Sumário executivo – Relatório 1: Planejamento e Estruturação
Como aproveitar os benefícios dos projetos de energia solar fotovoltaica?
Relatório 1: A revolução da energia solar fotovoltaica no Brasil - Como as
cidades podem se beneficiar? - Parte 1: Planejamento e Estruturação
✓ Como avaliar diferentes modelos de negócio para energia solar fotovoltaica.
✓ Passo a passo: como planejar e desenvolver projetos fotovoltaicos, incluindo os
aspectos de regulação, de governança e técnicos.
•
•
•
•
•
•

•
•

Contexto nacional sobre a energia solar fotovoltaica;
Benefícios para os municípios;
Leis e regulações do setor fotovoltaico no Brasil;
Modelos de negócio que podem ser adotados pelos municípios;
Por onde começar: governança e planejamento inicial em 7 passos;
Aspectos técnicos e dimensionamento: análise de viabilidade técnica e
econômica em 8 passos;
Guia passo a passo para dimensionamento preliminar de sistemas fotovoltaicos;
Casos de sucesso no Brasil.

Relatório 1: Introdução

Os municípios são importantes atores no combate às mudanças climáticas
Cidades: 75% das emissões globais de GEE (REN21, 2019), sendo dois terços do setor
energético (IPCC, 2018).
Matriz elétrica brasileira: predominantemente renovável (83%), mas não é diversificada
e depende da produção hídrica em grande escala (EPE, 2019); depende de combustíveis
fósseis em períodos de baixa pluviosidade.
Logo, a adoção nacional de energia solar fotovoltaica é fundamental para diversificar a
matriz elétrica, reduzindo emissões e custos com eletricidade.
Matriz Elétrica Brasileira (Sistema de
Informações de Geração da ANEEL, 2020)

Relatório 1: Introdução
E qual é o papel da energia solar fotovoltaica?
✓ Energia solar fotovoltaica: maior crescimento da
década entre as fontes renováveis;
✓ Preço: diminuiu significativamente, cerca de 82%
entre 2010 e 2019;
✓ Capacidade de energia solar fotovoltaica:
crescimento exponencial no Brasil desde que a
geração distribuída foi regulada em 2012;
✓ Brasil: grande potencial para a geração de energia
FV.

Preços do sistema fotovoltaico por gama nominal de acordo com o estudo de mercado fotovoltaico
brasileiro do Instituto IDEAL (IDEAL, AHK-RJ, 2019)

A implantação da energia solar fotovoltaica distribuída tem uma série
de benefícios para os municípios brasileiros
✓ Benefícios socioeconômicos

✓ Benefícios ambientais

GERAÇÃO CENTRALIZADA

Relatório 1: Benefícios da energia solar para os municípios

→ Contribuições Nacionalmente
Determinadas (iNDC)

GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

✓ Outros
benefícios:
segurança
energética,
confiabilidade da rede local, comprometimento do
município com o meio ambiente.

Relatório 1: Regulação de geração distribuída no Brasil
No Brasil, os sistemas de geração distribuída
tornaram-se uma realidade com a resolução
REN 482/2012 da ANEEL
•

•

Modalidades de geração distribuída
de acordo com a REN 482/2012 e
REN 687/2015 da ANEEL
Compreendendo o atual processo de
revisão da REN 482/2012 da ANEEL

Relatório 1: Regulação de geração distribuída no Brasil
Quais são as modalidades de geração distribuída de acordo
com a REN 482/2012 e REN 687/2015 da ANEEL?
• Geração junto à carga;

• Empreendimento com
múltiplas unidades
consumidoras;

• Autoconsumo remoto;
• Geração compartilhada:
consórcios e cooperativas.

Compreendendo o atual processo de revisão
da REN 482/2012 da ANEEL

Relatório 1: Por onde começar: governança e planejamento inicial
Quando um município considera a instalação de um ou mais sistemas fotovoltaicos, há diversos aspectos a serem
considerados, conforme apresentado por 7 passos no relatório
PASSO 1 Governança: Estabelecer uma Unidade de Gestão
de Projetos multidisciplinar.

PASSO 5 Envolvimento dos stakeholders: Elaborar um
plano de comunicação é essencial.

PASSO 2 Estabelecendo objetivos e prazos claros: Por que
FV? Qual o objetivo? Quais os motivos? Quais os impactos?
Quais os prazos e expectativas?

PASSO 6 Decidindo onde implementar: Pequenas áreas
com elevado potencial ou implantação em larga escala? É
necessário avaliar critérios.

