAHIA COM LUMINÁRIA LED DE 67 W .......................... 145
FIGURA 24 – REPRESENTAÇÃO COM CORES FALSAS R. BAHIA COM LUMINÁRIA LED DE 67 W
........................................................................................................................................ 145
7
Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Jurídica e Ambiental
Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC)
Avenida Afonso Pena, n.º 867, Sala 809 – Edifício Acaiaca – CEP 30.130-905, Centro – Belo Horizonte | MG

FIGURA 25 – DIMENSIONAMENTO R. MARANHÃO COM LUMINÁRIA LED DE 40 W ................. 146
FIGURA 26 – REPRESENTAÇÃO COM CORES FALSAS R. MARANHÃO COM LUMINÁRIA LED DE 40
W .................................................................................................................................... 146
FIGURA 27 – DIMENSIONAMENTO R. JUVENAL ANDRADE COM LUMINÁRIA LED DE 35 W ..... 147
FIGURA 28 – REPRESENTAÇÃO COM CORES FALSAS R. JUVENAL ANDRADE COM LUMINÁRIA
LED DE 35 W .................................................................................................................. 147
FIGURA 29 – DIMENSIONAMENTO R. FIRMINO DE ANDRADE COM LUMINÁRIA LED DE 36,5 W
........................................................................................................................................ 148
FIGURA 30 – REPRESENTAÇÃO COM CORES FALSAS R. FIRMINO DE ANDRADE COM LUMINÁRIA
LED DE 36,5 W ............................................................................................................... 148
FIGURA 31 – GEORREFERENCIAMENTO DOS PONTOS ATENDIDOS PELA INFRAESTRUTURA DE
TELECOMUNICAÇÕES ....................................................................................................... 153

FIGURA 32 – PROPOSTA DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA .............................................. 154
FIGURA 33 – GEORREFERENCIAMENTO DAS SOLUÇÕES PROPOSTAS PARA O CENTRO URBANO. 154
FIGURA 34 – RAIO DE ATENDIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE RÁDIO ENLACE ....................... 155
FIGURA 35 – ÁREAS DISPONÍVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DA UFV ............................................. 159

8
Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Jurídica e Ambiental
Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC)
Avenida Afonso Pena, n.º 867, Sala 809 – Edifício Acaiaca – CEP 30.130-905, Centro – Belo Horizonte | MG

LISTA DE GRÁFICOS
GRÁFICO 1 – PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA SOBRE O PIB DE ITACARAMBI ............................... 10
GRÁFICO 2 – ÍNDICE FIRJAN DE GESTÃO FISCAL DE ITACARAMBI ............................................. 11
GRÁFICO 3 – ÍNDICE FIRJAN DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE ITACARAMBI ................... 12
GRÁFICO 4 – MATRIZ ELÉTRICA BRASILEIRA: POTÊNCIA INSTALADA EM OPERAÇÃO (MW) .... 32
GRÁFICO 5 – MARKET SHARE DA OFERTA DE BANDA LARGA FIXA DE MINAS GERAIS ................ 60
GRÁFICO 6 – GRÁFICO COMPARATIVO DE GERAÇÃO E CONSUMO DE ENERGIA ........................... 69
GRÁFICO 7 - MARCOS DE PAGAMENTOS DA PRM PRIMEIRO ANO ............................................. 84
GRÁFICO 8 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO NOMINAL POR ANO .................. 90
GRÁFICO 9 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO POR ANO ............ 90
GRÁFICO 10 – LEGENDA DA CLASSIFICAÇÃO DOS PONTOS DE IP ............................................. 140
GRÁFICO 11 – CRONOGRAMA FÍSICO DE REFERÊNCIA DE EFICIENTIZAÇÃO DA IP ................... 149
GRÁFICO 12 - CRONOGRAMA FÍSICO DE REFERÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
DE TELECOMUNICAÇÕES .................................................................................................. 156

GRÁFICO 13 - CRONOGRAMA FÍSICO DE REFERÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DA UFV .................. 160

9
Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Jurídica e Ambiental
Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC)
Avenida Afonso Pena, n.º 867, Sala 809 – Edifício Acaiaca – CEP 30.130-905, Centro – Belo Horizonte | MG

LISTA DE QUADROS
QUADRO 1 – CLASSES DE ILUMINAÇÃO VIÁRIA CONFORME NBR 5101:2018 ............................ 38
QUADRO 2 – CLASSES DE ILUMINAÇÃO DE PEDESTRES CONFORME NBR 5101:2018 ................. 39
QUADRO 3 – TRECHOS TÍPICOS POR CLASSE DE VIA DO MUNICÍPIO ............................................ 46
QUADRO 4 – POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR GERAL ...................................................... 122
QUADRO 5 – DETERMINAÇÃO DA CLASSE ................................................................................ 122
QUADRO 6 – MATRIZ DE FIXAÇÃO DA MODALIDADE DE LICENCIAMENTO ............................... 123
QUADRO 7 – CRITÉRIOS LOCACIONAIS DE ENQUADRAMENTO .................................................. 123
QUADRO 8 – FATORES DE RESTRIÇÃO OU VEDAÇÃO ................................................................ 124
QUADRO 9 – EDIFICAÇÕES PÚBLICAS ...................................................................................... 150
QUADRO 10 – LOCAIS DE VIDEOMONITORAMENTO .................................................................. 151
QUADRO 11 – PONTO DE OFERTA DE WI-FI PÚBLICO .............................................................. 152
QUADRO 12 – LEGENDA DO GEORREFERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE
TELECOMUNICAÇÕES ....................................................................................................... 153

QUADRO 13 - UNIDADES CONSUMIDORAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL
........................................................................................................................................ 157

10
Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Jurídica e Ambiental
Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC)
Avenida Afonso Pena, n.º 867, Sala 809 – Edifício Acaiaca – CEP 30.130-905, Centro – Belo Horizonte | MG

LISTA DE TABELAS
TABELA 1- ECONOMIA DO CONSUMO DE ENERGIA E REDUÇÃO DO CUSTO DE MANUTENÇÃO DE
PPPS DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (EUA) ............................................................. 18
TABELA 2 – CAPACIDADE DE GERAÇÃO DO BRASIL .................................................................. 31
TABELA 3 – CAPACIDADE INSTALADA POR FONTE DE GERAÇÃO CENTRALIZADA NO HORIZONTE
DE 2017-2027 .................................................................................................................... 33

TABELA 4 – GERAÇÃO E POTÊNCIA INSTALADA DOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS NO MUNDO .. 33
TABELA 5 – ILUMINÂNCIA MÉDIA E FATOR DE UNIFORMIDADE MÍNIMOS CONFORME A NBR
5101:2018 ......................................................................................................................... 40
TABELA 6 – ILUMINÂNCIA MÉDIA E FATOR DE UNIFORMIDADE MÍNIMOS CONFORME A NBR
5101:2018 ......................................................................................................................... 40
TABELA 7 – PARQUE DE IP DE REFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITACARAMBI ............................. 43
TABELA 8 – CLASSIFICAÇÃO DOS PONTOS DO PARQUE DE IP DE REFERÊNCIA ........................... 46
TABELA 9 - RESUMO DE CÁLCULO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS EFICIENTIZAÇÃO
DA IP ................................................................................................................................. 47

TABELA 10 – QUANTITATIVO DE LUMINÁRIAS DE LED INSTALADAS ........................................ 47
TABELA 11 – NÚMERO DE PONTOS POR CLASSE DE VIDEOMONITORAMENTO ............................. 58
TABELA 12 – RESUMO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS ............................................................ 67
TABELA 13 – TERRENO DISPONÍVEL PARA A IMPLANTAÇÃO DA(S) USINA(S) ............................. 67
TABELA 1- CUSTO DE CAPITAL PRÓPRIO (METODOLOGIA CAPM) ........................................... 74
TABELA 2 - CUSTO DE CAPITAL DE TERCEIROS ......................................................................... 75
TABELA 3 - CUSTO MÉDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACC) ................................................. 76
TABELA 4 - CAPEX INICIAL PARA EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA EM VALORES PRESENTES ................................................................................. 78
TABELA 5 - CAPEX INICIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE
TELECOMUNICAÇÕES EM VALORES PRESENTES ........................................................ 78
TABELA 6 - CAPEX INICIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA EM
VALORES PRESENTES ........................................................................................................ 79
TABELA 7 - NOVOS INVESTIMENTOS APÓS O INÍCIO DAS OPERAÇÕES POR ANO EM VALORES
NOMINAIS .......................................................................................................................... 79

TABELA 8 - VALOR ESTIMADO MENSAL E ANUAL DO OPEX DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA EM VALORES PRESENTES ................................................................................. 81
11
Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Jurídica e Ambiental
Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC)
Avenida Afonso Pena, n.º 867, Sala 809 – Edifício Acaiaca – CEP 30.130-905, Centro – Belo Horizonte | MG

TABELA 9 - VALOR ESTIMADO MENSAL E ANUAL DO OPEX DA INFRAESTRUTURA DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VALORES PRESENTES ...................................................... 81
TABELA 10 - VALOR ESTIMADO MENSAL E ANUAL DO OPEX DA INFRAESTRUTURA DE
TELECOMUNICAÇÕES EM VALORES PRESENTES ........................................................ 82
TABELA 11 - VALOR ESTIMADO MENSAL E ANUAL DO OPEX DA USINA FOTOVOLTAICA EM
VALORES PRESENTES ........................................................................................................ 82
TABELA 12 - VALOR ESTIMADO DO OPEX TOTAL PROJETADO POR ANO AGREGADOS PELAS
TRÊS ATIVIDADES EM VALORES PROJETADOS .................................................................... 82

TABELA 13 - PARCELA REMUNERATÓRIA ANUAL PAGA PELO PODER CONCEDENTE ................. 85
TABELA 14 - VALOR ESTIMADO DE CONTRATO ......................................................................... 87
TABELA 15 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO................................................... 88
TABELA 16 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O RESULTADO........................................................ 88
TABELA 17 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PROJETADO EM VALORES
NOMINAIS .......................................................................................................................... 91
TABELA 18 - INDICADORES DE LUCRATIVIDADE ECONÔMICA ................................................... 92
TABELA 19 - INDICADORES DE VANTAJOSIDADE: CENÁRIO ATUAL SEM PROJETO ................... 94
TABELA 20 - INDICADORES DE VANTAJOSIDADE: CENÁRIO COM PROJETO .............................. 95
TABELA 21 - INDICADORES DE VANTAJOSIDADE: CENÁRIO COM PROJETO CENÁRIO ............... 96
TABELA 14 – CLASSIFICAÇÃO DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA ............................................ 134

12
Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Jurídica e Ambiental
Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC)
Avenida Afonso Pena, n.º 867, Sala 809 – Edifício Acaiaca – CEP 30.130-905, Centro – Belo Horizonte | MG

GLOSSÁRIO
ADJUDICAÇÃO: ato pelo qual a autoridade competente do PODER CONCEDENTE
conferirá ao LICITANTE vencedor o OBJETO quando da realização da contratação; Manual
de Direito Administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 33. ed. – São Paulo: Atlas, 2019.
ALAVANCAGEM FINANCEIRA: Técnica utilizada para a multiplicação da rentabilidade
por meio do endividamento, compondo-se tanto de Capital Próprio como de Capital de
Terceiros.
ANATEL: A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) foi a primeira agência
reguladora a ser instalada no Brasil, por meio da Lei Geral de Telecomunicações – Lei
9.472/1997.
ANEEL: A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia em regime especial
vinculada ao Ministério de Minas e Energia, foi criada para regular o setor elétrico brasileiro,
por meio da Lei nº 9.427/1996 e do Decreto nº 2.335/1997.
ANEXOS: os documentos que integram o presente EDITAL, inclusive o próprio CONTRATO.
ATIVO: Termo utilizado para expressar bens, valores, créditos, direitos e afins que, num
determinado momento, formam o patrimônio de um projeto ou agente, sendo estes avaliados
pelos seus respectivos custos.
BENCHMARKING MACROECONÔMICO: Processo de busca das melhores práticas
macroeconômicas para dotação de índices e indicadores, conduzindo ao melhor desempenho
das análises financeiras dos projetos.
BENS DE CAPITAIS: Ativos que possuem a finalidade de produzir capital ou bens de
consumo.
BENS REVERSÍVEIS: são aqueles imprescindíveis à execução da CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA adquiridos pela CONCESSIONÁRIA ao longo de todo o prazo deste
CONTRATO, os quais reverterão em favor do PODER CONCEDENTE após a extinção da
CONCESSÃO

ADMINISTRATIVA,

observado

o

adimplemento

do

PODER

CONCEDENTE no pagamento da remuneração devida à CONCESSIONÁRIA.
CAPITAL DE TERCEIROS: Parcela de capital componente do percentual de alavancagem
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inicial do projeto. São recursos externos de financiamento advindos de entidades terceiras,
tais como bancos e fundos de investimentos.
CAPITAL PRÓPRIO: Parcela de Capital componente do percentual de alavancagem inicial
do projeto, fazendo menção ao capital disponível advindo exclusivamente de sócios,
acionistas, investidores.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL): previsto no art. 51 da Lei nº
8.666/93, determina que a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua
alteração ou o seu cancelamento e as propostas serão processadas e julgadas por comissão
permanente ou especial de, no mínimo, 3 membros, sendo pelo menos 2 deles servidores do
quadro da administração responsáveis pela licitação.
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA: concessão na modalidade administrativa para a
realização do OBJETO, outorgada à CONCESSIONÁRIA pelo PRAZO previsto no
CONTRATO, conforme previsto no art. 2º, §2º, da Lei Federal nº 11.079/2004.
CONCESSIONÁRIA: SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, constituída de acordo
e sob as leis brasileiras, com o fim exclusivo de execução do OBJETO do CONTRATO.
CONSÓRCIO: grupo de pessoas jurídicas que se unem objetivando agregar capacitação
técnica, econômica e financeira para a participação na LICITAÇÃO.
CONTRATO: é o instrumento jurídico firmado entre as PARTES com o objetivo de regular
os termos da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, objeto deste EDITAL.
CRONOGRAMA: representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou
serviço, na qual são indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou
preços.
DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO ÓRGÃO OFICIAL: data que determina
o início da contagem do PRAZO do CONTRATO, sendo que a sua publicação deve ocorrer,
imediatamente após a sua assinatura, no Diário Oficial do Município.
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE): Demonstração
contabilística dinâmica que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido devendo ter
alterações em um período, através do confronto das receitas, custos e resultados, levando-se em
consideração o princípio contábil do regime de competência.
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DEPRECIAÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: é o percentual de redução do fluxo luminoso
de uma fonte de luz durante o período de operação. Todas as lâmpadas apresentam um fator de
depreciação que irá afetar seu funcionamento durante sua vida útil.
DESPESAS DE CAPITAL: Despesas relacionadas com aquisição de máquinas,
equipamentos, realização de obras, aquisição de participações acionárias de empresas,
aquisição de imóveis e concessões de empréstimos para investimento.
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM): ferramenta legal para publicação dos atos
do governo municipal.
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: conjunto de documentos apresentados pelo
LICITANTE, de acordo com os termos e condições do presente EDITAL, que comprovam
sua capacidade para participação nesta LICITAÇÃO.
ECONOMIA DE ESCALA: Organização do empreendimento para alcançar a máxima
utilização dos fatores produtivos envolvidos no processo de produção, procurando baixos
custos e o incremento da capacidade produtiva.
EDITAL: é o presente instrumento, que contém o conjunto de instruções, regras e condições
necessárias à orientação do procedimento administrativo de seleção da CONCESSIONÁRIA
apta a receber a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.
EFICIÊNCIA LUMINOSA: é a relação entre o fluxo luminoso emitido e a energia elétrica
consumida pela fonte de luz. A unidade de medida da eficiência luminosa é lm/W (lumens por
Watt). Quanto maior a eficiência luminosa de uma fonte, menor será o consumo de energia.
ESTRADAS: são vias de tráfego motorizado podendo apresentar acostamento ou não, e
possuem tráfego de pedestres, porém, diferente das rodovias, esse tipo de via rural não é
pavimentada. A velocidade máxima permitida é de 60 km/h (sessenta quilômetros por hora).
FATOR DE UNIFORMIDADE: é a razão entre a iluminância mínima e média de uma
determinada área. O resultado dessa razão é adimensional e indica a qualidade da distribuição
da luminosidade na superfície analisada.
FLUXO LUMINOSO: “representa uma potência emitida ou observada, ou ainda, representa
a energia emitida ou refletida em todas as direções, sob forma de luz”. Em outras palavras, é a
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quantidade de luz percebida que é produzida por um ponto de iluminação. A unidade de medida
do fluxo luminoso é o Lúmen (lm).
HOMOLOGAÇÃO: ato pelo qual a autoridade competente, após verificar a regularidade dos
atos praticados, ratifica o resultado da LICITAÇÃO.
ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP): serviço público que tem como objetivo exclusivo prover
de claridade os logradouros públicos, de forma periódica, contínua e eventual;
ILUMINÂNCIA: é o fluxo luminoso incidente numa superfície. Pode ser medido por um
aparelho chamado luxímetro. A unidade de medida é o lux (lx).
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC): representa a capacidade de reprodução da cor
de um objeto diante de uma fonte de luz. O IRC faz uma correspondência entre a cor real de
um objeto e a que ele apresenta diante da fonte de luz. Convencionalmente, o IRC ideal varia
entre 0 e 100% de acordo com o tipo de fonte luminosa e com o ambiente analisado. Quanto
mais alto o IRC, melhor é a fidelidade de cores.
ÍNDICES MACROECONÔMICOS: Medidas que indicam variáveis agregadas de todo
sistema econômico existente no país.
LICITAÇÃO: procedimento público conduzido pelo PODER CONCEDENTE para
selecionar, dentre as propostas apresentadas, a que melhor atenda ao interesse da
Administração Pública, com base nos critérios previstos neste EDITAL.
LICITANTE: pessoa jurídica que concorre à LICITAÇÃO, isoladamente ou reunida em
CONSÓRCIO.
LUCRATIVIDADE: Indicador utilizado para apontar os ganhos do empreendimento,
conforme o objeto em licitação, justificando a sua própria existência financeira.
LUMINOTÉCNICA: é o estudo da aplicação e implantação de iluminação artificial em
ambientes internos e externos.
MACROECONOMIA: Estudo econômico, em escala global, que pesquisa fenômenos
econômicos, suas distribuições e efeitos na estrutura institucional.
MINUTA DE CONTRATO: instrumento jurídico que regerá a CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA, e que se encontra no ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO, do
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presente EDITAL.
OBRA: eficientização, operação e manutenção da iluminação pública e implantação, operação
e manutenção de infraestrutura de Telecomunicações e Usina fotovoltaica e demais estruturas
necessárias à execução do OBJETO.
PARTES: o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA.
PAYBACK: É o período de retorno do investimento no orçamento de capital, referindo-se ao
tempo necessário para recuperar os fundos gastos em um investimento.
PODER CONCEDENTE: ente federado que detém a titularidade do serviço público.
PRAZO: o PRAZO de vigência do CONTRATO é de [...] anos.
RECEITAS OPERACIONAIS: Receitas provenientes do objeto principal de exploração da
CONCESSÃO.
REMUNERAÇÃO: remuneração pecuniária à qual a CONCESSIONÁRIA faz jus em razão
da prestação dos serviços.
RENTABILIDADE: Análise do grau de êxito econômico de um projeto em relação ao Capital
Próprio ou de Terceiros aplicado pelo CONCESSIONÁRIO.
RODOVIAS: são vias de tráfego motorizado, pavimentadas, podendo apresentar acostamento
e tráfego de pedestres. A velocidade máxima varia conforme o tipo de veículo, sendo 110 km/h
(cento e dez quilômetros por hora) para automóveis e camionetes, 90 km/h (noventa
quilômetros por hora) para ônibus e micro-ônibus e 80 km/h (oitenta quilômetros por hora) para
os demais veículos.
SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE): sociedade de propósito específico
que será constituída pelo LICITANTE vencedor, juntamente ao PODER CONCEDENTE,
para a consecução do OBJETO da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.
TAXA DE JUROS: Taxa referente ao custo do dinheiro em relação ao seu valor de
empréstimo. Sendo a taxa que os tomadores de empréstimos pagam aos emprestadores para
utilizar o capital tomado.
TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR): Taxa de desconto hipotética aplicada ao fluxo de
caixa do projeto. Faz a comparação das despesas do empreendimento em valor presente, em
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pé de igualdade aos retornos dos investimentos, igualmente em valores presentes. Os
resultados apresentados vão de frente a um comparativo com a Taxa Mínima de Atratividade.
TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE (TMA): É uma taxa de juros que tem como noção
representar o mínimo de retorno que um possível CONCESSIONÁRIO se propõe a ganhar
participando do processo de Licitação e do percentual de investimento a ser realizado na
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.
TELECOMUNICAÇÕES (TELECOM): é a transmissão, emissão ou recepção de
informações de qualquer natureza através de equipamentos necessários às telecomunicações.
TEMPERATURA DE COR: determina a aparência de cor da luz emitida pela fonte de luz.
Quanto mais alta a temperatura de cor, mais clara é a tonalidade do feixe de luz emitido. A
temperatura tem uma relação direta com o conforto do usuário, portanto algumas faixas de
temperatura são mais adequadas para determinados ambientes. A temperatura de cor é medida
em Kelvin (K).
TICKET MÉDIO: Indicador de performance de vendas de um determinado mercado para a
inserção de Receita Acessória de Exploração de Mercado.
TRIBUTOS: Segundo o artigo 3º do Código tributário Nacional (CTN), Tributo é toda
prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
VALOR DO CONTRATO: valor em R$ (reais), calculado com base na soma nominal do
valor

da

PARCELA

CONCESSIONÁRIA,

REMUNERATÓRIA
ao

longo

do

MENSAL

prazo

de

da

REMUNERAÇÃO

vigência

da

da

CONCESSÃO

ADMINISTRATIVA.
VALOR NOMINAL: Valor que não considera a evolução dos índices de preços na economia,
sendo este um valor facial que não necessariamente será o valor final a ser recebido ou pago
pelo título.
VALOR PRESENTE: Fórmula econômico-financeira capaz de determinar o valor atual de
pagamentos ou receitas futuras, descontados a uma taxa de juros apropriada, menos os custos
referentes ao investimento inicial.
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VALOR REAL: Corresponde ao Valor nominal de determinados bens após o ajuste de inflação
(ou deflação), com base no índice de preços corrente.
VANTAJOSIDADE: Termo usual no Direito Administrativo que expressa o benefício, a
vantagem trazida aos Órgãos públicos por determinada decisão.
VERIFICADOR INDEPENDENTE: entidade a ser selecionada e contratada pelo PODER
CONCEDENTE, responsável por garantir o cumprimento dos pressupostos do CONTRATO,
e pelo monitoramento do processo de aferição do desempenho da CONCESSIONÁRIA.
VIDA MEDIANA: é determinada a partir do ensaio para determinar a vida útil de lâmpadas.
É a quantidade de horas de trabalho onde 50% das lâmpadas ensaiadas permanecem acesas.
VIDA ÚTIL: É o período total de tempo que um ativo (sistema ou equipamento) permanece
operacional e satisfazendo as necessidades do usuário sem que tenha que ser trocado.

19
Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Jurídica e Ambiental
Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC)
Avenida Afonso Pena, n.º 867, Sala 809 – Edifício Acaiaca – CEP 30.130-905, Centro – Belo Horizonte | MG

1. INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CIDADES
O Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC) é uma associação privada, sem fins
lucrativos, criada em 2013 em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Somos Pioneiros
pelo formato e execução de projetos inovadores. Nossa história começou em 2008, com o
Movimento Popular da Cidade – Mov Cidade, que tinha o objetivo de discutir pautas públicas,
em especial as ligadas à saúde. O Mov Saúde, uma vertente do Mov Cidade, foi responsável
pela elaboração de projetos e diagnósticos em relação à temática na região Centro Oeste do
estado de Minas Gerais.
Após a ampliação e diversificação das temáticas, a gestão do movimento decidiu transformar o
Mov Cidade em uma instituição capaz de prestar serviços e consultorias, e criar parcerias para
e com o setor público. Assim, o Mov Cidade evoluiu para o que hoje é o IPGC e, em busca de
expandir seus horizontes, mudou-se para a capital mineira em 2018.
Em 2020, o IPGC alçou voos ainda maiores. Nosso arranjo de PPP de Cidade Inteligente foi
assinado em Carmo do Cajuru (MG) e Ouro Preto (MG), e o reconhecimento pela autoria dos
estudos se espalhou de norte a sul do país. Nos tornamos parceiros de municípios no Pará,
Ceará, Goiás, Espírito Santo e Piauí. Para além do arranjo Cidade Inteligente, o IPGC modela
projetos de saneamento básico, tratamento de resíduos sólidos, e até mesmo uma PPP de
Unidade de Saúde. Mais de 970 milhões de reais em investimentos foram viabilizados através
dessas parcerias, o que significa mais recursos para o Poder Público melhorar a infraestrutura
das cidades e mais qualidade e segurança para as instituições privadas investirem.
Nossos serviços
Modelar projetos de infraestrutura urbana é a nossa principal entrega. Partimos do nosso lugar
de instituição do terceiro setor para estabelecer uma ponte entre o Poder Público e o Setor
Privado, entregando os estudos e modelagens que melhor atendem às necessidades e
peculiaridades de cada um desses órgãos.
Além dos estudos e modelagens, em 2020 o IPGC passou a oferecer o serviço de Verificação
Independente às gestões municipais. O objetivo é buscar manter o equilíbrio da parceria entre
público e privado, após a assinatura do contrato entre as partes. Durante o período da concessão,
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nossa equipe técnica fiscaliza todas as etapas das entregas, garantindo que tanto o município
quanto o concessionário cumpram suas respectivas obrigações contratuais.
A equipe
Para transformar a realidade dos municípios brasileiros, é preciso um time comprometido com
a causa e extremamente capacitado. É por isso que o IPGC conta hoje com uma equipe
multidisciplinar e uma ampla rede de consultores. Buscamos agregar competências da
Economia, Engenharia, Direito, Gestão Pública e demais áreas para construir entregas
contínuas e robustas, entendendo as políticas municipais em toda sua amplitude.
O IPGC consagrou sua vocação em ser a ponte entre o setor público e o privado, em criar
projetos inovadores que transformam realidades na prática. Nossos trabalhos buscam soluções
modernas para os problemas das administrações públicas, com respeito ao meio ambiente,
economia aos cofres públicos e geração de renda e emprego. Nos orgulhamos deste papel e do
ativo que nos permite exercê-lo: inteligência. “Inteligência que transforma cidades” é o nosso
lema, e seguiremos neste caminho, pelo progresso das cidades brasileiras.
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Instituições Parceiras
O Instituto possui parcerias estratégicas com grandes centros de pesquisas e ensino, como a
Universidade Federal de Minas Gerais, Fundação João Pinheiro, Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais, Fundação Getúlio Vargas, dentre outras.
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2. INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta o Estudo de Viabilidade para a proposta de eficientização, operação e
manutenção da Iluminação Pública, implantação, operação e manutenção da infraestrutura de
Telecomunicações e da Usina Fotovoltaica própria ao Município de Itacarambi. O estudo
justifica-se na entrega de soluções inovadoras capazes de agilizar a resposta do governo às
demandas públicas, na perspectiva de harmonizar o desenvolvimento econômico e social dentro
de um modelo orientado para a sustentabilidade.
O atual contexto das cidades, no qual percebe-se um aumento das demandas energéticas,
paralelamente às limitações de recursos e agravos das intervenções ambientais, busca por
alternativas mais sustentáveis e eficientes na provisão dos serviços públicos.
À medida que o padrão de qualidade que se espera desses serviços públicos aumenta, como
deve ocorrer inevitavelmente numa sociedade progressista, os governos tornam-se cada vez
mais responsivos na consecução de suas propostas. Isso representa uma necessidade dos
dirigentes políticos em se adequar ao contexto e direcionar as políticas de maneira efetiva às
novas realidades.
Assim, espera-se que as políticas públicas sejam concernentes aos atuais debates sobre
sustentabilidade e gestão eficiente de recursos. Mas não só por isso, as mazelas derivadas do
padrão de vida da sociedade moderna, como poluição e desmatamento, aliadas à crise de receita
que muitas Prefeituras têm sofrido atualmente, exigem que se busque por alternativas
adequadas a um desenvolvimento sustentável, que gerem economicidade aos cofres públicos e
atendam às demandas sociais.
Nesse sentido, o município de Itacarambi é chamado à melhoria da Iluminação Pública, a partir
da substituição de luminárias de alto consumo energético por luminárias mais econômicas e de
maior potência luminosa, capazes de oferecer conforto visual aos cidadãos e reduzir o custo da
Administração Pública com esse serviço. Também há previsão da instalação de infraestrutura
de Telecomunicações para melhorar o acesso à internet nas edificações públicas e democratizar
esse acesso nos espaços de convívio do município. Além disso, a previsão de construção de
Usina Fotovoltaica propõe a geração de energia limpa e sustentável e o abatimento do consumo
da Administração Pública, através do sistema de Geração Distribuída.
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O projeto se ancora nos preceitos do conceito de Cidade Inteligente, ou Smart City em inglês,
com mecanismos sensíveis ao contexto e à produção de informação em tempo real, além de
iniciativas em prol do meio ambiente e de uma governança eficiente. A ampliação do acesso à
internet trará uma dinamização da relação governo-sociedade civil e a instituição de um debate
democrático e uma gestão mais transparente e accountable.
O Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, Jurídica e Ambiental – EVTEJA é dividido nas
seguintes entregas:
▪

Panorama local

São apresentados aspectos históricos, sociais, econômicos e políticos acerca do local onde o
empreendimento será desenvolvido, os quais balizam e orientam o estudo de viabilidade e as
soluções propostas.
▪

Estudo técnico

O Estudo de Viabilidade Técnica expõe os dados e informações trabalhadas com o objetivo de
analisar a viabilidade do projeto de infraestrutura urbana proposto para a Administração
Pública. A partir da definição de premissas e do levantamento da legislação e normas vigentes,
é apresentado o diagnóstico da conjuntura atual e o prognóstico de execução e desenvolvimento
do empreendimento.
▪

Estudo Econômico

O Estudo Econômico de Referência consiste na análise da viabilidade econômica e
sustentabilidade do investimento do privado, e a vantajosidade do Poder Público, em termos
quantitativo e qualitativo. Por fim, é atestada a viabilidade do empreendimento no modelo de
concessão administrativa.
▪

Estudo Ambiental

O Estudo de Viabilidade Ambiental contempla a exposição de diretrizes para a regularização
ambiental do empreendimento, desde as etapas iniciais de seu planejamento e instalação até a
sua efetiva operação, esclarecendo e sintetizando os principais procedimentos a serem adotados
durante o processo e as recomendações de diretrizes ambientais aplicáveis ao tema.
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▪

Estudo Jurídico

A Análise de Viabilidade Jurídica contempla o estudo pormenorizado das possibilidades legais
para que a Administração Pública aprecie um panorama completo da delegação do serviço
público, para escolha e implantação do melhor modelo de contratação, dentro dos ditames
legais.
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3. ITACARAMBI
Itacarambi é um município do estado de Minas Gerais com extensão territorial de 1.225,273
Km2 e população de 18.164 habitantes, segundo estimativa para 2020 do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da região é de
0,641 e o Produto Interno Bruto (PIB) local é de R$ 10.521,60, amostra econômica realizada
em 2018 pelo IBGE.
Há uma predominância dos biomas Caatinga e Cerrado na região descrita que pertence à
microrregião de Januária, assim como o município também está inserido na região imediata de
Januária e intermediária de Montes Claros. Sua mesorregião é a de Norte de Minas. A Figura 1
apresenta um mapa de localização do município, assim como a Figura 2 representa o mapa em
maior escala com menor área.
Figura 1 – Localização de Itacarambi

Fonte: Google Earth/ IPGC 2021.
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Itacarambi localiza-se no norte do estado, a 536.12 km da capital do estado, Belo Horizonte em
linha reta e a 652 Km de estrada.
Figura 2 – Localização aproximada de Itacarambi

Fonte: Google Earth/ IPGC 2021.

A história do município de Itacarambi tem com a extinção do distrito São João das Missões, no
município de Januária, o qual após restaurado em 1864 transferiu sua sede para a povoação de
Jacaré, povoado este que passou a se chamar Itacarambi em 1926.
A elevação de categoria para município se deu pela Lei Estadual nº 2764, de 30/12/1962,
anteriormente, ele pertencia a Januária e era classificado como povoado de Jacaré. Sede no
antigo distrito de Itacarambi. Constituído de 2 distritos: Itacarambi e Missões, ambos
desmembrados de Januária em 1963.
A cidade é conhecida também pelo Parque Nacional Cavernas do Peruaçu de 564,4832 km²
administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ele consiste em
um patrimônio de cavernas, com mais de 180 cavernas e grutas que se destacam por suas
pinturas rupestres.
Transpondo do aspecto geográfico para o tributário, consoante à transferência de impostos ao
Município e de uma análise da arrecadação e do balanço entre despesa e receita municipais de
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Itacarambi, no período de 2021, o ente recebeu um repasse total de R$ 4.446.983,52
fragmentado nos seguintes impostos: R$ 3.714.715,17 de Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS); R$ 44.273,69 da arrecadação do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e R$ 687.994,66 de Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA). Valores estes registrados no Portal da Transparência do Estado de Minas
Gerais que mostram como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) tem
um maior impacto na arrecadação total.
De acordo com as informações do Portal de Receitas do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais (TCE – MG) com referência do ano de 2019, anterior à pandemia do Coronavírus,
Itacarambi apresentou Receita Total de R$ 54.651.882,04 e Despesa Total de R$ 51.163.572,15
com 106,82 de equilíbrio orçamentário – receita arrecadada/despesa executada. Ainda
conforme os dados oficiais do TCE – MG, a receita tributária do município alcançou R$
1.916.159,48 e a autonomia financeira foi de 4,07%. Além disso, o comprometimento da receita
corrente com a máquina administrativa do Município foi de 89,83% e a dependência de
transferência de recursos é de 80,81%, superior à 50%, realidade da maioria dos municípios de
Minas Gerais e do Brasil.
Outro fator fundamental a ser analisado são os dados econômicos de Itacarambi no que diz
respeito à atividade do mercado. De acordo com o IBGE, a atividade econômica de maior
expressividade no Município é a Administração Pública seguido pelo setor da Indústria,
destaques sobre o PIB municipal. O Gráfico 1 abaixo, ilustra o seu desenvolvimento na série
histórica até o ano de 2018:
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Gráfico 1 – Participação da Indústria sobre o PIB de Itacarambi

Fonte: IBGE Cidades, 2018.

Com isso, Itacarambi ocupa a 349ª posição em relação aos 853 municípios no ranking estadual
do valor do Produto Interno Bruto que são influenciados pela indústria em Minas Gerais.
As atividades econômicas e fiscais interferem diretamente na gestão e desenvolvimento do ente,
sendo assim, os índices de gestão fiscal e de desenvolvimento municipal do ente ampliam as
reflexões.
A partir do Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF)1 é possível apresentar algumas ponderações
sobre a Autonomia, o Gasto com Pessoal, os Investimentos e a Liquidez do município de
Itacarambi como retratado no Gráfico 2 abaixo no qual destaca-se o indicador de liquidez.

1

Estudo anual que tem por objetivo fortalecer a cultura da responsabilidade administrativa ao fornecer subsídios
para uma gestão pública eficiente e democrática. Os relatórios estão disponíveis em:
<https://www.firjan.com.br/ifgf/>.
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Gráfico 2 – Índice Firjan de Gestão Fiscal de Itacarambi

Fonte: Firjan/IFGF, 2019.

O resultado mostra-se desfavorável aos indicadores de Autonomia, Gastos com Pessoal,
Investimentos e a média geral de IFGF, nos quais o município tem desempenho crítico.
Ademais, o indicador de Liquidez é enquadrado como excelência na gestão. Sendo assim,
Itacarambi apresenta uma situação complexa com a maioria dos índices com valores inferiores
a 0,4 o que reduz a média geral do Índice Firjan do município. Esse desempenho revela um
alto gasto com a máquina pública, assim como a dependência fiscal do município por repasses
e a baixa capacidade em direcionar recursos para projetos de outras matérias de melhora na
infraestrutura e investimentos dentro do município.
De encontro aos valores evidenciados acima, o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal
(IFDM), retratado no Gráfico 3 a seguir, demonstra as classificações mais otimista do
município acerca da Educação, Saúde, Emprego e Renda e a própria média do IFDM.
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Gráfico 3 – Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal de Itacarambi

Fonte: Firjan/ IFDM, 2019.

