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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

 

1 Informações Básicas
Processo: 23291.000943/2019-28
Objeto: Aquisição de sistema de geração alternativa de energia elétrica em contraponto ao fornecimento de energial atual por concessionária, com
objetivo de reduzir custos, pensar numa produção renovável e que gere menos impacto ambiental, tornando o Instituto Federal de Educação,Ciência e
Tecnologia da Bahia- Campus Eunápolis autossuficiente em geração de energia elétrica para as atividades acadêmicas e administrativas.
2 Descrição da Necessidade
O presente estudo preliminar tem por objeto aquisição de um sistema de geração alternativa de energia elétrica em contraponto ao fornecimento de energia
atual por concessionária, com o objetivo de reduzir custos, bem como pensar numa produção renovável e que gere menos impacto ao meio ambiente,
tornando o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia- Campus Eunápolis, autossuficiente em geração de energia elétrica para as
atividades acadêmicas e administrativas.
O IFBA/Campus Eunápolis Localizado na Costa do Descobrimento, região do Extremo Sul da Bahia, cujo clima caracteriza por ser tropical, com
temperaturas elevadas praticamente o ano todo. Oferta cursos técnicos de nível médio na modalidade integrada em Edificações, Informática e Meio
Ambiente; cursos técnicos de nível médio na modalidade subsequente em  Enfermagem e Meio Ambiente; cursos superiores em Engenharia Civil,
Licenciatura em Matemática e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; e pós-graduação Lato Sensu em Educação, Cultura e Linguagens.
O Campus Eunápolis possui uma área de extensão de 50.000 m², sendo 11.728 m² de área edificada, 6.600 de área urbanizada até o final de 2020, e 31.672
m² de área verde, gramados e outros. É um Campus antigo, possui algumas edificações com quase 30 anos, 18 blocos de edificação/construção.
Para proporcionar melhor condições de desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas, faz-se necessário o controle da temperatura,
principalmente em ambientes com equipamentos eletroeletrônicos que são grandes dissipadores de calor. É importante que esses setores apresentem um
conforto térmico de qualidade para garantir condições favoráveis para execução dos trabalhos, bem como permitindo que os mesmos se mantenham
fechados para redução da quantidade de ruídos externos no ambiente, somando a qualidade do ambiente.
O clima tropical com temperaturas altas durante grande parte do ano, exige que os ambientes de trabalho sejam climatizados, garantindo a temperatura
adequada e agradável aos usuários do Campus. Por outro lado, o custo de energia para garantir o Campus em pleno funcionamento, bem como os
ambientes de trabalho e ensino climatizados, é extremamente acentuado, tendo por base a extensão do Campus, conforme citado anteriormente, bem
como, a quantidade de espaços que demandam um maior consumo de energia elétrica como: refeitório, laboratórios de informática, equipamentos
específicos utilizados nos diversos cursos, biblioteca, o funcionamento do Campus no horário noturno, entre outros. Per si evidencia que, para a
climatização dos espaços edificados do Campus, bem como, para atender ao funcionamento em geral, é necessário reservar um valor relevante do
orçamento para cobrir esse custo. É cediço que a cada ano há um déficit do orçamento para custeio do Campus, consequentemente é extremamente
importante pensar em meios de otimizar o uso do orçamento, além de pensar em boas práticas administrativas e de sustentabilidade, conforme
evidenciado no presente estudo.
3 Área Requisitante
3.1 DIREÇÃO GERAL DO IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS
 
4 Descrição dos Requisitos da Contratação
 
4.1 O objeto do contrato deve atender às diretrizes estabelecidas:
4.1.1 Na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;
4.1.2 Na lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e
dá outras providências.
4.1.3 Na Resolução Normativa ANEEL nº 482, de 17 de abril de 2012 e atualizações.
4.2 A empresa contratada deverá possuir registro regular junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e também, em seu quadro
técnico, profissional legalmente habilitado, que emitirá Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para os serviços prestados
4.3 O objeto é classificado como serviço de engenharia por exigir profissional habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), responsável por sua execução.
4.4 Para atender à necessidade da Administração, à contratada (as) deverá (ão) estar cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
– SICAF, nos termos do § 1º do art. 1º do Decreto 3.722, de 09.01.2001, publicado no DOU de 10.01.2001;
4.5 Deverá contemplar critérios de sustentabilidade ambiental, sem perder de vistas os critérios da razoabilidade e proporcionalidade; tendo como base o
disposto na lei 12.349 de 15/12/2010 que introduziu o desenvolvimento nacional sustentável como objetivo das contratações públicas e o Guia Nacional
de Contratações Sustentáveis.
4.5 Atender ao disposto no Decreto nº 7.983, de 2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de
engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União.
4.6 A contratação do objeto inclui elaboração de projeto, com aprovação pela concessionária de energia elétrica, de um sistema de geração de energia
elétrica fotovoltaico conectado à rede, tipo On Grid, envolvendo orientação dos módulos, definição dos locais de instalação, estética, disponibilidade do
recurso solar, de forma produzir 30.000 KWh/mês de energia.
A comissão definiu 25.000Wh por mês o quantitativo necessário para (1) tornar o IFBA campus Eunápolis autossuficiente e (2) suprir um acréscimo de
5.000 KWh/mês para o consumo de energia de 20 aparelhos condicionadores de ar que serão instalados para climatizar 20 salas de aula. Esses valores
foram estimados com base nas faturas de energia elétrica mensais do campus. Foram consideradas as condições atípicas de utilização da energia elétrica
dos últimos 3 anos, a saber: (1) os meses de maio a agosto de 2019 foram considerados atípicos, face ao contingenciamento determinado pelo governo
federal nas verbas da educação no Brasil, e (2) os meses de março/2020 até a presente data agosto de 2021, com atividades presenciais suspensas no
Campus, decorrente da pandemia do COVID-19.
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A comissão definiu necessidade de inversores e módulos/placas/painéis reserva devido a necessidade de manutenção da geração plena do sistema,
considerando; i) A indisponibilidade de inversore(s) módulo(s)/placa(s)/painel(i)s do sistema causariam redução da capacidade de geração de energia,
obrigando o fornecimento desta parcela da energia pela concessionária; ii) A reposição dos equipamentos inversores e módulos/placas/painéis, será
através de processos de compra ou cobertura por garantia que não ocorreriam em tempo hábil para manter a geração plena do sistema, sendo o consumo
de energia não teria redução. iii)  A substituição destes componentes, estando disponíveis no campus, não requer mão de obra especializada, podendo ser
realizada pelos servidores ou terceirizados responsáveis pelos serviços de manutenção do campus.
4.7 O início da instalação do objeto da contratação, só será autorizado após aprovação do projeto executivo junto a concessionária de energia; e a
contratada deverá providenciar os documentos necessários para registro junto aos órgãos fiscalizadores e a concessionária.
4.8 O sistema deverá ser projetado para montagem em telhados existentes no IFBA Campus Eunápolis. Os telhados são do tipo; telhas cerâmicas modelo
colonial, apoiadas diretamente sobre laje que foi construída com inclinação de 16 graus (em ponto de telhado), e um sistema de travamento das telhas em
concreto magro. Os telhados foram adequados/reformados inciando em 2020 e concluindo em 2021 para receber o referido sistema. As áreas disponíveis
para montagem do sistema são: i) Bloco 5 – Prédio 1 – Área de telhado disponível com comprimento de 34 metros e largura de 10 metros, totalizando 340
metros quadrados. Prédio 2 – Área de telhado disponível com comprimento de 25 metros e largura de 10 metros, totalizando 250 metros quadrados; ii)
Bloco 6 – Área de telhado disponível com comprimento de 51 metros e largura de 10 metros, totalizando 510 metros quadrados; iii) Bloco 8 – Área de
telhado disponível com comprimento de 57 metros e largura de 10 metros, totalizando 570 metros quadrados; iv) Bloco 9 – Prédio 1 – Área de telhado
disponível com comprimento de 34 metros e largura de 10 metros, totalizando 340 metros quadrados. Prédio 2 – Área de telhado disponível com
comprimento de 13 metros e largura de 10 metros, totalizando 130 metros quadrados. Havendo necessidade de áreas adicionais podem ser
disponibilizados telhados de outras edificações. Croquis de localização dos blocos e telhados disponíveis em anexo.
 