PASSO 3 Quadro legal: Serão necessárias legislações
próprias? E as restrições ambientais e do local de
instalação?

PASSO 7 Decidindo quando implementar: Definir uma
linha temporal preliminar.

PASSO 4
Considerações preliminares sobre o
financiamento: O recurso virá de onde? O governo local
está aberto a modelos inovadores? Existem requisitos para
os financiamentos?

Relatório 1: Aspectos técnicos e dimensionamento do sistema fotovoltaico
Uma vez realizado o planejamento inicial, o município deve considerar os detalhes técnicos do projeto fotovoltaico,
compreendido em 8 passos no relatório
PASSO 1 Modalidade de geração distribuída:
O Sistema gerador de energia solar fotovoltaica e a
unidade consumidora estão no mesmo local?

PASSO 2 Consumo de eletricidade: Calcular e compreender o
consumo de energia elétrica das unidades consumidoras.
PASSO 3 Irradiação solar: Quanto de energia solar a área
desejada recebe em um determinado período?
PASSO 4 Potência nominal no sistema FV: Estimar a potência
necessária para atender a produção de eletricidade.

PASSO 5 Área necessária: Qual é a área necessária para atender a
potência requerida?

Relatório 1: Aspectos técnicos e dimensionamento do sistema fotovoltaico
Uma vez realizado o planejamento inicial, o município deve considerar os detalhes técnicos do projeto fotovoltaico,
compreendido em 8 passos no relatório
PASSO 6 Telhado ou solo? Avaliar se o local escolhido atende aos
requisitos do sistema.
PASSO 7 Medidas e considerações de segurança: Dependendo do
local onde o sistema fotovoltaico é instalado, diferentes questões
são consideradas.
PASSO 8 Reavaliação: Existem pontos a serem reconsiderados no
projeto? Dependendo do caso, é preciso voltar ao PASSO 1
novamente.

Sumário executivo – Relatório 2: Tecnologia e Financiamento
Capacitando as cidades a implementar projetos fotovoltaicos
Relatório 1: A revolução da energia solar fotovoltaica no Brasil - Como as
cidades podem se beneficiar? – Parte 2: Tecnologia e Financiamento
✓ Visão geral e exaustiva dos aspectos tecnológicos dos projetos fotovoltaicos.
✓ Aprofundamento dos modelos de negócio e opções de financiamento.
•

•
•
•

Aspectos técnicos: exigências da empresa executora, projeto básico, descrição
dos equipamentos, serviços e TdR;
Compra, financiamento e implantação em detalhes: opções de financiamento,
PPP, aluguel de ativos, investimento próprio, PEE, avaliação do porte da usina;
Casos de sucesso no Brasil;
Boas práticas relativas às licitações e contratações.

Relatório 2: Aspectos técnicos
Especificação técnica
A especificação técnica é um documento
essencial que deve ser anexado ao
processo de licitação para a construção de
sistemas fotovoltaicos.

Relatório 2: Aspectos técnicos
Exigências da empresa executora
As exigências da empresa executora
devem apresentar as qualificações
mínimas esperadas da empresa que será
contratada para execução do projeto
•

Gerenciamento

•

Metodologia

•

Experiência

•

Equipe

•

Documentos e
segurança do trabalho

•

Cronogramas e prazos

Relatório 2: Aspectos técnicos
Projeto básico
O projeto básico visa orientar a empresa executora em
termos das características técnicas esperadas
•

Proposta de integração FV

•

Estudos das áreas disponíveis

•

Descrição do sistema FV

•

Expectativa de geração de
energia

Relatório 2: Aspectos técnicos
Projeto básico
O projeto básico visa orientar a empresa executora em
termos das características técnicas esperadas
•

Proposta de integração FV

•

Estudos das áreas disponíveis

•

Descrição do sistema FV

•

Expectativa de geração de
energia

Layout demonstrativo 3D do posicionamento dos módulos FV para a proposta de
um sistema FV sobre uma cobertura

Estrutura orientativa proposta para fixação de módulos FV

Relatório 2: Aspectos técnicos
Descrição dos equipamentos
Os principais equipamentos que devem ter suas características
mínimas e requisitos descritos são apresentados nesta seção
•

Módulo FV

•

Condutores

•

PV Module

•

Transformadores

•

Inversor

•

Quadro elétrico

•

Componentes de proteção

•

•

Conectores

Sistema de aquisição e análise
de dados (SAAD)

Relatório 2: Aspectos técnicos
Serviços
Todos os serviços que são de responsabilidade da integradora
devem ser previstos e listados detalhadamente
✓ Estudos preliminares