De acordo com os resultados da amostra os indicadores de Saúde, Educação e a própria média
geral de IFDM estão enquadrados como desenvolvimento moderado e o índice de Emprego e
Renda como baixo desenvolvimento. O requisito de Emprego e Renda reduz a média geral, mas
ela ainda está acima da média nacional.
Embora os indicadores de educação e saúde apresentem um padrão superior a muitos
municípios do estado mineiro, o desenvolvimento do projeto em Itacarambi se apresenta como
uma ótima oportunidade de atração de investimentos, movimentação da atividade econômica
local e, principalmente, geração de emprego. Portanto, o projeto proposto para o município
apresenta-se como uma janela de oportunidade de maior emancipação e melhoraria da prestação
de seus serviços públicos e fomento da economia.
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4. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO
O presente projeto é pensado seguindo padrões elevados de organização social e planejamento
urbano, em referência aos atuais conceitos de Cidades Inteligentes. Nas últimas três décadas, o
conceito que abarcava precipuamente o campo tecnológico passou a ter novas variáveis com a
inserção da tecnologia da informação e da internet das coisas, aliados a uma gestão eficiente,
na provisão de projetos voltados à melhoria da qualidade de vida da população. A Figura 3
apresenta os eixos que envolvem a implantação e gestão de uma Cidade Inteligente.
Figura 3 – Eixos das Cidades Inteligentes

Fonte: Connected Smart Cities, 2014

Nessa nova perspectiva, a Smart City, ou Cidade Inteligente, é entendida como um organismo
informacional e norteador da tomada de decisão. A cidade passa a contemplar os postulados de
eficiência e sustentabilidade, com processos informacionais sensíveis ao contexto, ideais de
economicidade aos cofres públicos, em uma perspectiva mais humana e voltada à dinamização
da vida cotidiana, nas esferas econômica, social, ecológica e política.
Propõe-se a inclusão social garantida a partir da democratização do acesso a equipamentos
tecnológicos e redes digitais: os cidadãos aproximam-se do ambiente público e passam a propor
melhorias para a cidade mais condizentes com a realidade. (Lemos, 2017).
No Brasil tem-se observado a tendência do poder público na direção da era digital. Algumas
cidades, como Salvador (BA), Curitiba (PR) e Belo Horizonte (MG) utilizaram ferramentas de
mudança digital para implementar os objetos da Cidade Inteligente para melhorar sua
infraestrutura.
Dentro dessa perspectiva, faz-se cada vez mais necessário que as instituições incorporem os
novos padrões de organização institucional e dinamização de processos concernentes à
burocracia pública e ao uso das novas tecnologias para agilizar a resposta dos governos às
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demandas sociais. Somado a isso, tem-se observado como a pauta ambiental ganha destaque
nos últimos anos.
Observa-se que o uso de tecnologias nos grandes centros urbanos se torna cada vez mais
comum, principalmente no que se refere à interconexão digital de objetos cotidianos com a
internet – a supracitada Internet das Coisas. Dentro do setor entendido como internet das coisas
tem-se variados segmentos, aqui trata-se exclusivamente dos ramos voltados para o sistema de
Telecomunicações. Sua utilização se concerne com o mais novo avanço tecnológico voltado
para cidades que almejam se tornarem Cidades Inteligentes. Tal modelo de cidade é marcado
pelo uso da tecnologia para suprir as demandas de sua população de forma eficiente e ágil.
Além do desenvolvimento tecnológico, o conceito também incorpora o desenvolvimento
socioeconômico e ambiental. O socioeconômico expressa a otimização dos gastos públicos na
provisão dos serviços de interesse coletivo. É a melhoria da qualidade de vida a partir do
investimento em planejamento urbano.
A questão ambiental também é um dos eixos analisados para nomear uma cidade como
“inteligente”. Uma cidade que faz bom uso dos recursos naturais e busca mitigar os impactos
sobre o meio ambiente estabelece um desenvolvimento responsável ao preocupar-se com a
qualidade de vida de sua população. As questões tangentes ao abastecimento de água, produção
de energia, saneamento e resíduos sólidos entram em pauta com o eixo Urbanismo e cidades
prósperas.
Observando essa tendência, nos tópicos seguintes serão apresentados a contextualização dos
três objetos propostos: a Iluminação Pública, a Infraestrutura de Telecomunicações e a Usina
Fotovoltaica para o município.
4.1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
O setor de Iluminação Pública é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL,
por meio da Lei nº 9.427 de 1996 e pelo Decreto nº 2.335 de 1997. A Agência é responsável
por regular a geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, assim
como fiscalizar o serviço, estabelecer as tarifas e promover atividades de outorga, de concessão,
permissão e modalidades afins.
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Em uma breve série histórica, na época do Brasil colônia foi construída a primeira infraestrutura
de iluminação pública, em que era composta de luminárias a óleo, a fim de estender o tempo de
utilização das vias do Rio de Janeiro para além do anoitecer. Na segunda metade do século
XIX, com os avanços tecnológicos, as luminárias foram substituídas por lampiões à base de
gás, que foram utilizadas até o início do século XX.
Após a virada do século, Curitiba foi pioneira, em âmbito nacional, ao utilizar energia elétrica
em lâmpadas incandescentes. A partir desse marco diversos tipos de lâmpadas, tais como as
HPS (vapor de sódio), vapor de mercúrio, mista, incandescente, florescente foram utilizados na
iluminação pública brasileira.
A tecnologia mais avançada presente nesse mercado é Light Emitting Diode (Diodo Emissor de
Luz) ou LED. Os diodos emissores de luz possuem alta eficiência energética, o que contribui
para redução de despesas públicas. O uso de LED nos parques luminosos apresenta uma
redução em média de 50% nos custos gerados aos municípios, segundo dados da Associação
Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (ABESCO)2, uma vez que
possui maior vida útil, maior resistência mecânica e um melhor índice de reprodução de cores.
A
a seguir exemplifica a diferença visual que pode ser atingida com a substituição de lâmpadas
de descarga de alta intensidade por lâmpadas LED na parte central da imagem na intercessão
das ruas onde já foi implementado o LED, e a parte amarelada ainda possui lâmpadas de vapor
de mercúrio.

2

ABESCO, Associação Brasileira das Empresas de Serviço de Conservação de Energia. Acessado em:
03/10/2019. Dados Obtidos em: http://www.abesco.com.br/pt/
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Figura 4 - Comparativo das Lâmpadas LEDs com as tradicionais em Carmo do Cajuru após a
eficientização proposta pelo IPGC

Fonte: IPGC, 2020.

É preciso pontuar que a Resolução da ANEEL n° 414/2010 institui, em seu art. 21, o município
como o ente responsável pela provisão do serviço de iluminação pública e pelo recebimento,
no art. 218, de transferência definitiva dos ativos gerados do serviço. Com isso, muitos
municípios e estados brasileiros têm buscado alternativas que modernizem seus pontos de
iluminação pública, atribuindo-lhes maior eficiência energética e maior economia aos cofres
públicos.
Segundo o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, em o gasto com iluminação
pública é a segunda maior despesa, abaixo apenas do gasto com pagamento de pessoal na
maioria das prefeituras. Logo, é importante que as cidades brasileiras façam gestão eficiente
desse serviço, não só com o objetivo de melhorar a infraestrutura da luminosidade para os
munícipes, mas também com vista à economicidade dos cofres públicos.
Além disso, o aumento da demanda energética embora represente uma incitação econômica e
melhora nas condições de vida da população, requer um alto custo de investimento de recursos
financeiros e socioambientais. No contexto atual, observa-se uma mudança histórica do papel
das cidades no alcance de objetivos de desenvolvimento sustentável; e, considerando que no
mundo globalizado a competição, especialmente no âmbito econômico, não ocorre apenas entre
nações, mas também entre cidades, as localidades ganham papel crucial, pois são os principais
centros socioeconômicos que contribuem para o uso e a gestão de recursos naturais finalizados
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à produção e consumo de bens e serviços. Por isso, é necessário a adesão de sistemas que
apresentem maior eficiência energética, que melhorem o desempenho visual dos usuários.
Em termos econômicos, o mercado de Iluminação Pública está vivendo um próspero momento
de transformação. As evoluções tecnológicas compreendem todo o setor do bem público,
possibilitando crescentes ganhos de eficiência em prestação de serviços e energia, o que
corrobora para ganhos socioeconômicos ao cidadão, e para uma redução gradual dos gastos
públicos referentes à Iluminação Pública.
Há um grande mercado a ser explorado: uma iluminação pública inteligente chega a
movimentar uma receita anual estimada de US$ 8,3 bilhões globalmente até o ano de 2027,
correspondendo a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 28,9% (vinte e oito
inteiros e nove décimos por cento).
Além disso, os municípios de pequeno porte, de até 20 mil habitantes, possuem dificuldades na
prestação do serviço de iluminação pública, com uma cobertura de 94,9% dos domicílios. Em
termos comparativos, os municípios maiores, com população superior a 500 mil habitantes,
possuem uma cobertura média de 97,1% dos domicílios. Portanto, nesses casos, as parcerias
para a provisão do serviço apresentam-se como uma alternativa para melhor atender a
população.
Por conseguinte, o seguimento de modernização ganha cada vez mais espaço justamente pela
sua capacidade de redução dos custos referentes à Iluminação Pública, como manutenções
emergenciais e consumo de energia. Ainda segundo o Relatório do Banco Mundial, estima-se
que a modernização do Parque Luminoso do país poderá atingir um quinto de sua meta de
economia de energia até o ano de 2030.
Os municípios brasileiros têm se tornado importantes modelos de modernização da iluminação
pública bem realizadas com parcerias privadas. A exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte
recebeu o prêmio “Inova Cidade 2018”, concedido pelo Instituto Smart City Business America
(SCBA), em São Paulo. O prêmio é em reconhecimento à modernização da iluminação pública
da capital mineira: com a substituição de 40% das lâmpadas amarelas pelas luzes em LED, é
considerada a maior PPP de iluminação pública do país.
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O contrato firmado com a empresa Belo Horizonte Iluminação Pública – BHIP, iniciado em
outubro de 2017, gerou uma queda no consumo de energia de 22,87%, segundo dados da BHIP.
A economia acumulada foi de 56,4% aos cofres da cidade, o que possibilitou um desconto na
conta de luz dos belo-horizontinos: uma redução de 10% na taxa de iluminação pública. A
previsão é que a PPP gerará uma economia de R$25 milhões aos cofres da prefeitura ao longo
da concessão.
Procedendo dos dados apresentados, é preciso pautar os importantes impactos socioeconômicos
originados no setor de iluminação pública
para a população. Ademais, é necessário introduzir a visão tecnológica aos objetivos primários
da rede de luminosidade, uma vez que o mercado tende a ser diretamente interligado à pauta de
cidades inteligentes para a resolução dos atuais desafios de um ambiente urbano plural.
No cenário global, segue alguns exemplos de projetos de Parcerias Público Privadas (PPPs) de
Iluminação Pública realizados sobre cidades dos Estados Unidos.
Tabela 1- Economia do consumo de Energia e Redução do custo de manutenção de PPPs dos
Estados Unidos da América (EUA)
Cidades

Escorpor do Projeto

Substituição: 140.000 lâmpadas HPS por LED
Los Angeles Implementação: Sistema de monitoramento
remoto

Resultados
Economia Consumo de Energia (%) Redução Custo de Manuteção (anual)
64%

US$ 17,82/lâmpada

Seattle

Substituição: 41.000 lâmpadas HPS por LED

58%

US$ 9,76/lâmpada

Las Vegas

Substituição: 44.000 lâmpadas HPS por LED

54%

US$ 9,09/lâmpada

Boston

Substituição: 38.000 lâmpadas HPS e Vapor
de Mercúrio por LED

42%

US$ 3,95/lâmpada

55%

US$ 10,16/lâmpada

Resultado Médio

Fonte: EBP

Na Tabela 1 acima podemos observar uma maior eficiência econômica das lâmpadas de LED,
assim como em Belo Horizonte com uma média maior que 50% na economia do consumo de
energia, o que comprova a eficiência e os benefícios da inovação na área da Iluminação Pública.
4.2 INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES
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As Telecomunicações, setor em que a internet é integrante, teve início com a invenção do
telefone em 1876 e, desde então, acompanha o avanço tecnológico, o qual ampliou sobre as
formas de conectividade. O avanço da telecomunicação traz diversos benefícios à sociedade e
vai ao encontro com o conceito proposto de Smart Cities, através da conectividade pública
gratuita (hotspots de wifi), do uso de fibra óptica e do videomonitoramento.
É evidente que há diversos benefícios na modernização do setor de telecomunicações para as
cidades, tendo em vista que uma sociedade que adote essa tecnologia passa a ser mais conectada
e eficiente, podendo atrair turistas e investidores, o que melhora a economia local.
Entrtanto, os projetos propostos envolvem um alto valor de investimento em infraestrutura e
implementação. Por isso, os municípios devem buscar meios de viabilizar a realização de tais
investimentos, os quais são importantes para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e
democratizar o acesso às tecnologias.
Outra tecnologia eficaz na otimização da distribuição e qualidade dos serviços de conectividade
da internet é a fibra óptica. A sua implementação garante uma velocidade de internet de 10 a
20 vezes mais rápida que as outras disponíveis, além de suportar um maior número de usuários
e maior duração. O sistema integrado da telecomunicação é representado de forma alegórica na
Figura 5 a seguir.
Figura 5 – Ilustração que representa a conectividade da Telecomunicação

Fonte: Lunavox Telecom

O ramo da telecomunicação é de suma importância atualmente, pois é na internet que estão
grande parte dos dados e informações, tais como oportunidades de emprego, acesso à educação,
tele consulta e até mesmo o cadastro em programas do governo, tal como a CTPS digital.
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Ações como pagar faturas, acessar notícias, inscrever em vestibulares podem ser realizadas por
meio da internet, essa é a tendência global de que cada vez mais os meios digitais sejam
facilitadores do dia a dia da população. A pesquisa da CETIC, realizada em 2020, evidenciou
um crescimento médio de 145,53% na busca por serviços públicos online entre os anos de 2019
e 2020, o que foi intensificado com a pandemia de Covid-19.
Figura 6 – Busca de informações ou realização de serviços públicos on-line por usuários de
Internet com 16 anos ou mais (%)

Fonte: Cetic (2020)

Ademais, o projeto de telecomunicações também propõe o uso de uma infraestrutura de
videomonitoramento, a fim de prezar pela segurança pública. As imagens captadas são
monitoradas por uma central e cedidas à polícia militar; portanto, as mesmas podem ser usadas
como uma maneira rápida de responder a ataques criminosos ou até mesmo prever crimes
através da análise de condutas suspeitas.
A instalação de rede de videomonitoramento tem um impacto significativo sobre a segurança
pública. Os ganhos referentes a um bom sistema de segurança vão desde seu efeito dissuasivo,
com a inibição de atividades criminosas, à vigilância contínua de diversos locais ao mesmo
tempo. Associado a isso, a implementação de sistema de gerenciamento, os chamados Centro
de Controle Operacional (CCO) e telegestão, que permitem uma gestão remota dos serviços de
internet e videomonitoramento.
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Segundo relatório da Agência Nacional de Telecomunicações, de 2020, 93% da população
concentrada em 72% dos municípios, é atendida com backhaul de fibra óptica dos 1558; 26,7%
dos municípios sem fibra estão localizados em Minas Gerais e 53,3% nas regiões Norte e
Nordeste. Nos mapas representados na Figura 7 é possível analisar essa situação.
Figura 7- Infraestrutura das redes de telecomunicação no Brasil

Fontes: (i) Backbone nacional – empresas de SCM e de infraestrutura (2019) e (ii) Anatel. Dados fornecidos pela
associação de pequenos prestadores.

É evidente a necessidade da melhoria da infraestrutura das redes de telecomunicação,
principalmente nos municípios dos estados de Minas Gerias, Tocantins, Piauí, Maranhão,
Amapá, Amazonas, Roraima e Paraíba, estados os quais o percentual de municípios com
Backhaul de fibra óptica não ultrapassa 60% ainda de acordo com os dados acima.
A exclusão digital, que pode ser combatida com os programas de fomento da telecomunicação,
é claramente observada no estudo feito, em 2019, pela CETIC, em que foi identificado que
cerca de 30% dos domicílios brasileiros não possuem acesso à internet, sendo a falta de acesso
predominante nas casas de famílias de classes sociais D e E devido ao elevado custo da internet
particular, o que exclui a viabilidade de diversas famílias a contratarem tal serviço. Entretanto,
não há como negar o fato de que o acesso à Internet de modo geral cresce e que a população do
brasil e do mundo está cada vez mais conectada.
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O grupo Markets and Markets, que realiza pesquisas de mercado internacional, apontou os
seguintes cenários futuros para os ramos de Telecomunicação:
•

O mercado de Internet das coisas foi avaliado em USD 170.6 bilhões em 2017 e a
expectativa para 2022 é de alcançar USD 561.0 bilhões, com uma CAGR de 26.9%
durante o período.

•

O mercado de fibra óptica foi avaliado em USD 4.3 bilhões em 2019 e tem uma projeção
de USD 6.9 bilhões em 2024, crescendo em uma CAGR de 10% de 2019 a 2024.

•

O mercado global de Wifi tem projeção de crescimento de USD 9.4 bilhões em 2020
para USD 25.2 bilhões em 2026, em uma CAGR de 17.8% durante o período. Tal fato
se dá pela inclusão da tecnologia em diversas áreas tais como na educação, na área da
saúde, no e-commerce, na telecomunicação e outros.

•

O mercado do vídeo monitoramento tem expectativa de crescimento de USD 45.5
bilhões em 2020 para USD 74.6 bilhões em 2025, com uma CAGR de 10.4%.

Tal aumento deve-se à preocupação com a segurança pública e ao fomento do financiamento
dos governos e dos stakeholders com o desenvolvimento de cidades inteligentes, através do
investimento financeiro em adoção de soluções tecnológicas de vigilância nas cidades como
demostra o abaixo sobre as regiões América do Norte, Europa, Asia-Pacífico e resto do mundo.
O gráfico demostra como a região Asia-Pacífico se destaca com um maior número de
videomonitoramento seguida pela Europa e América do Norte. O montante dos investimentos
no setor tem previsão para passar de 45.5 para 74.6 bilhões de dólares no intervalo entre os anos
de 2020 e 2025.
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Figura 8 – Videomonitoramento por região (Bilhões de dólares)

Fonte: Markets and Markets.

Portanto, é evidente a alta desse setor no cenário de mercado nacional e internacional, já que
apresenta taxas de crescimento anuais compostas (CAGR) elevadas. Tal fato ocorre pela
modernização das sociedades, as quais dependem cada vez mais da tecnologia para se tornar
mais conectadas e eficientes. Sendo assim, a atualização dos serviços de telecomunicação
corrobora com a redução da desigualdade do acesso à informação e da conectividade, além de
garantir, por meio das câmeras de vigilância a maior capacidade da gestão da segurança pública.
Destarte é interessante que os municípios brasileiros invistam nessas tecnologias para
acompanhar as tendências globais de mercado, o que traz benefícios sociais e econômicos para
a cidade e inova a Gestão Pública Municipal.
O mercado de IoT e rede de dados tem uma tendência de crescimento que acompanha o
desenvolvimento tecnológico, obtendo aproximadamente uma taxa de crescimento de 20%
anualmente, segundo dados do Global Data 2018, chegando ao ano de 2023 com uma
movimentação de até 318 bilhões de dólares. Essa tendência de crescimento é contínua, vista a
disposição evolucionista dos mercados pautados por inovações tecnológicas.
Segundo a Associação Brasileira de Internet das Coisas (ABINC), mais da metade do mercado
hoje entendido como IoT é dado para soluções voltadas ao governo. É percebido um
investimento da Administração nesse sentido justificado na busca de maior dinamização de
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processos e agilização do atendimento aos cidadãos, o que indiretamente também incorre em
economia de recursos públicos.
A internet cabeada pela fibra óptica é julgada como uma internet de boa qualidade e de maior
velocidade de conexão. Voltando-se para o seu uso em setores públicos, é possível ver
conveniências como ganhos nos serviços públicos prestados, seja ele no setor da saúde,
educação, administrativo, segurança e atendimento aos cidadãos. A fibra óptica é atualmente
um dos pilares no que se entende por velocidade e segurança de dados, uma vez que proporciona
uma conexão mais estável e rápida.
O emprego da internet por meio de hotspots, pontos de conexão de internet sem fio, se apresenta
como uma evolução nos centros urbanos. Sua utilização nos ambientes públicos fornece ganhos
de bem-estar social para os cidadãos, uma melhor promoção do espaço público e avanço da
cidade.
O Setor de IoT apresenta grandes ganhos socioeconômicos, mas sua viabilidade é oferecida
pela capacidade de investimento no projeto, já que requer um considerável emprego de capital.
Todavia, sua aplicação em conjunto com outros projetos de concessão, como o de Iluminação
Pública, o tornam factível e atrativo a municípios que desejam se engajar no caminho para o
desenvolvimento tecnológico.
É preciso consolidar a ideia de que uma cidade inteligente deve utilizar a tecnologia para
melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Logo, as inovações trazidas pela infraestrutura de
telecomunicações devem pautar-se sob a promoção de um desenvolvimento socioeconômico e
uso racional dos recursos naturais. Para o alcance de tais objetivos, é preciso um engajamento
entre as esferas de tecnologia, comunidade e governança.
4.3 USINA SOLAR FOTOVOLTAICA
O setor de energia consiste na geração, na transmissão e na distribuição de energia elétrica a
partir de diversas fontes. A política pública do setor é voltada à garantia de oferta de energia
elétrica para as pessoas e para os processos produtivos, e ao fomento de suas fontes – como a
hidrelétrica, a térmica, a eólica e a solar.
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A transmissão de energia elétrica é o serviço responsável por levar a energia gerada nas usinas
aos grandes centros consumidores. Já a distribuição de energia elétrica é o segmento do setor
responsável pela entrega de energia elétrica ao usuário final. Este serviço é realizado pelas
distribuidoras de energia elétrica. O serviço de distribuição, atualmente (2018), é realizado por
109 agentes, entre públicos, privados e de economia mista, que atuam no mercado elétrico.
O histórico regulatório do setor elétrico, tal como conhecemos hoje, data do início do século
XX, com a chegada das primeiras concessionárias estrangeiras de energia no Brasil, como as
empresas Light and Power Company Ltd (Light), em 1897, e a American Foreign Power
Company (Amforp), em 1924. Esse movimento impulsionou o crescimento da produção de
energia elétrica, ao mesmo tempo que evidenciou a necessidade de maior regulação do setor.
Aqui, a produção de energia já abastecia os centros urbanos e as unidades próximas às fontes
de geração.
O primeiro movimento expressivo do Estado em prol da regulação traduziu-se na Lei nº 1.145,
de 1903, e no Decreto 5.704, de 1904, “(...) os quais regulamentaram, em termos gerais, a
concessão dos serviços de eletricidade quando destinados ao fornecimento a serviços públicos
federais.” (GASTALDO, 2009: 36)
Os primeiros empreendimentos de energia concentravam-se em pequenas usinas geradoras de
energia para serviços públicos, como iluminação, e para atividades econômicas, como o
beneficiamento de produtos agrícolas e manutenção das fábricas. (NETO, 2015 p. 3, apud
DIAS, 1988: 33)
Já em 1934, promulgou-se o decreto nº 24.643, conhecido como Código das Águas, que atribuiu
à União a competência de legislar sobre a matéria. As quedas d’água e outras fontes de energia
deixaram de ser exclusivamente de domínio do dono da terra e foram incorporados como
“patrimônio da nação" (Art. 148), passíveis de concessão da União.
O art. 180 do Código fixou as tarifas na forma de “serviço pelo custo”, a fim de atender as
despesas de operações e a remuneração do capital das empresas concessionárias; ao passo que
também excluiu a liberdade tarifária. Essa nova regulamentação impôs revisão aos contratos
das concessões já existentes, o que desestimulou as empresas atuantes no setor.
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As dificuldades encontradas pelo governo federal em regulamentar o Código eram
reflexo da presença majoritária do capital estrangeiro em uma atividade que assumia
crescente importância para o desenvolvimento econômico. A expansão da demanda
proveniente do acelerado processo de urbanização não encontrava eco no suprimento
dessa eletricidade no Brasil. O governo não dispunha de capital, tecnologia e
capacidade de gestão suficientes para retomar coercitivamente os serviços concedidos
e ampliá-los, e as empresas estrangeiras não conseguiam obter melhores tarifas e
segurança para novos aportes de capital, devido ao clima de incertezas políticas
derivado da ascensão de forças nacionalistas. (GASTALDO, 2009: 38)

Nesse contexto, o Estado passou a investir diretamente no setor. O Plano Nacional de
Eletrificação, em 1946, foi o primeiro passo do governo nesse sentido. O Plano visava a
ampliação do acesso à energia elétrica por meio do fomento das geradoras de pequeno e médio
porte.
Gastaldo (2009), atribui a década de 1960 como o período que amadureceu a estrutura
organizacional do setor elétrico. Em 1962, foi criada a Eletrobrás, vinculada ao Ministério de
Minas e Energia (MME), responsável por planejar, regular, fiscalizar e expandir os serviços de
energia elétrica no país; e que futuramente incorporou duas grandes empresas do setor: a
Ampfort e a Light, em 1964 e 1979, respectivamente. A partir desse período, o Estado
constituiu-se como o principal agente de financiamento e coordenação da política.
Dentro do setor elétrico, a Geração Distribuída (GD) ganha espaço por tratar-se de
empreendimentos de menor porte, geralmente dispostos próximos da carga, suprindo
localmente a demanda energética. Isso contribui para uma maior confiabilidade e estabilidade
do sistema, já que se reduzem as perdas da rede, além de diminuir-se, também, a necessidade
de importação de recursos.
O Decreto n° 5.163, de 2004, em seu texto traz a conceituação da geração distribuída. A saber:
Art. 14. Para os fins deste Decreto, considera-se geração distribuída a produção de
energia elétrica proveniente de empreendimentos de agentes concessionários,
permissionários ou autorizados, (...), conectados diretamente no sistema elétrico de
distribuição do comprador, exceto aquela proveniente de empreendimento:
I - hidrelétrico com capacidade instalada superior a 30 MW; e
II - termelétrico, inclusive de cogeração, com eficiência energética inferior a setenta
e cinco por cento, conforme regulação da ANEEL, a ser estabelecida até dezembro de
2004. (BRASIL, 2004)
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O histórico da regulamentação da geração distribuída se deu a partir da Consulta Pública
promovida pela a ANEEL de n° 15/2010 e da Audiência Pública n° 42/2011. Ambas
culminaram na regulamentação da geração distribuída de pequeno porte: a Resolução
Normativa n° 482/2012.
Dentro do tema, temos a micro e minigeração distribuída como foco. A micro e minigeração
distribuída são disciplinadas pela referida Resolução, a qual estabelece as condições gerais para
o acesso de tais empreendimentos aos sistemas de distribuição de energia elétrica. Segundo a
ANEEL, a Resolução aqueceu o debate sobre a geração de pequeno porte e apontou as falhas
na regulamentação do setor referente ao tema. Para sanar o problema, posteriormente
apresentou-se a Resolução n° 687, de 2015, que traz retificações à REN 482/2012 e ao módulo
3 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional –
PRODIST. A sua redação apresenta as seguintes definições para micro e minigeração
distribuída:
I - microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência
instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada, conforme
regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na
rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras;
II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência
instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5MW e que utilize cogeração
qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia
elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades
consumidoras;

Em resumo, a micro e a minigeração distribuída consistem na produção de energia elétrica a
partir de pequenas centrais geradoras que utilizam fontes de energia renovável ou cogeração
qualificada, conectadas à rede de distribuição da companhia de energia elétrica. Segundo a REN
n° 687/2015 (art. 4°), podem aderir ao sistema de compensação de energia elétrica os
consumidores responsáveis por unidade consumidora.
O Sistema de Compensação de Energia Elétrica permite que a energia excedente produzida pela
unidade consumidora seja injetada no sistema de distribuição da companhia de energia elétrica,
passando a unidade consumidora a ter um crédito em quantidade de energia ativa a ser
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consumida no prazo de (60) sessenta meses. A Figura 9 explicita esse mecanismo de forma
ilustrativa e esquemática.
Figura 9 – Sistema de Compensação de Energia Elétrica

Fonte: Elaboração ANEEL, 2016

Esse sistema permite uma diversificação na produção de energia, o que permite, por exemplo,
que o consumidor doméstico receba um desconto na sua conta de energia elétrica ou até mesmo
acumule crédito junto à distribuidora local ao fazer uso da energia solar em sua residência.
Tal mecanismo abre diversas possibilidades e é favorável ao atual debate sobre a questão
ambiental. A matriz de energia elétrica do Brasil é composta por 65% de fonte hidrelétrica.
Mesmo se tratando de um recurso renovável, a matriz hidrelétrica já é um mercado saturado, o
que impede sua expansão. Visto que a demanda por energia elétrica está em constante
crescimento, é preciso buscar por fontes alternativas de energia.
Além disso, comparada com fontes de energia alternativa, como a solar e a eólica, as
hidrelétricas causam impactos socioeconômicos mais significativos, traduzidos pela
desapropriação de famílias e comunidades da região onde será instalada e pela remodelação do
ecossistema local e emissão de Metano (CH4) através da degradação das árvores presentes nas
áreas inundadas.
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Portanto, além da busca por uma alternativa de energia mais limpa, o incentivo a
empreendimentos dessa natureza prospecta atender à crescente demanda por energia elétrica e
contribuir para a estabilidade do atendimento energético nos diversos setores da economia.
Portanto, a energia solar fotovoltaica junto da fonte eólica pode assumir o papel de fonte
alternativa às hidrelétricas e contribuir para o alijamento do pico de energia durante o dia e para
a redução das emissões de CO2.
Apesar da redução da dependência de combustíveis fósseis ser um desafio global, não obstante,
também deve ser compreendido como problema de esfera local. De acordo com o “Energy
Technology Perspectives 2016, Towards Sustainable Urban Energy Systems”, elaborado pela
Agência Internacional de Energia (International Energy Agency), as cidades estão ao centro
dos esforços de “de-carbonização” da economia. O estudo aponta que as cidades são
responsáveis por cerca de 2/3 da demanda de energia primária e 70% das emissões de CO2 do
setor de energia. Portanto, as cidades se tornam essenciais em moldar novos sistemas, padrões
de produção e consumo da energia elétrica, por meio de soluções inovadoras de gestão
energética dos municípios.
Dentre essas, o escopo do projeto compreende o aproveitamento da fonte solar em painéis
fotovoltaicos. Os empreendimentos ainda representam uma porção incipiente de toda energia
produzida no país, mas é uma fonte para a qual se prospecta um crescimento atrativo conforme
vem reduzindo seu custo com a inserção de novas tecnologias. O aumento das tarifas de energia
em conjunto com a redução de custos de equipamentos fotovoltaicos torna, atualmente, o
mercado altamente competitivo e de grande interesse por parte de investidores.
Os impactos socioeconômicos que permeiam o mercado de energia solar são postos por uma
redução significativa de gastos com energia elétrica para a sociedade, forte geração de
empregos, diversificação da matriz elétrica brasileira e alívio da demanda por energia em
períodos de maior uso, com efeito direto na redução de custos com esse serviço ao consumidor
final. Os resultados socioeconômicos tendem a se intensificar conforme a gradativa
implementação dos projetos fotovoltaicos no território brasileiro.
O setor destinado ao mercado de energia solar apresenta, atualmente, uma das fontes mais
seguras de investimento, uma vez que apresenta baixo risco de perdas e postergação de
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rendimentos, logo que se têm vigorosos retornos advindos da economia energética gerada pela
usina fotovoltaica. Dessa forma o mercado se mostra bastante atrativo para investimentos de
capital externo e investimentos privados no país, conduzidos pelo fortalecimento do setor no
âmbito interno brasileiro na contemporaneidade. Segundo o relatório realizado pela Wood
Mackenzie Power & Renewables (2019), dentre os países latinos, o Brasil desponta sendo um
dos mercados mais interessantes para energia fotovoltaica, tendendo a ter um crescimento
robusto.
Há diversas tecnologias para o aproveitamento da luz solar, as quais se diferenciam em
conversão direta e indireta. Duas formas de aproveitamento térmico indireto são o coletor solar
e o concentrador solar. Segundo a ANEEL (2005), a radiação solar é absorvida pelo coletor,
usado principalmente em domicílios, para o aquecimento de água, a temperaturas relativamente
baixas. Em sistemas que requerem temperaturas mais altas, faz-se uso dos concentradores
solares, cuja finalidade é absorver a energia incidente sobre uma área grande e concentrá-la em
uma área menor, onde se localiza o material a ser aquecido.
Já a conversão direta de energia solar em energia elétrica ocorre pela incidência de luz solar
sobre determinados materiais, dentre os quais destacam-se o termoelétrico e o fotovoltaico. O
primeiro caracteriza-se pelo surgimento de uma diferença de potencial, provocado pela junção
de dois metais, em condições específicas.
No segundo, os fótons contidos na luz solar são convertidos em energia elétrica, por meio do
uso de células solares. Entre os elementos adequados para essa conversão, o silício é o mais
usual. A Figura 10 apresenta os painéis solares fotovoltaicos instalados no município Carmo de
Cajuru localizado no estado de Minas Gerais. Essa é a primeira Parceria Público Privada de
Cidades Inteligentes do Brasil, um dos objetos do projeto foi a Usina Fotovoltaica com potência
de 1,02 MW.
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Figura 10 – Módulos Fotovoltaicos do Projeto do IPGC em Carmo Cajuru.

Fonte: IPGC 2021.

Nesse sentido, a preocupação em se produzir uma energia mais limpa e menos nociva ao meio
ambiente e à sociedade tem incentivado o desenvolvimento dos sistemas fotovoltaicos no
Brasil. Atualmente, em operação, tais empreendimentos representam 2.269,056 MW da
potência instalada no país, como pode ser apreciado na tabela e gráfico a seguir:
Tabela 2 – Capacidade de Geração do Brasil
EMPREENDIMENTOS EM OPERAÇÃO
Potência
TIPO
Quantidade
Outorgada (KW)
Central Geradora Hidrelétrica
715
746.610
Central Geradora Undi-elétrica
1
50
Central Geradora Eólica
619
15.173.989
Pequena Central Hidrelétrica
425
5.277.049
Central geradora Solar Fotovoltaica
3052
2.269.056
Usina Hidrelétrica
218
102.968.608
Usina Termelétrica
3022
42.492.255
Usina Termonuclear
2
1.990.000
Total
8.054
170.917.617

%
0,45
0
9,06
3,13
1,36
60,32
24,49
1,19
100

Fonte: Adaptado da ANEEL, 2019 – Banco de Informações de Geração
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Ainda que os empreendimentos solares representem menor potência nacional comparado com
as hidrelétricas, pode-se prospectar um grande potencial de crescimento para essa fonte que já
supera a energia nuclear, como retrata o Gráfico 4 a seguir.
Gráfico 4 – Matriz Elétrica Brasileira: Potência Instalada em Operação (MW)

Fonte: O Valor Econômico, 2019.

Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar – ABSOLAR (2019), do fim do segundo
semestre de 2018 até a metade de 2019, as instalações de empreendimentos solares dobraram
no período, de cerca de 50 mil para 100 mil empreendimentos instalados. Consequentemente,
o setor gerou mais de 72 mil vagas de emprego nas áreas de instalação, engenharia, projetos e
fabricação, além das demais áreas funcionais das empresas.
Numa projeção mais distante, o Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE 2027, da EPE,
estima uma elevação da participação das fontes renováveis na capacidade instalada de geração
elétrica, que deverá ficar acima de 75% até o fim de 2027. A participação da energia solar deve
alcançar 9 mil MW (cerca de 4% do montante). Apesar do aumento de 10 GW na capacidade
instalada das hidrelétricas, sua participação reduziu-se para 51% em 2027.
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Tabela 3 – Capacidade instalada por fonte de geração centralizada no horizonte de 2017-2027

Fonte: Elaboração EPE (2018)

A respeito da geração centralizada, no final de 2016, havia aproximadamente 301 GW de
sistema fotovoltaicos instalados no mundo. A China é líder do ranking, com cerca de 66,2 GW.
O Estados Unidos ocupa a segunda posição com 56,8 GW e, em sequência, o Japão com 49,5
de GW.
Tabela 4 – Geração e Potência Instalada dos Sistemas Fotovoltaicos no Mundo

Fonte: Elaboração MME (2016)
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Segundo a MME, em 2017 o Brasil contava com 438,3 MW de potência instalada de geração
solar, referentes a 15,7 instalações. Esse valor está aquém da capacidade brasileira de produção
de energia solar: a região Nordeste apresenta os maiores valores em irradiação solar em
comparação com outras regiões geográficas do mundo.
A parte central do estado da Bahia e o noroeste de Minas Gerais apresentam os valores máximos
de irradiação solar, chegando a atingir 6,5 Wh/m2/dia. Este valor está bem acima da irradiação
solar incidente sobre os países líderes no aproveitamento da energia solar, o que demonstra o
favorecimento do Brasil, dadas suas condições climáticas, e vislumbra um cenário positivo para
expansão do uso da energia solar no território.
A implantação de usinas permite que a Administração diversifique sua produção de energia
elétrica a partir do uso da fonte solar. Além disso, o sistema de compensação de créditos de
energia elétrica permite que a Administração Pública receba desconto em seu gasto com energia
elétrica e até acumule créditos junto à distribuidora de energia local ao fazer uso da energia
solar em suas edificações.
A Lei n° 9.427/1996 definiu que é atribuição da Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL) implementar as diretrizes para a exploração da energia elétrica, a regulação e a
fiscalização da produção, da transmissão, da distribuição e da comercialização do serviço.
Segundo o regime interno da ANEEL, fica sob responsabilidade da Superintendência de
Regulação dos Serviços de Geração (SRG) desenvolver as atividades relacionadas ao processo
de regulamentação, normatização e padronização referentes aos serviços e instalações para
produção de energia.
A nível estadual, o governo de Minas Gerais tem se movimentado a favor do desenvolvimento
da energia solar no estado. Em 2017 o governo aderiu ao Convênio ICMS 16/2015 do Conselho
Nacional de Política Fazendária (Confaz), que isenta do pagamento do tributo estadual (ICMS)
a produção de energia através de sistema de geração distribuída, como a solar fotovoltaica. Vale
ressaltar que o país é privilegiado em termos de incidência solar.
Isto posto, é visível que a produção de energia por fonte solar tem grande potencial no estado e
no Brasil. Seu desenvolvimento é importante para desalijar os picos de energia durante os
horários de maior demanda e para a promover a produção de energia limpa. É prospectado um
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futuro promissor da energia solar fotovoltaica, com uma representação de cerca de 4% da
capacidade instalada na matriz elétrica para os próximos 8 anos, comparados a apenas 0,02%
atuais além da geração de empregos na constrição e manutenção dos empreendimentos.
Portanto, o projeto de construção de usina solar de Itacarambi traduz-se em um empreendimento
de grande valor socioeconômico e ambiental para o município.
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5. VIABILIDADE TÉCNICA
Neste Capítulo serão apresentados os Estudos de Viabilidade Técnica dos projetos de inovação
e melhoria da infraestrutura urbana propostos para o município de Itacarambi.
O objetivo é a constituição de empreendimentos sob a ótica das Cidades Inteligentes, com a
entrega de inovações no âmbito da Iluminação Pública (IP) para a eficientização, operação e
manutenção de 100% (cem por cento) do parque de iluminação, utilizando luminárias de LED
(Light Emitting Diode).
Com a eficientização da IP também será realizada a implantação, operação e manutenção da
infraestrutura de telecomunicações municipal por fibra óptica, visando à oferta de internet às
edificações públicas via link dedicado, a integração das câmeras do sistema de
videomonitoramento e dos pontos de oferta de WI-FI público para população ao Centro de
Controle e Operação (CCO).
Outra inovação proposta é a implantação, operação e manutenção de Usina Fotovoltaica (UFV)
dentro da Geração Distribuída para suprir, em parte, o consumo das unidades de
responsabilidade do Poder Público, por meio do abatimento de créditos gerados, e diversificar
a matriz energética do município.
5.1. ILUMINAÇÃO PÚBLICA
O objeto deste capítulo do Estudo de Viabilidade Técnica é a eficientização de totalidade dos
ativos de iluminação pública do município, sua operação e manutenção durante todo período
de Concessão. A seguir serão apresentadas as premissas técnicas utilizadas no Estudo de
Viabilidade, legislação e normas pertinentes ao objeto, o diagnóstico da conjuntura atual da
iluminação pública do município, o prognóstico desenvolvido pelo Departamento de
Engenharia e o Parecer Técnico do Projeto.
5.1.1.