Figura 1 – Localização dos Blocos no Campus Refazer esta figura no CAD JOEL
 

Fonte – Arquivos IFBA Campus Eunápolis
Figura 2 – Blocos disponíveis para implantação do Sistema de Geração FV 5, 6, 8 e 9. Refazer esta figura no CAD JOELFalta cota da largura dos telhados
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Fonte – Arquivos IFBA Campus Eunápolis

 

4.9 Estrutura do projeto para aquisição única, ou dividida em duas/três partes, conforme descrição abaixo:
4.9.1 Aquisição do sistema para geração de 30.000 KWh por mês, em compra única.
O projeto do sistema deverá ser estruturado de forma que os inversores sejam todos de potências iguais com um número de equipamentos entre 6 e 10
unidades trifásicas, devendo ser incluso no orçamento um inversor reserva idêntico aos projetados
A potência individual de cada módulos/placas/painéis, bem como sua potência total instalada, necessária para geração média de 30.000 KWh/mes
(quilowatts-hora por mês) deve ser definida pela empresa fornecedora, considerando a localização do IFBA Campus Eunápolis (latitude
-16.350035924888545 e longitude -39.57953805937083 ou 16° 22′ 23″ Sul, 39° 34′ 30″ Oeste), rendimento dos módulos e capacidade de geração para
esta localização geográfica. Devendo ser incluso no orçamento 5% da quantidade de módulos/placas/painéis, como unidades reserva idênticas às
projetados/instaladas para o sistema. Essa inclusão de reserva se faz necessária a fim de mitigar riscos em caso de quebra de placas/equipamentos, ou seja,
enquanto é solicitado a garantia, para que o Campus não perca em geração, a troca será realizada. É importante salientar também, que embora tenha o
prazo da garantia, pode ocorrer de no momento não ter mais os equipamentos no mercado disponível , ou então a empresa vencedora nem estar no
mercado. O Campus já passou por essa dificuldade, do seu parque fotovoltaico, houve quebra/defeito de duas placas, já foi realizada duas licitações e
ambas sem êxito, já que fora evidenciada a demanda e os dois itens foram deserto.
4.9.2 Aquisição do sistema para geração de 15.000 KWh por mês. Aquisição dividida em duas partes por indisponibilidade de recursos orçamentários para
aquisição única.
O projeto do sistema deverá ser estruturado de forma que os inversores sejam todos de potências iguais com um número de equipamentos entre 3 e 5
unidades trifásicas, devendo ser incluso no orçamento um inversor reserva idêntico aos projetados
A potência individual de cada módulos/placas/painéis, bem como sua potência total instalada, necessária para geração média de 15.000 KWh/mes
(quilowatts-hora por mês) deve ser definida pela empresa fornecedora, considerando a localização do IFBA Campus Eunápolis (latitude
-16.350035924888545 e longitude -39.57953805937083 ou 16° 22′ 23″ Sul, 39° 34′ 30″ Oeste), rendimento dos módulos e capacidade de geração para
esta localização geográfica. Devendo ser incluso no orçamento 5% da quantidade de módulos/placas/painéis, como unidades reserva idênticas às
projetados/instaladas para o sistema
4.9.3 Aquisição do sistema para geração de 10.000 KWh por mês. Aquisição dividida em três partes por indisponibilidade de recursos orçamentários para
aquisição única ou dividida em duas partes.
O projeto do sistema deverá ser estruturado de forma que os inversores sejam todos de potências iguais com um número de equipamentos entre 2 a 4
unidades trifásicas, devendo ser incluso no orçamento um inversor reserva idêntico aos projetados.
A potência individual de cada módulos/placas/painéis, bem como sua potência total instalada, necessária para geração média de 10.000 KWh/mes
(quilowatts-hora por mês) deve ser definida pela empresa fornecedora, considerando a localização do IFBA Campus Eunápolis (latitude
-16.350035924888545 e longitude -39.57953805937083 ou 16° 22′ 23″ Sul, 39° 34′ 30″ Oeste), rendimento dos módulos e capacidade de geração para
esta localização geográfica. Devendo ser incluso no orçamento 5% da quantidade de módulos/placas/painéis, como unidades reserva idênticas às
projetados/instaladas para o sistema
4.10.1 Os módulos deverão ser ensaiados de acordo com o RAC do Inmetro, e apresentar o respectivo registro;
4. 10.2 Todo custo de instalação, material, assessoria técnica e frete estará incluso na contratação.
4. 10.3 Garantia dos equipamentos; inversores entre 6 e 10 anos; módulos/placas/painéis acima de 10 anos; demais equipamentos e componentes
conforme código de defesa do consumidor.
5 Levantamento do Mercado
5.1 O presente estudo realizou um levantamento das soluções disponíveis no mercado. A necessidade de energia elétrica do IFBA-Campus Eunápolis é
suprida pela concessionária Coelba, sendo o consumo ativo mensal médio de 22.000,00 KWh (na ponta e fora da ponta), sem considerar o valor pago
pelos tributos incidentes sobre a fatura. Por outro lado, a depender do mês e do clima, as faturas do Campus, tendo por referência os meses de fevereiro a
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novembro, ficam entre R$ 23.000,00 a R$ 28.000,00 com todos os encargos, o mês de janeiro e dezembro ano, devido a férias acadêmicas, o valor
normalmente é inferior.
O Campus possui um pequeno parque fotovoltaico de geração de energia elétrica que produz mensalmente aproximadamente 480,94 kwh, que fornece
uma estimativa do rendimento de um sistema de geração nesta região, permitindo estimativa do porte do sistema autonomo.
O objetivo desse estudo é analisar a melhor opção de suprimento de energia alternativa para o Campus, a fim de reduzir custos, mas que também seja uma
opção menos agressiva ao meio ambiente. Para análise, foram avaliadas como opções: energias renováveis e não renováveis. Foram avaliadas as opções
de suprimento de energia consumida (KWh) e de demanda contratada (KVA), ambas adquiridas atualmente na COELBA