Relatório 2: Aspectos técnicos
Serviços
Todos os serviços que são de responsabilidade da integradora
devem ser previstos e listados detalhadamente
✓ Execução do projeto

Relatório 2: Aspectos técnicos
Serviços
Todos os serviços que são de responsabilidade da integradora
devem ser previstos e listados detalhadamente
✓ Serviços pós-instalação

Relatório 2: Aspectos técnicos
Melhores práticas na elaboração de TdR
O Termo de Referência (TdR) define as especificações do projeto e contém os elementos
necessários para o sucesso de aquisição e implementação do sistema
✓ Requisitos para verificar a qualificação técnica dos proponentes

✓ Requisitos mínimos de qualidade ou desempenho

Relatório 2: Compra, financiamento e implantação

A segunda seção do relatório apresenta diferentes modelos de negócios e
opções de financiamento para projetos FV em municípios

Relatório 2: Compra, financiamento e implantação
Financiamento do projeto
Tanto para o financiamento nacional quanto para o
internacional o modelo de negócio é igual
Financiamento nacional

✓ BNDES: FINEM, FUNDO
CLIMA
✓ Agências de fomento,
bancos de
desenvolvimento e Caixa
Econômica Federal

Financiamento internacional
✓ Fundos de Investimento

✓ Bancos Internacionais de
Desenvolvimento

Relatório 2: Compra, financiamento e implantação
Parceria Público-Privada
O modelo de Parceria Público-Privada (PPP) vem ganhando cada vez mais espaço em
investimentos privados nos municípios
✓ BOT (Built, Operate and Transfer)
✓ PPP de geração distribuída com
as concessionárias de
distribuição

Relatório 2: Compra, financiamento e implantação
Aluguel de ativos
O modelo de locação de ativos é uma
espécie de contrato atípico que é
bastante inovador

Relatório 2: Compra, financiamento e implantação

Investimento próprio
O financiamento de projetos a partir de
investimento com recursos do tesouro próprio
é bastante comum entre os municípios

PEE
O Programa de Eficiência Energética (PEE) é uma
grande oportunidade para municípios realizarem
projetos de GD

Relatório 2: Compra, financiamento e implantação
Avaliação do porte da usina por
modelo financeiro recomendável
Cada forma de viabilizar financeiramente o projeto
possui vantagens e desvantagens

Boas práticas relativas às licitações e
contratações
Aspectos importantes que devem ser considerados
ao preparar os Termos de Referência e outros
documentos de licitação

Casos de sucesso
Algumas cidades brasileiras já se beneficiam da energia solar fotovoltaica
“Curitiba Mais Energia”
Projeto de modernização da Prefeitura de Curitiba no
contexto do PEE
✓ Sistema de energia solar fotovoltaica

✓ Iluminação

C40 CFF: Projeto de sistemas fotovoltaicos em um aterro
desativado e quatro terminais rodoviários

✓ Sistema de energia solar fotovoltaica

Resultados do projeto

Resultados esperados do projeto

Casos de sucesso
Geração distribuída e eficiência energética
através de PPP em Fortaleza

Guerreira Zeferina – Complexo residencial
de habitação social em Salvador

Parceria PPP para 15% de redução nos custos de
eletricidade

Reduzir os custos de eletricidade para famílias
de baixa renda

✓ 7 usinas fotovoltaicas

✓ Geração de energia fotovoltaica

✓ 8 sistemas fotovoltaicos no telhado de escolas

✓ Eficiência energética

Resultados esperados do projeto
Resultados do projeto

Casos de sucesso

Conclusão
As mudanças climáticas já estão provocando graves
consequências, que continuarão a agravar-se na ausência de ações
concretas

A importante decisão de explorar o grande potencial da energia
solar fotovoltaica coloca os municípios como líderes da inovação e
sustentabilidade, além de proporcioná-los inúmeros benefícios
sociais, econômicos, ambientais e estratégicos.
Neste sentido, os convidamos a conhecer os relatórios e guias A
revolução da energia solar fotovoltaica no Brasil - Como as cidades
podem se beneficiar? - Parte 1: Planejamento e Estruturação e
Relatório Final - Produto de Aprendizado 2.
PT https://www.c40cff.org/knowledge-library/a-revoluco-da-energia-solar-fotovoltaica-no-brasil-como-as-cidades-podem-se-beneficiar
EN https://www.c40cff.org/knowledge-library/the-solar-pv-revolution-in-brazil-how-cities-can-take-advantage
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