Premissas Técnicas

Com a expansão do uso de equipamentos que utilizam eletricidade na iluminação pública e
concomitantemente ao crescimento da demanda de energia elétrica para manter esse serviço,
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criou-se a necessidade do desenvolvimento de tecnologias de maior eficiência energética do
parque de iluminação pública nacional.
Diante dessa realidade, a tecnologia LED ganhou destaque no cenário de iluminação pública e
aparece como alternativa para esse problema. Diversos municípios brasileiros, como Belo
Horizonte (MG), Carmo do Cajuru (MG), Ouro Preto (MG), Porto Alegre (SC) e São Paulo
(SP), têm investido com sucesso na implantação de luminárias LED para a redução do consumo
de energia elétrica e modernização da iluminação pública.
O LED é um componente eletrônico (diodo) semicondutor, composto por cristais sólidos que
permitem a passagem de corrente elétrica capazes de produzir um efeito chamado
eletroluminescência, que consiste na transformação de energia elétrica em luz (RODRIGUES,
2012). Essa transformação que ocorre no LED é diferente da encontrada em lâmpadas
convencionais, as quais utilizam filamentos metálicos, radiação ultravioleta ou descarga de
gases para produzir luz. Essa diferença no processo de produção da luz do LED é responsável
pela grande eficiência energética apresentada pelas luminárias que utilizam essa tecnologia.
Nos LEDs, a luz é gerada dentro de um chip onde estão os cristais sólidos, geralmente silício
ou germânio, que tem seus elétrons agitados a partir da passagem de corrente elétrica,
produzindo assim, luz. A Figura 11 apresenta a estrutura típica de um LED.
Figura 11 – Estrutura de um LED

Fonte: SCOPACASA, 2008, p.6.
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Uma vez que se entende a funcionalidade do LED, é necessário definir quais são as luminárias
ideais para a iluminação pública. Conforme o Art. 1º da Lei Federal nº 4.150, de 21 de
novembro de 1962, é “obrigatória a exigência e aplicação dos requisitos mínimos de qualidade,
utilidade, resistência e segurança usualmente chamados ‘normas técnicas’ e elaboradas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT”.
Para auxiliar os profissionais responsáveis pelo dimensionamento da IP nos municípios
brasileiros, a ABNT elaborou a NBR 5101:2018 – Iluminação Pública – Procedimento. Essa
norma estabelece os requisitos mínimos para a iluminação de vias públicas, propícios ao tráfego
de veículos e pedestres de forma rápida, segura e confortável.
Para tanto, a NBR 5101:2018 adota a definição de vias do Código Brasileiro de Trânsito (CBT)
para determinar a sua própria classificação de vias de tráfego. A Norma seleciona as classes de
acordo com a função da via, da densidade de tráfego, da complexidade do tráfego, da separação
do tráfego e da existência de facilidades para o controle do tráfego, como semáforos e passagens
elevadas.
A partir disso, a Norma estabelece parâmetros luminotécnicos mínimos que devem ser
alcançados pela iluminação pública. As vias de tráfego motorizado são classificadas de V1 a
V5, sendo as vias classificadas como V1 com índices luminotécnicos mais elevados e as vias
classificadas como V5 com índices menores. O Quadro 1 apresenta a classificação de vias
segundo a NBR 5101:2018:
Quadro 1 – Classes de iluminação viária conforme NBR 5101:2018
Descrição da via
Vias de trânsito rápido; vias de alta velocidade de tráfego, com separação
de pistas, sem cruzamentos em nível e com controle de acesso; vias de
trânsito rápido em geral; autoestradas
Volume de tráfego intenso
Volume de tráfego médio
Vias arteriais; vias de alta velocidade de tráfego com separação de pistas;
vias de mão dupla, com cruzamento e travessias de pedestres eventuais em
pontos bem definidos; vias rurais de mão dupla com separação por canteiro
ou obstáculo
Volume de tráfego intenso

Classe de
Via

V1
V2

V1
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Volume de tráfego médio
Vias coletoras; vias de tráfego importante; vias radiais e urbanas de
interligação entre bairros, com tráfego de pedestres elevado
Volume de tráfego intenso
Volume de tráfego médio
Volume de tráfego leve
Vias locais; vias de conexão menos importante; vias de acesso residencial
Volume de tráfego médio
Volume de tráfego leve

V2

V2
V3
V4
V4
V5

Fonte: NBR 5101:2018 adaptado IPGC, 2021.

Além da classificação da iluminação voltada para as vias de trânsito de veículos, a NBR
5101:2018 também estabelece as classes para iluminação pública direcionada aos pedestres que
circulam pelas vias públicas. Esse tipo de iluminação tem o foco em áreas como passeios, praças
calçadas, áreas de lazer e demais locais com fluxo de pedestres. O Quadro 2 apresenta a
classificação da iluminação de pedestres segundo a Norma.
Quadro 2 – Classes de iluminação de pedestres conforme NBR 5101:2018
Descrição da via
Vias de uso noturno intenso por pedestres (por exemplo, calçadões, passeios
de zonas comerciais

Classe
P1

Vias de grande tráfego noturno de pedestres (por exemplo, passeios de
avenidas, praças, áreas de lazer)

P2

Vias e uso noturno moderado por pedestres (por exemplo, passeios e
acostamentos)

P3

Vias de pouco uso por pedestres (por exemplo, passeios de bairros
residenciais)

P4

Fonte: NBR 5101:2018 adaptado IPGC, 2021.

Estabelecida a classificação de vias, a NBR 5101:2018 define requisitos mínimos de
desempenho para a iluminância média e o fator de uniformidade para cada classe. Esses
parâmetros visam propiciar segurança ao tráfego de veículos e pedestres de forma rápida,
precisa e confortável, além de permitir a definição das especificações técnicas mínimas dos
equipamentos necessários para cada ponto do sistema de iluminação pública. Os parâmetros
mínimos exigidos para a iluminação de vias são apresentados na Tabela 5 e para iluminação de
pedestres na Tabela 6.
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Tabela 5 – Iluminância média e Fator de Uniformidade mínimos conforme a NBR 5101:2018
Classe de via
Classe V1
Classe V2
Classe V3
Classe V4
Classe V5

Iluminância média
mínima (lux)
30,0
20,0
15,0
10,0
5,0

Fator de uniformidade
mínimo
0,40
0,30
0,20
0,20
0,20

Fonte: NBR 5101:2018 adaptado IPGC, 2021.

Tabela 6 – Iluminância média e Fator de Uniformidade mínimos conforme a NBR 5101:2018
Classe de via
Classe P1
Classe P2
Classe P3
Classe P4

Iluminância média
mínima (lux)
20,0
10,0
5,0
3,0

Fator de uniformidade
mínimo
0,30
0,25
0,20
0,20

Fonte: NBR 5101:2018 adaptado IPGC, 2021.

Em Itacarambi, a infraestrutura de iluminação pública utiliza de postes da Companhia
Energética de Minas Gerais (CEMIG) para a sustentação dos conjuntos de iluminação que estão
conectados à rede de distribuição de energia. Esses conjuntos podem ter sua composição
alterada conforme a tecnologia dotada, mas geralmente são compostos por: braço ou suporte de
sustentação, ferragens de fixação (parafusos, porcas e braçadeiras), caixa de comando,
luminária (variando de acordo com o modelo de lâmpada) e relé fotoelétrico.
Desta maneira, para elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica foram analisadas, além da
NBR 5101:2018, outras normas elaboradas pela ABNT pertinentes ao projeto de eficientização
da IP. As normas utilizadas para elaboração deste estudo são:
a. NBR 5101:2018 – Iluminação Pública – Procedimento;
b. NBR 14744:2001 – Postes de aço para iluminação;
c. NBR 15129:2012 – Luminárias para iluminação pública – Requisitos particulares;
d. NBR IEC 62031:2013 – Módulos de LED para iluminação em geral – Especificações
de segurança;
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e. NBR IEC 60598-1:2010 – Luminárias – Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.
Além dessas Normas, o projeto de eficientização leva em consideração o disposto no Manual
de Distribuição – Projetos de Iluminação Pública ND-3.4, de novembro de 2012, elaborado e
revisado pela CEMIG.
As luminárias adotadas no Estudo de Viabilidade Técnica possuem certificação da Portaria Nº
20, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), publicada em
15 de fevereiro de 2017. Essa Portaria estabelece os requisitos de cumprimento obrigatório
referentes ao desempenho e segurança das luminárias aplicadas na Iluminação Pública em todo
território brasileiro.
O sistema de iluminação pública é composto por diferentes partes, cada parte possui sua função
e características próprias que influenciam no desempenho mecânico, elétrico e fotométrico do
conjunto de iluminação. Os aspectos estéticos podem variar conforme o fabricante, mas o
desempenho desses materiais deve ser compatível com as Normas e legislação vigentes, a fim
de assegurar a qualidade do serviço de IP.
Foram definidas especificações mecânicas, elétricas e fotométricas dos equipamentos adotados
a partir do estudo das luminárias disponíveis no mercado, avaliado casos de municípios onde já
estão instaladas luminárias de LED e consideradas as boas práticas de engenharia que visam à
qualidade e eficiência do processo de planejamento, compra, instalação, operação e manutenção
das luminárias de LED para a iluminação pública.
As especificações mecânicas adotadas são: corpo de alumínio injetado a alta pressão; refrator
de proteção dos LEDs de vidro temperado transparente ou material plástico; sistema de
dissipação de calor, com índice de proteção contra poeira e líquidos do conjunto óptico mínimo
IP66; índice de proteção contra impactos mínimo IK08; adoção de ferragens de fixação
(abraçadeiras e parafusos) de aço inoxidável; acessório de fixação da luminária no braço com
regulagem de diâmetro e inclinação; e tomada padrão ANSI C136.41 de 7 pinos para instalação.
As especificações elétricas preveem o correto funcionamento e compatibilidade dos modelos
de luminárias adotadas com a rede de distribuição de energia da CEMIG. Elas são:
funcionamento na tensão de 127V a 240V; fator de potência mínimo de 0,92; dispositivo de
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proteção contra surtos (DPS) mínimo Classe I; vida útil mínima de 50.000 horas (cinquenta mil
horas); e equipadas com driver dimerizável.
As especificações fotométricas correspondem às características da luz emitida pelo conjunto da
luminária de LED. As especificações adotadas são: temperatura de cor entre 4.000K (quatro
mil Kevin) e 5.000K (cinco mil Kelvin); eficiência luminosa mínima de 110 lm/W (cento e dez
lumens por Watt); índice de reprodução de cor mínimo de 70% (setenta por cento); certificação
de expectativa de vida do Led de manutenção de 70% do fluxo luminoso, após fim da vida útil
(conforme procedimento LM-70 da IESNA [Iluminating Engineering Society North America]);
e fluxo luminoso que se adeque à iluminância média mínima da classe da via (conforme NBR
5101:2018).
Essas especificações técnicas foram definidas para auxiliar no dimensionamento e seleção de
luminárias de LED e demais materiais compatíveis com o Anteprojeto de eficientização da
iluminação pública; além disso, foram necessárias para a elaboração e composição dos valores
de CAPEX (Capital Expenditure) e OPEX (Operational Expenditure) pelos Departamentos de
Engenharia e Economia.
5.1.2.

Diagnóstico

Para elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica foi necessário realizar o levantamento das
informações que descrevem a conjuntura atual da iluminação pública de Itacarambi e definir a
configuração do Parque de IP de Referência. Desta maneira, foi solicitado à Administração
Pública do município o envio de todos os Dados Estruturantes do Projeto de eficientização,
operação e manutenção de IP.
Foram enviados pelo Poder Público: Planilhas resumo da CEMIG contendo os quantitativos
de ativos de IP e o georreferenciamento dos pontos da Iluminação Pública referente ao mês de
junho de 2021, o Demonstrativo de Faturamento de Iluminação Pública; as contas de energia
das instalações de iluminação pública contendo dados de consumo de doze meses; e o
Demonstrativo de Arrecadação da CIP de maio de 2021.
O Departamento de Engenharia utilizou as informações disponíveis na planilha resumo dos
quantitativos de ativos, em conjunto com o Demonstrativo de Faturamento de abril de 2021,
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para definir o Parque de IP de Referência. Este Parque representa a conjuntura atual dos ativos
de iluminação pública do município e foi considerado para a realização dos estudos de
eficientização. A Tabela 7 apresenta os tipos de lâmpadas encontradas no município, as
potências e os seus quantitativos.
Tabela 7 – Parque de IP de Referência do município de Itacarambi
Tipo de Lâmpada

Potência (W)
60
100
80
125
70
100
150
250
400

LED
LED
Vapor de mercúrio
Vapor de mercúrio
Vapor de Sódio
Vapor de Sódio
Vapor de Sódio
Vapor de Sódio
Vapor de Sódio
TOTAL

Quantidade (unid.)
1
20
581
295
461
272
140
152
8
1.930

Fonte: IPGC, 2021.

Como pôde ser visto, o município possui 1.930 (um mil novecentos e trinta) pontos de
iluminação pública. Além disso, observa-se que a configuração do Parque de IP de Referência
se assemelha com a maioria dos municípios brasileiros, onde se tem um grande volume de
lâmpadas de vapor de sódio e vapor de metálico. Na Figura 12 está representado o
georreferenciamento do Parque de Referência de Itacarambi.
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Figura 12 – Parque de Referência Itacarambi

LEGENDA:
Vapor de Sódio
Vapor de Mercúrio
LED
Fonte: IPGC, 2021.

Isto evidencia que a substituição das lâmpadas atuais por um sistema mais moderno e eficiente,
como luminárias LED, possibilita uma grande oportunidade de redução no consumo de energia
elétrica. Por conseguinte, a eficientização pode gerar uma grande economia financeira à
Administração Pública, possibilitando o investimento em outras tecnologias.
De acordo com a regulação da Resolução Normativa Nº 414, da ANEEL, publicada em 9 de
setembro de 2010, as luminárias de IP funcionam, em média, pelo período de 11h27 (onze horas
e vinte sete minutos) por dia. Sendo assim, a iluminação pública do município é responsável
pelo consumo médio mensal de 81.818,85 kWh (oitenta e um mil oitocentos e dezoito inteiros
e oitenta e cinco centésimos de quilowatts hora), o que representa um custo mensal aos cofres
públicos de R$ 52.068,19 (cinquenta e dois mil e sessenta e oito reais e dezenove centavos).
Ainda de acordo com a Prefeitura foi realizada a compra de 60 (sessenta) luminárias de LED
no ano de 2019. Foram adquiridas 20 (vinte) com potência de 40 W (quarenta watts), 20 (vinte)
com potência de 60 W (sessenta watts) e 20 (vinte) com potência de 150 W (cento e cinquenta
watts). Essas luminárias demonstram que uma parcela dos ativos de IP já foi eficientizada e
deverão ser consideradas no estudo de viabilidade.
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Não foi informada pela Administração Pública ou identificada pelo Departamento de
Engenharia a existência de edificações, monumentos, praças e locais históricos com iluminação
de destaque própria e de responsabilidade da Prefeitura.
Segundo dados da Prefeitura, o município não possui demanda reprimida de pontos, sendo a
ampliação do parque dependente do crescimento vegetativo da população e da realização de
novos loteamentos na área do município.
5.1.3.

Prognóstico

A iluminação pública é um serviço público vital para a manutenção da vida nos centros urbanos.
A sociedade se tornou extremamente dependente da energia elétrica e da iluminação a partir de
fontes artificiais, sendo essas as principais responsáveis pelo desenvolvimento das novas
tecnologias.
Desta maneira, a preocupação com a qualidade, uniformidade e eficiência de um serviço vital
para a vida humana, como a iluminação pública, deve ser prioridade para o Poder Público. A
qualidade na prestação desse serviço é responsável pela manutenção da segurança pública, pelo
bem-estar social, pelo embelezamento da arquitetura urbana e pela promoção da cultura e do
turismo local.
Além disso, a eficientização dos sistemas de iluminação pública reduz o consumo de energia
elétrica das unidades e, por conseguinte, contribui para a mitigação do impacto ambiental, já
que as fontes tradicionais de produção de energia são dadas principalmente pela exploração dos
recursos hídricos, através de hidrelétricas e combustíveis fósseis nas termelétricas. Logo, a
implantação de sistemas de iluminação mais eficientes contribui para a redução das emissões
de CO2 (dióxido de carbono), possibilitando a captação de créditos de carbono e conservação
dos reservatórios hídricos.
Para o dimensionamento da demanda de energia elétrica necessária após a eficientização da
iluminação pública, foi realizada a classificação das vias de tráfego do município utilizando o
georreferenciamento dos pontos de IP, conforme apresentado no ANEXO I – RESULTADO
DO GEORREFERENCIAMENTO. Esse georreferenciamento é necessário para a identificação
das demandas locais de iluminação e sua classificação, conforme a NBR 5101:2018.
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A classificação é realizada para o dimensionamento das luminárias de LED em acordo com os
níveis de iluminância média e o fator de uniformidade mínimos específicos para cada classe de
via. A Tabela 8 apresenta os quantitativos e a configuração da distribuição dos pontos no Parque
de IP de referência após a classificação.
Tabela 8 – Classificação dos pontos do Parque de IP de referência
Classe de via

Quantidade (unid.)

Percentual

267
155
227
1.281
1.930

13,83 %
8,03 %
11,76 %
66,37 %
100,00 %

Classe V2
Classe V3
Classe V4
Classe V5
Total
Fonte: IPGC, 2021.

A partir da definição dos quantitativos de pontos de IP por classe de via, foram definidos os
trechos típicos para coleta de dados e informações necessárias para o dimensionamento das
luminárias e modelagem BIM (Building Information Modeling) da iluminação pública, de
acordo com a NBR 5101:2018. O Quadro 3 apresenta quais vias do município foram utilizadas
como trecho típico de cada classe de via.
Quadro 3 – Trechos típicos por classe de via do município
Classe de via
Classe V2
Classe V2
Classe V3
Classe V4
Classe V4
Classe V5
Classe V5

Logradouro
Rua Cel. Almeida
Avenida Juscelino Kubitscheck
Rua Paraná
Rua Bahia
Rua Maranhão
Rua Juvenal Andrade
Rua Firmino de Andrade

Trecho típico
152
190
232
394
-

Fonte: IPGC, 2021.

Assim que definidos os trechos típicos e colhidas as informações necessárias, foi realizado o
dimensionamento das potências das luminárias de LED para cada classe de via. O
dimensionamento tem como objetivo definir potências com base nos modelos de luminárias
disponíveis no mercado, que atendam aos parâmetros da NBR 5101:2018 e possuam
certificação da Portaria n° 20 do INMETRO. As figuras referentes ao dimensionamento das
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luminárias para cada classe de via são apresentadas no ANEXO II – DIMENSIONAMENTO
DE LUMINÁRIAS.
Além disso, essa definição é necessária para o cálculo da estimativa do Consumo do Parque
Eficientizado e da Taxa de Eficientização do projeto. Para que seja realizado esse cálculo, é
levado em consideração a adoção de luminárias de LED que foram adquiridas e instaladas pela
Administração Pública nos últimos doze meses, conforme o diagnóstico do município. A
Tabela 9 apresenta o resumo dos dados utilizados neste cálculo e a estimativa de consumo.
Tabela 9 - Resumo de cálculo do consumo de energia elétrica após eficientização da IP
Classe
V2
V3
V4
V5
TOTAL

Quantidade
(unid.)
267
155
227
1.281
1.930

LEDs já
instalados
0
20
1
0
21

Saldo
267
135
226
1.281
1.909

Potência
(W)
140
100
55
37
-

Consumo
(kWh)
13.018,36
4.701,66
4.329,01
16.506,99
38.556,02

Fonte: IPGC, 2021.

A Tabela 9 compila os dados utilizados no cálculo da estimativa do consumo mensal após a
eficientização, levando em consideração a compensação dos pontos nos trechos onde já foram
instaladas luminárias de LED.
A Tabela 10 a seguir compila os quantitativos de luminárias de LED, informados pela
Prefeitura, que já foram instaladas no município, através da definição do consumo dessas
luminárias é feito a compensação.
Tabela 10 – Quantitativo de luminárias de LED instaladas
Modelo
LED
LED
TOTAL

Potência (W)
60
100
-

Quantidade
1
20
21

Consumo (kWh)
20,90
696,54
717,44

Fonte: IPGC, 2021.

Como pôde ser visto, após a eficientização do Parque de IP do município com luminárias LED,
o consumo mensal estimado de energia elétrica reduz para 39.273,45 kWh (trinta e nove mil
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duzentos e setenta e três inteiros e quarenta e cinco centésimos de quilowatts hora). Isso
evidencia que a adoção de luminárias mais modernas e econômicas possibilita a redução no
consumo de aproximadamente 52% (cinquenta e dois por cento).
Devido ao porte do município e a classificação dos pontos de iluminação pública, o Estudo de
Viabilidade adotou a utilização de relés fotoelétricos para acionamento de todos os ativos de
iluminação do município.
Vale ressaltar que as luminárias de LED possuem uma vida útil média de 50.000 h (cinquenta
mil horas); conforme determinação da ANEEL e estudos desenvolvidos pelo Observatório
Nacional, no faturamento de IP é adotado o tempo médio de funcionamento de 11h27 (onze
horas e vinte sete minutos) por dia. Desta maneira, será necessária a substituição das luminárias
no décimo segundo ano de Concessão.
Para estimativa do quantitativo de pontos que deverão ser substituídos no 12° ano de Concessão,
foi considerada a série histórica de cinco anos para o cálculo da taxa média anual de crescimento
do parque, compreendendo o período de dezembro de 2016 a dezembro de 2020. Esse cálculo
é necessário para que seja previsto no projeto o investimento mínimo para acompanhar o
crescimento urbano e a ampliação do Parque ao longo do período de Concessão. De acordo
com os dados apresentados, Itacarambi apresenta uma Taxa de Crescimento média de 22 (vinte
e dois) pontos por ano.
A Concessionária deverá realizar a avaliação dos braços de sustentação, materiais de fixação e
relés fotoelétricos, sendo estimado para a composição do CAPEX a substituição de 30% (trinta
por cento) da totalidade desses materiais. Ela também será responsável por construir e operar o
Centro de Controle e Operação (CCO) que irá integrar o sistema de iluminação pública e as
soluções tecnológicas da infraestrutura de telecomunicações via fibra óptica.
A mão de obra necessária para realização do Objeto foi dividida em equipe gerencial e equipe
operacional. A equipe gerencial é composta por 1 (um) engenheiro eletricista e 1 (um) assistente
administrativo, profissionais que serão responsáveis pela gestão da eficientização da IP e da
infraestrutura de telecomunicações. A equipe operacional é composta por 1 (um) almoxarife e
2 (dois) eletricistas de instalação.
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Para determinar o Cronograma de Execução da eficientização, foi considerada a eficiência
média de substituição de 20 (vinte) luminárias por equipe de 2 (dois) eletricistas. A partir do
início da eficientização, haverá a formação de 1 (um) equipe que atuará em toda área atendida,
otimizando o processo. Desta forma, levando em consideração o período de preparação da
Concessionária e a elaboração dos projetos, a eficientização da IP deverá ser concluída em 8
(oito) meses. O Cronograma Físico de Referência é apresentado no ANEXO III –
CRONOGRAMA FÍSICO DE REFERÊNCIA DA EFICIENTIZAÇÃO DA IP.
Para realização da eficientização da IP, é necessário 1 (um) veículo equipado com braço munck
e cesto aéreo. Foi prevista a compra deste caminhão que também será utilizado no período de
operação e manutenção (O&M). Além disso, todos os funcionários deverão estar equipados
com equipamento de proteção individual (EPI) e coletivo (EPC).
O BDI (benefícios e despesas indiretas) foi considerado conforme os índices da cartilha do TCU
(Tribunal de Contas da União), sendo o percentual de 7,91%, equivalente à soma de 5,92% para
a administração central; 1,48 % para riscos; e 0,51 % seguros e garantias. As despesas
financeiras, lucro e tributos serão considerados no Plano de Negócios elaborado pelo
Departamento de Economia e apresentado no Capítulo 6 deste estudo.
O cálculo do OPEX visa determinar os custos com O&M mensal e anual para que o
Departamento de Economia realize o cálculo do OPEX total. Na composição do OPEX, foi
considerado os custos com mão de obra, medicina ocupacional, manutenção dos funcionários
e equipamentos e custos com a estrutura do Centro de Controle e Operação (CCO).
Todos os valores referentes à composição dos investimentos de CAPEX e OPEX do projeto de
eficientização, operação e manutenção da IP serão apresentados no Capítulo 6 – Viabilidade
Econômica.
Durante o período de vigência da Concessão, independentemente do tempo de uso, a
Concessionária é responsável pela substituição das luminárias e demais dispositivos que
apresentarem falhas ou defeitos, não comprometendo a prestação do serviço fim da concessão.
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5.1.4.

Parecer Técnico

Os dados apresentados neste caderno compõem o Estudo de Viabilidade Técnica de
eficientização, operação e manutenção da Iluminação Pública do município. Os cálculos
realizados pelo Departamento de Engenharia respeitaram as Normas Técnicas, a legislação
vigente, as determinações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
(CREA-MG), o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) e as boas práticas
de Engenharia.
Conforme o estudo apresentado, a partir da substituição da tecnologia atual instalada por
luminárias de LED, obteve-se a eficientização da iluminação pública com redução na grandeza
de 52% (cinquenta e dois por cento) no consumo de energia elétrica para a alimentação desses
ativos.
Desta forma, o Departamento de Engenharia atesta a viabilidade técnica da eficientização
utilizando luminárias LED na Iluminação Pública do município; tal feito possibilitará a redução
do custo de iluminação pública aos cofres públicos, a melhoria na oferta desse serviço à
população e o direcionamento de recurso para o investimento na implantação da infraestrutura
de telecomunicações.
5.2. INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES
O objeto deste capítulo do Estudo de Viabilidade Técnica é a proposição de implantação,
operação e manutenção de uma infraestrutura de telecomunicações, via fibra óptica e rádio,
para o fornecimento de internet através de links dedicados para as edificações públicas
municipais; implantação de sistema de videomonitoramento em locais estratégicos e instalação
de pontos de WI-FI público para população do município, totalizando em 66 (sessenta e seis)
pontos propostos que serão conectados à infraestrutura de telecomunicações do município de
Itacarambi.
Serão apresentadas a seguir as premissas técnicas utilizadas no Estudo de Viabilidade, a
legislação e normas pertinentes ao objeto, o diagnóstico da conjuntura atual dos serviços
prestados de telecomunicações ao município e aos munícipes, o prognóstico desenvolvido pelo
Departamento de Engenharia e o parecer técnico do projeto.

Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Jurídica e Ambiental
Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC)
Avenida Afonso Pena, n.º 867, Sala 809 – Edifício Acaiaca – CEP 30.130-905, Centro – Belo Horizonte | MG

5.2.1. Premissas Técnicas
Uma das maneiras mais eficientes para a transmissão de dados é a transmissão via cabo. Dentro
desse espectro três soluções são utilizadas: cabo coaxial, cabo de par trançado e cabo de fibra
óptica. Dentre essas tecnologias, a mais avançada é a transmissão via cabo de fibra óptica.
A fibra óptica é formada por um material dielétrico (vidro ou plástico), em duas camadas que
possuem índices de refração diferentes. Isso é necessário pois ela “transmite informações
através de sinais luminosos, em vez de sinais elétricos” (ALENCAR, 2010). Ela utiliza de LEDs
ou Lasers para transmitir dados em sinal de luz codificado. Essa característica confere à fibra
óptica vantagens em relação aos outros meios de transmissão: a fibra óptica não sofre
interferência eletromagnética ou de frequência de rádio, possui grande capacidade de
transmissão de dados a longa distância e baixo índice de perda, e não necessita de isolamento
elétrico e matéria-prima abundante (sílica) (ALENCAR, 2010).
Existem dois tipos de cabos de fibra óptica: monomodo e multimodo. Essencialmente, a
diferença entre eles está nas dimensões de cada um, como pode ser visto na Figura 13. Essa
diferença de dimensões afeta a sua funcionalidade; cada tipo de cabo recomendado é para
diferentes aplicações.
Figura 13 – Dimensões dos diferentes tipos de cabo de fibra óptica

Fonte: CONDUFIBRA, 2017.

O cabo multimodo possui maior diâmetro do núcleo, por isso apresenta uma maior perda do
feixe de luz em longas distâncias. Também possui menor valor em comparação com o cabo
monomodo, ideais para o uso em redes Local Area Network (LAN), montagem de backbone,
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por serem mais fáceis de manusear e utilizar emendas e conectores. Já o cabo monomodo possui
uma velocidade superior de transmissão, uma baixa taxa de perda de luz e menor maleabilidade.
Sendo

assim,

são

aplicados

para

transmissão

de

dados

em

longas

distâncias

(CONDUFIBRA,2017).
Em Itacarambi, é prevista a implementação de um backbone de fibra óptica para disponibilizar
acesso à internet para as edificações públicas via link dedicado, a integração do sistema de
videomonitoramento e a disponibilização de WI-FI público para toda a população. Backbone é
a espinha dorsal do sistema de transmissão de dados, responsável por ligar as operadoras que
distribuem internet com os pontos de uso de internet. As localidades que se encontram distantes
do centro urbano, e logo, da infraestrutura de fibra óptica, serão atendidas via enlace de rádio.
Além disso, na implantação da infraestrutura de telecomunicações do município, foi adotada a
utilização da tecnologia Gigabit Passive Optical Network (GPON), para implementar uma rede
aérea via fibra óptica. As redes de tecnologia PON é composta por uma rede óptica, geralmente,
ponto-multiponto, utilizando uma topologia em árvore e divisores ópticos para ramificar a rede.
Ainda, tem por característica a utilização de apenas componentes passivos na distribuição entre
a OLT (Optical Line Terminal) e a ONU (Optical Network Unit), serviços simétricos e
assimétricos, operação e manutenção simplificadas.
A tecnologia GPON é uma arquitetura completa de serviço de banda larga que possui uma
qualidade superior, melhor velocidade de conexão, altas taxas em transmissão de dados e baixos
custos de manutenção devido à utilização de terminais ópticos e portas splitter (ROLAND,
2018). As motivações do Departamento de Engenharia em adotar como premissa essa
tecnologia justifica-se na redução tanto do investimento para instalação da rede (CAPEX), como
das despesas operacionais (OPEX), já que os componentes passivos utilizados não necessitam
de fontes de alimentação para funcionar. Eles também são mais baratos para a implantação e
manutenção da rede externa. Como vários usuários compartilham da rede de distribuição,
diminui-se a necessidade de espaço para racks de interfaces ópticas e de quadros ópticos de
distribuição nos bastidores do CCO.
Uma vez compreendido o conceito e tipos de fibra óptica e o arranjo proposto da rede GPON,
é necessário definir algumas normas referentes aos materiais e serviços. Conforme o Art. 1º da
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Lei Federal nº 4.150, de 21 de novembro de 1962, é “obrigatória a exigência e aplicação dos
requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, usualmente chamados
‘normas técnicas’, e elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT”. Vale
acrescentar que a ABNT leva em consideração os parâmetros e requisitos exigidos por órgãos
internacionais para a elaboração das normas técnicas, a fim de garantir a qualidade dos
empreendimentos brasileiros.
Desta maneira, para a elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica foram analisadas quais
normas elaboradas pela ABNT são pertinentes ao projeto de telecomunicações. As principais
normas encontradas e consideradas para elaboração deste Estudo são:
a. NBR 14401:2016 – Conjunto de emenda para cabos ópticos – Especificação;
b. NBR 14422:1999 – Fibras ópticas – Determinação dos parâmetros geométricos da fibra
óptica;
c. NBR 14744:2001 – Postes de aço para iluminação;
d. NBR 16429:2015 – Conectores de fibra óptica para montagem em campo –
Especificação;
e. NBR IEC 62676-1-1:2019 – Sistemas de videomonitoramento para uso em aplicações
de segurança – Parte 1-1: Requisitos de sistema – Generalidades;
f. NBR IEC 62676-1-2:2019 - Sistemas de videomonitoramento para uso em aplicações
de segurança – Parte 1-2: Requisitos de desempenho para transmissão de vídeo;
g. IEEE 802.11 - Padrão para redes sem fio (WLAN).
No videomonitoramento é considerado utilizar câmeras IP com índice de proteção contra
infiltração de água e poeira IP67 e proteção antivandalismo IK10, sendo adequadas para
aplicação em ambientes externos. A tecnologia das câmeras IP é o que há de mais inovador em
monitoramento de ambientes, reproduzindo imagens de alta definição. Essas câmeras são
conectadas à rede pelo seu endereço de IP, podendo ser parametrizada para enviar vídeos
através da rede, permitindo, assim, a visualização em tempo real e a gravação, que pode ser
configurada de forma contínua ou ativada quando detectada a ocorrência de algum evento.
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Sendo assim, câmeras IP avançadas permitem o gerenciamento de eventos, através de funções
como detecção de movimento e/ou áudio. Alguns modelos possuem, ainda, alarme preventivo
de adulterações e acompanhamento automático.
Para trazer ainda mais segurança ao município, as imagens reproduzidas pelas câmeras devem
ser disponibilizadas através da rede de telecomunicações para auxiliar as forças de segurança
pública, como Polícia Militar, Guarda Municipal e órgãos de trânsito.
O CCO é recomendado ser implantado dentro de uma delegacia ou estação da Polícia Militar,
como prevenção e proteção a integridade dos equipamentos, a exemplo do município de
Sacramento – MG. Para tornar o sistema de videomonitoramento ainda mais robusto, deve-se
utilizar softwares existentes no mercado, com a capacidade de integrar e compartilhar
informações com o sistema Hélios da Polícia Militar, além de gerar e gerenciar o banco de
dados das imagens.
Foi considerada neste Estudo de Viabilidade a proposição de instalação de pontos de WI-FI
público em ambientes externos, como praças e parques municipais. Portanto, como se trata de
dispositivos expostos às intempéries naturais, sua estruturação deve conter poste metálico
galvanizado com caixa hermética, para proteger os equipamentos diretos e indiretos.
O dispositivo de rede proposto para receber e enviar sinal de internet é o Access Point Outdoor,
que proporciona uma cobertura maior em relação aos roteadores e repetidores, maior
velocidade, gerenciamento da rede, mais segurança e permite um maior número de dispositivos
conectados simultaneamente.
O município de Itacarambi possui a dispersão de alguns pontos em seu território, visto que
ocorre a existência de edificações em vilas e comunidades isoladas, tornando inviável o
atendimento desses pontos via fibra óptica. A solução é a implantação de uma infraestrutura de
rádio frequência, capaz de realizar um enlace de rádio na configuração ponto multiponto.
Essas especificações técnicas foram definidas para auxiliar no dimensionamento e seleção dos
materiais e equipamentos compatíveis com o Estudo de Viabilidade; além disso, são necessárias
para que o Departamento de Engenharia, em parceria com o Departamento de Economia, possa
elaborar os valores de CAPEX e OPEX.
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5.2.2. Diagnóstico
Para elaboração do Estudo de Viabilidade foi necessário realizar o levantamento das
informações que descrevem a conjuntura atual dos serviços de telecomunicações existentes em
Itacarambi e, assim, definir o escopo do Estudo de Viabilidade. Desta maneira, foi solicitado à
Administração Pública do município o envio de todos os Dados Estruturantes do Projeto de
implantação, operação e manutenção de infraestrutura de telecomunicações.
Foram solicitadas ao Poder Público as informações referentes: (i) à localização das edificações
públicas municipais que deverão ser atendidas por link dedicado; (ii) à definição dos pontos de
videomonitoramento; (iii) aos locais de interesse para implantação de WI-FI público.
Após a solicitação, o município enviou os endereços de 37 (trinta e sete) edificações de
responsabilidade da prefeitura, 21 (vinte e um) locais de videomonitoramento e 8 (oito) pontos
de WI-FI público. No ANEXO IV – LOGRADOUROS DAS INSTALAÇÕES ATENDIDAS
PELA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES é apresentada a relação dos
endereços enviados pela Administração Pública.
5.2.3. Prognóstico
A partir do Marco civil da internet de 2014, entende-se que o acesso à internet é essencial para
o exercício da cidadania. Levando em consideração a conjuntura do município, apresenta-se
uma proposta de implantação, operação e manutenção de uma infraestrutura de
telecomunicações via fibra óptica e rádio, visando atender à demanda de internet das edificações
públicas utilizando links dedicados; integrar o sistema de videomonitoramento por câmeras
inteligentes ao CCO; e instalar pontos de WI-FI público para a população, por meio de
concessão.
Para implantação da infraestrutura de telecomunicações, do sistema de videomonitoramento e
pontos de WI-FI serão necessários alguns materiais e equipamentos que devem obedecer às
especificações técnicas e às normas, conforme os padrões de qualidade do serviço prestado. As
especificações citadas neste capítulo definem parâmetros mínimos de desempenho que os
equipamentos devem apresentar, independente do fabricante.
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A elaboração do Estudo de Viabilidade é baseada nos dados estruturantes e diagnóstico
realizado. Considerando o georreferenciamento das unidades consumidoras de internet que
serão atendidas pela infraestrutura de telecomunicações, foi possível determinar o quantitativo
de 66 (sessenta e seis) pontos. Destes pontos, 8 (oito) serão atendidos via rádio devido à
distância que se encontram do centro urbano.
O

ANEXO

V

–

GEORREFERENCIAMENTO

DA

INFRAESTRUTURA

DE

TELECOMUNICAÇÕES demonstra os pontos georreferenciados, de acordo com os endereços
fornecidos pela Administração Pública, e o raio de alcance do rádio enlace, tendo como
referência a Prefeitura de Itacarambi.
O dimensionamento estimado da infraestrutura de fibra óptica e do enlace de rádio propostos
pelo Departamento de Engenharia, para atender às instalações de pontos de internet, foi
fundamentado no georreferenciamento e na arquitetura de rede GPON da fibra óptica e na
configuração ponto multiponto para o enlace de rádio, sendo realizado o traçado estimado da
fibra óptica.
Em Itacarambi, são propostos 1 (um) anel de fibra óptica para atender às regiões com maior
concentração de instalações de internet e 1 (um) ramificação para atender às regiões mais
distantes do anel e de menor concentração, conforme pode ser visto nas figuras do ANEXO V.
Com base no traçado da fibra óptica e no enlace de rádio, foi possível levantar os quantitativos
em metros do dimensionamento da infraestrutura de telecomunicações para o atendimento das
soluções propostas e elaborar o CAPEX. Portanto, é estimada a necessidade de implantação de
uma rede de 15,82 km (quinze inteiros e oitenta e dois centésimos de quilômetros) de vias de
fibra óptica e uma torre ERB (Estação Rádio Base), para distribuição de internet nos pontos
mais distantes do centro urbano do município.
O raio do enlace de rádio para atender aos pontos de internet, partindo como ponto de referência
a Sede da Prefeitura Municipal e com base no raio traçado o alcance mínimo do rádio, deve ser
de 29 km (vinte e nove quilômetros), sendo necessário a fixação de equipamentos na torre para
cobrir 360° (trezentos e sessenta graus), a partir da estação rádio base (ERB).

Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Jurídica e Ambiental
Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC)
Avenida Afonso Pena, n.º 867, Sala 809 – Edifício Acaiaca – CEP 30.130-905, Centro – Belo Horizonte | MG

O Estudo trata de uma abordagem a nível de anteprojeto, logo, são considerados o quantitativo
para a distribuição da parte mais robusta da infraestrutura (backbone) e os quantitativos de
cabeamento para o atendimento das instalações consumidoras a partir da rede principal (cabos
drop). Porém os levantamentos são estimativas que serão definidas durante a fase de elaboração
do projeto executivo, que será realizado logo no início da concessão, durante a fase de
implantação.
Os pontos de videomonitoramento georreferenciados estão localizados em diferentes regiões
do município. Sendo assim, para atender à necessidade de cada local e melhor dimensionar o
sistema de câmeras, o Departamento de Engenharia determinou uma classificação para os
pontos de monitoramento. A classificação visa à definição dos modelos de câmeras mais
adequados, conforme o grau de segurança necessário para cada ponto mapeado, e facilitar a
elaboração do CAPEX. A composição das classes definidas são:
a.

Classe I: videomonitoramento realizado por 2 (duas) câmeras modelos IP fixa

com função LPR (License Plate Recognition, tradução livre: reconhecimento de placas de
veículos) posicionadas em sentidos diferentes da via; equipadas com um cartão de memória SD
de 32 GB (trinta e dois gigabites), (Modelo de câmera utilizado como referência: Intelbras
VIP7208 LPR G2). 1 (uma) câmera de apoio modelo IP Speed Dome equipada com zoom
motorizado, análise inteligente de vídeo e controle remoto (Modelo de câmera utilizado como
referência: Intelbras VIP5230 SD).
b.

Classe II: videomonitoramento realizado por 2 (duas) câmeras modelos IP fixa

com função LPR, posicionadas em sentidos diferentes da via; equipadas com um cartão de
memória SD de 32 GB (trinta e dois gigabites) (Modelo de câmera utilizado como referência:
Intelbras VIP7208 LPR G2).
c.

Classe III: videomonitoramento realizado por 1 (uma) câmera modelo IP Speed

Dome equipada com zoom motorizado, análise inteligente de vídeo e controle remoto (Modelo
de câmera, utilizado como referência: Intelbras VIP5230 SD).
d.

Classe IV: videomonitoramento realizado por 1 (uma) câmera modelo IP Dome

equipada com zoom motorizado e análise inteligente de vídeo (Modelo de câmera, utilizado
como referência: Intelbras VIP5450 DZ G2).
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A Tabela 11 apresenta o resultado da classificação dos locais de videomonitoramento propostos
pela Prefeitura e os quantitativos de câmeras necessárias para atender o escopo de
videomonitoramento definido para o município.
Tabela 11 – Número de pontos por classe de videomonitoramento
Classe de
videomonitoramento
Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV
TOTAL

Quantidade de locais
(unid.)
5
2
14
0
21

Quantidade de Câmeras
(unid.)
15
4
14
0
33

Fonte: IPGC, 2021.

De acordo com o Contrato nº 268/2020, a Prefeitura Municipal de Itacarambi realizou a compra
de 10 (dez) câmeras modelo Speed Dome e todas as câmeras e suas respectivas infraestruturas
foram consideradas no estudo e composição de custos.
A implantação dos pontos de WI-FI público foi considerada para os principais ambientes
públicos ao ar livre do município para atender aos moradores, transeuntes e turistas, visando
uma oferta de internet mais democrática. A infraestrutura considerada dos pontos de WI-FI é
baseada em Access Point para ambientes externos.
O período estimado para a conclusão dos serviços, desde a assinatura de contrato, concepção
de projeto até o comissionamento é de 8 (oito) meses, conforme pode ser visto Cronograma
Físico de Referência, ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO DE IMPLANTAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES.
Para isso, a mão de obra necessária para implantação foi dividida em equipe gerencial e
operacional. A equipe de gestão será a mesma responsável pela eficientização da iluminação
pública, sendo acrescido 1 (um) engenheiro de telecomunicações, que será o responsável
técnico da infraestrutura de telecomunicações. A equipe operacional será composta por 2 (dois)
técnicos de telecomunicações, que atuarão na implantação da fibra óptica e do acesso via rádio.
Para implantação da infraestrutura de telecomunicações são necessários 1 (um) veículo
utilitário, equipado para instalação da infraestrutura. Foi prevista a compra desse veículo que
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também será utilizado no período de operação e manutenção (O&M). Além disso, todos os
funcionários deverão estar equipados com equipamento de proteção individual (EPI) e coletivo
(EPC).
O BDI (benefícios e despesas indiretas) foi calculado considerando os índices médios de BDI
para obras de infraestrutura presentes no Estudo sobre Taxas Referenciais de BDI de Obras
Públicas e de Equipamentos e Materiais Relevantes, elaborado pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), publicado em maio de 2013. Desta forma, foi adotado o percentual de 7,91%
(sete inteiros e noventa e um porcento).
O cálculo do OPEX visa determinar os custos com operação e manutenção (O&M) mensal e
anual; em sua composição são relacionados os custos com mão de obra, medicina ocupacional,
manutenção dos funcionários e equipamentos, custos com a estrutura do Centro de Controle e
Operação (CCO) e gastos mensais com aluguel de postes e demanda de link dedicado.
Todos os valores referentes à composição dos investimentos de CAPEX e OPEX do projeto de
eficientização, operação e manutenção da infraestrutura de rede de telecomunicações via fibra
óptica, sistema de videomonitoramento e pontos de acesso a WI-FI público serão apresentados
no Capítulo 6 – Viabilidade Econômica.
Durante o período de vigência do contrato, independentemente do tempo de uso, a
Concessionária é responsável pela substituição das câmeras e demais dispositivos que
apresentarem defeitos.
5.2.4. Exploração de Receita Acessória
A implantação da infraestrutura de telecomunicações possibilita à Concessionária a abertura de
mercado provedor Internet para população a local, representando, assim, a exploração de uma
Receita Acessória do projeto de Concessão. Para viabilizar tal empreendimento, a
Concessionária deverá apresentar no Projeto Executivo seu interesse de explorar esse mercado,
que deverá ser autorizada pelo Poder Concedente.
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Desta forma, o Estudo de Viabilidade Técnica compilou algumas informações pertinentes à
conjuntura da oferta de internet à população de Itacarambi que podem auxiliar na análise de
viabilidade da exploração de mercado. Elas são:
a. População estimada de 18.175 (dezoito mil cento e setena e cinco) habitantes, conforme
projeção do IBGE para o ano de 2021;
b. Número médio de 2,8 (dois inteiros e oito décimos) de moradores por domicílios em
Minas Gerais, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
Anual de 2019 promovida pelo IBGE;
c. Um total de 0,84 (oitenta e quatro centésimos) acessos à internet banda larga fixa para
cada 100 habitantes no município de Itacarambi, em 2018, segundo Indicador 17.6.2
apresentado no Portal Brasileiro de Dados Abertos da ANATEL;
d. E o mercado de oferta do acesso à banda larga fixa em Minas Gerais, de acordo com o
Panorama Setorial de Telecomunicações de março de 2021, elaborado pela ANATEL,
apresenta a configuração indicada no Gráfico 5:
Gráfico 5 – Market Share da oferta de banda larga fixa de Minas Gerais

Market Share da oferta de banda larga fixa em Minas
Gerais
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Fonte: ANATEL, 2021.
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5.2.5. Parecer Técnico
Os dados apresentados neste caderno compõem o Estudo de Viabilidade Técnica de
implantação, operação e manutenção da infraestrutura de telecomunicações no município. Os
cálculos realizados pelo Departamento de Engenharia respeitaram as Normas Técnicas, a
legislação vigente, as determinações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Minas Gerais (CREA-MG), o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) e as
boas práticas de Engenharia.
Conforme os estudo apresentado, a implantação de infraestrutura de telecomunicações própria
possibilita a melhoria da velocidade de conexão, estabilidade da rede, segurança dos dados,
entre outros ganhos, revertendo em mais eficiência e qualidade da prestação de serviços
públicos à população.
A instalação do sistema de videomonitoramento em locais estratégicos, conectados à rede de
fibra óptica, visa auxiliar as forças de segurança pública no patrulhamento e vigilância,
ajudando a coibir a violência e aumentar a segurança dos munícipes. A oferta de WI-FI público
conectados à rede própria municipal viabiliza políticas de inclusão digital, promovendo o
desenvolvimento e integração da população local, transeuntes e turistas, tal como a tendência
mundial de democratização do acesso à internet.
Desta forma, o Departamento de Engenharia atesta a viabilidade técnica da ampliação, operação
e manutenção da infraestrutura de telecomunicações do município de Itacarambi.
5.3. USINA FOTOVOLTAICA DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA
O Objeto deste capítulo do Estudo de Viabilidade Técnica é a proposição da implantação de
Usina Fotovoltaica (UFV) geração distribuída, com potência nominal de 0,38 MWp (trinta e
oito centésimos de Mega Watts pico), e sua operação e manutenção durante todo período de
Concessão. A UFV irá possibilitar a geração de créditos de energia para compensação do
consumo das unidades consumidoras de responsabilidade da Prefeitura Municipal de
Itacarambi, segundo as regras da Geração Distribuída (GD).
Serão apresentadas a seguir as premissas técnicas utilizadas no Estudo de Viabilidade,
legislação e normas pertinentes ao Objeto, o Diagnóstico da conjuntura atual do consumo de
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energia das edificações públicas do município, o Prognóstico desenvolvido pelo Departamento
de Engenharia e o Parecer Técnico do Projeto.
5.4.1. Premissas Técnicas
Diante da emblemática do uso consciente dos recursos naturais, da demanda crescente de
energia elétrica e da responsabilidade ambiental, há uma preocupação cada vez mais latente da
sociedade quanto à produção de energia a partir de combustíveis fósseis. Neste contexto, a
geração de energia fotovoltaica, através da irradiação solar, tem despontado como uma das
soluções para modificar a matriz energética e ampliar a capacidade produtiva do setor, além de
ser uma fonte de energia renovável, limpa e sustentável.
O processo de conversão da energia solar ocorre pelo efeito fotovoltaico, conversão direta da
luz em eletricidade; portanto, é através dos módulos fotovoltaicos que possuem células solares,
normalmente feitas de silício ou outro material semicondutor, dopado com fósforo e boro.
Quando a irradiação solar incide sobre a superfície da célula, estando a mesma conectada a uma
carga, se produz uma diferença de potencial, os elétrons livres do material semicondutor são
postos em movimento: assim, circula uma corrente contínua do terminal positivo ao terminal
negativo da célula e, portanto, é gerada a energia elétrica.
Para o correto dimensionamento e operação da UFV, a escolha dos módulos fotovoltaicos e sua
respectiva posição de instalação devem seguir alguns parâmetros importantes, como: orientação
geográfica, sempre voltados para o norte geográfico; inclinação com ângulo igual à latitude do
local; sombreamento, deve ser observada uma distância de segurança, normalmente é adotado
cerca de três vezes e meia a altura do módulo inclinado em relação ao plano horizontal,
conforme a Figura 14, além de analisar o ambiente ao redor da área em que a UFV é instalada.
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Figura 14- Distância ideal entre fileiras de módulos

Fonte: ABES-ES, 2016.

Durante a operação deve ser observado, periodicamente, o crescimento das árvores e vegetação,
assim como, as edificações em áreas vizinhas ao empreendimento, caso houver. Outro aspecto
importante é a sujeira que acumula na superfície do módulo, a limpeza é feita em média de uma
a duas vezes ao ano, conforme necessidade.
Os módulos possuem, em média, uma taxa de degradação de 0,8% (oito décimos percentual)
ao ano. Com base na análise de catálogos dos fabricantes, isso representa uma perda de 20%
(vinte por cento) de eficiência ao longo dos anos, que, consequentemente, reduz a produção
energética em 80% (oitenta por cento) de eficiência dos módulos no final de sua vida útil,
estimada em 25 (vinte e cinco) anos.
No estudo, os módulos fotovoltaicos utilizados possuem certificação do Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), obedecendo aos parâmetros de qualidade
adotados por instituições internacionais aceitas pela ABNT e grau de proteção contra umidade
e poeira mínimo IP67.
Uma vez definido o modelo e o layout dos módulos, realiza-se a escolha do Inversor de
Frequência. O Inversor é um equipamento desenvolvido para converter a energia gerada pelos
módulos fotovoltaicos em corrente contínua (CC) para corrente alternada (CA), compatível
com o sistema elétrico de distribuição ou transmissão; portanto, produz nos seus terminais de
saída uma corrente senoidal, sincronizada com a forma de onda da tensão da rede.

Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Jurídica e Ambiental
Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC)
Avenida Afonso Pena, n.º 867, Sala 809 – Edifício Acaiaca – CEP 30.130-905, Centro – Belo Horizonte | MG

Alguns parâmetros são importantes na seleção do inversor, como: quantidade de entradas;
tensão de saída igual à tensão da rede ou do transformador da subestação; número de fases igual
ou inferior ao da rede; capacidade de anti-ilhamento em relação à rede da distribuidora de
energia, quando instalados em ambientes abertos, devem possuir no mínimo grau de proteção
IP 55. A vida útil estimada de um inversor é cerca de 10 anos, podendo chegar a 15 anos,
dependendo das condições do ambiente e da ocorrência de descargas atmosféricas.
A UFV é composta por outros materiais e equipamentos, como as estruturas de fixação que
servem de sustentação aos módulos. Neste estudo, é considerada a utilização de estrutura
metálica fixa, em detrimento da estrutura de outros materiais, podendo ser equipadas com
tracker que possibilita a movimentação dos painéis em relação à posição do sol, aumentando a
eficiência do sistema.
Os módulos são conectados em grupos conhecidos como string. Eles podem ser ligados em
série ou paralelo sendo cada string conectado a um quadro elétrico que tem como finalidade a
proteção do sistema, pois aloja fusíveis, disjuntor e Dispositivo de Proteção contra Surto (DPS).
Outro item importante é o quadro de junção, uma vez que ele faz a junção entre partes diferentes
do sistema. Para proteção a do sistema fotovoltaico se também faz necessário a instalação de
sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA).
A conexão do sistema é realizada por cabos condutores, onde as bitolas são adotadas conforme
a potência que se deseja trafegar, limitado pelo valor máximo de corrente elétrica que o cabo
suporta. Em um sistema fotovoltaico existem dois tipos de cabeamento, um para a parte CC
(corrente contínua) e outro para a parte CA (corrente alternada), pois possuem classes diferentes
de isolamento de tensão. Os modelos e quantitativos foram estimados no estudo com base no
mercado, pois essa definição ocorre apenas durante o Projeto Executivo.
Por fim, normalmente o sistema fotovoltaico é conectado à rede de distribuição da
concessionária de energia por subestação elevadora, caracterizando a UFV como on grid, no
escopo deste estudo foi considerada a construção da subestação.
As especificações aqui citadas definem parâmetros de desempenho que os equipamentos devem
apresentar, independente do fabricante. Após detalhamento da composição de uma UFV,
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apresentando características isoladas, pode-se tratar das caraterísticas do sistema de forma
unificada.
O Departamento de Engenharia adota algumas premissas para a elaboração do Estudo de
Viabilidade. Os dados de irradiação solar são retirados da página do CRESESB (Centro de
Referência para Energia Solar e Eólica), através das coordenadas geográficas do local de
interesse de implantação da UFV, enviado pelo Poder Público. O dimensionamento da área do
terreno necessário para implantação é realizado com base no mercado, que desenvolveu uma
métrica que cada mega watt instalado equivale a um hectare de área.
A UFV é dimensionada para obter uma produção energética anual igual ou maior que o
consumo anual do ano de referência do estudo; portanto, é calculada a potência nominal da
usina relacionando a irradiação média inclinada mensal, o número de dias de cada mês e o fator
de performance da UFV. Esse fator representa a eficiência do sistema e é adotado com base em
pesquisa de mercado em 80% (oitenta por cento).
As perdas do sistema fotovoltaica podem ser compreendidas, de modo geral, como o somatório
das perdas ocorridas nos módulos fotovoltaicos no processo de conversão da irradiação solar
incidida em energia elétrica, perdas nos inversores que são responsáveis pela transformação da
energia em corrente contínua para corrente alternada, perdas pelo aumento de temperatura nos
módulos fotovoltaicos, perdas pelo descasamento dos módulos (Mismatch) e perdas ôhmicas
nos cabeamentos CC e CA, nos conectores e dispositivos de manobra e proteção como
disjuntores, seccionadoras, fusíveis, entre outros.
O Estudo de Viabilidade Técnica está em conformidade com o Art. 1º da Lei Federal nº 4.150,
de 21 de novembro de 1962, que torna “obrigatória a exigência e aplicação dos requisitos
mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, usualmente chamadas ‘normas
técnicas’, e elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT”. Desta
maneira, para elaboração do estudo de viabilidade técnica foram analisadas quais normas
elaboradas pela ABNT são pertinentes ao objeto.
Vale acrescentar que para elaboração de normas técnicas, a ABNT leva em consideração
parâmetros e requisitos exigidos por órgãos internacionais, a fim de garantir a conformidade
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dos empreendimentos brasileiros com a qualidade. As principais normas técnicas da ABNT
pertinentes a Energia Fotovoltaica são:
a. ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão;
b. ABNT NBR 14039:2003 – Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV;
c. ABNT NBR 16149:2013 – Sistemas Fotovoltaicos (FV) – Características da interface
de conexão com a rede elétrica de distribuição;
d. ABNT NBR 16274:2014 – Sistemas fotovoltaicos conectados à rede – Requisitos
mínimos para documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e avaliação de
desempenho;
e. ABNT NBR 16690:2019 – Instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos – Requisitos
de projeto.
Além disso, para a elaboração do Estudo de Viabilidade é respeitado o disposto nas Resoluções
Normativas 482/2012 e 687/2015. Outros documentos elaborados pela ANEEL, com diretrizes
para o setor, são os Procedimentos de Distribuição (PRODIST), sendo o mais direcionado para
os processos previstos neste Estudo, o Módulo 3 – Acesso ao Sistema de Distribuição.
5.4.2. Diagnóstico
O objetivo do diagnóstico é levantar a conjuntura atual do consumo de energia elétrica das
edificações públicas de responsabilidade da Prefeitura Municipal, assim como os identificar os
custos e a potencialidade da economia que poderá ser atingida com a implantação da UFV.
Os estudos foram elaborados a partir dos demonstrativos de faturamento e das contas de
energia, disponibilizados pela administração pública. As contas de energia têm do mês
dezembro de 2019, sendo considerado o período de referência de consumo de doze meses até
janeiro de 2019.
Durante a análise das contas foram identificadas contas de baixa tensão (BT) do grupo tarifário
B3 e média tensão do grupo tarifário A4 Verde. O dimensionamento da UFV é baseado no
consumo das unidades consumidoras municipais, cujas edificações são conectadas à rede da
distribuidora de energia. No ANEXO VII – UNIDADES CONSUMIDORAS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA são apresentadas as unidades consumidoras que compõem o
escopo do projeto da UFV.
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Considerando todas as contas de energia enviadas, a Administração Pública do município tem
sob sua responsabilidade 65 (sessenta e cinco) unidades consumidoras. A Tabela 12 apresenta
o resumo das informações das contas de energia enviadas.
Tabela 12 – Resumo das Unidades Consumidoras

Monofásico
Bifásico
Trifásico

Quant.
(unit.)
15
31
17

Consumo
(kWh)
1.712
18.392
16.450

Trifásico

2

-

65

Grupo tarifário

Tensão

Grupo B3
Grupo B3
Grupo B3
Grupo A4
Verde (HFP)
TOTAL

1.514,81
15.390,25
13.800,02

Percentual
de consumo
3,4 %
36,8 %
32,9 %

13.404

11.568,10

26,8 %

49.958

42.273,18

100,0 %

Custo (R$)

Fonte: IPGC, 2021.

A tarifa média de referência aplicada à Administração Pública pela CEMIG foi feita através da
ponderação entre o consumo e a tarifa de cada unidade consumidora. O resultado obtido dos
valores praticados no mês de dezembro de 2019 foi uma tarifa 0,83945866/kwh.
Para o dimensionamento foi tabulado o histórico de doze meses, a partir do mês de referência;
foi retirada apenas as informações de consumo. Essa análise resultou em um perfil de consumo
anual estimado de 523.783,20 kWh/ano (quinhentos e vinte e três mil setecentos e oitenta e três
inteiros e vinte centésimos de quilowatt hora por ano).
A Administração Pública disponibilizou 1 (um) local de interesse para implantação da UFV.
As características desses terrenos estão apresentadas na Tabela 13 e localização dessas áreas é
apresentada no ANEXO VIII – ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PARA
IMPLANTAÇÃO DA UFV.
Tabela 13 – Terreno disponível para a implantação da(s) Usina(s)

1

Descrição
Terreno Usina

Coordenadas
15° 5'22.51"S / 44° 6'18.31"O

Área (m²)
21.300

Fonte: IPGC, 2021.
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5.4.3. Prognóstico
Com os dados estruturantes do projeto de UFV, foi inserida as premissas de engenharia para
realizar o cálculo da potência nominal. A UFV é dimensionada considerando a irradiação média
da região de Itacarambi. Os dados de irradiação foram retirados do CRESESB. As coordenadas
geográficas do município são 15º5’60” S e 44º5’37” O.
Os dados de irradiação adotados consideram a premissa de ângulo igual a latitude, neste caso,
de 15º5’60” S, sendo a média diária de irradiação solar de 5,98 kWh/m² por dia (cinco inteiros
e noventa e oito centésimos de quilowatt hora por metro quadrado por dia).
O cálculo de dimensionamento é feito pelo produto entre a irradiação média diária, número de
dias do mês base, fator de performance e a potência esperada; posteriormente, é feito o
somatório da produção energética mensal para encontrar o valor anual, comparado ao consumo
anual de referência. A potência esperada é modificada até atingir o ponto de equilíbrio, que é a
produção energética anual igual ao consumo anual de referência da Administração Pública.
O ponto de equilíbrio encontrado neste estudo resultou em uma UFV com potência nominal de
380 kWp (trezentos e oitenta quilowatt pico), representando uma produção anual de 523.783,20
kW (quinhentos e vinte e três mil setecentos e oitenta e três inteiros e vinte centésimos de
quilowatt hora).
Com a implantação da UFV, é possível evitar a emissão de cerca de 32,32 tCO2e/ano na
atmosfera. O Gráfico 6 apresenta a relação de consumo energético e geração de energia da
UFV, além de identificar a variação da irradiação solar mensal.
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Gráfico 6 – Gráfico comparativo de geração e consumo de energia

Geração X Consumo
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7,00
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6,00
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30.000,00
3,00
20.000,00

2,00

10.000,00

1,00

0,00

0,00

Geração (kWh)

Consumo

Irradiação

Fonte: IPGC, 2021.

Para a potência de 380 kWp (trezentos e oitenta quilowatt pico), estima-se a necessidade de
uma área mínima aproximada de 3.800 m² (três mil e oitocentos metros quadrados), devendo a
Concessionária selecionar o local de implantação, de acordo com os locais disponibilizados
pelo Poder Público, e realizar os procedimentos de Solicitação e Vistoria de Acesso junto à
distribuidora.
A escolha do terreno é embasada na Resolução Normativa n° 482 da ANEEL (Agência
Nacional de Energia Elétrica). Na regra da Geração Distribuída, a usina pode ser instalada
dentro da área atendida pela distribuidora de energia, limitada à potência máxima da usina em
até 5 MW (cinco Megawatt), para caracterizar e atender às regras da Geração Distribuída.
Com o dimensionamento ideal realizado, foi estimado o período para a conclusão dos serviços
de implantação, desde a assinatura do contrato, concepção do projeto, construção até o
comissionamento, sendo o período considerado de 12 (doze) meses, conforme pode ser visto
no Cronograma Físico de Referência, ANEXO X – CRONOGRAMA FÍSICO DE
IMPLANTAÇÃO DA UFV.
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O CAPEX foi elaborado considerando que o terreno será cedido pelo Poder Público. Porém, os
projetos, licenciamentos, documentações pertinentes, preparação do terreno e todo
fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos para a implantação da usina é de
responsabilidade da Concessionária. São previstos os custos de obras civis para preparação do
terreno e o custo de construção com materiais e mão de obra realizado como execução de
serviço.
O BDI foi considerado conforme os índices da cartilha do TCU (Tribunal de Contas da União),
sendo o percentual de 7,91%, equivalente a soma de 5,92% para administração central; 1,48 %
para riscos; e 0,51 % seguros e garantias; as despesas financeiras, lucro e tributos serão
considerados no Plano de Negócios do Departamento de Economia.
O CAPEX comtempla um reinvestimento no décimo segundo ano, sendo proposta a substituição
dos inversores motivados pelo fim da vida útil do ativo e a aquisição de novos módulos
fotovoltaicos para se adequar a produção energética, conforme as perdas por degradação ao
longo do período.
O cálculo do OPEX visa determinar os custos com O&M mensal e anual para que o
Departamento de Economia realize o cálculo do OPEX total.
5.4.4. Parecer Técnico
Os dados apresentados neste caderno, compõe o Estudo de Viabilidade Técnica de implantação,
operação e manutenção de uma usina fotovoltaica do município de Itacarambi. Os cálculos
realizados pelo Departamento de Engenharia respeitaram as Normas Técnicas, a legislação
vigente, as determinações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
(CREA-MG), o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) e as boas práticas
de Engenharia.
Conforme o estudo apresentado, a partir da implantação da usina fotovoltaica de geração
distribuída, será possível compensar os créditos de geração no consumo das unidades
consumidoras que forem cadastradas, respeitando as regras da GD, além de evitar a emissão de
dióxido de carbono na atmosfera, com a geração de uma energia limpa, renovável e sustentável.
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Desta forma, o Departamento de Engenharia atesta a viabilidade técnica de implantação,
operação e manutenção da Usina Fotovoltaica (UFV) de geração distribuída no município de
Itacarambi.
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6. VIABILIDADE ECONÔMICA
Conforme apresentado pelo estudo técnico, o presente Estudo Econômico de Referência se
fundamentará na análise de exploração de 3 (três) atividades econômicas diferentes que
envolvem a implementação do conceito de Cidades Inteligentes, no município de Itacarambi.
A análise econômica desenvolvida neste estudo trata do exame minucioso quanto aos
benefícios, custos financeiros, investimentos a longo e curto prazo, rentabilidade econômico
social do projeto e todas as variáveis que envolvem tanto a implantação dos empreendimentos
como a prestação dos três serviços futuros objeto deste estudo.
A primeira atividade trata-se da eficientização, operação e manutenção de 1 (uma) Rede De
Iluminação Pública, conforme a Norma Brasileira n° 5101:2018, de 25 de outubro de 2018, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para o município de Itacarambi, utilizando
luminárias LED, Relés Fotoelétricos e Sistema de Telegestão.
A segunda atividade realiza a implantação, operação e manutenção da Infraestrutura de
Telecomunicações para prover internet banda larga para as edificações públicas do município,
instalação de hotspots3 de Wi-Fi público para população e um sistema de vídeo monitoramento
por câmeras inteligentes em locais estratégicos da cidade. Por fim, a terceira atividade a ser
realizada compreende a implantação, operação e manutenção de 1 (uma) Usina Fotovoltaica,
destinada ao atendimento das instalações prediais.
Todas as três atividades serão executadas por uma Sociedade de Propósito Específico (SPE)4,
como será melhor apresentado pelo estudo jurídico. Portanto a construção, a operação e
manutenção dos empreendimentos farão parte do escopo de atuação da futura concessionária.
A concessão em questão será de 25 (vinte e cinco) anos, de acordo com a análise econômica
que obtém o ponto de equilíbrio econômico dado pelo retorno de todo o investimento realizado

3

Hotspot é a denominação de um determinado local onde uma rede sem fio (tecnologia Wi-Fi) está disponível
para ser utilizada. Alguns desses pontos são oferecidos de maneira gratuita, como em bares, praças, restaurantes e
outros estabelecimentos.
4

Sociedade de Propósito Específico é um modelo de organização empresarial pelo qual se constitui uma nova
empresa, limitada ou sociedade anônima, com um objetivo específico, ou seja, cuja atividade é bastante restrita,
podendo em alguns casos ter prazo de existência determinado.
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pelo parceiro privado e a capacidade por parte do poder público de garantir o adimplemento das
obrigações pecuniárias relativas à manutenção da parceria.
Fora considerado, de acordo com o Estudo Técnico, a implementação completa dos três objetos
em até 12 meses, devendo os serviços de Iluminação Pública serem prestados logo após a
assinatura do contrato. Após o término da concessão, todas as instalações e equipamentos do
empreendimento deverão ser revertidas ao poder concedente seguindo os princípios da
reversibilidade dos bens.
Para elaboração deste estudo, utilizou-se de pesquisas de benchmarking relacionadas aos
índices macroeconômicos nacionais, para fins de comparação de práticas e preços pertinentes
aos mercados envolvidos.

6.4. PREMISSAS UTILIZADAS
Para o desenvolvimento das estimativas deste estudo econômico considerou-se algumas
premissas discernidas neste tópico.
Para os primeiros 12 meses de contrato fora prevista a eficientização do Parque de Iluminação
Pública, a implantação da Infraestrutura de Telecomunicações e da Usina Fotovoltaica para o
município. Em relação à operação do objeto, estima-se que iniciará após o período de
implantação do contrato, durante o período referente à prestação dos serviços da concessão
administrativa, a concessionária fará jus ao recebimento de Parcelas Remuneratórias Mensais
(PRM), pagas pelo poder concedente, conforme a proposta econômica vencedora do certame
licitatório futuro e em função do desempenho do serviço prestado aferidos pelos indicadores de
mensuração de resultados da concessão.
Seguem as principais premissas utilizadas nesse Estudo Econômico de Referência:
a) Considerou como tarifa de referência a média ponderada cobrada pela distribuidora
local de energia elétrica de 1kWh (um quilowatt hora) por R$ 0,83945866 em análise
feita em dezembro de 2019;
b) A definição do valor da Parcela Remuneratória Mensal utilizada neste Estudo
Econômico é proveniente da equação de Ponto de Equilíbrio Econômico de cada objeto
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do empreendimento, levando em consideração a Taxa Interna de Retorno (TIR),
juntamente, a Taxa Mínima de Atratividade (TMA), e as especificidades de cada
variável do empreendimento de forma que se tenha um bom equilíbrio entre todas elas.
c) A mensuração da estimativa da Taxa Mínima de Atratividade, a qual avalia se o
investimento é atrativo ao privado, considera o risco do objeto do contrato e
investimentos financeiros mais seguros. Para isso, calcula-se o WACC - Weighted
Average Capital Cost (Tradução livre: Custo Médio Ponderado do Capital) que tem
como objetivo, calcular o custo de capital em uma análise de retorno sobre o
investimento, indicando o seu nível de atratividade mínima. De outro modo, ele é o
retorno esperado em outros investimentos mais seguros em relação ao empreendimento
analisado.
O cálculo do WACC pode ser dividido em duas partes: 1) calcula-se o custo de capital
próprio; 2) calcula-se o custo de capital de terceiros. Quanto ao cálculo da primeira parte
do WACC, tem-se que o custo do capital próprio é uma medida subjetiva. Normalmente,
é utilizado a metodologia CAPM - Capital Asset Pricing Model (Tradução livre: Modelo
de Precificação de Ativos Financeiros). Este modelo mostra o retorno que um investidor
aceitaria por investir em uma empresa. Trata-se de uma maneira de encontrar uma taxa
de retorno que leva em conta o risco sistemático (não diversificável ou risco de
mercado), por meio do coeficiente Beta.
Em outras palavras, o CAPM calcula o retorno que os “acionistas” esperam obter em
contrapartida à injeção de dinheiro na companhia. Trata-se do custo de oportunidade
dos acionistas por investirem no projeto em questão e não em outros ativos distintos.
Abaixo, segue a tabela apresentando os resultados do custo de capital próprio:
Tabela 14 – Custo de Capital Próprio (Metodologia CAPM)
Custo do Capital
Próprio (Ke)

Critério Avaliado

Taxa Livre de Risco

Tesouro Americano

Beta

Empresas Comparáveis

Fonte
Federal
Reserve
Ibovespa
(GERAL)

Valor

Sigla

4,07%

A

0,482

B
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Prêmio de Risco de
Mercado
Risco Brasil
Custo de Capital
Próprio Nominal
Inflação EUA
Custo do Capital
Próprio Real (Ke)

Market Risk Premium
EMBI+

Social
Science
Research
Network
JP Morgan

A+(B*C)+D

(1+E)/(1+F) -1

6,64%

C

3,88%

D

11,15%

E

2,24%

F

8,71%

Fonte: Adaptado ANEEL (2021)

Para avaliar o WACC incluindo o custo de capital de terceiros é necessário fazer o cálculo da
segunda parte do WACC que consiste em cotações de mercado e da definição da participação
da utilização do capital de terceiros em relação ao capital próprio. Vale reiterar que este estudo
consiste em modelo de referência para apresentação da oportunidade de investimento aos
empreendedores interessados, dotado de premissas e de pesquisas de mercado. Nesse
raciocínio, um dos itens relevantes na composição dos custos dos investidores consiste no grau
de relacionamento com as financeiras e do montante de capital próprio disponível. Os bancos
consideram conjuntos de variáveis relacionadas aos riscos de cumprimento dos compromissos
pelos empreendedores, inclusive as próprias garantias oferecidas pelo poder público costumam
ser consideradas. Desse modo, o investidor deverá avaliar as suas condições de financiamento
e, com isso, poderá utilizar o seu capital próprio em sua totalidade ou parcialmente, da forma
que for mais vantajoso e disponível.
Quando se observa os valores associados ao capital de terceiros, a distribuição desse valor segue
a seguinte distribuição conforme tabela abaixo:
Tabela 15 - Custo de Capital de Terceiros
Custo de Capital de Terceiros
Critério Avaliado
(Kd)
Taxa de Juros Nominal
Média Ponderada
Inflação de Longo Prazo do Brasil
IPCA de Longo Prazo
Taxa de Juros Real
((1+E)/(1+F))-1

Fonte

Valor

Sigla

100%
BACEN

9,00%
3,5%
5,31%

E
F

Fonte: IPGC (2021)
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Algumas condições de financiamento dependem do grau de relacionamento junto ao
banco, tais como o tempo de carência oferecido, o período de parcelamento e a
participação de capital próprio.
Por derradeiro, foi calculada a média ponderada das taxas alcançadas do custo de capital
próprio e do capital de terceiros, em função da participação no financiamento do
empreendimento, conforme a tabela a seguir:
Tabela 16 - Custo Médio Ponderado de Capital (WACC)
Custo Médio Ponderado de Capital (Weighted Average
Cost of Capital - WACC)
Estrutura de capital
% Capital de Terceiros = (H/G)
Custo do Capital de Terceiros
Custo do Capital Próprio
% Capital Próprio
WACC (Lucro presumido) =
(I*J)+(G*H)

Valor

Sigla

70,00%
9,00%
11,15%
30,00%
9,64%

G
H
I
J

Fonte: IPGC (2021)

Portanto, o custo médio ponderado de capital (WACC) é de 9,64% (nove inteiros e
sessenta e quatro centésimos por cento), representando a taxa mínima de atratividade
ou o custo de capital utilizado em uma análise de retorno.
e) A Parcela Remuneratória Mensal de referência é de R$ 126.641,51 (cento e vinte e seis
mil seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos) para efeitos das
propostas dos futuros licitantes que embasam o Valor de Contrato;
I.