Em relação a energia em KWh buscou-se analisar o custo benefício das opções para atender ao consumo de energia do Campus Eunápolis, tendo por base
a estimativa de consumo de energia do ano de 2018 e 2019. Embora a conclusão do estudo seja em 2021, não foi utilizado com análise o consumo do
segundo semestre de 2019 e o ano de 2020, já que considerando que em 2019 houve o contingenciamento do orçamento, consequentemente houve
redução anormal do consumo e que em 2020, a partir do dia 19/03/2020, as atividades presenciais do Campus foram suspensas devido a pandemia do
COVID-19, ou seja, esse período não reflete a demanda efetiva da Instituição.
5.2 Uma opção, para suprir a demanda de energia, previamente analisada pela comissão, seria através de grupo motor gerador a diesel, no entanto, esta
opção apresenta como obstáculos: custo total de implantação de R$ 135.000,00, e custo mensal de combustível de R$ 8.400,00 (período noturno),
aproximadamente R$ 26.000,00 mensal só com combustível para manter os três turnos, sem considerar os custos necessários de manutenção, além de
requerer equipes de operação e manutenção, conforme detalhamento disposto no anexo abaixo:
Outrossim, essa opção, além de aquisição do equipamento, seria necessária a  contratação continuada de mão de obra para manutenção do equipamento,
além da contratação continuada de combustível, tornando-se mais custoso para o Campus.
5.3 Considerando que o Campus já possui um parque fotovoltaico, há a opção de ampliação do parque de geração de energia fotovoltaica, já existente,
utilizando a área de telhados dos blocos do Campus e a interligação da auto geração de energia a rede elétrica da concessionária Coelba (Companhia de
eletricidade do Estado da Bahia). O levantamento evidenciou que a Bahia está entre os estados com maior potencial para produção de energia elétrica a
partir da energia solar fotovoltaica. A região do extremo sul baiano, mesmo com alta incidência de chuvas, é um local com ampla capacidade para
utilização de energia fotovoltaica. A cidade de Eunápolis está localizada no extremo sul baiano na microrregião da Costa do Descobrimento. Outro fator
relevante a ser ponderado, foi que o Campus é bastante extenso, e para ampliação poderão ser utilizados os telhados dos blocos construídos. As principais
razões ao se optar pelo uso de sistemas de geração fotovoltaicos de energia elétrica são:
i) Redução da despesa mensal com energia elétrica a médio e longo prazo no campus;
ii) A fonte de energia proposta é limpa e renovável;
iii) Atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas no campus, na área de energias renováveis e seus impactos ambientais.
A matriz energética mundial provém, ainda, majoritariamente de fontes não renováveis como: petróleo e seus derivados, carvão mineral, gás natural e a
nuclear, fontes não renováveis e consideradas de elevados impactos ambientais, que constituem as maiores fontes emissores de gás carbônico, que
provoca o efeito estufa e aquecimento global, e consequentemente as mudanças climáticas. Várias discussões colocam em xeque o futuro da matriz
energética mundial, todavia abrem espaço à pesquisa de fontes alternativas para geração energia, entre elas, a solar fotovoltaica.
Para ampliação do parque fotovoltaico para suprir a demanda de consumo do Campus, per si evidencia que inicialmente teria o custo com aquisição da
contratação do serviço incluindo a elaboração de projetos, equipamentos, que seria investimento (despesa de capital), por outro lado, essa seria uma
despesa inicial, mas que o custo benefício compensa para a Instituição, principalmente considerando o fator econômico e sustentável.
Para cobrir o consumo noturno, já que a fotovoltaica produz energia diurna, seria necessário verificar outra opção paralela a fotovoltáica. Os sistemas
conectados à rede da concessionária On Grid requerem manter se conectados à rede da concessionária com demanda contratada mensal  de 130 KVA, a
custo de R$ 4.382,57 . Para suprimir o custo desta demanda contratada foram, previamente analisada pela comissão, as opções: i) Através de grupo motor
gerador a diesel, no entanto, esta opção apresenta como obstáculos: custo total de implantação de R$ 135.000,00, e custo mensal de combustível de R$
8.400,00 (período noturno) sem considerar os custos necessários de manutenção, além de requerer equipes de operação e manutenção, conforme
detalhamento no item anterior. Outrossim, essa opção, além da aquisição do equipamento, seria necessária contratação continuada de mão de obra para
manutenção do equipamento, além de contratação continuada de combustível. ii) Implantação de um biodigestor, caldeiras e geradores, opção também de
elevados custos de implantação, operacional e de manutenção, com outros aspectos relevantes que seria a biomassa necessária para produção de metano,
que nosso Campus não produz quantidades suficientes, e ainda há o risco operacional de caldeiras que não é recomendado para uma escola, sendo por isto
esta opção descartada. iii) Banco de baterias que custos elevados, além da durabilidade máxima de 5 anos, o que inviabiliza esta opção. 
No entanto a opção pela ampliação fotovoltáica foi a opção mais viável.
Observa que para subsidiar a análise foi anexada pesquisa de preços geral , tendo por base o planejamento constante no item PAC 2021, anexo 1951387,
anexo I do estudo.
Outrossim, consta também pesquisa de preço direto a fornecedor (foram coletada duas propostas preliminares  de preços) , considerando as
especificidades do consumo e da demanda, e no painel de preços há dificuldade da pesquisa, por ser muito específico a demanda. As pesquisas detalhadas
constam nos anexos,  1972138e 1972141 anexo II e III do presente estudo, na qual evidencia orçamento tendo por base a demanda atual, bem como
inclusão da estimativa de demanda com ar condicionado em 20 salas que serão instalados.
 
6 Descrição da solução como um todo
6.1 A matriz elétrica brasileira apresenta uma estrutura de participação de fontes renováveis versus não renováveis inversa em relação à matriz mundial,
pois cerca de 87% da matriz brasileira é de fontes renováveis, enquanto a matriz elétrica mundial detém somente 13% de participação em energias
renováveis. Segundo o relatório BEN - Balanço Energético Nacional ciclo 2019 ano base 2018, da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), em parceria
com o Ministério de Minas e Energia (MME), a fonte de energia solar obteve crescimento da ordem de 298% de 2017 para 2018, ficando, portanto, com a
maior taxa de elevação na matriz energética de 2018. A eólica cresceu 14,4%, seguida pela hidráulica, com 4,1% e, na sequência, a bioenergia, com 2,4%.
No sistema fotovoltaico, a transformação da radiação solar em eletricidade é direta. Para tanto, é necessário adaptar um material semicondutor
(geralmente o silício) para que, na medida em que é estimulado pela radiação, permita o fluxo eletrônico (partículas positivas e negativas). Todas as
células fotovoltaicas têm, pelo menos, duas camadas de semicondutores: uma positivamente dopada e outra negativamente dopada, formando uma junção
eletrônica. Quando a luz do sol atinge o semicondutor na região dessa junção, o campo elétrico formado permite o estabelecimento do fluxo eletrônico,
antes bloqueado, e dá início ao fluxo de energia na forma de corrente. Sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica são chamados de sistemas
ONGRID ou GRID-TIE, operam em paralelismo com a rede de eletricidade. Diferentemente dos sistemas autônomos. Os sistemas conectados são
empregados em locais já atendidos por energia elétrica, por não possuírem dispositivos de armazenamento de energia (baterias), todo o excedente de
energia produzida pelo sistema é injetado na rede elétrica, ou no caso de usinas fotovoltaicas, toda a energia produzida.
Esse sistema é basicamente constituído por um conjunto de módulos fotovoltaicos, onde radiação proveniente do sol incide nos e estes irão gerar a energia
potencial elétrica em tensão contínua (VCC), um grupo de inversores,  convertem tensão contínua para tensão alternada senoidal (VCC-VCA), na
frequência e tensão da rede elétrica onde será feita a conexão, além das caixas de junção e dispositivos de proteção e de medição da energia produzida,
além de atender os requisitos de operação impostos pela concessionária de energia a que este sistema esteja interligado.
Caso o prédio em questão utilize toda a energia produzida pelo sistema gerador, não haverá excedente para ser injetado na rede da concessionária. Caso
contrário, a energia passará por um medidor bidirecional, localizado no padrão de entrada, que irá realizar a medição e o balanço da quantidade de energia
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que está sendo enviada para a rede da concessionária e/ou recebida pelo cliente.
Os dispositivos de proteção são utilizados para proteger o sistema de geração fotovoltaica, as instalações da edificação de interligação e a rede elétrica da
concessionária. Geralmente são compostos de disjuntores, relés de sobre corrente e dispositivos de proteção contra surto (DPS).
No Brasil, as fontes alternativas mais promissoras e que recebem incentivos governamentais para implantação, são a energia eólica e a energia solar
fotovoltaica. A Bahia está entre os estados com maior potencial para produção de energia elétrica a partir da energia solar fotovoltaica, por ser um estado
com ampla incidência solar, localizada entre o trópico de capricórnio e linha do equador. A região do extremo sul baiano, mesmo com alta incidência de
chuvas, é um local com ampla capacidade para utilização de energia fotovoltaica. A cidade de Eunápolis está localizada no extremo sul baiano na
microrregião da Costa do Descobrimento.
No Brasil, têm sido registradas diversas crises energéticas, devido a crises hídricas que provocam redução na capacidade de geração, e consequentes
elevações nas tarifas de energia elétrica (bandeiras) quando a geração deste déficit é realizada através das termoelétricas, movidas por combustíveis
derivados de petróleo, energia de custo mais elevado que a hidrelétrica e danosa ao ambiente.
Na geração de energia fotovoltaica não existe crise, já que a fonte de energia é o sol. O processo de geração fotovoltaica é simples de baixo custo de
produção e manutenção os equipamentos têm longa vida útil podendo ser superior a 20 anos e garantias de longo prazo, porém o custo de implantação é
impactante, por isto sua viabilidade técnica/econômica e de médio para longo prazo.
Os sistemas de geração fotovoltaica que estão sendo implementados com estímulo das políticas governamentais, são estruturados para operação sem
armazenamento de energia. Como a energia é produzida durante o dia, e uma parcela considerável dela é consumida no período noturno, o excedente de
geração no período diurno é entregue às concessionárias e retornam ao cliente gerador no período noturno. Nesta modalidade 100% da energia excedente
entregue à concessionária é devolvida ao cliente sem nenhum custo. A concessionária tem o ônus de redistribuir esta energia a outros clientes, e quando o
cliente gerador necessitar ela deve restituir esta energia ao mesmo, as empresas concessionárias utilizam seu sistema e não recebem contrapartida dos
clientes geradores. Recentemente, como política fiscal de incentivo a geração fotovoltaica pelo governo federal, a energia devolvida ao cliente gerador não
é tributada, e é revendida pela concessionária com os respectivos tributos, o que torna o negócio atrativo também para as concessionárias.
Para implantação de um sistema de geração fotovoltaica alguns aspectos técnicos devem ser considerados, como:
I) Suprimento no período noturno;
II) Área para instalação;
III) Fontes de recursos orçamentários; e
IV) Custo benefício do sistema.
V ) Remuneração do investimento
I) Suprimento no período noturno;
O primeiro aspecto técnico a ser considerado, suprimento no período noturno, é de grande valia para o presente estudo, considerando que o Campus