A Parcela Remuneratória Mensal referente a Iluminação Pública é de R$
77.739,62 (setenta e sete mil setecentos e trinta e nove reais e sessenta e
dois centavos);

II.

A

Parcela

Remuneratória

Mensal

referente

a

Infraestrutura

de

Telecomunicações é de R$ 35.516,34 (trinta e cinco mil quinhentos e
dezesseis reais e trinta e quatro centavos);
III.

A Parcela Remuneratória Mensal referente a Usina Fotovoltaica é de R$
13.385,55 (treze mil trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco
centavos);
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f) Fora considerado a necessidade de alavancagem para a viabilização do
empreendimento, desta forma, é adotada a premissa de divisão deste capital financiado,
sendo está 70% (setenta por cento) advindo de Capital de Terceiros e 30% (trinta por
cento) advindo de Capital Próprio, também concebido como Capital Social;
g) A estimativa de inflação projetada para o período da concessão é de 3,5% (três inteiros
e cinco décimos por cento), ajustando todos os custos e as receitas ao longo dos anos de
concessão;
h) Em relação ao regime tributário considerou-se o Lucro Presumido. Portanto, segue as
seguintes informações: 1) Incidência de ICMS: fora levado em consideração a isenção,
tendo como base na Resolução Normativa nº 482/2012, da ANEEL; 2) Incidência de
ISSQN: não fora considerado uma vez que a prestação deste serviço se dá através de
parceria público-privada; 2) Incidência do PIS: sujeita-se a 0,65% sobre o Faturamento.
3) Incidência de COFINS: submete-se a 3% sobre o Faturamento. 4) Incidência de
CSLL: O lucro líquido operacional sobre o total da receita se aplica a alíquota de 32%
e sobre o resultado obtido se aplica 9% sobre o Demonstrativo de Resultado de
Exercício. 5) Incidência IR: A parcela do Lucro Presumido (ou seja, a base de cálculo)
incide 15%. 6) Adicional de IR: sujeita-se à incidência de adicional de imposto à
alíquota de 10% sobre o valor excedente dos R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil
reais) ano;
i) Receitas Acessórias5 não foram consideradas neste estudo, mas prevê-se a possibilidade
de exploração de mercado por parte da concessionária, sendo este previamente acordado
com o Poder Concedente. Consequentemente os ganhos de exploração devem ser
compartilhados com o Itacarambi. O valor destinado ao Município abaterá diretamente
no valor da Parcela Remuneratória Mensal, no entanto todas as diretrizes referentes a
esse compartilhamento necessitarão se detalhados na modelagem licitatória e contratual
futura.

5

Essas receitas correspondem a um conjunto de valores cujo recebimento decorre da realização de atividades
econômicas relacionadas tangencialmente ao objeto de um contrato de concessão.
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Os cálculos e estimativas das premissas aqui apresentadas datam de setembro de 2021, possíveis
ocorrências macroeconômicas futuras que impactam os meios de análise do empreendimento
devem ser mitigadas de acordo com os dispositivos de reequilíbrio de análises futuras.

6.5. ESTIMATIVA DE CAPEX
O empreendimento apresentará CAPEX, esta sigla representa a expressão inglesa Capital
Expenditure (tradução livre: despesas de capital). Ou seja, o CAPEX representa as despesas de
capital ou investimentos em bens de capitais, envolvendo todos os custos relacionados à
aquisição de equipamentos e custos de instalações necessários para os três objetos deste
empreendimento.
6.5.1. CAPEX Inicial
O valor estimado do CAPEX, nos primeiros 12 meses de vigência do contrato é de R$
5.661.262,53 (cinco milhões seiscentos e sessenta e um mil duzentos e sessenta e dois reais
e cinquenta e três centavos), descriminado por atividade conforme as tabelas a seguir:
Tabela 17 – CAPEX inicial para EFICIENTIZAÇÃO do PARQUE DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA em Valores Presentes
CAPEX IP
PROJETO EXECUTIVO: Elaboração de projetos
Mão de obra (implantação)
Materiais
Veículos e equipamentos
BDI
Investimento inicial total

VALOR
R$ 22.476,17
R$ 192.021,64
R$ 1.130.639,59
R$ 175.749,90
R$ 120.302,19
R$ 1.641.189,48

Fonte: IPGC (2021)

Tabela 18 – CAPEX inicial para IMPLEMENTAÇÃO da INFRAESTRUTURA DE
TELECOMUNICAÇÕES em Valores Presentes
CAPEX TELECOMUNICAÇÕES
Projeto executivo: Elaboração de projetos
Mão de obra (implantação)
Materiais
Veículos e equipamentos

VALOR
R$ 48.728,43
R$ 120.771,06
R$ 1.459.088,05
R$ 68.388,72
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BDI
Licenças e documentos
Investimento inicial total

R$ 135.655,77
R$ 18.014,49
R$ 1.850.646,51

Fonte: IPGC (2021)

Tabela 19 – CAPEX inicial para IMPLEMENTAÇÃO da USINA FOTOVOLTAICA em
Valores Presentes
CAPEX USINA FOTOVOLTAICA
Projeto executivo: Elaboração de projetos
Serviços
BDI
Investimento inicial total

VALOR
R$ 22.476,53
R$ 1.498.435,00
R$ 120.304,10
R$ 1.641.215,63

Fonte: IPGC (2021)

Os Estudos Preliminares, realizados pelo Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades, foram
incluídos no valor de CAPEX total e inicial do empreendimento, sendo devido o pagamento
pelo Licitante vencedor futuro, ou seja, no sucesso do processo licitatório. Portanto, o montante
destinado ao ressarcimento pelos Estudos Preliminares a ser efetuado pelo parceiro privado
vencedor é de R$ 528.210,92 (quinhentos e vinte e oito mil duzentos e dez reais e noventa
e dois centavos).
6.5.2. CAPEX Reinvestimento
Em virtude da vida útil da estrutura física, materiais e equipamentos faz-se necessário
considerar a realização de reinvestimentos durante o período de Concessão como apresentado
pelo Capítulo Técnico nos ciclos de reinvestimento. Sendo assim, a tabela a seguir expõe estes
novos investimentos discriminados por ano, em valores presente, portanto, não considerando
os reajustes de inflação.
Tabela 20 - Novos Investimentos após o início das operações por ano em valores nominais
ANO
2
3
4
5
6

IP
R$
R$
R$
R$
R$

UFV
-

R$
R$
R$
R$
R$

-

TELECOM
R$
R$
R$
R$
R$
-

TOTAL
R$
R$
R$
R$
R$

-
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
TOTAL

R$
R$
R$
R$
R$
R$ 1.653.073,68
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 1.653.073,68

R$
R$
R$
R$
R$
R$ 271.548,14
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 271.548,14

R$
R$
R$
R$
R$
R$ 1.021.420,12
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 336.008,38
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 1.357.428,50

R$
R$
R$
R$
R$
R$ 2.946.041,94
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 336.008,38
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 3.282.050,32

Fonte: IPGC (2021)

Dessa forma, o resultado em valor presente, isto é, excluindo o efeito inflacionário desses
reinvestimentos, alcança o patamar de R$ 3.282.050,32 (três milhões duzentos e oitenta e
dois mil e cinquenta reais e trinta e dois centavos).
Desta forma, o INVESTIMENTO TOTAL previsto é estimado em R$ 8.943.312,84 (oito
milhões novecentos e quarenta e três mil trezentos e doze reais e oitenta e quatro centavos)
em valor presente.

6.6. ESTIMATIVA DE OPEX
Da mesma maneira como CAPEX, o OPEX também foi desenvolvido a partir de estudos e
pesquisas mercadológicas. Conhecido como Operational Expenditure, o OPEX identifica as
despesas administrativas e custos operacionais, além dos custos com a manutenção dos
equipamentos, insumos, e folha de pagamentos dos profissionais da prestação dos serviços
pertencentes ao escopo de trabalho do concessionário.
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Assim, o OPEX será discriminado em diversos grupos de despesas, quais sejam: despesas com
pessoal; taxas e licenciamentos; insumos para serviços; manutenção; serviços terceirizados,
marketing comercial, garantia de contrato, seguro de responsabilidade civil, entre outros.
A mensuração de custos referentes aos itens que compõem o OPEX também foi obtida através
de pesquisa de mercado e estudos de benchmarking para fins de comparação de práticas e
preços pertinentes ao mercado destas atividades. Os valores estimados para o OPEX foram
quantificados a partir do princípio da prudência. As tabelas abaixo apresentam o OPEX de cada
atividade segregada e o OPEX total agregado por ano.
Tabela 21 – Valor estimado mensal e anual do OPEX do PARQUE DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA em Valores Presentes
OPEX – ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Descrição
Valor Mensal
Mão de Obra
R$ 43.072,66
Manutenção de Funcionário
R$ 819,84
Manutenção Equipamento
R$ 1.784,93
Manutenção de Estrutura
R$ 3.098,90
Total
R$ 48.776,33

Valor Anual
R$ 516.871,92
R$ 9.838,08
R$ 21.419,16
R$ 37.186,80
R$ 585.315,96

Fonte: IPGC (2021)

Referente aos custos de operação e manutenção do Parque de Iluminação Pública, fora
considerada a progressão dos valores a partir do 13º ano de operação da concessão, tendo em
vista a Taxa de Crescimento Vegetativo do Parque de Referência e, consequentemente, o
aumento dos custos de operação apresentados acima. Dessa forma, na Tabela 22 abaixo é
possível visualizar a atualização desses custos da solução de Iluminação Pública ao longo da
concessão.
Tabela 22 – Valor estimado mensal e anual do OPEX Da INFRAESTRUTURA DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA em Valores Presentes
OPEX – ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Descrição
Valor Mensal
Mão de Obra
R$ 43.072,66
Manutenção de Funcionário
R$ 819,84
Manutenção Equipamento
R$ 1.784,93

Valor Anual
R$ 516.871,92
R$ 9.838,08
R$ 21.419,16
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Manutenção de Estrutura
Total

R$ 3.226,63
R$ 48.904,06

R$ 38.719,56
R$ 586.848,72

Fonte: IPGC (2021)

Tabela 23 - Valor estimado mensal e anual do OPEX da INFRAESTRUTURA DE
TELECOMUNICAÇÕES em Valores Presentes
OPEX – INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição
Valor Mensal
Valor Anual
Mão de Obra
R$ 9.286,43
R$ 111.437,16
Manutenção de Funcionário
R$ 908,86
R$ 10.906,32
Manutenção Equipamento
R$ 1.000,33
R$ 12.003,96
Manutenção de Estrutura
R$ 6.768,13
R$ 81.217,56
Total
R$ 17.963,75
R$ 215.565,00
Fonte: IPGC (2021)

Tabela 24 - Valor estimado mensal e anual do OPEX da USINA FOTOVOLTAICA em Valores
Presentes

Descrição
Terceirização do O&M
Total

OPEX – USINA FOTOVOLTAICA
Valor Mensal
R$ 4.103,04
R$ 4.103,04

Valor Anual
R$ 49.236,48
R$ 49.236,48

Fonte: IPGC (2021)

Para além, dentro dos estudos de OPEX fora precificado a mão de obra e serviço de um
Verificador Independente, sendo o mesmo responsável por fiscalizar e metrificar os avanços da
Concessionária em todos os objetos da concessão. O valor de referência do serviço de
Verificação Independente foi obtido através da análise de contratos desta natureza em outros
projetos de PPP. Deste modo, fora destinado o montante de R$ 2.450,32 (dois mil
quatrocentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos) mensais, sendo a sua quantia anual
em valor presente R$ 29.403,84 (vinte e nove mil quatrocentos e três reais e oitenta e quatro
centavos).
Tabela 25 - Valor estimado do OPEX TOTAL projetado por ano agregados pelas três atividades
em Valores Projetados
ANO
1

TOTAL
R$ 0,00
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TOTAL

R$ 942.165,18
R$ 975.140,96
R$ 1.009.270,90
R$ 1.044.595,38
R$ 1.081.156,22
R$ 1.118.996,69
R$ 1.158.161,57
R$ 1.198.697,22
R$ 1.240.651,63
R$ 1.284.074,43
R$ 1.329.017,04
R$ 1.377.929,81
R$ 1.426.157,35
R$ 1.476.072,86
R$ 1.527.735,41
R$ 1.581.206,14
R$ 1.636.548,36
R$ 1.693.827,55
R$ 1.753.111,52
R$ 1.814.470,42
R$ 1.877.976,88
R$ 1.943.706,08
R$ 2.011.735,79
R$ 2.082.146,54
R$ 34.584.551,92

Fonte: IPGC (2021)

Dessa forma, o resultado final do OPEX acumulado, em valor presente, isto é, retirado o efeito
inflacionário desses custos, alcança o patamar de R$ 21.128.436,60 (vinte e um milhões cento
e vinte e oito mil quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta centavos). Para tanto, o
resultado final do OPEX acumulado, levando em consideração os efeitos inflacionários, alcança
o montante de R$ 34.584.551,92 (trinta e quatro milhões quinhentos e oitenta e quatro mil
quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos).
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6.7. ESTIMATIVA DE RECEITA DA CONCESSIONÁRIA
6.7.1. Parcela Remuneratória Mensal
A Parcela Remuneratória Mensal (PRM), como já fora apresentado, é quantificada através do
cálculo do Ponto de Equilíbrio Econômico do empreendimento. Assim, a mesma possui como
critério basilar o pagamento das remunerações mensais do Concessionário por parte do Poder
Concedente.
Fora também considerado a ocorrência do pagamento da Parcela Remuneratória Mensal
condizente com as soluções que englobam o conceito de Cidades Inteligente, Iluminação
Pública e Infraestrutura de Telecomunicações, desde o primeiro ano de concessão, uma vez
que, a operação do parque de iluminação se inicia logo após o início da concessão, juntamente,
ao processo de instalação das unidades da Infraestrutura de Telecomunicações. Ademais, a
PRM relativa à Usina Fotovoltaica se torna factível somente a partir do segundo ano de
Concessão.
O gráfico abaixo demonstra a ocorrência de pagamentos da Parcela Remuneratória Mensal no
período de implantação do empreendimento, condizendo com o pagamento de acordo com os
marcos de eficientização e implantação dos objetos, Iluminação Pública e Infraestrutura de
Telecomunicações
Gráfico 7 – Marcos de Pagamentos da PRM Primeiro Ano

Fonte: IPGC (2021)
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A Tabela a seguir apresenta as Parcela Remuneratórias Mensais do pagas à concessionária
durante os 25 (vinte e cinco) anos de Concessão Administrativa, sendo tais parcelas agregadas
anualmente em Valores Projetados.
Tabela 26 – Parcela Remuneratória Anual paga pelo Poder Concedente
ANO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TOTAL

PARCELA REMUNERATÓRIA ANUAL
R$ 1.025.161,53
R$ 1.574.749,15
R$ 1.633.791,02
R$ 1.697.190,49
R$ 1.765.355,27
R$ 1.838.739,36
R$ 1.917.849,16
R$ 2.003.250,55
R$ 2.095.577,00
R$ 2.195.538,97
R$ 2.303.934,83
R$ 2.421.663,46
R$ 2.549.738,95
R$ 2.689.307,74
R$ 2.841.668,61
R$ 3.008.296,13
R$ 3.190.868,15
R$ 3.391.298,20
R$ 3.611.773,70
R$ 3.854.801,09
R$ 4.123.259,50
R$ 4.420.464,46
R$ 4.750.243,95
R$ 5.117.029,32
R$ 5.525.964,38
R$ 71.547.514,96

Fonte: IPGC (2021)

Estima-se que o somatório das Parcelas Remuneratórias Mensais totais, em valores projetados,
representa o montante de R$ 71.547.514,96 (setenta e um milhões quinhentos e quarenta e
sete mil quinhentos e quatorze reais e noventa e seis centavos). Em valor presente, o
montante total é estimado em R$ 37.463.248,34 (trinta e sete milhões quatrocentos e sessenta
e três mil duzentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos).
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6.4.2 Receita Acessória
As Receitas Acessórias correspondem a um conjunto de valores cujo recebimento decorre da
realização, pela Concessionária, de atividades econômicas relacionadas tangencialmente aos
objetos de um contrato de Concessão Administrativa. No caso em questão, a solução de
Infraestrutura de Telecomunicações possibilita a obtenção de Receitas Acessórias em diversas
áreas como a possibilidade de exploração de mercado no segmento de comercialização de
acesso à internet.
Todas as possibilidades de ganhos de receitas advindas de explorações extras e futuras
estratégias de negócios a serem apresentadas pelo parceiro aprovado, deverão ser apresentadas
e consentidas pelo Poder Público que, dando a anuência, fará jus ao compartilhamento destas
receitas.
Portanto, toda e qualquer exploração de Mercado extra para obtenção de Receita deverá ser
precedida de anuência por parte do poder concedente, mediante divisão das receitas resultantes
de tal comercialização, devendo a parcela de receitas destinada ao Município ser revestida em
abatimentos na Parcela Remuneratória Mensal paga pelo poder concedente.
6.4.3 Valor Estimado de Contrato
O Valor Estimado de Contrato foi calculado por este estudo econômico para o Município de
Itacarambi, tendo como base premissas econômicas de cálculo e a legislação que opera no
âmbito de Concessões Administrativas. A sua base de cálculo reside na somatória das Parcelas
Remuneratórias Mensais pagas pelo Poder Concedente durante o período de concessão,
independentemente de ganhos acessórios à concessão, uma vez que, tais receitas não impactam
nos custos de implantação, operação e manutenção do empreendimento.
Desta maneira, o Valor de Contrato é dado pela Parcela Remuneratória Mensal no valor de R$
126.641,51 (cento e vinte e seis mil seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e um
centavos) multiplicando-a pelo período proposto de 288 (duzentos e oitenta e oito) meses de
OPERAÇÃO e somando o fruto dessa multiplicação pelo valor de R$ 990.494,23 (novecentos
e noventa mil quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos) referente ao
total de PRM paga no período de implantação da concessão.
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A Tabela abaixo demonstra o cálculo realizado para a obtenção do Valor Estimado de Contrato:
Tabela 27 – Valor Estimado de Contrato

A.
B.
C.
D.
E.

DESCRIÇÃO
VALORES
Parcela Remuneratória Mensal a partir do 2 º ano
R$ 126.641,51
Parcela Remuneratória Mensal a partir do 2º ano no período de
R$ 1.519.698,09
1 ano
Quantidade de anos de OPERAÇÃO da Concessão
24 anos
Administrativa
Parcela Remuneratória de EFICENTIZAÇÃO no Período de 1
R$ 990.494,23
ano
Valor de Contrato:
(B*C) + D = E
R$ 37.463.248,34

Fonte: IPGC (2021)

O Valor Estimado de Contrato, dado a fórmula, é de R$ 37.463.248,34 (trinta e sete milhões
quatrocentos e sessenta e três mil duzentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro
centavos).

6.5 IMPOSTOS
Os impostos pertinentes aos estudos seguiram as premissas mostradas anteriormente, no qual
são apresentados as alíquotas e as bases de cálculo para a apuração dos tributos. Os impostos
que incidem diretamente sobre o faturamento da empresa vencedora do processo de licitação
são PIS, COFINS e ISSQN.
Mas, neste estudo econômico não fora considerado a incidência do ISSQN uma vez que, por se
tratar de Parceria Público Privada, a prefeitura é parceira da concessionária na execução deste
serviço, logo, caso o imposto seja contabilizado neste estudo, estaria a prefeitura impactando a
própria contraprestação pecuniária mensal.
Para além, fora levado em consideração a isenção sobre a incidência de ICMS, tendo como base
a Resolução Normativa nº 482/2012, da ANEEL sobre o conceito de minigeração distribuída.
Contudo, este Estudo de Referência foi desenvolvido a partir de tecnologias recentes, mas que
não limitam a escolha da tecnologia por parte da concessionária.
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Tabela 28 – Impostos Incidentes sobre o Faturamento
ANO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TOTAL:

ISSQN
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

PIS
6.663,55
10.235,87
10.619,64
11.031,74
11.474,81
11.951,81
12.466,02
13.021,13
13.621,25
14.271,00
14.975,58
15.740,81
16.573,30
17.480,50
18.470,85
19.553,92
20.740,64
22.043,44
23.476,53
25.056,21
26.801,19
28.733,02
30.876,59
33.260,69
35.918,77
465.058,85

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

COFINS
30.754,85
47.242,47
49.013,73
50.915,71
52.960,66
55.162,18
57.535,47
60.097,52
62.867,31
65.866,17
69.118,04
72.649,90
76.492,17
80.679,23
85.250,06
90.248,88
95.726,04
101.738,95
108.353,21
115.644,03
123.697,78
132.613,93
142.507,32
153.510,88
165.778,93
2.146.425,45

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

SOMA
37.418,40
57.478,34
59.633,37
61.947,45
64.435,47
67.113,99
70.001,49
73.118,65
76.488,56
80.137,17
84.093,62
88.390,72
93.065,47
98.159,73
103.720,90
109.802,81
116.466,69
123.782,38
131.829,74
140.700,24
150.498,97
161.346,95
173.383,90
186.771,57
201.697,70
2.611.484,30

Fonte: IPGC (2021)

Para além, os impostos incidentes ainda são discriminadamente o IRPJ, a CSLL e o Adicional
de IRPJ. A tabela a seguir apresenta o resultado monetário dos impostos:
Tabela 29 – Impostos Incidentes sobre o Resultado
ANO
1
2
3

CSLL
R$ 29.524,65
R$ 45.352,78
R$ 47.053,18

IRPJ
R$ 49.207,75
R$ 75.587,96
R$ 78.421,97

Adc. IRPJ
R$ 8.805,17
R$ 26.391,97
R$ 28.281,31

SOMA
R$ 87.537,57
R$ 147.332,71
R$ 153.756,46
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TOTAL:

R$ 48.879,09
R$ 50.842,23
R$ 52.955,69
R$ 55.234,06
R$ 57.693,62
R$ 60.352,62
R$ 63.231,52
R$ 66.353,32
R$ 69.743,91
R$ 73.432,48
R$ 77.452,06
R$ 81.840,06
R$ 86.638,93
R$ 91.897,00
R$ 97.669,39
R$ 104.019,08
R$ 111.018,27
R$ 118.749,87
R$ 127.309,38
R$ 136.807,03
R$ 147.370,44
R$ 159.147,77
R$ 2.060.568,43

R$ 81.465,14
R$ 84.737,05
R$ 88.259,49
R$ 92.056,76
R$ 96.156,03
R$ 100.587,70
R$ 105.385,87
R$ 110.588,87
R$ 116.239,85
R$ 122.387,47
R$ 129.086,77
R$ 136.400,09
R$ 144.398,21
R$ 153.161,67
R$ 162.782,31
R$ 173.365,14
R$ 185.030,45
R$ 197.916,46
R$ 212.182,29
R$ 228.011,71
R$ 245.617,41
R$ 265.246,29
R$ 3.434.280,72

R$ 30.310,10
R$ 32.491,37
R$ 34.839,66
R$ 37.371,17
R$ 40.104,02
R$ 43.058,46
R$ 46.257,25
R$ 49.725,91
R$ 53.493,23
R$ 57.591,65
R$ 62.057,85
R$ 66.933,40
R$ 72.265,48
R$ 78.107,78
R$ 84.521,54
R$ 91.576,76
R$ 99.353,63
R$ 107.944,30
R$ 117.454,86
R$ 128.007,81
R$ 139.744,94
R$ 152.830,86
R$ 1.689.520,48

R$ 160.654,33
R$ 168.070,65
R$ 176.054,84
R$ 184.661,99
R$ 193.953,66
R$ 203.998,78
R$ 214.874,64
R$ 226.668,11
R$ 239.476,98
R$ 253.411,60
R$ 268.596,68
R$ 285.173,54
R$ 303.302,62
R$ 323.166,45
R$ 344.973,24
R$ 368.960,98
R$ 395.402,36
R$ 424.610,63
R$ 456.946,53
R$ 492.826,54
R$ 532.732,79
R$ 577.224,92
R$ 7.184.369,63

Fonte: IPGC (2021)

6.6 ESTIMATIVA DO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Os fluxos do Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) não acumulado anual e
acumulado ao longo do período de concessão são expressos pelos gráficos e tabelas seguintes,
de acordo com cada lote e seus respectivos cenários:
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Gráfico 8 – Demonstrativo de Resultado do Exercício Nominal por Ano

Fonte: IPGC (2021)

Gráfico 9 – Demonstrativo de Resultado do Exercício Acumulado por Ano

Fonte: IPGC (2021)
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Tabela 30 – Demonstrativo do Resultado do Exercício Projetado em Valores Nominais

Ano

Demonstrativo de Resultado do
Exercício Líquido do Projeto

Demonstrativo de Resultado do
Exercício Líquido Acumulado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

-R$ 977.779,58
-R$ 438.514,53
-R$ 421.101,94
-R$ 401.121,67
-R$ 378.265,75
-R$ 121.966,20
-R$ 92.277,25
-R$ 58.538,30
-R$ 20.254,38
R$ 23.133,66
R$ 194.764,28
-R$ 164.569,05
R$ 292.696,08
R$ 363.648,90
R$ 443.843,34
R$ 534.480,48
R$ 819.962,56
R$ 935.802,75
R$ 1.066.834,41
R$ 1.119.026,32
R$ 1.323.109,90
R$ 1.786.336,20
R$ 2.002.320,88
R$ 2.247.628,76
R$ 2.586.551,26

-R$ 977.779,58
-R$ 1.416.294,11
-R$ 1.837.396,05
-R$ 2.238.517,72
-R$ 2.616.783,47
-R$ 2.738.749,68
-R$ 2.831.026,93
-R$ 2.889.565,22
-R$ 2.909.819,60
-R$ 2.886.685,94
-R$ 2.691.921,66
-R$ 2.856.490,72
-R$ 2.563.794,64
-R$ 2.200.145,73
-R$ 1.756.302,39
-R$ 1.221.821,91
-R$ 401.859,35
R$ 533.943,40
R$ 1.600.777,82
R$ 2.719.804,14
R$ 4.042.914,04
R$ 5.829.250,23
R$ 7.831.571,11
R$ 10.079.199,87
R$ 12.665.751,13

Fonte: IPGC (2021)

6.7

LUCRATIVIDADE DO EMPREENDIMENTO

Na Tabela a seguir são apresentados indicadores econômico-financeiros do projeto no cenário
que não leva em consideração Receitas Acessórias, a saber:
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Tabela 31 – Indicadores de Lucratividade Econômica
INDICADORES
1 - Margem Bruta 18º ano:
2 - Margem EBITDA 18º ano:
3- Margem Líquida 18º ano:
4 - Margem de Contribuição 18º ano:
5 - (%) Margem de Contribuição 18º ano:
6 - Ponto de Equilíbrio 18º ano:
7 - Índice de Cobertura do Serviço da Dívida 10° ano:
8 - Retorno Sobre o Capital Investido (ROIC - ano base
18° ano):
9 - Valor Presente Líquido (VPL) - Liquida:
10 - TIR (Taxa Interna de Retorno):
11 - Payback:
12 - Custo Nominal de Capital Próprio:
13 - Custo Nominal de Capital de Terceiros:
14 - Custo de Capital Ponderado (WACC):
15 - Valor de Contrato:

RESULTADO
41,0%
42,5%
28,6%
R$ 1.514.005,94
44,6%
R$ 2.392.369,39
1,01
16,5%
R$ 9.167,75
9,88%
17,43
11,15%
9,00%
9,86%
R$ 37.463.248,34

Fonte: IPGC (2021)

Entende-se que:
1) A Margem Bruta fornece a indicação mais direta de quanto a empresa deve ganhar como
resultado imediato da sua atividade; Margem EBTIDA (Lucro antes das Amortizações,
Depreciação e Juros) representa a quantidade de geração operacional em caixa de uma
empresa, ou seja, o quanto a empresa gera de lucro (ou prejuízo) apenas em suas atividades
operacionais, sem considerar os efeitos financeiros e de pagamento de tributos.
2) Margem Líquida mostra qual é o lucro líquido para cada unidade de venda da empresa.
3) Margem de Contribuição é o resultado obtido da diferença entre o valor da Receita Bruta
Operacional e do total dos valores do somatório de custos e despesas operacionais. O
resultado corresponde ao valor da contribuição que a concessionária pagará por seus
serviços no projeto.
4) A Margem Percentual de Contribuição é referente a porcentagem que será recebida pela
empresa licitante em determinado ano de concessão com base na receita total do projeto.
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5) O Ponto de Equilíbrio Econômico, ou seja, é o valor estimado da Concessão
Administrativa, levando em consideração as variantes que impactam as receitas e a
lucratividade do empreendimento. O valor estimado no qual se tem o ponto de sustentação
do projeto, garantindo sua viabilidade econômica financeira.
6) O Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) representa a capacidade de
pagamento da dívida da empresa e é calculado como a geração de caixa operacional líquida
de impostos dividido pelo serviço da dívida da empresa (parcelas a serem amortizadas para
um determinado período).
7) O Retorno sobre o Capital Investido (ROIC) trata-se de um indicador financeiro que
mede o retorno sobre o capital total investido.
8) O Valor Presente Líquido (VPL) é a fórmula matemático-financeira capaz de determinar
o valor presente de pagamentos futuros descontados pela taxa WACC apresentada
anteriormente.
9) A Taxa Interna de Retorno (TIR), em inglês Internal Rate of Return (IRR), pode ser
definido como a taxa de desconto que faz com que o Valor Presente Líquido (VPL) de um
projeto seja igual a zero. Ou seja, a Taxa Interna de Retorno é uma métrica usada para
avaliar qual o percentual de retorno de um projeto para a empresa.
10)

Payback é o tempo de retorno desde o investimento inicial até o momento em

que os rendimentos acumulados se tornam iguais ao valor desse investimento.
A partir dos indicadores econômicos e financeiros, juntamente aos estudos econômicos
apresentados, conclui-se que a Concessão Administrativa para o empreendimento proposto ao
Município de Itacarambi é atrativa aos investidores, visto as taxas de retorno satisfatórias.

6.8 ESTUDO DE VANTAJOSIDADE PARA O PODER PÚBLICO – VALUE FOR
MONEY
O empreendimento objeto de análise deste estudo promoverá ao Município de Itacarambi um
enorme salto do ponto de vista de práticas socioambientais e permitirá um avanço nos
parâmetros de “Cidades Inteligentes”. Além disso, os investimentos contribuirão para a
economia regional, a partir da geração de empregos indiretos e diretos, tanto na fase de
implementação, quanto na fase de operação das atividades, ganhos de eficiência e escala na
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prestação do serviço público, os quais culminam em impactos positivos sobre a economia
regional, sobre o meio ambiente e sobre à qualidade de vida da população, atendendo
claramente ao interesse público.
Nesse sentido serão apresentados ao poder público dois cenários comparativos para auxiliar a
Prefeitura na tomada de decisão: o primeiro, o custo atual do Município para a manutenção,
contratação, operação e implantação dos objetos deste estudo; e o segundo, o cenário proposto
por este Estudo de um Modelo do Projeto operando em seu pleno funcionamento.
6.8.1 Análise de Custos Atuais do Município
Para fins de entendimento de quais são os dispêndios financeiros que hoje o município possui
para garantir a fiel prestação dos serviços aos seus cidadãos, fora analisada de forma ampla toda
a estrutura orçamentária municipal vigente, quais sejam: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de
Diretriz Orçamentária (LDO) e a Lei Orçamentária Anual.
Deste modo, o primeiro cenário apresentado por esta análise traz à tona os custos que o
município teria para os próximos 25 (vinte e cinco) anos se permanecer com as mesmas
condições atuais.
Tabela 32 – Indicadores de Vantajosidade: Cenário Atual SEM Projeto
INDICADORES
Valores dos Custos SEM Projeto
a. Contratos Especificados:
i. Gasto Mensal com Energia de Edificações
ii. Gasto Mensal com Internet
iii. Gasto Mensal com Energia da Rede de IP
iv. Gasto Mensal com Operação e Manutenção da Rede de
IP
b. Gasto Mensal Total SEM Projeto:
c. Gasto Anual Total Sem projeto – No 1º ano (sem considerar
a projeção de aumento da tarifa de energia):
d. Somatório dos Contratos (ii + iii + iv) durante 25 anos:
e. Valor de Projeção da Tarifa de Energia durante os 25 anos de
Concessão:
d. Gasto Total durante 25 anos SEM Projeto:

RESULTADOS

R$ 42.273,18
R$ 3.350,00
R$ 52.068,19
R$ 8.832,30
R$ 106.523,67
R$ 1.278.284,04
R$ 19.275.147,00
R$ 29.774.600,40
R$ 49.049.747,40

Fonte: IPGC (2021)
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Nesta análise fica claro que, mantendo-se a prestação dos serviços sob a mesma lógica de
custos, será necessário um volume financeiro na casa dos R$ 49.049.747,40 (quarenta e nove
milhões quarenta e nove mil setecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos).
Importante destacar que o volume acima trazido não considera novos investimentos os quais,
inevitavelmente, se farão necessários ao longo dos 25 (vinte e cinco) anos, assim como também
não dimensiona melhorias, aquisições de novos equipamentos tampouco qualquer outro tipo de
benfeitoria. Para além, é perceptível que os gastos públicos atuais do município são dispersos,
o que exige da administração pública uma capacidade institucional para gerenciar múltiplos
contratos
6.8.2 Análise dos Custos com o Advento da PPP
Como já apresentado de forma clara ao longo de todo o estudo, os custos referentes à
manutenção do modelo PPP, objeto desta análise, estão integralmente compreendidos pela
contraprestação pecuniária que o Município fará em favor da concessionária, também
denominada de PRM.
Tabela 33 – Indicadores de Vantajosidade: Cenário COM Projeto
INDICADORES

RESULTADOS

Valores dos Custos COM Projeto:
a. Estimativa de Contraprestação Mensal:

R$ 126.641,51

b. Gasto Anual Total com Projeto em Valores Presentes:

R$ 1.519.698,09

c. Gasto Total durante 25 anos com Projeto em Valores

R$ 37.463.248,34

Presentes:
Fonte: IPGC (2021)

Conforme apresentado acima, o gasto total do município com o Projeto ao longo dos 25 (vinte
e cinco) anos é dado pelo montante de R$ 37.463.248,34 (trinta e sete milhões quatrocentos
e sessenta e três mil duzentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos).
Para além, é possível identificar a vantajosidade econômica para o Município com realização
do projeto, pois, uma vez ocorrido o cancelamento dos contratos vigentes de Iluminação
Pública, Serviços de Banda Larga, Videomonitoramento e Energia, o Município passa a ter uma
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maior disponibilidade de renda, a qual é somada à COSIP para a execução da Concessão
Administrativa, visando à promoção do bem-estar social.
Os indicadores abaixo apresentam a Vantajosidade Econômica que o Município terá com a
realização da Concessão Administrativa:
Tabela 34 – Indicadores de Vantajosidade: Cenário COM Projeto cenário
INDICADORES
1- Disponibilidade à Pagar do Município após Cancelamento de
Contratos e Reduções:
a. Contratos a serem cancelados e reduções de gastos:
ii. Cancelamento de Contrato de serviços de Internet
iii. Cancelamento de Contratos de Energia de Edificações
2- Valor de COSIP Mensal de Referência:
3- Oportunidade de captação de Tributos (ISSQN):
i. Disponibilidade a Pagar do Município Mensal:
ii. Disponibilidade a Pagar do Município Anual:
iii. Disponibilidade a pagar do Município durante 25 anos:
4- Resumo de Cenários
a. Custo Mensal para o Município com o Projeto
b. Disponibilidade a Pagar Mensal
c. Vantajosidade Financeira Alcançada
d. Percentual de Vantajosidade Financeira

RESULTADOS

R$ 3.350,00
R$ 42.273,18
R$ 81.396,47
R$ 11.924,59
R$ 127.019,65
R$ 1.524.235,80
R$ 38.105.895,00
R$ 126.641,51
R$ 127.019,65
R$ 378,14
0,30%

Fonte: IPGC (2021)

Em termos práticos, para a população do município os ganhos são altamente satisfatórios. Com
a melhoria do serviço de Iluminação Pública e do Sistema de videomonitoramento espera-se
um impacto positivo na sensação de segurança dos civis, e de forma objetiva em uma redução
nos níveis de criminalidade. Agregado a isso, a disponibilização de internet de alta velocidade
e maior constância proporcionará aos servidores públicos condições mais adequadas de
trabalho, inclusive, a referida infraestrutura permitirá a adoção de “softwares” mais modernos
e de maior agilidade de resposta, com fortes benefícios para a gestão pública e seguramente
espera-se que impacte positivamente a prestação de todos os serviços públicos.
Outro ponto a ressaltar como tendência de gestão pública é o governo digital, em que os serviços
públicos são mais interativos, menos burocráticos e mais ágeis. Para tal, faz-se relevante a
disponibilização de rede de internet sem fio para a população, em determinados locais
estratégicos, democratizando o acesso.

Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Jurídica e Ambiental
Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC)
Avenida Afonso Pena, n.º 867, Sala 809 – Edifício Acaiaca – CEP 30.130-905, Centro – Belo Horizonte | MG

Os benefícios deste projeto estendem-se para toda a população e meio ambiente, haja vista os
impactos para a geração de renda, emprego e no consumo energético do município. Assim
como, ao disponibilizar infraestrutura de rede de fibra óptica para as edificações públicas, a
concessionária também poderá fornecer, por meio de receita acessória nos parâmetros já
apresentados, a venda de pacotes de dados e planos de internet para a população local do
município, que terá mais uma opção de oferta no mercado, com maior velocidade de
processamento.
Outra análise que se faz necessária é a verificação em termos qualitativos a vantajosidade entre
o modelo de concessão administrativa, em que a construção e operação é de responsabilidade
do parceiro privado regido pela Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, em comparação
com o modelo em que o Poder Concedente se responsabiliza integralmente pela gestão e
implementação do empreendimento.
Nesse sentido, é importante salientar que os modelos de análise, conveniência e de oportunidade
são peças importantes para assegurar a legitimidade de políticas inovadoras. Assim sendo,
modelos robustos de seleção e análise de projetos de concessão administrativa são necessários
para garantir a alocação mais assertiva de recursos públicos de forma eficiente, conferir
legitimidade e credibilidade as políticas de concessão, proporcionar auditabilidade e prestação
de contas, assegurar que esse modelo seja utilizado com a finalidade de promover ganhos
legítimos de eficiência e avaliar se o Poder Concedente dispõe de capacidade técnica e gerencial
necessária para o desenvolvimento do projeto como uma concessão administrativa.
Dentro de uma perspectiva qualitativa, entre os modelos, são destacados alguns aspectos:
transferências de riscos e do ativo, manutenção de padrões de qualidade e disponibilidade.
6.8.3 Transferência de Riscos
Em uma Concessão Administrativa assume-se um determinado risco aquele que puder melhor
administrá-lo. Desta maneira, o parceiro privado assume, normalmente, os riscos de projeto,
financiamento, construção, operação, manutenção e conservação, enquanto o parceiro público
assume o risco político e outros que venham a ser definidos posteriormente na modelagem
contratual, mais precisamente no caderno de Matriz de Risco.
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Portanto, o modelo PPP transfere boa parte dos riscos inerentes ao projeto sobre o agente
privado, aliviando a Administração Pública de todos os riscos associados à construção e
operação do empreendimento.
6.8.4 Manutenção de Padrões de Qualidade e Disponibilidade
No mundo globalizado, a concorrência cada vez mais desenvolvida impulsiona muitas
empresas por se especializarem em determinados ramos para adquirirem maiores expertises nas
áreas em que atuam, como técnica de eficácia empresarial, tecnologias mais eficientes, e outros.
A especialização permite as empresas maximizem melhor os seus recursos e esforços da
organização em suas atividades finalísticas, o que tende a favorecer a economia de escala, a
curva de experiência e o uso de métodos e tecnologias mais modernos e produtivos, com vistas
à redução de custo e à melhoria da qualidade do serviço ou produto ofertado.
A contratação de um parceiro privado para a construção e gerenciamento dos objetos do estudo
difere do poder público, em termos de padrões de qualidade e disponibilidade, em função da
expertise do empreendedor, já que este é dotado de experiência de mercado e é especializado,
bem como, dispõe em tese, de maiores chances de êxito para o referente objeto, tanto na
perspectiva de eficiência quanto da eficácia.
Ademais, se o poder público implementar e gerenciar o empreendimento tornará a estrutura do
Estado mais robusta, por ser necessário a presença de um departamento, setor ou empresa para
as devidas operações. Terá como desvantagens, a perda da especialização produtiva do poder
público, a complexificação da estrutura organizacional, perdendo, consequentemente, ganhos
com agilidade de resposta e de fluxos de informação.
Outro ponto favorável ao Modelo de Concessão é referente à sinergia da contratação simultânea
de construção, dos serviços de operação, manutenção e conservação. O parceiro privado
estando ciente que deverá gerenciar o empreendimento por um longo período de tempo estará
mais propenso à adoção de técnicas e tecnologias mais apropriadas para a longevidade do
empreendimento, com adequada manutenção e conservação da infraestrutura.
Ao passo que no modelo tradicional de contratação, por serem contratados em licitações
diversas, tal sinergia é dificultada e limitada, o que acarreta em uma elevação nos custos de
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projeto, construção, serviços de operação, manutenção e conservação, além de maiores
restrições de qualidade.
6.8.5 Transferência do Ativo
No que se refere ao modelo de concessão, todo o empreendimento que será implementado e
gerido pela concessionária, compensará a este por meio de Parcelas Remuneratórias Mensais
após o início da operação de cada objeto. Ao término do contrato está previsto a incorporação
de toda a estrutura do projeto ao patrimônio do poder público em condições adequadas de uso,
sem qualquer contrapartida extra ao privado.
6.8.6 Qualidade da Prestação de Serviços
A velocidade na realização da substituição da tecnologia atual instalada no município por
luminárias de LED, além da instalação de câmeras inteligentes para o vídeo monitoramento de
locais estratégicos, visa auxiliar as forças de segurança pública no patrulhamento, vigilância e
na inibição a violência, garantindo a segurança do município.
Em paralelo, a implantação de uma rede de fibra óptica para prover internet para as edificações
públicas possibilita a melhoria na velocidade de conexão banda larga e consequentemente na
prestação de serviços públicos como educação, saúde, segurança e atendimento aos cidadãos
com mais eficiência e qualidade.
Para além, políticas públicas de inclusão digital como a implantação de hotspots de Wi-Fi
possibilitam o desenvolvimento e integração da população local e acompanham a tendência
mundial de democratização do acesso à internet, ou seja, todos esses benefícios são ganhos
intangíveis e, portanto, não mensuráveis em termos quantitativos, mas que não podem ser
desprezados na tomada de decisão.

6.9 ATESTADO DE VIABILIDADE ECONÔMICA
Conforme as informações apresentadas, as estimativas de CAPEX e OPEX, juntamente, as
Receitas advindas do Poder Concedente e os impostos incidentes em todo o processo da
Concessão Administrativa, deixa-se claro a viabilidade econômica de execução dos objetos em
análise. Seguindo as premissas, não vinculantes a concessionária, temos que a estimativa do
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Demonstrativo de Resultado do Exercício, juntamente, ao Fluxo de Caixa do empreendimento
durante o período estipulado se mostram satisfatórias.
Para além, os ganhos referentes a vantajosidade e economia para o Poder Público se mostram
abundantes com o acesso a transferência de riscos do projeto para o ente privado, que se
compromete com a eficientização, operação e manutenção do empreendimento, e ganhos
socioeconômicos diretos para a população do município de Itacarambi.
A atratividade do projeto para investidores é altamente viável, seguindo os preceitos e
indicadores apresentados no tópico de “Lucratividade do Empreendimento”. Além da boa
rentabilidade do empreendimento, outro ponto a ser elucidado favoravelmente ao projeto é
relativo à sustentabilidade do investimento, devido ao modelo de concessão proposto que
compartilha riscos entre as partes e minimiza os danos ao ente privado.
Portanto, para o Município, há vantagens relativas à modernização do parque de Iluminação
Pública, a Infraestrutura de Telecomunicações, a redução da demanda energética das
edificações públicas, arrecadação de impostos, geração de renda local e aumento do patrimônio,
já que após o período da concessão todo o empreendimento será repassado ao Poder
Concedente.
Desta forma, atesta-se a viabilidade econômica de implantação e operação do Projeto de
concessão administrativa proposto para o Município de Itacarambi.
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7. VIABILIDADE JURÍDICA
O presente Estudo de Viabilidade Jurídica presta-se a subsidiar o Município de Itacarambi de
fundamentação legal, à luz do ordenamento jurídico pátrio brasileiro, a fim de reforçar
juridicamente o ente municipal para a estruturação, implementação e execução do projeto de
“Cidade Inteligente”.
A princípio será apresentado a análise aprofundada quanto às instruções normativas e o
posicionamento atual dos Órgãos de Controle, especialmente, do Tribunal de Contas
competente, a qual incidirá providências por parte do Governo para relacionar-se com a Corte.
Logo após iremos percorrer, por exame doutrinário, as principais formas de prestação dos
serviços objeto deste empreendimento, que se encontram disponível ao Município de
Itacarambi, acrescido da análise individual de vantagens e desvantagens de cada modelo
exibido. Por fim, será emitido a opinião legal do Departamento Jurídico do IPGC de qual é o
arranjo jurídico indicado dado a ampla vantajosidade, de forma a atender todas as necessidades
do Município.
À vista disso, ficará a cargo do Município de Itacarambi escolher – se baseando nos critérios
de conveniência, oportunidade e vantajosidade - o caminho que compreenderem ser o mais
adequado para o seu desenvolvimento inteligente e sustentável.
Eis o Estudo de Viabilidade Jurídica.

7.1 ANÁLISE JURÍDICA DAS NORMATIVAS E DO POSICIONAMENTO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, À LUZ DO
PROJETO.
Da Constituição Federal de 1988 às instruções normativas vigentes é sabido por todos que
qualquer atuação da Administração Pública está submetida ao Controle Externo. Nesta esteira,
a doutrina administrativista classifica o Controle Externo em diversos modelos: (i) quanto ao
momento em que se efetiva: prévio, concomitante e posterior; (ii) quanto à forma de efetivação:
de ofício ou mediante provocação; (iii) quanto ao posicionamento dos órgãos ou agentes
controlados e controlador: interno, autocontrole e externo; (iv) quanto ao órgão estatal ou grupo
social que o exercita: controle judiciário, parlamentar, pelo Tribunal de Contas, controle

101
Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Jurídica e Ambiental
Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC)
Avenida Afonso Pena, n.º 867, Sala 809 – Edifício Acaiaca – CEP 30.130-905, Centro – Belo Horizonte | MG

executivo e controle pelo Ministério Público. e quando se trata de processos de estruturação de
PPPs e Concessões de serviços públicos.
Dentre esses diversos modelos de Controle Externo, é importante destacar que, quando se trata
de PPPs e Concessões, a participação dos Tribunais de Contas assume um papel de extrema
relevância, a qual possuem competência legítima de participar e fiscalizar na estruturação,
desenvolvimento e execução de PPPs e Concessões no Brasil.
Trata-se de atuação singular e garantidora para que Contratos de Concessão de serviços
públicos sejam formalizados eivados de legalidade, e sejam cumpridos de forma adequada e
eficiente, além de possibilitar que o público e o privado estejam menos suscetíveis a conflitos
jurídicos e sanções administrativas no futuro.
Por isso, se faz importante uma análise aprofundada quanto ao posicionamento e normativas
internas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) à luz do projeto, pois é
imprescindível que os gestores públicos busquem relacionar-se com a Corte desde o início. Essa
interface deve começar no nascedouro desenvolvimento do projeto, passando por sua
estruturação, elaboração dos estudos de viabilidade e modelagem licitatória de seleção do
parceiro privado, até a assinatura e execução do contrato.
Em análise ao Regimento Interno do TCE-MG, ficou evidente a função de regulamentar o
exercício de Controle Externo realizado pelo referido órgão, e a sua competência em fiscalizar
as contratações públicas, bem como seus respectivos procedimentos licitatórios, sendo que a
sua atuação poderá ocorrer: (i) mediante provocação (denúncias, por exemplo), ou (ii) de ofício
(a pedido do próprio Tribunal).
Contata-se, primeiro, que o TCE-MG não apresenta em suas disposições a definição de prazo
de envio dos estudos e modelagem, assim como de retorno com as devidas considerações a
serem implementadas – quando necessário. Vejamos:
Art. 260. O Tribunal fiscalizará as contratações públicas, bem como os
respectivos
procedimentos
licitatórios
ou
de
dispensa
e
inexigibilidade. Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, o
Tribunal poderá solicitar informações e requisitar documentos relativos
aos procedimentos licitatórios e aos contratos. (grifo nosso).
Art. 261. Os critérios para a fiscalização dos procedimentos licitatórios e dos
contratos referidos no artigo anterior serão estabelecidos em ato normativo
próprio.
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Art. 262. Os instrumentos convocatórios referentes aos procedimentos
licitatórios instaurados pelos órgãos ou entidades estaduais e municipais
sujeitam-se a exame pelo Tribunal.

No entanto, o regimento apresenta, em seu art. 265, o prazo de 10 (dez) dias para apresentação
de defesa do responsável, caso identificado irregularidades no procedimento licitatório, no
intuito de que este proceda às devidas adequações necessárias em atendimento às
recomendações do Tribunal. Neste sentido:
Art. 265. Constatadas irregularidades que possam comprometer os princípios
e as normas licitatórias, o responsável será citado para, no prazo de até 10 (dez)
dias, contados na forma do art. 168 deste Regimento, apresentar defesa ou
proceder às adequações necessárias ao atendimento das determinações do
Tribunal, com o envio de cópia da minuta do instrumento convocatório
retificado para análise.

De forma mais específica, o TCE-MG apresenta a Instrução Nº 06/2011 que versa sobre a
fiscalização das Parcerias Público-Privadas, dispondo sobre os procedimentos relativos à
contratação de empreendimentos de Parcerias Público-Privadas a serem fiscalizados nas
Administrações Públicas, seja no âmbito estadual e municipal.
Ressalta-se que a Instrução Normativa supracitada foi atualizada, tendo alguns de seus artigos
sido alterados pela Instrução Normativa Nº 01/2014. Nesta toada, de forma inicial, o art. 3º da
IN 06/2011 passou a asseverar quais etapas do contrato de Parceria Público-Privada estarão
submetidas ao controle pelo Tribunal de Contas:
Art. 3º O Tribunal de Contas acompanhará e fiscalizará todos os
procedimentos relacionados à contratação de empreendimentos de PPP,
abrangendo as seguintes etapas:
I - planejamento;
II - licitação;
III - formalização de contrato e suas alterações; e
IV - execução contratual

Desta forma, constata-se que o TCE-MG poderá realizar exame sobre todas as etapas do
projeto, objeto deste presente estudo. Ademais, especialmente, no que diz respeito à execução
contratual o artigo 8º da IN 06/2011, com redação alterada pela IN 01/2014, determina que o
Poder Concedente deve implementar medidas de fiscalização.
As IN´06/2011 e 01/2014, nos artigos 14 e 16, determinam como o TCE - MG recolherá as
informações para realizar o exercício de controle sobre as Parcerias Público-Privadas. No
primeiro artigo citado, fica imposto que também é permitido a utilização dos documentos e
informações publicados em sítio oficial na Internet ou por meio de sistema eletrônico de
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informação oficial, sempre com a indicação da fonte, e, ainda, a requisição de informações
diretamente ao Poder Concedente e à SPE ou acesso a bancos de dados específicos
disponibilizados ao Tribunal de Contas.
Já no artigo 16, fica atribuído que as informações previstas e requisitas na citada Instrução
Normativa poderão ser enviados ao Tribunal através do Sistema Informatizado para
Recebimento de Informações sobre Parcerias Público –Privadas (SIAP), contudo, verificou-se
que tal plataforma não estava presente no sítio eletrônico do Tribunal.
Diante deste impasse, o Departamento Jurídico do IPGC visando maior segurança para o
Município, entrou em contato com o TCE-MG através do portal https://crtce.tce.mg.gov.br/,
buscando orientações acerca do procedimento adequado a ser realizado para o envio das
informações necessárias para a consequente atividade de controle externo do projeto – objeto
deste estudo - pelo egrégio Tribunal.
Conforme resposta obtida, o TCE-MG, através de sua central de relacionamento, informou que
houve uma escolha interna no sentido da não implantação e consequente não utilização do
referido sistema “SIAP”, devido à constatação realizada pelo próprio Tribunal no sentido de
que a referida plataforma estava obsoleta.
Desse modo, houve a orientação de que o procedimento de submissão de informações ao TCEMG,

para

a

decorrente

atividade

de

controle,

se

dará

pelo

portal

E-TCE

(https://etce.tce.mg.gov.br), quando solicitada pela unidade técnica que trata de tais
procedimento, portanto, ressalta-se a importância do município em atentar-se para as possíveis
solicitações realizadas pelo Tribunal.
Em resumo, após análise minuciosa das normativas e compreensão do posicionamento vigente
do TCE-MG, o Departamento Jurídico do IPGC recomenda que o Município realize a
submissão - de ofício - dos documentos, em observância às Instruções Normativas nº 06/2011
e 01/2014, objetivando, assim, tranquilidade e segurança jurídica dos Gestores Públicos.

7.4. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AS PRINCIPAIS FORMAS DE
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO PROPOSTO
Segundo os ensinamentos de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a prestação de serviço público
adequada é aquela que, primeiramente, atende os Princípios mínimos do Direito
Administrativo, quais sejam: Legalidade; Impessoalidade; Moralidade; Publicidade e a
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Eficiência, e principalmente, os próprios Princípios das Prestação de Serviço Público: Princípio
da Continuidade, Modicidade das Tarifas e Generalidade.
O serviço público é toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça
diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às
necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente de direito público (DI
PIETRO, p. 138, 2020).
Em linhas gerais, o serviço público é uma das atividades desenvolvidas pela Administração
Pública, a qual tem a competência de prestar o serviço à coletividade, sejam eles essenciais,
secundários à coletividade ou de simples conveniência ao Estado, por meio de concessão ou
permissão, responsabilizando-se direta e objetivamente pelos eventuais danos causados aos
usuários.
Há duas formas de prestação do serviço público em específico: a direta, onde a Administração
Pública do Município de Itacarambi, utilizando de sua titularidade, presta diretamente o serviço
através de seus órgãos e agentes públicos na posição de prestador do serviço, e a indireta, onde
ocorre a delegação dos serviços à terceiros, por conveniência, oportunidade e principalmente
quando há maior vantajosidade neste arranjo, cuja análise pormenorizada passa a ser
apresentada.
7.2.1 Prestação Direta de serviço público
A prestação direta de serviço público é aquela através da qual a própria Administração Pública
do Município de Itacarambi prestará, diretamente, o serviço, exercendo sua competência
(titularidade) e assumindo, ao mesmo tempo, a função de executor do serviço público,
prestando e atuando diretamente através de seus órgãos, de suas próprias repartições internas,
de seu quadro de pessoal e agentes públicos, de suas estruturas físicas e seus equipamentos
próprios.
Caso o Município possua o interesse público de prestar diretamente os serviços públicos de
eficientização, operação e manutenção da iluminação pública, implantação, operação e
manutenção da infraestrutura de telecomunicações e usina fotovoltaica visando garantir a
ampliação e melhorias à população, terão um grande desafio de se certificar e de comprovarem
que possuem condições técnicas, e principalmente econômico-financeiras para realizar esse
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grandioso empreendimento sozinho, pois, além de dotação orçamentária para tanto, deverá
dispor de estrutura física adequada, além de equipamentos, funcionários competentes e
especialistas para desenvolvimento e implantação do projeto, sem terceirizar ou contratar
qualquer apoio para tanto.
A prestação dos serviços de forma direta no Brasil, infelizmente, é dificilmente praticada por
suas inúmeras dificuldades e a necessidade de uma boa gestão administrativa e financeira, além
da necessidade de dispor de estrutura qualificada e preparada para tanto. Neste sentido, é de
fácil entendimento que o maior desafio da prestação direta está na ausência de recursos
financeiros próprios, na ausência de profissionais com capacidade técnica-operacional em
quantidade necessária para atendimento da demanda, cumulada com a falta de estrutura física
e equipamentos tecnológicos.
Não dispondo de condições financeiras, técnicas e administrativas para realizar o
empreendimento proposto e prestar diretamente os serviços, passemos à análise das
modalidades mais usuais e vantajosas para as Administrações Públicas, principalmente, quanto
à infraestrutura urbana: a prestação indireta, mediante a transferência da execução à
particulares, selecionados através de prévia licitação.

7.3 PRESTAÇÃO INDIRETA DE SERVIÇO PÚBLICO
Com o desenvolvimento e as novas necessidades da sociedade, ante o aumento crescente da
complexidade da atividade estatal, as figuras clássicas de contratação da Administração Pública
tornaram-se incapazes de solucionar algumas situações, tanto pela extensão do território
nacional, quanto pela complexidade e volume das relações sociais existentes entre particular e
o Poder Público, surgindo a delegação dos serviços à terceiros.
Para que ocorra a transferência da gestão e/ou da execução dos serviços a Administração
Pública deve cumprir com o seu dever constitucional de licitar, preconizado pelo art. 175 da
Constituição Federal de 1988, in verbis:
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços
públicos.

O dispositivo prevê a possibilidade de transferir a prestação de serviços públicos através dos
institutos de concessão ou permissão, constituindo a licitação indispensável, como serão vistas
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à frente, contudo, sempre através de licitação, constituindo uma obrigação legal a ser cumprida
pela Administração Pública do Município de Itacarambi.
O fenômeno da licitação constitui legítimo instrumento de gestão pública proba, eficiente e
transparente, mediante processo público isonômico que promove isonomia entre os
concorrentes, através de uma seleção imparcial da melhor proposta, garantindo igualdade de
condições aos que queiram concorrer à celebração do contrato com o Município de Itacarambi.
A seguir, será apresentada as modalidades de prestação indireta de serviços públicos, quais
sejam: (i) Concessões e (ii) Parcerias Público-Privadas.
7.3.1 Concessões
As Concessões constituem uma prerrogativa constitucional prevista no artigo 175 da
Constituição Federal de 1988 e regulamentada pela Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de
1995.
Caso o Município de Itacarambi possua o interesse público de prestar os serviços objetos do
projeto através de concessão, faz-se necessário, primeiramente, a compreensão dos conceitos
legais previstos no artigo 2º, inciso II e III, da referida Lei, vejamos:
Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder
concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou
consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua
conta e risco e por prazo determinado;
III - concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a
construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de
quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante
licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas
que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que
o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a
exploração do serviço ou da obra por prazo determinado.

As Concessões, precedidas ou não de obra pública, são regidas pela Lei nº 8.987/95 e passaram
a ser conhecidas como Concessão “Comum” ou “Plena”, sendo entendidas como um contrato
administrativo firmado entre empresas privadas e a administração pública para que execute, em
seu próprio nome e por sua conta e risco, os respectivos serviços, mediante tarifa paga pelo
usuário ou outra tarifa de remuneração decorrente da exploração.
Não existe uniformidade de pensamento entre os doutrinadores na definição do instituto da
concessão. A doutrina majoritária de direito administrativo considera a concessão um contrato
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administrativo em sua excelência, e isso se confirma pela disposição contida no artigo 4º da Lei
nº 8.987/95, ao dispor que “a concessão de serviço público, precedida ou não da execução de
obra pública, será formalizada mediante contrato, que deverá observar os termos desta Lei,
das normas pertinentes e do edital de licitação”.
A maior característica da Concessão é por ser um contrato autossustentável financeiramente
por sua forma de remuneração básica, cuja tarifa é paga pelo próprio usuário ou por outra forma
de remuneração decorrente da própria exploração do serviço prestado, não dependendo de
subsídios da Administração Pública, tendo o concessionário as receitas tarifárias e,
eventualmente, receitas acessórias ou alternativas, como fonte de remuneração.
Podendo envolver a execução de obra pública, cabendo ao concessionário encarregar-se de
prover e custear toda a infraestrutura necessária para que o serviço público seja devidamente
prestado.
Delineados os contornos gerais da concessão de serviço público, passaremos à análise das
concessões especiais, denominadas legalmente de Parcerias Público-Privadas (PPPs),
disciplinadas pela Lei 11.079/04.
7.3.2 Parcerias Público-Privadas (PPP)
Ante a falta de disponibilidade de recursos financeiros e o aproveitamento da eficiência de
gestão do setor privado, surgiram as Parcerias Público-Privadas (PPP), disciplinadas pela Lei
nº 11.079/04, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 (licitações), ficando
nacionalmente conhecidas como “Concessões Especiais”, podendo ser implementadas no
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
As PPPs são caracterizadas por seus contratos de longo prazo formalizados entre empresas
privadas e o ente público, envolvendo a prestação de serviços públicos à Administração Pública,
e, adicionalmente, a execução, implementação ou gestão de obras e serviços de interesse
público, muito assemelhadas aos contratos de concessão comum, exceto pela forma de
remuneração ao ente privado, onde a concessionária recebe a contraprestação do poder
concedente, sem a vinculação integral e restrita do usuário particular à receita tarifária como
elemento imprescindível ao equilíbrio econômico–financeiro do contrato.
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Este arranjo inovador permite que haja a transferência da responsabilidade da execução de
serviços para a concessionária (ente privado), possibilitando um arranjo de compartilhamento
dos riscos do negócio, sem deixar de perder a eficiência da iniciativa privada.
O Edital e o Contrato de PPP devem prever, expressamente, esta distribuição de
responsabilidades, que pode divergir do regime tradicional de repartição de responsabilidades
conforme a atratividade e o modelo de negócio adotado para cada parceria.
Uma grande vantagem é o fato de que a contraprestação pecuniária a ser paga pela
Administração Pública ao parceiro privado apenas começará a ser efetivamente paga pelos
cofres públicos a partir do começo da operação e é diluída ao longo dos anos de concessão,
sempre observadas as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal, ressaltadas no art. 10 da Lei
de Parceria Público–Privado.
É importante destacar que o objeto do contrato de PPP deve estar sempre associado à prestação
de serviços públicos de operação e gestão do serviço, e não apenas a realização do investimento
na implantação do ativo público, não se enquadrando, portanto, na vedação prevista no artigo
2º, §4º, III, da Lei Federal nº 11.079.
Outra peculiaridade é quanto ao valor do contrato, devendo ser de, pelo menos R$ 10.000.00,00
(dez milhões de reais), conforme art. 2º §4º, I, da Lei Federal nº 11.079/04. Já o prazo de
vigência do contrato deve ser de, no mínimo, 5 (cinco) anos, conforme art. 2º, §4º, II, e, no
máximo, 35 (trinta e cinco) anos, conforme art. 5º, inciso I, da Lei Federal nº 11.079/04. Quanto
ao procedimento, a contratação de PPP será precedida de licitação, sendo obrigatória a
modalidade concorrência, conforme art. 10, da lei nº 11.079/04.
Ademais, o oferecimento de garantias do poder concedente pelas obrigações pecuniárias é um
instrumento de atratividade para o mercado e de importância primordial para a viabilização do
projeto, em um contrato de PPPs, se tem a previsão no art. 8º, da Lei nº 11.079/04, de
oferecimento de garantias do poder concedente pelas obrigações pecuniárias contraídas.
Neste contexto, há duas modalidades de PPPs, a Administrativa (§2º do art. 2º, lei 8.666/93) ou
a Patrocinada (§1º do art. 2º, Lei 8.666/93), cuja análise apresentamos a seguir.
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7.3.2.1 Patrocinada
A concessão patrocinada está prevista no artigo 2º, §1º da Lei Federal 11.079/04, compreendida
como um contrato administrativo onde a Administração Pública delega ao parceiro privado a
execução de um serviço público, precedida ou não de obra pública, para que o execute em seu
próprio nome, mediante tarifa paga pelo usuário, acrescida de contraprestação pecuniária paga
pelo parceiro público ao parceiro privado.
Constata-se dualidade de fontes de receitas:

a cobrança de tarifa dos usuários e a

contraprestação pecuniária paga pelo parceiro público ao parceiro privado, de modo a
complementar o valor da tarifa, ou seja, o poder público, em adição às tarifas cobradas dos
usuários, complementa a remuneração do parceiro privado, por meio de aportes regulares de
recursos orçamentários, contraprestações do poder público.
Insta salientar que, as próprias exigências de contraprestação pecuniária do Poder Público
indicam as finalidades da Concessão Patrocinada, que normalmente é sugerida para delegação
de serviços públicos “uti singuli”, ou seja, quando a utilização do serviço é individual,
facultativa e mensurável, sendo cabível a cobrança de tarifas ao particular.
Nestes termos, a concessão patrocinada não constitui o arranjo jurídico indicado para o
empreendimento proposto.
7.3.2.2 Administrativa
A concessão administrativa está prevista no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 11.079, sendo
compreendida como um contrato de prestação de serviços firmado entre o parceiro público e o
com o concessionário, em que a totalidade da remuneração é oriunda de contraprestações, e,
eventualmente, de receitas alternativas derivadas de negócios associados.
Diferente da concessão patrocinada, a administrativa é indicada quando o serviço público
prestado pelo parceiro privado for “uti universi”, ou seja, serviços gerais em que têm como
destinatário a coletividade em geral, não sendo possível mensurar sua utilização por usuário,
pois são considerados indivisíveis, como, por exemplo, a iluminação pública, a prestação de
serviços de saúde, etc.
Logo, não é possível cobrar tarifa para a fruição de serviços penitenciários, prestados para
Administração Pública, de modo que não há usuários individualmente identificáveis. Não
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ocorrendo assim, a cobrança de tarifa do particular na PPP Administrativa, devendo o serviço
ser mantido e custeado pela receita geral da Administração Pública, a remuneração, neste caso,
se dará por meio dos impostos (tributos em geral) ou contribuições arrecadadas.
Importante salientar que o procedimento de condução do projeto da concessão administrativa,
deve seguir as exigências legais estabelecidas pela Lei Federal nº 11.079/04, e,
subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93.

7.4 DAS VANTAGENS E DESVANTAGENS
Os arranjos jurídicos apresentados para eficientização dos serviços públicos, objeto deste
estudo, apresenta vantagens e desvantagens para o Município de Itacarambi prestá-los. Neste
contexto, apresentamos, à seguir, o “raio-x” das vantajosidades jurídicas dos principais arranjos
propostos.
7.4.1 Da Prestação Direta
Na prestação de serviço público, de forma direta e centralizada pelo próprio Município de
Itacarambi, conforme preceitua o art. 6º, VII, da Lei Federal, nº 8.666/93, temos a única
vantagem:
→ O Município sozinho, possuiria o direito integral de recebimento dos proveitos
econômicos das atividades desenvolvidas.
Entretanto, as desvantagens sobressaem:
→ o município deverá dispor de toda a infraestrutura e conhecimento técnico para
execução dos serviços;
→ o município de deverá disponibilizar estrutura interna de pessoal para gerenciamento
dos serviços, do órgão de supervisão e demais tarefas correlatas àquela prestação;
→ a falta de recursos financeiros suficientes para atrair a responsabilidade total de prestar
o serviço, sendo o maior desafio enfrentado por gestores públicos, cujo projeto
dificilmente se viabiliza economicamente se prestado sozinho, unicamente com os
próprios recursos existente de seus cofres públicos e receitas orçamentárias;
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→ o município estaria sozinho, se sujeitando integralmente aos riscos econômicofinanceiros do empreendimento, aos insucessos e a responsabilização objetiva de
eventuais danos causados à terceiros;
→ a falta de profissionais com capacidade técnica-operacional, no quadro de pessoal da
administração pública local, suficientes para realizar, de forma adequada e eficiente a
eficientização, operação e manutenção da iluminação pública, implantação, operação e
manutenção da infraestrutura de telecomunicações e usina fotovoltaica;
→ há impossibilidade de participação de agentes privados, sendo assim, não é modelo
jurídico indicado.
→ a ausência de infraestrutura interna própria organizacional e equipamentos próprios para
implantação dos serviços;
→ o despreparo e a inexperiência para conseguir manter o serviço operado e prestado, além
de realizar as próprias manutenções, correções, trocas de equipamentos, cuja saída mais
fácil sempre será terceirizar para um prestador de serviço local para que ele o faça,
gerando prejuízo aos cofres público pelo altíssimo valor e má gestão de seus serviços.
7.4.2 Da Prestação Indireta
As Parceria Público-Privada (PPP) constituem um excelente arranjo jurídico a ser
implementado, pois proporciona inúmeros benefícios, principalmente, a economia aos cofres
públicos, além de promover eficiência e ampla concorrência com a licitação, destacando-se, no
geral, por sua ampla vantajosidade:
(i) Com a PPP e a delegação dos serviços ao parceiro privado, o Município de Itacarambi
transfere a responsabilidade de execução dos serviços ao particular, não dependendo de
infraestrutura e conhecimento técnico próprio para realização, tampouco manutenção
dos serviços, pois isso ficará a cargo da Concessionária;
(ii) A Lei Federal nº 11.079/04 é rígida, ou seja, há procedimentos especiais que devem ser
observados e cumpridos como condição de validade, e isso diferencia totalmente do
arranjo de uma licitação comum, tais como:
✔ a instituição de um Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas (PPP);
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✔ a realização de Consulta Pública; Audiência Pública e Roadshow (quando
necessário);
✔ as amarras e seguranças do Contrato de Concessão com obrigações das partes;
normas limitadoras de prazo mínimo e máximo dos contratos; e garantias por
parte do Poder Concedente e por parte da Concessionária;
(iii) A remuneração é fixa por parte do Município de Itacarambi por meio da Parcela
Remuneratória Mensal (PRM) conforme o disposto no caderno Plano de Negócios da
modelagem licitatória, aliada à possibilidade de obtenção de inúmeros ganhos
adicionais com prestação dos serviços e atividades derivadas explorando receitas
acessórias;
(iv) Com o projeto, o Município de Itacarambi terá previsibilidade orçamentária, conseguirá
prevê os gatos conforme o tempo do Contrato, e isso traz tranquilidade para o ordenador
de despesas, além de que a viabilidade econômica comprova a redução das despesas,
alcançando, assim, o cumprimento das metas da Lei de Responsabilidade Fiscal;
(v) O Município de Itacarambi e o particular possuem uma relação de cooperação
contratual, dividindo os sucessos e os insucessos do empreendimento;
(vi) Haverá, claramente, ampla atratividade de investidores pelo projeto, pois a
vantajosidade tanto para o público quanto para o privado é significativa, e
consequentemente, temos as melhores expectativas de participação de interessados e
ampla concorrência no certame licitatório, com isonomia e transparência;
A única “desvantagem” para o modelo indicado de Concessão Administrativa é a possibilidade
de inadimplemento pelo próprio Estado, embora eivada de várias garantias contratuais
oferecidas.
Finalizado o exame das vantagens e desvantagens da aplicação dos arranjos jurídicos
disponíveis, salienta-se que esta breve análise de viabilidade jurídica não possui o condão de
exaurir todas as diversas formas de prestação de serviços.
Agora, passamos a análise de toda a estruturação do projeto, em especial, às obrigações legais
e imprescindíveis a serem cumpridas, como condição de validade.
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7.5 DA OPINIÃO LEGAL
Após percorrermos de forma intrínseca, em um primeiro momento, pelo estudo jurídico da base
legal do Município de Itacarambi, posteriormente pelas instruções normativas do Tribunal de
Contas competente e, por fim, considerando a ampla vantajosidade legal do modelo, o
Departamento Jurídico do IPGC sugere ao município com segurança jurídica:
1) a estruturação do arranjo jurídico das Parcerias Público–Privadas (PPP), na
modalidade Concessão Administrativa, com publicação de Consulta Pública e
Licitação prévia, na modalidade Concorrência, do tipo Menor Preço da
Contraprestação a ser paga pelo Poder Concedente
2) a propositura de Projeto de Lei Autorizativa, nos termos do parecer de exame da
base legal do município apresentado pelo presente Departamento Jurídico do IPGC,
visando o fortalecimento da base legal municipal, no que tange a previsibilidade legal
quanto aos mecanismos de pagamento provenientes da Contribuição de Iluminação
Pública (CIP/COSIP), tais como quanto ao mecanismo de garantia a partir da
vinculação do FPM (Fundo de Participação do Município), propiciando mais
atratividade para investidores e potenciais licitantes.
Por fim, considerando o propósito do Departamento Jurídico em promover a segurança jurídica
dos procedimentos internos do Município de Itacarambi e que os atos administrativos da
licitação se desenvolvam em sequência lógica respeitando a determinação legal dos artigos 10,
da Lei Federal nº 11.079/04, e 38, da Lei Federal nº 8.666/93, foi estruturado um Guia Jurídico
para Abertura e Instrução do Procedimento Administrativo Preparatório (PAD-1) e do
Processo Administrativo Licitatório (PAD-2), que será apresentado - em momento oportuno
adequado - no formato de Assessoria Jurídica Integral, que compreenderá na Capacitação
Jurídica dos Gestores Públicos indispensáveis para este projeto (a Procuradoria Jurídica, o
Conselho Gestor de Parceria Público-Privada, a Comissão Permanente de Licitação e a
Controladoria Geral do Município).

É o parecer.
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8. VIABILIDADE AMBIENTAL
A avaliação de impactos ambientais e o licenciamento ambiental são instrumentos da Política
Nacional do Meio Ambiente (disposta na Lei Federal n° 6.938/1981), na qual o meio ambiente
é considerado como um patrimônio público a ser preservado para o uso coletivo. Portanto, cabe
aos órgãos ambientais competentes a análise da viabilidade ambiental da localização,
instalação, ampliação e operação das atividades ou empreendimentos que utilizam recursos
naturais, com vistas à promoção do desenvolvimento socioeconômico e sustentável. As
atividades que utilizam recursos ambientais e que possam causar impactos ambientais
negativos, sejam aquelas desenvolvidas por pessoas físicas ou jurídicas, deverão ser submetidas
ao processo de licenciamento ambiental.
A Resolução nº 001 de 23 de janeiro de 1986, do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), referente à avaliação de impacto ambiental, apresenta o conceito de “impacto
ambiental” como a alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente,
causada por qualquer forma de matéria resultante das atividades antrópicas que, direta ou
indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem-estar da sociedade; as atividades sociais e
econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos
recursos ambientais.
A Resolução CONAMA n° 237 de 19 de dezembro de 1997, apresenta as definições de
licenciamento ambiental e licença ambiental:
I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão
ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas
efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam
causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e
as normas técnicas aplicáveis ao caso.
II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente,
estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser
obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar,
ampliar e operar empreendimento ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer
forma, possam causar degradação ambiental (BRASIL, 1997).

O art. 5º da CONAMA 237/1997 estabelece as competências federais, estaduais e municipais
da atividade de licenciamento ambiental. Compete aos órgãos ambientais estaduais ou distrito
federal realizarem o processo de licenciamento, quando o empreendimento apresentar ao menos
um dos seguintes critérios:
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I - localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em unidades de
conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal;
II - localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural
de preservação permanente relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771, de 15 de
setembro de 1965, e em todas as que assim forem consideradas por normas federais,
estaduais ou municipais;
III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou
mais Municípios;
IV - delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por instrumento legal
ou convênio.
Parágrafo único. O órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal fará o
licenciamento de que trata este artigo após considerar o exame técnico procedido
pelos órgãos ambientais dos Municípios em que se localizar a atividade ou
empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos
competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, envolvidos
no procedimento de licenciamento (BRASIL, 1997).

O Art. 6º da CONAMA nº 237/1997, dispões sobre os licenciamentos ambientais municipais,
as saber:
Art. 6º - Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da
União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental
de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem
delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio (BRASIL, 1997).

Perante a Lei Estadual nº 21.972, de 21 de janeiro de 2016, a SEMAD tem a finalidade de:
“formular, coordenar, executar e supervisionar as políticas públicas para conservação
preservação e recuperação dos recursos ambientais, visando ao desenvolvimento sustentável e
à melhoria da qualidade ambiental do Estado”. Conta com uma unidade administrativa
“responsável pela análise dos projetos, considerando a relevância da atividade ou do
empreendimento para a proteção ou reabilitação do meio ambiente ou para o desenvolvimento
social e econômico do Estado”. (MINAS GERAIS, 2016), a saber:
Art. 6° Integram a área de competência da Semad:
I – por subordinação administrativa: a) o COPAM; b) o CERH-MG;
II – por vinculação: a) a Feam; b) o IEF; c) o Igam (MINAS GERAIS, 2016).

Deste modo, considerando o licenciamento ambiental necessário para a instalação e operação
dos empreendimentos, alguns dos órgãos importantes no processo são a Feam e o COPAM, a
saber:
Seção III
Da Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam
Art. 8° A Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam – tem por finalidade
desenvolver e implementar as políticas públicas relativas à mudança do clima, às
energias renováveis, à qualidade do ar, à qualidade do solo e à gestão de efluentes
líquidos e de resíduos sólidos, competindo-lhe:
I – promover a aplicação de instrumentos de gestão ambiental;
II – propor indicadores e avaliar a qualidade ambiental e a efetividade das políticas de
proteção do meio ambiente;
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III – desenvolver, coordenar, apoiar e incentivar estudos, projetos de pesquisa e ações
com o objetivo de promover a modernização e a inovação tecnológica nos setores da
indústria, da mineração, do turismo, da agricultura, da pecuária e de infraestrutura,
com ênfase no uso racional dos recursos ambientais e de fontes renováveis de energia;
IV – prestar o apoio técnico necessário aos órgãos e entidades integrantes do Sisema
nos processos de regularização ambiental e no âmbito de sua atuação;
V – exercer atividades correlatas.
Seção VI
Do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM
Art. 14. O Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM – tem por finalidade
deliberar sobre diretrizes e políticas e estabelecer normas regulamentares e técnicas,
padrões e outras medidas de caráter operacional para preservação e conservação do
meio ambiente e dos recursos ambientais, competindo-lhe:
I – aprovar normas relativas ao licenciamento e às autorizações para intervenção
ambiental, inclusive quanto à tipologia de atividades e empreendimentos,
considerando os critérios de localização, porte, potencial poluidor e natureza da
atividade ou do empreendimento;
II – definir os tipos de atividade ou empreendimento que causem ou possam causar
impacto ambiental de âmbito local, considerando os critérios de localização, porte,
potencial poluidor e natureza da atividade ou do empreendimento;
III – decidir, por meio de suas câmaras técnicas, sobre processo de licenciamento
ambiental de atividades ou empreendimentos: a) de médio porte e grande potencial
poluidor; b) de grande porte e médio potencial poluidor; c) de grande porte e grande
potencial poluidor; d) nos casos em que houver supressão de vegetação em estágio de
regeneração médio ou avançado, em áreas prioritárias para a conservação da
biodiversidade;
IV – decidir sobre processo de licenciamento ambiental não concluído no prazo de
que trata o art. 21, nos termos de regulamento;
V – homologar acordos que visem à conversão de penalidade pecuniária em obrigação
de execução de medidas de interesse de proteção ambiental, nos termos da legislação
vigente;
VI – decidir, em grau de recurso, sobre a aplicação de penalidades por prática de
infração à legislação ambiental, nos termos da legislação vigente;
VII – decidir, em grau de recurso, sobre os processos de licenciamento e intervenção
ambiental, nas hipóteses estabelecidas em decreto (MINAS GERAIS, 2016).

O art. 10 da Resolução CONAMA nº 237/1997, estabelece as etapas a serem seguidas no
procedimento de licenciamento ambiental:
Art. 10 - O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas:
I - Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do empreendedor,
dos documentos, projetos e estudos ambientais, necessários ao início do processo de
licenciamento correspondente à licença a ser requerida;
II - Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos
documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida
publicidade;
III - Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, dos
documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a realização de vistorias
técnicas, quando necessárias;
IV - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental
competente, integrante do SISNAMA, uma única vez, em decorrência da análise dos
documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, quando couber, podendo
haver a reiteração da mesma solicitação caso os esclarecimentos e complementações
não tenham sido satisfatórios;
V - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente;
VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental
competente, decorrentes de audiências públicas, quando couber, podendo haver
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reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e complementações não tenham
sido satisfatórios;
VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico;
VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida
publicidade.
§ 1º - No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, obrigatoriamente,
a certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento
ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do
solo e, quando for o caso, a autorização para supressão de vegetação e a outorga para
o uso da água, emitidas pelos órgãos competentes (BRASIL, 1997).

O art. 8° da Resolução CONAMA 237/1997 apresenta as licenças a serem expedidas pelo Poder
Público, no exercício de sua competência:
I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a
viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem
atendidos nas próximas fases de sua implementação;
II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou atividade
de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos
aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da
qual constituem motivo determinante;
III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento,
após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com
as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.
Parágrafo único - As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou
sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento
ou atividade (BRASIL, 1997).

Nos empreendimentos considerados efetivos ou potencialmente causadores de degradação
ambiental, a licença ambiental dependerá de prévio Estudo de Impacto Ambiental e respectivo
Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (EIA/RIMA), podendo ser necessária a realização
de audiências públicas. Em empreendimentos que, de acordo com a verificação do órgão
ambiental competente, não são causadores de degradação do meio, outros estudos pertinentes
podem ser solicitados (BRASIL, 1997).
A Resolução CONAMA 001/1986 apresenta que o EIA, deve caracterizar a situação ambiental
da área antes da implantação do projeto, considerando o meio físico, biológico e ecossistemas
naturais e o meio socioeconômico; analisar os impactos positivos e negativos causados pelo
empreendimento; definir as medidas mitigadoras dos impactos negativos e elaborar o programa
de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos. O RIMA reflete as
conclusões do EIA, apresentando-as, de forma objetiva e adequada a sua compreensão.
De acordo com o art. 12 da Resolução CONAMA 237/1997, as atividades que forem
consideradas de pequeno porte terão procedimentos mais facilitados:
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§ 1º - Poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e
empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser
aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente.
§ 2º - Poderá ser admitido um único processo de licenciamento ambiental para
pequenos empreendimentos e atividades similares e vizinhos ou para aqueles
integrantes de planos de desenvolvimento aprovados, previamente, pelo órgão
governamental competente, desde que definida a responsabilidade legal pelo conjunto
de empreendimentos ou atividades;
§ 3º - Deverão ser estabelecidos critérios para agilizar e simplificar os procedimentos
de licenciamento ambiental das atividades e empreendimentos que implementem
planos e programas voluntários de gestão ambiental, visando a melhoria contínua e o
aprimoramento do desempenho ambiental (BRASIL, 1997).

Atividades ou empreendimentos que visam o aprimoramento do desempenho ambiental
também são beneficiados, com procedimentos mais simplificados, para a emissão da licença
ambiental, a saber:
§ 3º - Deverão ser estabelecidos critérios para agilizar e simplificar os procedimentos
de licenciamento ambiental das atividades e empreendimentos que implementem
planos e programas voluntários de gestão ambiental, visando a melhoria contínua e o
aprimoramento do desempenho ambiental (BRASIL, 1997).

Os custos decorrentes das despesas realizadas pelo órgão ambiental competente deverão ser
ressarcidos pelo empreendedor, que deverá ser estabelecido por dispositivo legal: “Facultar-seá ao empreendedor acesso à planilha de custos realizados pelo órgão ambiental para a análise
da licença.” (Parágrafo único, BRASIL, 1997).
De acordo com a CONAMA 237/997, cabe ao órgão ambiental competente estabelecer os
prazos de validade para cada tipo de licença, a saber:
Art. 18 - O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de validade de cada
tipo de licença, especificando-os no respectivo documento, levando em consideração
os seguintes aspectos:
I - O prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o estabelecido
pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao
empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 5 (cinco) anos.
II - O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o
estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não
podendo ser superior a 6 (seis) anos.
III - O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar os planos
de controle ambiental e será de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez)
anos.
§ 1º - A Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI) poderão ter os prazos de
validade prorrogados, desde que não ultrapassem os prazos máximos estabelecidos
nos incisos I e II.
§ 2º - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de validade
específicos para a Licença de Operação (LO) de empreendimentos ou atividades que,
por sua natureza e peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento ou modificação em
prazos inferiores.
§ 3º - Na renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade ou
empreendimento, o órgão ambiental competente poderá, mediante decisão motivada,
aumentar ou diminuir o seu prazo de validade, após avaliação do desempenho
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ambiental da atividade ou empreendimento no período de vigência anterior,
respeitados os limites estabelecidos no inciso III.
§ 4º - A renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade ou
empreendimento deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e
vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando
este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental
competente (BRASIL, 1997).

A Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 06 de dezembro de 2017 que estabelece critérios
para classificação segundo porte poluidor, bem como critérios a serem utilizados para a
definição das modalidades de licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades
utilizadoras dos recursos naturais no Estado de Minas Gerais apresenta as modalidades de
licenciamento ambiental:
Art. 8º – Constituem modalidades de licenciamento ambiental:
I – Licenciamento ambiental trifásico – LAT: licenciamento no qual a Licença Prévia
– LP, a Licença de Instalação – LI e a Licença de Operação – LO da atividade ou
empreendimento são concedidas em etapas sucessivas;
II – Licenciamento Ambiental Concomitante – LAC: licenciamento no qual serão
analisadas as mesmas etapas previstas no LAT, com a expedição concomitantemente
de duas ou mais licenças;
III – Licenciamento Ambiental Simplificado: licenciamento realizado em uma única
etapa, mediante o cadastro de informações relativas à atividade ou ao empreendimento
junto ao órgão ambiental competente, ou pela apresentação do Relatório Ambiental
Simplificado – RAS, contendo a descrição da atividade ou do empreendimento e as
respectivas medidas de controle ambiental.
§1º – Na modalidade de LAC a licença será emitida conforme os seguintes
procedimentos:
I – análise, em uma única fase, das etapas de LP, LI e LO da atividade ou do
empreendimento, denominada LAC1;
II – análise, em uma única fase, das etapas de LP e LI do empreendimento, com análise
posterior da LO; ou, análise da LP com posterior análise concomitante das etapas de
LI e LO do empreendimento, denominada LAC2.
§2º – Quando enquadrado em LAC1, o empreendedor poderá requerer que a análise
seja feita em LAC2, quando necessária a emissão de LP antes das demais fases de
licenciamento.
§3º – A LI e a LO poderão também ser concedidas de forma concomitante quando a
instalação implicar na operação do empreendimento, independentemente do
enquadramento inicial da atividade ou empreendimento.
§4º – Na modalidade de Licenciamento Ambiental Simplificado a licença será emitida
conforme os seguintes procedimentos:
I – em uma única fase, mediante cadastro de informações pelo empreendedor, com
expedição eletrônica da Licença Ambiental Simplificada – LAS, denominada
LAS/Cadastro; ou
II – análise, em um a única fase do Relatório Ambiental Simplificado – RAS, com
expedição da Licença Ambiental Simplificada – LAS, denominada LAS/RAS.
§5º – O órgão ambiental competente, quando o critério técnico assim o exigir, poderá,
justificadamente, determinar que o licenciamento se proceda em quaisquer de suas
modalidades, independentemente do enquadramento inicial da atividade ou do
empreendimento, observada necessidade de apresentação dos estudos ambientais
especificamente exigidos e respeitado o contraditório.
§6º – Para os empreendimentos já licenciados, exceto os casos previstos no parágrafo
único do art. 11, as ampliações serão enquadradas de acordo com as características de
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porte e potencial poluidor/degradador de tais ampliações e poderão se regularizar por
LAC1, a critério do órgão ambiental (MINAS GERAIS, 2017).

O art. 17 da DN COPAM nº 217/2017 apresenta ainda os estudos ambientais que instruirão os
requerimentos de licença das atividades, observadas suas especificidades:
§1º – Para fins de atendimento ao caput poderão ser exigidos os seguintes estudos,
conforme termos de referência disponibilizados pelo órgão ambiental estadual:
I – Relatório Ambiental Simplificado – RAS;
II – Relatório de Controle Ambiental – RCA;
III – Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto
Ambiental – Rima;
IV – Plano de Controle Ambiental – PCA;
V – Relatório de Avaliação do Desempenho Ambiental – Rada (MINAS GERAIS,
2017).

O Anexo Único da COPAM nº 217/2017 apresenta as listagens das atividades passíveis de
licenciamento ambiental e sua classificação quanto ao potencial poluidor e ao seu porte,
possibilitando assim obtenção da classe do empreendimento. A classe obtida, juntamente com
os critérios locacionais de enquadramento, também apresentados na Deliberação Normativa,
possibilitam a fixação da modalidade de licenciamento necessária para determinada atividade.
Ainda são apresentados os fatores de restrição ou vedação de intervenções.
O art. 24 da COPAM nº 217/2017, apresenta que os processos administrativos de licenciamento
ambiental devidamente formalizados serão analisados pela Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad. Em 04 novembro de 2019 foi instituído,
por meio da Resolução Semad nº 2.890, o Sistema de Licenciamento Ambiental (SLA), um
módulo integrado ao EcoSistemas, que garante que o requerimento, a análise e a conclusão do
processo administrativo para todas as modalidades de licenciamento sejam totalmente
eletrônicas. O SLA pode ser acessado por meio do portal do EcoSistemas, no endereço
eletrônico: http://ecosistemas.meioambiente.mg.gov.br.
No caso do licenciamento ambiental municipal, de acordo com a Semad, para o exercício da
atribuição de licenciamento ambiental é necessário que o Município possua no mínimo: (i)
Órgão Ambiental Capacitado, entendido como aquele que possui técnicos próprios ou em
consórcio, devidamente habilitados e em número compatível com a demanda das funções
administrativas de licenciamento e fiscalização ambiental de competência do município, (ii)
Conselho de Meio Ambiente e se (iii) manifeste formalmente. Os municípios aptos a realizarem
o licenciamento ambiental, estão cadastrados no Sistema Municipal de Meio Ambiente de
Minas Gerais – SIMMA- MG. O município de Itacarambi possui atribuição para realizar o
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licenciamento municipal, por meio do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento
Ambiental Sustentável (CODANORTE).
Para que um empreendimento possa ser construído e operado, é necessário classificar o seu tipo
e potencial poluidor para que seja possível identificar as outorgas e/ou licenças necessárias para
o licenciamento ambiental, assim como disposto no Anexo Único da Deliberação Normativa
COPAM nº 217/2017.
O Quadro 4 é utilizado para categorização do tipo de poluição em potencial do
empreendimento. É dividido em Pequeno (P), Médio (M) ou Grande (G) em função das
características da atividade, conforme as listagens A, B, C, D, E, F e G do anexo citado. O
potencial poluidor/degradador é avaliado sobre as variáveis ambientais: ar, água e solo, sendo
do ar os efeitos de poluição sonora e, sobre o solo, os efeitos nos meios biótico e
socioeconômico.
Quadro 4 – Potencial poluidor/degradador geral

Variáveis
Ambientais
Ar/Água/ Solo
Geral

P
P
P
P

P
P
M
P

Potencial Poluidor/Degradador
Variáveis
P
P
P P M M
P
M M G M M
G M G G M G
M M M G M M

M
G
G
G

G
G
G
G

Fonte: Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 2017.

Os empreendimentos são enquadrados em seis classes que conjugam o porte e o potencial
poluidor/degradador do meio ambiente, conforme o Quadro 5 abaixo.
Quadro 5 – Determinação da classe

Porte do
Empreendimento

P
M
G

Potencial poluidor/degradador geral da
atividade
P
M
G
1
2
4
1
3
5
1
4
6

Fonte: Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 2017.

As modalidades de licenciamento serão estabelecidas através da matriz de conjugação de classe
e critérios locacionais de enquadramento, conforme apresentado no Quadro 6.
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Quadro 6 – Matriz de fixação da modalidade de licenciamento

CRITÉRIOS
LOCACIONAIS DE
ENQUADRAMENT
O

0
1
2

CLASSE POR PORTE E POTENCIAL
POLUIDOR/DEGRADADOR
1
2
3
4
5
6
LAS - LAS LAS - Cadastro
LAC1 LAC2 LAC2
Cadastro RAS
LAS LAS - Cadastro
LAC1 LAC2 LAC2 LAT
RAS
LAS - RAS
LAC1 LAC2 LAC2 LAT
LAT

Fonte: Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 2017.

Para determinar a modalidade de licenciamento, é necessário avaliar os critérios locacionais de
enquadramento (Quadro 7), que são classificados como 0, 1 ou 2, a depender do local em que
o empreendimento será construído.
Quadro 7 – Critérios locacionais de enquadramento

Critérios Locacionais de Enquadramento
Localização prevista em Unidade de Conservação de Proteção
Integral, mas hipóteses previstas em Lei.
Supressão de vegetação nativa em áreas prioritárias para
conservação, considerada de importância biológica "extrema"
ou "especial", exceto árvores isoladas.
Supressão de vegetação nativa, exceto árvores isoladas.
Localização prevista em zona de amortecimento de Unidade de
Conservação de Proteção Integral, ou faixa de 3 km do seu
entorno quando não houver zona de amortecimento
estabelecida por Plano de Manejo; excluídas áreas urbanas.
Localização prevista em Unidade de Conservação de Uso
Sustentável, exceto APA.
Localização prevista em Reserva da Biosfera, excluídas as
áreas urbanas.
Localização prevista em Corredor Ecológico formalmente
instituído, conforme previsão legal.
Localização prevista em áreas designadas como Sítios Ramsar
Localização prevista em área de drenagem a montante de trecho
de curso d'água enquadrado em classe especial.
Captação de água superficial em Área de Conflito por uso de
recursos hídricos.

Peso
2
2
1

1

1
1
1
2
1
1
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Localização prevista em área de alto ou muito alto grau de
potencionalidade de ocorrência de cavidades, conforme dados
oficiais do CECAV-ICMBio.

1

Fonte: Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 2017.

Além disso, a normativa também apresenta que deverão ser avaliados os fatores de restrição ou
vedação da área escolhida para a construção de um empreendimento (Quadro 8). Uma vez que
o local se enquadra em um desses fatores, serão necessários estudos ainda mais aprofundados
ou até mesmo a escolha de outra área.
Quadro 8 – Fatores de restrição ou vedação
Fatores
Área de Preservação Permanente –
APP
(Lei Estadual n.º 20.922, de 16 de
outubro de 2013)
Área de restrição e controle de uso de
águas subterrâneas
(Aprovada Deliberação Normativa
Conjunta COPAM-CERH, em reunião
realizada no dia 14.09.2017)

Tipos de restrição ou vedação
Vedada a intervenção e/ou supressão nos
termos especificados, ressalvados os casos
legalmente permitidos.
Restrita a implantação de empreendimentos
que dependam de utilização de água
subterrânea, conforme atos específicos.

Restrito o uso e ocupação em função da
natureza atrativa de fauna na área circular do
Área de Segurança Aeroportuária – território de um ou mais municípios, definida a
ASA
partir do centro geométrico da maior pista do
(Lei Federal n.º 12.725, de 16 de aeródromo ou do aeródromo militar, com 20
outubro de 2012)
km (vinte quilômetros) de raio.
Vedado o corte e/ou a supressão de vegetação
Bioma Mata Atlântica
nativa primária ou secundária em estágio
médio ou avançado de regeneração, exceto
árvores isoladas nos ternos especificados,
(Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de ressalvados os casos legalmente permitidos.
2006)
Corpos d'água de Classe Especial
Vedado o lançamento ou a disposição nos
(Resolução Conama n.º 430, de 13 de termos especificados, inclusive de efluentes e
resíduos tratados. Nas águas de Classe
maio
de
2011
e Deliberação
Normativa Conjunta COPAM/CERH- Especial deverão ser mantidas as condições
naturais do corpo d’água.
MG nº 01, de 05 de maio de 2008)
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Vedada a modificação no leito e das margens,
Rio de Preservação Permanente
revolvimento de sedimentos para a lavra de
(Lei Estadual nº 15.082, de 27 de abril
recursos minerais nos termos especificados,
de 2004)
ressalvados os casos legalmente permitidos.

Terras Indígenas

(Portaria Interministerial n.º 60, de 24
de março de 2015, do Ministério do
Meio Ambiente, da Justiça, da Cultura
e da Saúde)

Terra Quilombola

(Portaria Interministerial n.º 60, de 24
de março de 2015, do Ministério do
Meio Ambiente, da Justiça, da
Cultura e da Saúde)
Unidade de Conservação de Proteção
Integral
(Lei Federal n.º 9.985, de 18 de julho
de 2000)

Localização restrita em faixas de 3 km (três
quilômetros) para dutos, 5 km (cinco
quilômetros) para ferrovias e linhas de
transmissão, 8 km (oito quilômetros) para
portos, mineração e termoelétricas, 10 km (dez
quilômetros) para rodovias ou 15 km (quinze
quilômetros) para UHEs e PCHs a partir dos
limites de Terras Indígenas.
Vedada a implantação ou operação de atividade
ou empreendimento em Terra Indígena,
ressalvados os casos previamente autorizados
pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI.
Localização restrita em faixas de 3 km (três
quilômetros) para dutos, 5 km (cinco
quilômetros) para ferrovias e linhas de
transmissão, 8 km (oito quilômetros) para
portos, mineração e termoelétricas, 10 km (dez
quilômetros) para rodovias ou 15 km (quinze
quilômetros) para UHEs e PCHs a partir dos
limites de Terra Quilombola.
Vedada a implantação ou operação de atividade
ou empreendimento em Terra Quilombola,
ressalvados os casos previamente autorizados
pela Fundação Cultural Palmares – FCP.
Vedada a implantação de atividade ou
empreendimento em Unidade de Conservação
de Proteção Integral, ressalvados os casos
legalmente permitidos.

Fonte: Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 2017.

Ainda sobre esse assunto, o Artigo 6º faz mais algumas considerações:
Art 6.
“§4º – Os fatores de restrição ou vedação previstos na Tabela 56 do Anexo Único
desta Deliberação Normativa não conferem peso para fins de enquadramento
dos empreendimentos, devendo ser considerados na abordagem dos estudos
ambientais a serem apresentados, sem prejuízo de outros fatores estabelecidos em
normas específicas.
§5º – Para fins de planejamento do empreendimento ou atividade, bem como
verificação de incidência de critérios locacionais e fatores de restrição ou vedação, o
empreendedor poderá acessar o sistema informatizado da Infraestrutura de Dados
Espaciais do Sisema – IDE-Sisema, na qual se encontram disponíveis os dados

6

Tabela referente aos fatores de restrição ou vedação referenciada nesse caderno como Quadro 8.
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georreferenciados relativos aos critérios e fatores constantes das Tabelas 4 7 e 5 do
Anexo Único desta Deliberação Normativa (MINAS GERAIS, 2017).”

Para fins de conferência da incidência dos critérios locacionais definidos pela DN COPAM nº
217 de 2017 com as áreas previstas para a construção do empreendimento em análise, deve-se
acessar o sistema visualizador de informações geográficas da IDE-Sisema e utilizar a
Ferramenta de Desenho do sistema para o cruzamento das informações geográficas contidas
em “Restrição Ambiental” com as localizações previstas (IDE – SISEMA, 2020).
Desta forma, para que o empreendimento possa ser regularizado, é imprescindível que a
Concessionária se atente a todas as Legislações, Resoluções e Normativas ambientais,
verificando a necessidade ou não do licenciamento ambiental. Devendo ainda, sempre se atentar
aos possíveis impactos ambientais que podem ser gerados.
8.1. ILUMINAÇÃO PÚBLICA
A DN COPAM nº 217/2017 não prevê a necessidade de expedição de licença ambiental para a
implantação de projetos de iluminação pública. Entretanto, é importante se atentar aos possíveis
passivos ambientais gerados por tais projetos.
No âmbito do projeto de iluminação pública, no qual propõe-se a substituição da totalidade dos
pontos de iluminação pública do município de Itacarambi, os passivos ambientais são, em sua
maioria, a geração de resíduos decorrentes da vida útil das lâmpadas. Segundo Raposo (2000),
as lâmpadas são classificadas como resíduos perigosos quando excedem o limite regulatório de
toxidade 0,2𝑚𝑔𝐿−3 .
A Lei Federal 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, dispõe sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes
relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, às responsabilidades dos
geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. A Lei ainda estabelece
que estão sujeitas à observância da referida Lei, as pessoas físicas ou jurídicas, de direito
público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as
que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos
sólidos.

7

Tabela referente aos critérios locacionais de enquadramento referenciada nesse caderno como Quadro 7.
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O art. 3º da Lei Federal nº 12.305/2010 ainda apresenta algumas definições pertinentes aos
resíduos sólidos:
Art. 3º [...]
[...]
VII - destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a
reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento
energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do
SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais
específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a
minimizar os impactos ambientais adversos;
VIII - disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos
em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou
riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;
IX - geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou
privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o
consumo;
X - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou
indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação
final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão
integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos,
exigidos na forma desta Lei;
XI - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de
soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política,
econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do
desenvolvimento sustentável;
XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação
final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010).

O Art. 33 e inciso V da referida Lei, dispõe sobre a obrigatoriedade de se estruturar e
implementar sistemas de logística reversa, após o uso do produto pelo consumidor, de
responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de lâmpadas
fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista.
Além disso, a Lei ainda estabelece, em seu art. 47, que são proibidas as seguintes formas de
destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos:
Art. 47[...]
I - lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;
II - lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;
III - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não
licenciados para essa finalidade;
IV - outras formas vedadas pelo poder público (BRASIL, 2010).

O contexto atual do município compreende 1.930 (um mil novecentos e trinta) lâmpadas nos
modelos vapor de mercúrio e vapor de sódio. Todos os resíduos provenientes da eficientização,
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operação e manutenção do Parque de iluminação pública deverão seguir os procedimentos e
critérios de manuseio, armazenamento e acondicionamento, transporte e destinação final de
seus componentes.
O Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR) é um dos
Instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) instituída pela Lei n°. 12.305,
de 2 de agosto de 2010 e regulamentada pelo Decreto n°. 7.404, de 23 de dezembro de 2010.
De acordo com o portal do SINIR, as lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e
de luz mista não devem ser descartadas junto ao lixo comum.
Segundo o portal do SINIR, o “Acordo Setorial para implantação do Sistema de Logística
Reversa de Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista”, o qual foi
ratificado no Diário Oficial da União em 12 de jan. de 2015, objetiva garantir a destinação dos
resíduos dessas lâmpadas em consonância com a PNRS, regulamentando a implantação de
Sistema de Logística Reversa de abrangência nacional de lâmpadas de descarga em baixa ou
alta pressão que contenham mercúrio, tais como, fluorescentes compactas e tubulares, de luz
mista, a vapor de mercúrio, a vapor de sódio, vapor metálico e lâmpadas de aplicação especial.
A entidade gestora responsável pelo sistema de logística reversa desses materiais é a Associação
Brasileira para Gestão da Logística Reversa de Produtos de Iluminação (Reciclus).
Na cláusula décima segunda do Acordo estão previstas as responsabilidades dos geradores não
domiciliares de resíduos:
Quando houver acordo com a anuência prévia da ENTIDADE GESTORA
responsável, formalizado mediante instrumento jurídico próprio que estabeleça o
recebimento, pelo SISTEMA, das lâmpadas descartadas pelo gerador não domiciliar,
este gerador poderá incorporar seus pontos de entrega ao SISTEMA, observado os
termos acordados com a entidade gestora sobre as condições técnicas, custeio, e
cronograma de implantação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Entre outras estratégias de recebimento para tais
LÂMPADAS DESCARTADAS oriundas de GERADOR NÃO DOMICILIAR DE
RESÍDUOS incorporado ao SISTEMA podem as ENTIDADES GESTORAS:
I‐ organizar PONTOS DE CONSOLIDAÇÃO por meio dos quais o GERADOR NÃO
DOMICILIAR poderá levar e dispor as LÂMPADAS DESCARTADAS; e
II ‐ fornecer ou recomendar ao GERADOR NÃO DOMICILIAR recipientes, que
serão por estes utilizados e, posteriormente, entregues nos PONTOS DE
CONSOLIDAÇÃO mencionados no item I acima.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A criação de PONTOS DE ENTREGA e/ou PONTOS
DE CONSOLIDAÇÃO em locais diversos ou número superior ao previsto no
cronograma do SISTEMA implicará custos não previstos ou suportados pelo
SISTEMA, razão pela qual tais custos deverão ser arcados pelo GERADOR NÃO
DOMICILIAR interessado, salvo disposição em contrário em contrato específico a
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ser celebrado entre a ENTIDADE GESTORA e o GERADOR NÃO DOMICILIAR
(SINIR, 2015).

A entidade gestora a qual o Acordo Setorial faz menção é a Associação Brasileira para gestão
da Logística Reversa de Produtos de Iluminação (RECICLUS), entidade sem fins lucrativos
criada em 2015, que tem como finalidade definir, organizar e divulgar a gestão ambiental,
coleta, transporte, processamento e destinação final adequada de lâmpadas e outros produtos
para iluminação inservíveis.
Além disso, de acordo com a cláusula quinta do acordo, os geradores não domiciliares devem
realizar a triagem e armazenar as lâmpadas descartadas, separadas dos outros tipos de resíduos
sólidos, utilizando os recipientes e/ou pontos de consolidação que podem ser disponibilizados
ou especificados pela entidade gestora.
Entende-se por gerador não domiciliar, as pessoas jurídicas, públicas ou privadas, a exemplo
de usuários profissionais, que utilizam lâmpadas no âmbito da consecução de seus objetivos
sociais.
Segundo a Reciclus, as lâmpadas de vapor de sódio, vapor de mercúrio ou mistas possuem
apenas 5% dos seus componentes considerados rejeitos - ou seja, subprodutos não reutilizáveis
que podem ser destinados para os aterros sanitários. Outros materiais das lâmpadas descartados
são o vidro e os metais, juntos representam 95% da composição das lâmpadas; quando enviados
para reciclagem, esses materiais se tornam novos produtos.
No caso dos rejeitos, o maior passivo ambiental é o mercúrio. A “NBR 10.004/2004-Resíduos
Sólidos – Classificação”, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), classifica o
mercúrio como Resíduo Classe I - Perigoso. Segundo Raposo (2000), uma lâmpada
fluorescente padrão de 40 watts contém cerca de 20 mg de vapor de mercúrio a 20°C.
De acordo com o portal do SINIR, caso um grande volume de lâmpadas de mercúrio seja
descartado de maneira inadequada, pode gerar a contaminação do solo, da água e causar danos
à saúde humana, à fauna e à flora. Além disso, dependendo do grau de exposição, pode causar
sérios problemas à saúde.
Estudos realizados por Lacerda e Malm (2008), ressaltam que o mercúrio é, dentre os metais
contaminantes, o que apresenta maior toxicidade, além de ser o único metal com propriedade
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de biomagnificação, isto é, pode ser retido em organismos de seres vivos e sua concentração
aumenta conforme avança-se o nível trófico da cadeia alimentar. Isso representa um risco à
saúde de diversos seres vivos, principalmente os que se alimentam de espécies localizadas em
um nível trófico avançado, como o ser humano. Ainda segundo o referido estudo, o mercúrio é
o único metal que reconhecidamente causou óbitos em humanos, pela ingestão de seres
aquáticos com alta acumulação do elemento.
Segundo a própria Reciclus8 geralmente o vidro das lâmpadas é encaminhado para as empresas
de cerâmica; o alumínio ou latão para a indústria automotiva; o pó fosfórico vai para as
cimenteiras ou indústrias que fazem esmalte para azulejo; e o mercúrio é transformado em
líquido para a sua comercialização.
É vetado o uso do óleo ascarel9 em qualquer componente dos ativos da iluminação pública.
Essa proibição é ratificada pela Portaria Interministerial nº 19, de 29/01/1981 e justifica-se no
alto potencial poluente desse elemento, além dos efeitos prejudiciais sobre a saúde do homem
e dos animais. Portanto, o manuseio e transporte de quaisquer equipamentos contendo óleo
ascarel deve ser realizado por empresas e/ou terceirizadas capacitadas e devidamente
licenciadas para o serviço. Além deste, qualquer óleo a ser utilizado também precisará ser
destinado de maneira ambientalmente responsável.
No caso de pilhas e baterias que possivelmente serão utilizadas como apoio durante a execução
do projeto são classificadas como resíduos perigosos e, portanto, não passíveis de reutilização
e altamente tóxicas devido os metais que as compõe, como mercúrio, chumbo e cádmio. Outro
componente que requer atenção no momento do descarte são os relés fotoelétricos por
possuírem o sulfeto de cádmio. A Resolução CONAMA n° 401 de 2008 responsabiliza os
comerciantes a receberem esses componentes pós-consumo.
Em relação aos resíduos é preciso que seja descriminado quais os procedimentos de manejo
adequado ao decorrer do projeto. É necessário que as etapas sejam identificadas, conforme o

8

MORAES, Gabriela.Empresa coleta lâmpadas fluorescentes em cidades de Minas para reciclagem. O Tempo,
Belo Horizonte, 09 de outubro de 2019. Disponível em: < https://www.otempo.com.br/cidades/empresa-coletalampadas-fluorescentes-em-cidades-de-minas-para-reciclagem-1.2247195>. Acesso em: 30 de junho de 2020.
9
Óleo ascarel se define como qualquer líquido dielétrico, tóxico e incombustível us. esp. como óleo de
transformador.
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caso, a forma de transporte, acondicionamento, armazenagem temporária e destinação final
conforme a legislação vigente.
Portanto, é imprescindível que a Concessionária disponha de empresas especializadas no
gerenciamento adequado dos resíduos gerados, sobretudo para a destinação adequada dos
rejeitos das lâmpadas.
8.2. TELECOMUNICAÇÕES
Em termos de conectividade, o projeto prevê o fornecimento de internet via fibra óptica ou via
rádio para 37 (trinta e sete) prédios públicos do município, a instalação de 8 (oito) pontos de
wi-fi e a instalação de 21 (vinte e um) pontos de videomonitoramento.
A Lei Federal nº 13.116, de 20 de abril de 2015 estabelece as normas gerais de implantação e
compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações. O art. 6º da referida Lei apresenta
critérios referentes à instalação da infraestrutura de rede de telecomunicações:
Art. 6º – A instalação de infraestrutura de rede de telecomunicações em área urbana
não poderá:
I – obstruir a circulação de veículos, pedestres ou ciclistas;
II – contrariar parâmetros urbanísticos e paisagísticos aprovados para a área;
III – prejudicar o uso de praças e parques;
IV – prejudicar a visibilidade dos motoristas que circulem em via pública ou interferir
na visibilidade da sinalização de trânsito;
V – danificar, impedir o acesso ou inviabilizar a manutenção, o funcionamento e a
instalação de infraestrutura de outros serviços públicos;
VI – pôr em risco a segurança de terceiros e de edificações vizinhas;
VII – desrespeitar as normas relativas à Zona de Proteção de Aeródromo, à Zona de
Proteção de Heliponto, à Zona de Proteção de Auxílios à Navegação Aérea e à Zona
de Proteção de Procedimentos de Navegação Aérea, editadas pelo Comando da
Aeronáutica (BRASIL, 2015).