Eunápolis mantém em funcionamento, suas atividades acadêmicas até as 22:00. Outrossim, para o suprimento no período noturno existem algumas
possíveis fontes a serem consideradas. Como primeira alternativa foi considerada o suprimento pela Coelba, e instalação de um sistema para produção de
toda a energia a ser consumida. Sendo o excedente diurno entregue à concessionária, e o consumo noturno suprido pela mesma. Nesta modalidade, é
necessário manter o vínculo de fornecimento com a concessionária, o que produz um custo constante que é a demanda contratada de 130 KW, ou seja,
mesmo não existindo o consumo de potência ativa (KWh), o custo mensal para a Instituição seria de R$ 4.382,57, referente ao mês 03 2021.
A segunda opção, para suprir a demanda de energia no período noturno, seria através de grupo motor gerador a diesel, no entanto, esta opção apresenta
como obstáculos: altos custos de instalação e custo operacional mensal apenas com combustível estimado de R$ 8.400,00, além de requerer equipes de
operação e manutenção, conforme detalhamento disposto no anexo I do presente estudo.
Como terceira opção, para suprir a demanda noturna, paralelo a fotovoltaica, seria a implantação de um biodigestor, caldeiras e geradores, opção também
de elevados custos de implantação, operacional e de manutenção, com outros aspectos relevantes que seria a biomassa necessária para produção de
metano, que nosso Campus não produz e ainda há o risco operacional de caldeiras que não é recomendado para uma escola, sendo por isto esta opção
descartada.
Por derradeiro, a opção mais adequada, conforme análise da comissão, para suprimento noturno, é a interligação do sistema da concessionária COELBA.
II) Área para instalação;
Partindo para análise do 2º aspecto técnico necessário para ampliação fotovoltaica, “área para instalação”. O IFBA Campus Eunápolis dispõe de
edificações construídas com cobertura apoiadas em lajes, capazes de suportar as cargas de instalação e manutenção das placas solares. Considerando que o
Campus possui edificações antigas, e já pensando em mitigação de riscos; em 2020, a partir de diálogo com a comissão e evidências sobre qual
localização seria a melhor para instalação das placas e se haveria necessidade de troca, a Gestão já realizou a troca preventiva de telhados do bloco 8
conforme evidenciado nas imagens conforme anexo II.
III) Fontes de recursos orçamentários;
Ao analisar o 3º aspecto técnico necessário para ampliação fotovoltaica, “ fontes de recursos orçamentários”, considerando que o crédito necessário é de
despesas de capital, e a princípio o Campus Eunápolis recebe crédito de despesas correntes, para manutenção básica, pelo custeio normal do Campus não
seria possível o valor total do investimento. Por outro lado, considerando que o investimento em ampliação fotovoltaica, consequentemente irá
proporcionar uma economia nas despesas de manutenção básica, e considerando que no Exercício de 2021 ainda há previsão de permanecer suspensas as
atividades presenciais até o final do 1º semestre, e que da mesma forma que o Campus realizou remanejamento de sobra orçamentária de 2020 de custeio
para investimento, a gestão também irá realizar remanejamento de sobra de custeio de 2021 para investimento, a fim de suprir a demanda da ampliação
fotovoltaica, per si evidencia a possibilidade de atendimento a demanda. Cumpre salientar também, que a comissão analisou a possibilidade de a licitação
ser realizada por módulos, ou seja, o valor a ser despendido, não precisará ser na sua totalidade, e de acordo com análise junto ao setor de compras, a
melhor modalidade de licitação para objeto seria o Pregão SRP, que consequentemente proporciona a Instituição a possibilidade de executar alguns
módulos em 2021 e concluir em 2022.
IV) Custo benefício do sistema   
Partindo para análise do 4º aspecto técnico, “Custo benefício do sistema”, cumpre salientar que para determinação do custo de instalação do sistema os
parâmetros utilizados foram: i) Fator de ampliação de 53 vezes a energia efetivamente gerada pelo sistema de geração fotovoltáica existente, para tender
consumo atual estimado em 25.000KWh e 10,6 vezes para suprir o aumento de consumo na climatização de 20 salas de aula.. iii) Custo de implantação do
sistema existente, anexo III, R$ 20.000,00, com capacidade instalada de 279.840 Wp. O custo final foi estimado em R$1.272.000,00.
V) Remuneração do Investimento
Os orçamentos/ pesquisas de preços em anexo informam de forma detalhada sobre a remuneração do investimento.
7 Estimativas das quantidades a serem contratadas
Para determinação das quantidades a serem contratadas pelo Campus Eunápolis, foi necessário realizar um levantamento inicial do custo médio mensal
com energia elétrica, divididos em dois momentos: tendo por base a demanda atual do Campus e a projeção da demanda futura; e tendo por base a
demanda atual, incluindo a futura instalação de ar condicionado nas salas de aulas.
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Foram analisadas faturas de meses anteriores, sendo considerados os períodos de março a dezembro 2018 e janeiro a abril 2019.  Os meses de maio a
agosto de 2019 não foram considerados, pois, os consumos foram atípicos face ao contingenciamento determinado pelo governo federal nas verbas da
educação no Brasil, foram estabelecidas regras de utilização de energia elétrica, que geraram condições anormais de trabalho, com desconforto e restrições
no uso dos equipamentos elétricos, que produzem redução de qualidade no processo ensino aprendizagem. Os dados utilizados estão condensados na
tabela 1. Em ato contínuo não foram evidenciados os meses de março/2020 até a presente data abril/2021, considerando a suspensão das atividades
presenciais no Campus, em 19/03/2020, decorrente da pandemia do COVID-19. Cumpre salientar que a primeira análise tem como referência o custo
estimativo com a demanda atual do Campus, sem considerar as salas de aulas, uma vez que não há ar condicionados nas salas de aulas, somente
ventiladores. Por outro lado, a Gestão pretende adquirir ares condicionados para todas as salas de aulas, essa futura demanda também será evidenciada
pelo presente estudo.
 
Tabela 1 – Dados de consumo e demanda de energia elétrica 2018 e 2019, em Watts e Reais.

 

Tabela 2 – Determinação do consumo médio mensal, em Watts, sem considerar estimativa de consumo com ares condicionados nas salas de aulas

      Fonte : Próprio autor

O padrão de cores utilizado na tabela 1 de identificação foi: Azul – meses considerados para análise; Verde meses com bandeira verde; Amarelo para
meses com bandeira amarela e Vermelho os meses com bandeira vermelha, fatores que interferem no preço final e podem ser recorrentes nas faturas
futuras. A média mensal de consumo de energia ativa (KWh) no período considerado foi de 25.713,71KWh, considerando 14 meses, sendo de abril de
2018 a abril de 2019 . Para determinar o porte do parque de geração necessário para suprir este consumo de potência ativa, foram utilizados os dados de
geração do sistema existente em nosso campus. Como compilado na tabela 3.
 Tabela 3 – Dados de geração de energia ativa (KWh) no parque fotovoltaico existente.
 

      Fonte : Próprio autor
O parque de geração fotovoltaica existente no campus IFBA- Eunápolis, possuem uma capacidade instalada de 5,28KW, e está em operação a mais de
dois anos, porém foram considerados os dados do ano 2019, considerando o contigenciamento do orçamento realizado em 2019 e suspensão das
atividades presenciais ocorridas em março de 2020.  A geração efetiva mensal é de 480,95KWh, com o consumo mensal de 25.713,71KWh, seria
necessária a ampliação deste parque em 53 vezes, para atender a demanda atual, salientando que esta ampliação não está considerando a futura instalação
de ares condicionados nas salas de aula que elevariam o consumo em 5.000 KWh, ou um acréscimo de 10,6 vezes o sistema existente, para suprir o
aumento de consumo na climatização de 20 salas de aula.
O parque existente de geração fotovoltáica do Campus, teve um custo na época de R$ 20.000,00, conforme nota fiscal anexo IV do presente
estudo, 1193022.
Os fatores determinantes da efetiva geração de energia de parque fotovoltaico, que elencamos com principais: duração do dia ao longo do ano, presença de
nuvens, sombreamento, ângulo de incidência do sol, já estão considerados, para o parque a ser instalado, pois, as condições de montagem serão similares
ao parque existente.
Estimativa de geração de energia ativa (KWh) para atender futura demanda salas de aula. Foi considerada a instalação de 20 aparelhos condicionadores de
ar de 60.000 Btus, com potência de 5.800 Watts, que nestas condições apresentaria um consumo de 0,9KWh, operando 12 horas por dia (3 turnos de 4
horas), durante 22 dias por mes, cujo consumo estimado seria de 4.752 KWh.
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8 Estimativa do Valor da Contratação
Considerando o disposto no item anterior, no qual foi evidenciado de forma detalhada a estimativa da quantidade a ser contratada, para suprir a demanda
atual da Instituição, sem considerar as salas de aulas, será necessário a ampliação do parque fotovoltaico em 53 vezes, , para tender consumo atual
estimado em 25.000KWh e 10,6 vezes para suprir o aumento de consumo na climatização de 20 salas de aula. . iii) Custo de implantação do sistema
existente, anexo III, R$ 20.000,00, com capacidade instalada de 279.840 Wp, tendo por base o custo atual do painel fotovoltaico do Campus, o valor
estimado para contratação a princípio seria de R$1.272.000,00. Por outro lado, a comissão realizou pesquisa de preço diretamente a fornecedores, uma vez
que por ser uma demanda específica e que vários fatores influenciam, a realização da pesquisa no painel de preços se torna mais difícil de encontrar os
mesmos parâmetros.
8.1 Foram realizados dois orçamentos para demanda a ser contratada, conforme anexos 1951371 e 1951377 do estudo em análise e anexos II e III do ETP
digital.
9 Justificativa para o parcelamento ou não da contratação
9.1 A partir da análise da comissão, foi evidenciado que o parcelamento do objeto da contratação não representará perda da economia e não haverá
prejuízos técnicos, uma vez que havendo o parcelamento, consequentemente haverá maior competitividade e economia de escala.
9.2 Outro ponto analisado, é que será importante a separação na licitação em módulos, sendo que estes módulos corresponderão a metragem específica
dos telhados dos blocos que receberão as placas, a saber:  Blocos 08 (Matemática), Bloco 9 (Laboratório Física/Química e Gabinetes) telhados lado norte,
conforme evidenciado no item 4 (Descrição requisitos da contratação).
9.3 Outro fator importante para o parcelamento, é quanto a disponibilidade orçamentária, de forma que o Campus poderá ir executando por módulos, de
acordo com o remanejamento orçamentário de custeio para investimento e até a vigência da ata de registro de preços.
9.4 Foi analisado também pela comissão, que com o parcelamento, haverá a possibilidade de várias empresas serem contempladas, a princípio foi
ponderado se haveria risco técnico, por serem instalados equipamentos de marcas e modelos diferentes. A comissão, evidenciou que não haveria
problemas, já que para cada módulo haverá projeto específico, conforme evidenciado no estudo em análise.
10 Contratações Correlatas ou Interdependentes
O IFBA Campus Eunápolis ainda não realizou diretamente contratação do objeto em análise, por outro lado, no Campus Eunápolis, há instalação de
parque fotovoltaico composto por 22 placas de 240 W e um inversor. Os equipamentos foram instalados em 2017, adquiridos pelo Campus/Salvador,
conforme nota fiscal constante no anexo IV.
 