A Lei Federal 13.116/2015, ainda apresenta em seu art. 7º que, quando for necessário o processo
de licenciamento ambiental, o mesmo deverá ser realizado de maneira integrada ao
procedimento de licenciamento apresentado na Lei e que, além disso, as licenças necessárias
para a instalação da infraestrutura de suporte em áreas urbanas serão expedidas por meio de
procedimentos simplificados.
A COPAM nº 217/2017 não prevê a necessidade de expedição de licença ambiental para a
implantação de projetos de telecomunicações, devendo essa necessidade ser verificada com os
órgãos ambientais municipais. Entretanto, é importante se atentar aos possíveis passivos
ambientais gerados por tais projetos.
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Numa análise preliminar, o projeto de infraestrutura para Telecomunicações não gera passivos
ambientais expressivos. O projeto compreenderá o Centro de Controle e Operação (CCO),
responsável pela gestão da rede de internet e das câmeras. A unidade fará uso de equipamentos
de informática, os quais demandam um alto consumo de energia elétrica, principalmente pelos
aparelhos de ar condicionado que mantém os equipamentos eletrônicos em bom funcionamento.
Por isso, é preciso que a concessionária faça gestão eficiente da energia.
Também é preciso se atentar aos possíveis impactos da instalação da rede de internet sobre a
arborização da cidade. Essa rede será instalada em toda extensão dos municípios em cabos de
fibra ótica que atravessarão os municípios do Consórcio. Nesse processo, pode-se esperar que
alguma árvore precise ser podada para abrir espaço para a fiação, diante disso, é importante que
a Concessionária se atente às normas ambientais, em especial à “NBR 16.246/2013 Florestas
urbanas – Manejo de árvores, arbustos e outras plantas lenhosas – Parte 1: Poda” que estabelece
os procedimentos para a poda de árvores, arbustos e outras plantas lenhosas em áreas urbanas,
em conformidade com a legislação aplicável.
Segundo a Lei Florestal de Minas Gerais (Lei n° 20.922, de 2013), a qual “Dispõe sobre as
políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.” (Minas Gerais, 2013), é
dispensável de autorização ambiental a poda de árvore desde que o procedimento não provoque
a morte da árvore. Quando se trata de árvores nativas, é preciso cumprir as seguintes exigências:
a) o plantio ou o reflorestamento precisam estar cadastrados no órgão ambiental;
b) o corte ou a exploração devem ser declarados com antecedência ao órgão ambiental;
c) o recolhimento da taxa florestal deve ser feito e o comprovante de pagamento deverá
acompanhar o documento de controle para transporte.
Há estudos insipientes sobre os impactos devidos ao campo elétrico. Um estudo nomeado de
“Análise do Impacto dos Sistemas de Telecomunicações na Perspectiva do Meio Ambiente”
(COUTO, 2013) sinaliza para os impactos devidos ao campo elétrico. O principal efeito está na
indução de cargas elétricas sobre pessoas ou objetos na área de proximidade do
empreendimento. Os condutores são responsáveis por descargas parciais na presença de
gotículas de água ou partículas de poeira, tal fenômeno é nomeado de “efeito corona” e é
responsável pela emissão de ruído e produção de gases no ambiente.
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Já com o projeto em operação, se houver necessidade de troca de algum equipamento, é preciso
que a Concessionária seja fiel às regulamentações dispostas na Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS). Em seu Art. 33 e inciso V, a PNRS dispõe sobre a obrigatoriedade de se
estruturar e implementar sistemas de logística reversa, após o uso do produto pelo consumidor,
de responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos
eletrônicos e seus componentes.
No caso dos fios e cabos, a principal composição desses materiais são o cobre e o alumínio,
metais dotados de um alto valor de mercado e, por isso, coletados por diferentes agentes
interessados em sua comercialização. Em relação às câmeras pós-uso é preciso devolvê-las ao
fabricante ou entregá-las a algum ponto de entrega voluntária (PEVs) (XAVIER, 2017)
Portanto, a responsabilização dos equipamentos pós-uso é pautada numa gestão compartilhada
entre os diferentes agentes. Cabe a concessionária dispor de uma empresa especializada que
fará a gestão concernente às normas ambientais.
8.3. USINA FOTOVOLTAICA
A Resolução CONAMA n° 001, de 1986, estabelece as diretrizes gerais para uso e
implementação da Avaliação de Impacto Ambiental. É disposto que os empreendimentos
dotados de potencial alteração no meio ambiente demandam prévia elaboração de Estudo e
Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA). E ainda, as usinas de geração de eletricidade,
qualquer que seja a fonte de energia primária, de potência superior a 10MW dependem de
elaboração de estudos de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental –
EIA/RIMA (Art. 2°). O EIA/RIMA são documentos técnicos que buscam identificar os
impactos ambientais, econômicos e sociais e indicar as medidas mitigadoras referentes ao
empreendimento.
A Resolução Conama n° 279, de 2001, estabelece os procedimentos para o licenciamento
ambiental simplificado de empreendimentos elétricos com pequeno potencial de impacto
ambiental. A Resolução caracteriza os empreendimentos elétricos como, art. 1°:
I - Usinas hidrelétricas e sistemas associados;
II - Usinas termelétricas e sistemas associados;
III - Sistemas de transmissão de energia elétrica (linhas de transmissão e subestações);
IV - Usinas Eólicas e outras fontes alternativas de energia (BRASIL, 2001).
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Embora implícito na resolução, os empreendimentos de energia solar fotovoltaico poderiam ser
compreendidos dentro da categoria “IV - Usinas Eólicas e outras fontes alternativas de energia”,
uma vez que, a energia fotovoltaica se apresenta como uma atividade com pequeno potencial
de impacto ambiental durante todo seu ciclo de vida, de rápida implementação, renovável,
limpa e sustentável.
Para que seja possível a construção e operação de um empreendimento de Usina Fotovoltaica,
é necessário classificar o seu tipo e potencial poluidor para que se consiga identificar as
outorgas e/ou licenças necessárias para o licenciamento ambiental. Dito isso, utiliza-se o Anexo
Único da Deliberação Normativa Copam nº 217, de 2017 que “estabelece critérios para
classificação, segundo o porte e potencial poluidor, bem como os critérios locacionais a serem
utilizados para definição das modalidades de licenciamento ambiental de empreendimentos e
atividades utilizadores de recursos ambientais” (MINAS GERAIS, 2017).
De acordo com o Anexo Único da Deliberação Normativa Copam nº 217 de 6 de dezembro de
2017, este tipo empreendimento é citado na Listagem E, sendo classificado pelo porte e o
potencial poluidor descrito a seguir.
Tabela 35 – Classificação da Usina Solar Fotovoltaica
E-02-06-2 Usina Solar Fotovoltaica
Pot. Poluidor/ Degradador:
Ar: P Água: P Solo: M Geral: P
Porte:
5 MW < potência nominal do inversor ≤ 10 MW
10 MW < potência nominal do inversor ≤ 80 MW
Potência nominal do inversor > 80 MW

: Pequeno
: Médio
: Grande

Fonte: Deliberação Normativa Copam nº 217/2017 adaptado IPGC, 2021.

A potência dimensionada no presente estudo, leva em consideração os valores de potência de
pico, para precificação da mesma. Entretanto, no procedimento de licenciamento ambiental, o
parâmetro é a potência nominal do inversor, valor este que é conectado à distribuidora de
energia. A premissa utilizada no estudo, realizada com base em levantamentos de mercado,
atrelado às boas práticas de engenharia, considera que o sistema tem um fator de eficiência de
80% (oitenta por cento).
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O projeto prevê a construção de Usina(s) Fotovoltaica(s), que somam potência nominal total de
0,30 MW (trinta centésimos de Megawatts) para atendimento da demanda do município de
Itacarambi. A partir da análise das informações contidas na Tabela 35, o porte do
empreendimento não se enquadra nos critérios previstos no Anexo Único da COPAM nº
217/2017, portanto o empreendimento não é passível de licenciamento ambiental. Entretanto,
caso a concessionária apresente uma proposta diferente e que se enquadre nos parâmetros da
Normativa, é de sua responsabilidade a realização do processo de licenciamento ambiental de
acordo com os procedimentos dispostos na Normativa.
O Art. 10 da DN COPAM 217/2017, estabelece que:
Art. 10 – Ficam dispensados do licenciamento ambiental no âmbito estadual as
atividades ou empreendimentos não enquadrados em nenhuma das classes ou não
relacionados na Listagem de Atividades do Anexo Único desta Deliberação
Normativa (MINAS GERAIS, 2017).

Desta forma, uma vez que a usina não é passível de licenciamento ambiental, a concessionária
pode solicitar ao órgão ambiental uma certidão de dispensa de licenciamento ambiental.
Conforme apresentado no parágrafo único do Art 10 da DN COPAM 217/2017, mesmo
apresentando dispensa de licenciamento, a concessionária ainda deverá estar atenta aos
possíveis impactos ambientais causados pelo empreendimento, a saber:
Parágrafo único – A dispensa prevista do caput não exime o empreendedor do dever
de:
I – obter junto aos órgãos competentes os atos autorizativos para realizar intervenções
ambientais bem como para intervir ou fazer uso de recurso hídrico, quando necessário;
II – implantar e manter os controles ambientais para o exercício da atividade; e
III – obter outras licenças, autorizações, alvarás, outorgas e certidões previstas em
legislação específica (MINAS GERAIS, 2017).

Além das questões relacionas ao licenciamento ambiental, é importante se atentar aos possíveis
impactos ambientais causados pelo empreendimento. A usina fotovoltaica é uma fonte de
energia limpa e sustentável, gerando baixos impactos ambientais quando comparado com outras
fontes de energia.
Um dos impactos da energia fotovoltaica está relacionado ao terreno necessário para a
construção da usina, que pode chegar a ocupar vários hectares de terra devido a quantidade de
placas que são utilizadas (FONTES, 2019).
Segundo Williany Fonseca (2020), a instalação de usinas fotovoltaicas inclui a correção da
declividade do solo através de atividades de aterramento e terraplenagem, uma vez que, a maior
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parte dos fabricantes de estruturas metálicas fixadas em solo solicitam valores mínimos de
declividade do terreno no qual pretende-se montar as estruturas que apoiam o módulo
fotovoltaico.
A terraplanagem e a movimentação de solos nesse tipo de empreendimento causam erosão
devido à alteração da topografia e exposição do solo. Nem sempre é necessário a conformidade
do terreno, portanto, não são em todas as obras que o serviço como todas as etapas de
terraplenagem é indispensável. Algumas adaptações podem contribuir para um impacto menor,
modificando o mínimo possível a paisagem do local a ser construído. Algumas medidas
preventivas podem ser tomadas como evitar a realização das obras em períodos chuvosos e
definir tipos de obras especiais para trechos com mais susceptibilidade a erosões
(FONSECA,2020).
Uma vez que a terraplanagem é necessária e as medidas preventivas já foram feitas, é possível
diminuir a quantidade de material particulado através da umidificação constante do solo,
controlar a velocidade dos veículos e realizar uma manutenção preventiva e corretiva nos
equipamentos. De modo que o simples planejamento de uso do solo em conjunto a criação de
áreas de recuperação pode ser uma eficiente medida mitigadora da erosão (FONSECA, 2020).
Desta forma, caso a concessionaria opte pela instalação da usina no terreno disponibilizado pela
prefeitura, é imprescindível que, durante todo o período de instalação da Usina Fotovoltaica no
terreno escolhido, a concessionária adote medidas preventivas que visem conter a erosão do
solo e sua conservação.
Também é importante se atentar aos possíveis impactos caudados pelas placas solares. As
placas solares são compostas predominantemente de vidro, que correspondem a 74% do peso
total, polímeros plásticos, alumínio, silício, cobre (Cu), prata (Ag), estanho (Sn), zinco (Zn) e
chumbo (Pb). Devido os diversos metais pesados presentes nas placas, se faz necessário um
descarte correto após a vida útil ser ultrapassada (LUZ SOLAR, 2016). O descarte adequado
dessas placas evita a contaminação do meio ambiente e doenças causadas devido a seus
constituintes.
Devido à sua composição, as placas solares podem ser classificadas como lixo eletrônico e no
Brasil, existem poucas inciativas de descarte correto desses materiais. No país, estão sendo

Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Jurídica e Ambiental
Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC)
Avenida Afonso Pena, n.º 867, Sala 809 – Edifício Acaiaca – CEP 30.130-905, Centro – Belo Horizonte | MG

construídos acordos setoriais que buscam o manejo e descarte adequado dos painéis
fotovoltaicos paralelamente à expansão do mercado de energia fotovoltaica.
A logística reversa é a solução mais adequada para o manejo desses materiais. Desta forma, os
fabricantes devem se comprometer a captar as placas para serem reutilizadas na própria cadeia
produtiva, na fabricação de um novo equipamento (ARAÚJO, 2018).
A Lei Federal nº 12.305/2010 define logística reversa como o instrumento de desenvolvimento
econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, destinadas a viabilizar a coleta e a
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou
em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.
Além disso, a Lei ainda estabelece, em seu art. 47, que são proibidas as seguintes formas de
destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos:
I - lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;
II - lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;
III - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não
licenciados para essa finalidade;
IV - outras formas vedadas pelo poder público (BRASIL, 2010).

Os vidros, plásticos cobre e prata presentes nas placas podem ser esmagados em granulados e
reciclados para a fabricação de novos painéis, sua reciclagem deve seguir as leis de logística
reversa perante a Lei nº12.305/2010 de resíduos sólidos que estabelece os critérios para manejo
dos resíduos perigosos, no caso dos metais pesados (LUZ SOLAR, 2016). O lixo eletrônico
pode ser reciclado das seguintes formas: separação automatizada, desmontagem e separação
dos componentes, realizar a moagem e reutilizar o eletrônico (RCR AMBIENTAL, 2021).
Diante do exposto nesse estudo, a concessionária também deverá adotar, durante todo o período
de implantação, operação e manutenção da usina, práticas corretas no que se diz respeito ao
gerenciamento dos resíduos sólidos, buscando sempre a redução dos impactos negativos e a
preservação do meio ambiente.
8.4.

PARECER AMBIENTAL

As Legislações, Normativas e Resoluções apresentadas neste caderno, compõe o Estudo de
Viabilidade Ambiental do projeto de inovação e melhoria da infraestrutura urbana propostos
para o município de Itacarambi.
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Diante da crise ambiental vivenciada ao redor do mundo, a adoção de soluções que causam
menores impactos ambientais é extremamente necessária para que a sociedade possa viver em
harmonia com o meio ambiente. Para tanto, assim como apresentado neste capítulo é importante
se atentar à regularização ambiental dos empreendimentos e aos possíveis impactos que podem
ser causados.
As melhorias propostas para o município, nos projetos de eficientização da iluminação pública,
operação e manutenção de uma estrutura de telecomunicações e a implantação da usina
fotovoltaica de geração distribuída, além de apresentarem diversos benefícios à população
como já apresentado ao longo deste estudo, também permitem o uso de equipamentos e
materiais mais tecnológicos e que apresentam impactos ambientais reduzidos, quando
comparados aos utilizadas atualmente.
Desta forma, fica constado o fiel cumprimento do regramento jurídico no que tange a
regularização ambiental dos empreendimentos do Município, por fim, o Departamento de
Engenharia, atesta a viabilidade ambiental do projeto de inovação e melhoria da infraestrutura
urbana propostos, com fins de promover o desenvolvimento para o município de Itacarambi.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo prático deste estudo é apresentar o projeto básico que visa orientar a consecução do
objeto proposto: a eficientização do parque de Iluminação Pública, a implantação da
infraestrutura de Telecomunicações e a construção da Usina Fotovoltaica para o município de
Itacarambi.
Os empreendimentos são factíveis do ponto de vista tecnológico, já que são dotados de
equipamentos com mercado produtor pulverizado e competitivo, com resultados satisfatórios
de eficiência e em contínuo avanço.
O projeto também se apresenta satisfatório quanto à perspectiva financeira, seja para o poder
público, em virtude da economia da despesa de consumo de energia elétrica, durante e após o
período de concessão, seja para o parceiro privado, dado a rentabilidade dos empreendimentos.
A implementação dos empreendimentos promoverá a cidade como referência nacional em boas
práticas ao meio ambiente e de segurança pública, e como vanguardista nacional em termos de
aproveitamento da energia elétrica proveniente do sol, de instalação de câmeras inteligentes, de
rede Wi-Fi de alta velocidade para a população local e para as edificações públicas e de
iluminação pública de baixo consumo energético.
Não obstante, também é de interesse da Administração Pública o desenvolvimento de um
projeto economicamente viável e ambientalmente sustentável, dentro das normas e legislações
pertinentes ao tema, o qual irá atender à demanda municipal e melhorar a qualidade de vida dos
munícipes.
Salienta-se que os dispostos neste estudo não ensejam à CONCESSIONÁRIA em obrigações
ou deveres, colocando-se essencialmente como norteador da tomada de decisão.
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ANEXO I – GEORREFERENCIAMENTO DOS PONTOS DE IP
Gráfico 10 – Legenda da classificação dos pontos de IP

Fonte: IPGC, 2021.

Figura 15 – Classificação dos pontos de IP da sede de Itacarambi

Fonte: IPGC, 2021.
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Figura 16 – Classificação dos pontos de IP de Itacarambi

Fonte: IPGC, 2021.
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ANEXO II – DIMENSIONAMENTO DE LUMINÁRIAS
a. Logradouro via Classe V2: R. Cel. Almeida, 152
Figura 17 – Dimensionamento R. Cel. Almeida com luminária LED de 126 W

Figura 18 – Representação com cores R. Cel. Almeida com luminária LED de126 W

Fonte: IPGC, 2021.

Legenda
20,00 17,50 15,00 12,50 10,00 7,50 5,00 2,50
b. Logradouro via Classe V2: Av. Juscelino Kubitscheck, 190

0,00 lx
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Figura 19 – Dimensionamento Av. Juscelino Kubitscheck com luminária LED de 142 W

Figura 20 – Representação com cores Av. Juscelino Kubitscheck com luminária LED de 142
W

Fonte: IPGC, 2021.

Legenda
20,00 17,50 15,00 12,50 10,00 7,50

5,00

2,50

0,00 lx

c. Logradouro via Classe V3: R. Paraná, 232
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Figura 21 – Dimensionamento R. Paraná com luminária LED de 116 W

Figura 22 – Representação com cores falsas R. Paraná com luminária LED de 116 W

Fonte: IPGC, 2021.

Legenda
15,00 13,13 11,25 9,38

7,50

5,63

3,75

1,88

0,00 lx

d. Logradouro via Classe V4: R. Bahia, 394
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Figura 23 – Dimensionamento R. Bahia com luminária LED de 67 W

Figura 24 – Representação com cores falsas R. Bahia com luminária LED de 67 W

Fonte: IPGC, 2021.

Legenda
10,00 8,75
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6,25

5,00

3,75

2,50

1,25

0,00 lx

Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Jurídica e Ambiental
Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC)
Avenida Afonso Pena, n.º 867, Sala 809 – Edifício Acaiaca – CEP 30.130-905, Centro – Belo Horizonte | MG

e. Logradouro via Classe V4: R. Maranhão
Figura 25 – Dimensionamento R. Maranhão com luminária LED de 40 W

Figura 26 – Representação com cores falsas R. Maranhão com luminária LED de 40 W

Fonte: IPGC, 2021.

Legenda
10,00 8,75
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f. Logradouro via Classe V5: R. Juvenal Andrade
Figura 27 – Dimensionamento R. Juvenal Andrade com luminária LED de 35 W

Figura 28 – Representação com cores falsas R. Juvenal Andrade com luminária LED de 35 W

Fonte: IPGC, 2021.

Legenda
5,00

4,38

3,75

3,13

2,50

1,88

1,25

0,63

0,00 lx

g. Logradouro via Classe V5: R. Firmino de Andrade
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Figura 29 – Dimensionamento R. Firmino de Andrade com luminária LED de 36,5 W

Figura 30 – Representação com cores falsas R. Firmino de Andrade com luminária LED de
36,5 W

Fonte: IPGC, 2021.

Legenda
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ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO DE REFERÊNCIA DA EFICIENTIZAÇÃO
DA IP
Gráfico 11 – Cronograma Físico de Referência de eficientização da IP

CRONOGRAMA DE REFERÊNCIA DE IP
TEMPO (MESES)
0

1

2

3

4

5

6

7

ETAPAS DE EFICIENTIZAÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Elaboração e entrega do Plano de Implantação
Aprovação do Plano de Implantação
Contratação da mão de obra
Orçamento e compra dos equipamentos
Entrega dos equipamentos
Instalação dos kit's de iluminação
Estruturação do CCO
Testes de desempenho e qualidade
Operação e Manutenção Parque Atual
Operação e Manutenção Parque Eficientizado

Fonte: IPGC, 2021.
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ANEXO IV – LOGRADOUROS DAS INSTALAÇÕES ATENDIDAS PELA
INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES
Quadro 9 – Edificações públicas
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ambulatório
APAE
Centro de Atenção Psicossocial
Centro de especialidades
Clínica Odontológica
Compras Educação
Conselho Tutelar
Coordenadoria de turismo,
esporte e eventos
CRAS/Bolsa Família
CREAS
Creche Sossego da Mamãe
Delegacia da Polícia Civil
Escola da Comunidade do
Remanso
Escola do Brejo de Santana
Escola Municipal Amilcar
Escola Municipal Carmem
Maria de Andrade
Escola Municipal da Vargem
Grande
Escola Municipal Gilma Leão
Escola Municipal Najla Nemer
Escola Municipal Noeme Sales
Escola Municipal Ruth Seixas
Escola Municipal Ubladina
Andrade
Farmácia
Hospital
Instituto Mineiro de
Agropecuária
Polícia Militar
Prefeitura Municipal de
Itacarambi
Secretaria Municipal de
Agricultura

Latitude

Longitude

15° 5'51.41"S
15° 6'12.68"S
15° 6'4.13"S
15° 6'14.70"S
15° 6'14.70"S
15° 6'12.53"S
15° 5'23.21"S

44° 5'40.29"O
44° 5'45.16"O
44° 5'44.02"O
44° 5'39.67"O
44° 5'39.67"O
44° 5'46.99"O
44° 5'52.02"O

Tipo de
conexão
Fibra Óptica
Fibra Óptica
Fibra Óptica
Fibra Óptica
Fibra Óptica
Fibra Óptica
Fibra Óptica

15° 6'2.27"S

44° 5'32.32"O

Fibra Óptica

15° 5'53.61"S
15° 5'41.50"S
15° 5'37.38"S
15° 6'6.11"S

44° 5'50.53"O
44° 5'40.00"O
44° 5'45.37"O
44° 6'0.11"O

Fibra Óptica
Fibra Óptica
Fibra Óptica
Fibra Óptica

15° 0'1.54"S

44° 0'30.39"O

Rádio Enlace

15°4'5.94"S
15° 5'21.56"S

44°8'25.72"O
44° 5'53.78"O

Rádio Enlace
Fibra Óptica

15° 5'52.07"S

44° 5'37.61"O

Fibra Óptica

15°0'24.35"S

44°20'21.14"O

Rádio Enlace

15° 6'0.50"S
15° 5'37.38"S
15° 5'47.84"S
15° 5'43.75"S

44° 5'59.48"O
44° 5'45.37"O
44° 6'9.17"O
44° 5'42.76"O

Fibra Óptica
Fibra Óptica
Fibra Óptica
Fibra Óptica

15° 5'45.12"S

44° 5'44.19"O

Fibra Óptica

15° 5'50.74"S
15° 5'50.21"S

44° 5'39.73"O
44° 5'41.70"O

Fibra Óptica
Fibra Óptica

15° 6'12.53"S

44° 5'46.99"O

Fibra Óptica

15° 6'8.59"S

44° 5'50.91"O

Fibra Óptica

15° 6'6.11"S

44° 5'44.23"O

Fibra Óptica

15° 6'12.53"S

44° 5'46.99"O

Fibra Óptica
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29
30
31
32
33
34
35
36
37

Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social
Secretaria Municipal de
Educação
Secretaria Municipal de Obras
Secretaria Municipal de Saúde
Telecentro
UBS Maria
UBS Pascoalina
UBS Soraia
Vigilância Sanitária

15° 5'58.40"S

44° 5'32.58"O

Fibra Óptica

15° 6'12.53"S

44° 5'46.99"O

Fibra Óptica

15° 5'53.57"S
15° 6'12.48"S
15° 5'58.40"S
15° 5'22.22"S
15° 5'31.77"S
15°5'36.55"S
15° 6'11.02"S

44° 5'41.11"O
44° 5'49.49"O
44° 5'32.58"O
44° 5'43.48"O
44° 5'54.40"O
44°6'13.05"O
44° 5'59.42"O

Fibra Óptica
Fibra Óptica
Fibra Óptica
Fibra Óptica
Fibra Óptica
Fibra Óptica
Fibra Óptica

Fonte: Prefeitura Municipal de Itacarambi adaptado IPGC, 2021.

Quadro 10 – Locais de videomonitoramento
Ponto

Classe

Latitude

Longitude

Tipo de conexão

Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3
Ponto 4
Ponto 5
Ponto 6
Ponto 7
Ponto 8
Ponto 9
Ponto 10
Ponto 11
Ponto 12
Ponto 13
Ponto 14
Ponto 15
Ponto 16
Ponto 17
Ponto 18
Ponto 19
Ponto 20
Ponto 21

Classe 2
Classe 3
Classe 3
Classe 3
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 3
Classe 3
Classe 3
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 3
Classe 3
Classe 1
Classe 3
Classe 3
Classe 3
Classe 3
Classe 3

15° 5'45.54"S
15° 5'56.08"S
15° 6'8.50"S
15° 6'17.82"S
15° 5'22.77"S
15° 6'20.56"S
15° 5'19.26"S
15° 5'48.73"S
15° 6'4.80"S
15° 6'10.62"S
15° 5'14.06"S
15° 6'17.25"S
15° 5'54.26"S
15° 6'4.23"S
15° 6'1.15"S
15° 5'40.79"S
15° 5'35.62"S
15° 6'18.79"S
15° 5'57.65"S
15° 5'49.65"S
15° 5'35.62"S

44° 5'28.22"O
44° 5'57.73"O
44° 5'55.14"O
44° 5'44.60"O
44° 5'28.99"O
44° 6'22.33"O
44° 6'19.36"O
44° 5'44.18"O
44° 5'35.55"O
44° 5'46.36"O
44° 5'47.83"O
44° 5'52.44"O
44° 5'39.81"O
44° 5'30.50"O
44° 5'39.80"O
44° 5'22.64"O
44° 6'0.91"O
44° 5'45.74"O
44° 5'36.54"O
44° 5'45.81"O
44° 5'33.27"O

Fibra Óptica
Fibra Óptica
Fibra Óptica
Fibra Óptica
Rádio Enlace
Rádio Enlace
Rádio Enlace
Fibra Óptica
Fibra Óptica
Fibra Óptica
Fibra Óptica
Rádio Enlace
Fibra Óptica
Fibra Óptica
Fibra Óptica
Fibra Óptica
Fibra Óptica
Fibra Óptica
Fibra Óptica
Fibra Óptica
Fibra Óptica

Fonte: Prefeitura Municipal de Itacarambi, adaptado IPGC, 2021.
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Quadro 11 – Ponto de oferta de WI-FI público

1
2
3
4
5
6
7
8

Descrição

Latitude

Cais Do Água Viva
Igreja
Praça da Av. JK
Praça da Igreja
Praça da República
Praça da Rua São João
Praça das Palmeiras
Praça do Posto de Saúde do Fabião II

15°6'4.30"S
15°6'21.01"S
15°6'8.06"S
15°6'4.42"S
15°5'56.26"S
15°5'45.50"S
15°6'9.79"S
15°10'24.66"S

Tipo de
conexão
44°5'30.09"O Fibra Óptica
44°6'4.54"O
Fibra Óptica
44°5'55.63"O Fibra Óptica
44°5'36.01"O Fibra Óptica
44°5'57.76"O Fibra Óptica
44°5'28.22"O Fibra Óptica
44°5'45.84"O Fibra Óptica
44°10'41.64"O Rádio Enlace
Longitude

Fonte: Prefeitura Municipal de Itacarambi adaptado IPGC, 2021.
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ANEXO V – GEORREFERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE
TELECOMUNICAÇÕES
Quadro 12 – Legenda do georreferenciamento da infraestrutura de telecomunicações
Símbolo

Descrição
Edificação Pública
Local de videomonitoramento
Ponto de WI-FI
Anel principal da rede GPON
Ramificações do anel
Cabo drop para atendimento ao
cliente
Spliter
Área de atendimento do Spliter

Fonte: IPGC, 2021.

Figura 31 – Georreferenciamento dos pontos atendidos pela infraestrutura de telecomunicações

Fonte: IPGC, 2021.
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Figura 32 – Proposta de infraestrutura de fibra óptica

Fonte: IPGC, 2021.

Figura 33 – Georreferenciamento das soluções propostas para o centro urbano

Fonte: IPGC, 2021.
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Figura 34 – Raio de atendimento da infraestrutura de rádio enlace

R = 29 km
Fonte: IPGC, 2021.
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ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO DE IMPLANTAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES
Gráfico 12 - Cronograma Físico de Referência da implantação da infraestrutura de
telecomunicações

ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA DE
TELECOMUNICAÇÕES

CRONOGRAMA FÍSICO REFERENCIA TELECOM
0

1

2

TEMPO (MESES)
3
4
5

6

7

Elaboração e entrega do Plano de Implantação
Aprovação do Plano de Implantação
Contratação da mão de obra
Orçamento e compra dos equip.
Entrega dos equipamentos
Implantação da infraestrutura de fibra óptica
Conexão das edificações
Implantação do videomonitoramento
Implantação do WI-FI público
Montagem do Centro de Controle e Operação (CCO)
Integração das soluções ao CCO
Testes de desempenho e qualidade
Operação e Manutenção da infraestrutura

Fonte: IPGC, 2021.
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ANEXO VII – UNIDADES CONSUMIDORAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Quadro 13 - Unidades consumidoras de responsabilidade da Prefeitura Municipal
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Descrição
Abastecimento de Água
Bomba D'água Conjunto Habitacional
Adaia
Campo de Futebol
Campo de Futebol
Campo de Futebol Fabião II
Campo Futebol Vila Florentina
Centro administrativo
Centro de eventos
Clínica Odontológica
Clube Recreativo
Clube Social Fabião II
Clube social Vargem Grande
Complexo Esp. Lazer Tancredo Neves
Comunidade Serraria
Creche Najla Nemer
Creche Ruth Seixas
Creche Sagrado Coração de Jesus
Depósito Prefeitura
Escola Agro Municipal
Escola Mun Carmem Andrade
Escola Mun Dona Amélia Pacheco
Escola Mun Dona Amélia Pacheco
Escola Mun G Fernandes Região Pajeu
Escola Mun Noeme Sales Nascimento
Escola Mun Osorio Evangelista
Escola Mun Padre Diogo Feijo
Escola Mun Tasso Fragoso
Escola Mun Vargem Grande
Escola Mun Vila de Pindaibas
Escola Municipal Adélia Seixas
Escola Municipal Noeme Sales
Nascimento
Estadio Municipal Valdir de Azevedo
Farmácia de Minas

Nº Instalação

Classe

3004085383

Trifásico

Mod.
Tarifária
B3

3005771722

Bifásico

B3

3012216382
3006195082
3012191713
3014035701
3003275053
3010875050
3004013379
3003275057
3004903651
3004578051
3010272508
3005973773
3003823213
3003275061
3003319923
3005168339
3006353362
3005041307
3006275863
3005091668
3010067813
3005218220
3005041308
3006539080
3005985733
3003275074
3003275086
3009008052

Bifásico
Bifásico
Bifásico
Trifásico
Bifásico
Bifásico
Trifásico
Trifásico
Bifásico
Bifásico
Bifásico
Trifásico
Trifásico
Bifásico
Bifásico
Trifásico
Trifásico
Trifásico
Monofásico
Bifásico
Monofásico
Bifásico
Monofásico
Monofásico
Bifásico
Monofásico
Monofásico
Trifásico

B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
A4Green

3006522590

Bifásico

B3

3007315111
3012112606

Trifásico
Bifásico

B3
B3
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Galpão Associação Quadra
Hospital Municipal Gerson Dias
Igrejinha Imaculada Conceição
Ima Pca Adolfo Oliveira 3
Loja 01
Loja 02
Loja 07
Loja 08
Loja 10
Loja 12
Mercearia Ceasa
Parque da Harmonia
Poço Brejo Santana Assentamento
Posto de Saúde Vila Florentina
Praça da Independência
Pró Infância
Quadra Brejo Santana
Quadra Poliesportiva
Quadra Poliesportiva
Quadra Poliesportiva
Quadra Poliesportiva
Quadra Poliesportiva Vila Serraria
Quartel Polícia Militar
Secretaria Assistência Social
Secretaria Obras e Transp Sev Urbanos
Sede Prefeitura
Terminal Rodoviário
Torre TV São João
UBS Centro
UBS Centro
UBS Fabião II
UBS São Francisco

3005627257
3009008697
3003275056
3013767826
3006643244
3006643238
3006643189
3006643187
3006643207
3006643487
3003275055
3004903652
3013649955
3006406379
3004255298
3011205140
3005864470
3011620083
3003447501
3005864469
3006830568
3006174687
3003275052
3003671946
3003817378
3003275051
3006115454
3003275058
3012377012
3010076557
3010741407
3011105051

Bifásico
Trifásico
Monofásico
Bifásico
Monofásico
Monofásico
Monofásico
Monofásico
Monofásico
Monofásico
Trifásico
Bifásico
Bifásico
Monofásico
Trifásico
Bifásico
Bifásico
Bifásico
Bifásico
Trifásico
Bifásico
Bifásico
Bifásico
Trifásico
Trifásico
Trifásico
Trifásico
Bifásico
Bifásico
Bifásico
Monofásico
Bifásico

B3
A4Green
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3

Fonte: Prefeitura Municipal de Itacarambi adaptado IPGC, 2021.
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ANEXO VIII – ÁREAS DISPONIBILIZADAS PARA IMPLANTAÇÃO DA UFV
Figura 35 – Áreas disponíveis para implantação da UFV

Fonte: IPGC, 2021.
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ANEXO IX – CRONOGRAMA FÍSICO DE IMPLANTAÇÃO DA USINA
FOTOVOLTAICA
Gráfico 13 - Cronograma Físico de Referência da implantação da UFV

ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA

0

1

2

3

4

TEMPO (MESES)
5
6
7
8

9

10

11

Definição do local da UFV
Elaboração e entrega do Plano de Implantação
Aprovação do Plano de Implantação
Solicitação de Acesso
Emissao do Parecer de Acesso
Contratação da mão de obra
Orçamentos e compra dos materiais
Entrega dos materiais
Construção da infraestrutura da UFV

Instalação dos módulos e equipamentos
Finalização da Subestação da UFV
Vistoria de Acesso e Aprovação da conexão
Testes de desempenho e qualidade

Fonte: IPGC, 2021.
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ANEXO X - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE REFERÊNCIA
Mês 0

Meses
Entradas

Mês 1

Mês 2

Mês 3

Receita Operacional

Mês 4

Mês 5

Mês 6

Mês 7

Mês 8

Mês 9

Mês 10

Mês 11

Mês 12

R$

80.460,51 R$

80.460,51 R$

80.460,51 R$

80.460,51 R$

117.219,92 R$

117.219,92 R$

117.219,92 R$

117.219,92 R$

117.219,92 R$

R$
31.227,04 R$

R$
31.227,04 R$

R$
31.227,04 R$

-

-

-

-

-

-

-

-

117.219,92

Saídas
1.1 Estudos Preliminares:
1.2 Projeto Executivo Geral

R$
R$

528.210,92
- R$

2.1. Compra do Terreno

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

2.2. Locação do Terreno

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

2.3. Terreno cedido pela Administratação Pública

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

3.1. Luminárias de LED (6.864 pontos de iluminação)

R$

-

R$

-

R$

-

R$

204.467,69 R$

204.467,69 R$

204.467,69 R$

204.467,69 R$

204.467,69 R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

3.2. Braço de Sustentação e Suportes (Substituição de 30% )

R$

-

R$

-

R$

-

R$

11.904,55 R$

11.904,55 R$

11.904,55 R$

11.904,55 R$

11.904,55 R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

3.3. Relé Fotoelétrico (Vias V3, V4 e V5)

R$

-

R$

-

R$

-

R$

5.817,02 R$

5.817,02 R$

5.817,02 R$

5.817,02 R$

5.817,02 R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

3.4. Sistema de Telegestão (Vias V1 e V2)

R$

-

R$

-

R$

-

R$

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

3.5. Ferragens de Fixação (referente aos 30% de braços substituidos)

R$

-

R$

-

R$

-

R$

3.085,60 R$

3.085,60 R$

3.085,60 R$

3.085,60 R$

3.085,60 R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

3.6. Infraestrutura de Fibra Óptica

R$

-

R$

-

R$

-

-

-

R$
R$

-

R$
R$

-

R$
R$

-

R$

R$
R$

-

-

R$
236.084,53 R$

-

R$

29.450,96 R$
236.084,53 R$

-

-

29.450,96 R$
236.084,53 R$

-

R$

29.450,96 R$
- R$

-

3.7. Infraestrutura de Rádio

R$
R$

3.8. Infraestrutura de Video Monitoramento

R$

-

R$

-

R$

-

R$

99.426,25 R$

99.426,25 R$

99.426,25 R$

99.426,25 R$

99.426,25 R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

3.9. Infraestrutura de WI-FI

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

33.333,00 R$

33.333,00 R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

3.10. Infraestrutura de Centro de Controle e Operação (CCO)

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

32.894,78 R$

32.894,78 R$

-

R$

-

R$

-

3.11. Iluminação de Destaque

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

3.12. Software de Gestão de Iluminação Pública

R$

-

R$

-

R$

-

R$

853,06 R$

853,06 R$

853,06 R$

853,06 R$

853,06 R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

4.1. Veiculos

R$

-

R$

-

R$

-

R$

47.205,00 R$

47.205,00 R$

47.205,00 R$

47.205,00 R$

47.205,00 R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

4.2. Equipamento de Proteção

R$

-

R$

-

R$

-

R$

8.113,62 R$

-

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

5.1 Equipe Gerencial

R$

-

R$

18.196,47 R$

18.196,47 R$

18.196,47 R$

18.196,47 R$

18.196,47 R$

18.196,47 R$

18.196,47 R$

18.196,47 R$

18.196,47 R$

18.196,47 R$

18.196,47

5.2. Equipe Operacional

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

10.492,79 R$

10.492,79 R$

10.492,79 R$

10.492,79 R$

10.492,79 R$

10.492,79 R$

10.492,79 R$

10.492,79 R$

10.492,79

6.1. Obras Civis

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

6.2. Implantação Usina Fotovoltaica

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

374.608,75 R$

-

R$

-

R$

-

6.3. Mão de Obra

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

6.4. Materiais

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

7.1. Licenciamento distribuidora de energia

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

18.014,49 R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

8.1. BDI (Benefícios e Despesas Indiretas a X% )

R$

-

R$

31.355,17 R$

31.355,17 R$

31.355,17 R$

31.355,17 R$

31.355,17 R$

31.355,17 R$

31.355,17 R$

31.355,17 R$

31.355,17 R$

31.355,17 R$

31.355,17 R$

31.355,17

CUSTOS TOTAL:

R$

528.210,92 R$

80.778,68 R$

80.778,68 R$

491.102,42 R$

716.353,57 R$

731.672,08 R$

1.076.829,87 R$

840.307,12 R$

467.547,96 R$

467.547,96 R$

60.044,43 R$

60.044,43 R$

60.044,43

CAPEX INICIAL TOTAL:

R$ 5.661.262,53

18.196,47 R$

-

-

R$
R$

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

-

R$
R$

R$

-

R$

-

R$

-

R$

R$

-

-

R$
R$

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

-

R$
R$

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

-

R$

R$

374.608,75 R$

-

-

-

R$
R$

R$

-

R$

-

R$

-

R$
R$
R$

32.894,78 R$
-

-

-

R$

R$

374.608,75 R$

-

-

R$
R$

R$

-

R$

-

R$

-

R$

374.608,75 R$

-

R$
R$

-

R$
R$

R$

-

R$

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

-

-
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