11 Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
11.1 A demanda constante como objeto da contratação, ampliação fotovoltaica, foi devidamente inserida no Plano Anual de Contratações, item nº 1012,
conforme evidenciado no anexo IV. O plano também foi devidamente enviado ao Ministério da Economia em 2020 e publicado no site institucional
conforme link https://portal.ifba.edu.br/eunapolis/textos-fixos-campus-eunapolis/prestacao-de-contas/relatorio-para-publicacao.pdf.
12 Resultados Pretendidos
12.1 Com a ampliação do parque fotovoltaico do Campus Eunápolis, que tem como objetivo atender toda a demanda de consumo de energia atual do
Campus, exceto, pretende –se inicialmente gerar um resultado econômico para o Campus de quase 10% sobre o orçamento total disponível, considerando
o orçamento de 2019 e 2020, já que para o orçamento de 2021, com previsão de corte, o impacto seria superior a 10%, uma vez que em estado normal das
atividades, o Campus estima um gasto anual de mais de R$ 300.000,00 de energia elétrica. Cumpre salientar que este gasto, não contempla instalação
de condicionadores de ar nas salas de aulas, tampouco a utilização de câmara frigorífica instalada no refeitório, ou seja, o gasto anual do Campus, é para
atividades básicas.
12.2 Paralelo ao resultado econômico, há o fator sustentável, uma vez que o Campus poderá utilizar de fonte renovável para suprir todo o consumo de
energia elétrica, que é proveniente da fonte de energia limpa e mais abundante, a luz do sol. Em ato contínuo, o Campus estará atendendo a promoção do
desenvolvimento sustentável e a boas práticas administrativas. O Campus só precisará manter a contratação de demanda mínima com concessionário,
devido o uso noturno.
12.3 Outro resultado pretendido é a melhoria da climatização dos ambientes de trabalho e ensino do Campus, que consequentemente poderá proporcionar
a temperatura adequada e agradável as salas de aulas, melhorando o bem estar dos discentes e docentes, uma vez que com o orçamento atual do Campus,
não seria possível pensar em climatização das salas de aulas com ar condicionados.
13 Providências a serem adotadas
13.1 O Campus já iniciou em 2020, de forma planejada, as trocas dos telhados para recebimento da ampliação fotovoltaica, o bloco 8 de Matemática já foi
efetivamente trocado as telhas, conforme anexo IV. Sobre a troca de telhado dos outros blocos, foi iniciado em abril/2021 e concluído em junho/2021,
através do contrato de manutenção eventual do Campus. Dessa forma com a troca do telhado, proporcionará maior segurança na instalação da ampliação
fotovoltaica, mitigando riscos futuros.
13.2 O Campus já possui em seu quadro de pessoal efetivo, servidores tecnicamente capacitados para acompanhar a execução do contrato.
13.3 O Campus permanecerá com contrato com a concessionária somente da demanda contratada atual de 130 KVA para atender a demanda noturna e
após instalação dos ar condicionados nas salas de aulas, a demanda deverá ser aumentada para 170 KVA. 
14 Possíveis Impactos Ambientais
14.1 A energia solar possui baixos impactos ambientais, uma vez que é a fonte de energia que possui menor emissão de poluentes. Por outro lado, cumpre
salientar que nenhuma fonte de energia renovável está inteiramente livre de impactos ambientais, já que para produção de energia são necessários
equipamentos para captação, no caso específico do presente estudo, as placas fotovoltaicas. No entanto, o Campus, poderá adotar medidas para reduzir o
impacto ambiental, principalmente quanto ao reaproveitamento de equipamentos de energia solar como placas, inversores ou descarte sustentável no final
de sua vida útil.
15 Declaração de Viabilidade da Contratação
15.1 Diante do exposto neste Estudo Técnico Preliminar, declara-se ser VIÁVEL a contratação  de sistema de geração alternativa de energia elétrica (
energia fotovoltaica) em contraponto ao fornecimento de energial atual por concessionária, com objetivo de reduzir custos, pensar numa produção
renovável e que gere menos impacto ambiental, tornando o Instituto Federal de Educação,Ciência e Tecnologia da Bahia- Campus Eunápolis
autossificiente em geração de energia elétrica para as atividades acadêmicas e administrativas, sendo necessário permanecer com a concessionária
somente a demanda contratada existente, para suprir a demanda noturna.
 
Equipe de Planejamento da Contratação
 
Cherly Marcos Bozi (Assistente em Administração)

https://portal.ifba.edu.br/eunapolis/textos-fixos-campus-eunapolis/prestacao-de-contas/relatorio-para-publicacao.pdf
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CPF: 603.005.315-91
Joel Nogueira Gonçalves (Docente- Engenheiro Elétrico)        
CPF: 351.048.996-91
Leonardo Matias de Jesus (Técnico Laboratório de Física),
CPF: 005.848.815-41
Guillermo Van Erven Cabala (Docente- Engenheiro Mecânico)
CPF: 899.133.537-34
Fernanda Borges de Araújo (Contadora)
CPF: 057.523.716-35
 
 
ANEXO I - Plano Anual de Contratações 1951387
ANEXO II- Orçamento/ Pesquisa de Preços
ANEXO III- Orçamento/Pesquisa de Preços
ANEXO IV- Imagens manutenção telhados
 

 
 
 

 
 
ANEXO V- Levantamento de custos de suprimento noturno com Grupo Motor Gerado
 
1 ) GRUPO GERADOR CABINADO E SILENCIADO BAMBOZZI A DIESEL COM PERKINS - 125KVA
Marca: Perkins
Modelo: BA125DT-P
Ref: BA125DT-P
Garantia: 1 Ano para defeito de fabricação
Disponibilidade: Em até 45 dias após confirmação de pagamento.
R$ 74.988,70 à vista (5%) de desconto
ou 12x de R$ 7.322,73 com juros
Painel Automático – QTA Quadro de Transferência Automático:
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sem painel de QTA - R$ 78.935,47
com painel de QTA - R$ 90.303,80

CARACTERÍSTICAS DA CABINE SILENCIADA

Cabine com tratamento anti – corrosivo e pintura por processo eletrostático,
Saída lateral de ar quente e escape.
Ventilação forçada por ventilador acoplado no radiador do grupo gerador.
Conexão externa do grupo gerador por janela de inspeção externa e barramento no painel QTA.
Nível de ruído á 7 metros, 85 db.
Montado em base única, com tratamento anti – corrosivo e acoplamento motor x gerador direto SAE 3/11,5”.
A base é montada em conjunto de 4 Coxins de 1 tonelada, que elimina qualquer vibração do Grupo Gerador.

MOTORIZAÇÃO
•         PERKINS 1104A-44TG2 
 •          4 Cilindros 
 •          Injeção Direta 
 •          Aspiração Natural 
 •          Consumo em plena carga 26 Litros 
 •          Potência 158CV

CARACTERÍSTICAS DO GERADOR

•           Gerador EISE (brushless) 50/60Hz ( 127/220V ) ou ( 220/380V ) 
 •           Potências 123/113/91 KVA ( Standy-by / prime / contínua )    
 •           Cos σ=0,8, 4 polos 1 mancal; 
 •           Regulador eletrônico de tensão com proteção de baixa frequência; 
 •           Manutenção reduzida; 
 •           Alta capacidade de arranque de motores elétricos; 
 •           Trabalho contínuo; 
 •           12 terminais religáveis; 
 •           Tensão de saída em +/- 1% do valor nominal ajustada, podendo se ajustada em até +/- 15% da tensão nominal.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA BASE

•            Dique de contenção para todo volume de óleo combustível e óleo de Carter em caso de vazamento, com dreno;
 •            Tanque de óleo combustível em polietileno ( 150 litros - 6 horas de autonomia ), fácil retirada para manutenção; 
 •            Pontos de içamento para guincho e empilhadeira; 
 •            6 pontos para fixação da base.

 

CARACTERÍSTICAS DO PAINEL DE COMANDO AUTOMÁTICO (QTA) - ITEM OPCIONAL

•            Transferência automática de energia em caso de falha da concessionária; 
 •            Estabilização do motor após retorno da concessionária; 
 •            Pré-aquecimento do motor para partida em carga; 
 •            Disjuntor de proteção do gerador; 
 •            Opção de comando bay pass para partida manual; 
 •            Configuração simplificada utilizando controlador DSE configuration suite PC software; 
 •            Monitoramento de combustível, tensão da rede ou gerador FF e FN, frequência da rede, bateria; 
 •            Proteção de alta temperatura do motor, baixa pressão do óleo e baixa tensão na bateria; 
 •            Carregador de bateria inteligente 
 •            Contatores de 330A

Peso aproximado: 1160 KG
Medidas aproximadas ( c x l x p )  - 2200 x 1020 x 1557
OBSERVAÇÕES - Acompanha Bateria
2 ) GRUPO GERADOR CABINADO E SILENCIADO START A DIESEL COM CUMMINS - 125KVA



17/11/2021 12:08 SEI/IFBA - 1972142 - Estudo Técnico Preliminar

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2355128&infra_sis… 10/10

GRUPO GERADOR DIESEL 125KVA 

Modelo: STM-C125-60
Standby (KVA / KW): 125/100
Potência nominal de saída (KVA / KW): 113/90
Tensão de saída (V): 220/380/440V 127 (neutro)
Consumo de diesel (L / H): 18L/H
Motor marca: Cummins
Modelo do motor: 6BT5.9-G2
No. de cilindros: 6L
Diâmetro (mm): 102
Curso (mm): 120
Cilindrada (L): 5,88
Fluxo de ar de exaustão (/ min): 148
Comprimir fluxo de ar (m3/min): 5,8
Esgotar Vazão de Gás (m3/min): 14
Maior temperatura dos gases de escape (m3/min): 510
Capacidade de óleo de lubrificação (G): 16,4
Capacidade de Água de Resfriamento (L): 28
Carregador de Bateria (V): 24
Potência máxima (kW): 100
Regulador de Velocidade: Elétrica
Dimensões C × A × L (mm): 2240×980×1473
Peso (Kg): 1200
Ruído db (A): ≤75

Em 27 de agosto de 2021.
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