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Guia de viabilidade e análise financeira  
Para soluções fotovoltaicas solares (PV)  
em edifícios municipais 
 

 

 

Por que falamos de soluções solares municipais? 

O desenvolvimento de energia renovável a escala é a ação de maior impacto que as cidades 
podem tomar na  descarbonização de seu setor energético, segundo o informe de C40 Deadline 
2020 . Isto destaca a importante oportunidade de equipar os edifícios com sistemas de geração 
de energia renovável, como a energia solar fotovoltaica (PV), especialmente com a rápida 
diminuição dos gastos das tecnologias de energia renovável. 

Conforme as Diretrizes de Recomendações Estratégicas de C40 Strategic Recommendations 
Guidelines, as cidades de C40 devem liderar mediante o exemplo o desenvolvimento de soluções 
PVs solares nos edifícios municipais. O uso de espaços de cobertura infra utilizados para gerar 
eletricidade com PVs solares pode reduzir os gastos de energia e gerar retornos financeiros, ao 
tempo que ajuda a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e a melhorar a qualidade do ar 
de uma maneira rentável. Tais projetos são não fundamentais para fazer crescer os mercados 
locais e criar capacidades, gerar empregos de alta qualidade e educar os residentes sobre os 
benefícios e o funcionamento dos PVs solares. 

Sobre esta guia 

Esta guia tem como objetivo ajudar o pessoal da cidade a realizar uma análise financeira e de 
viabilidade de alto nível sobre o desenvolvimento da energia solar fotovoltaica em edifícios 
municipais e proporcionar um lugar de partida útil para planificar um projeto de energia solar 
fotovoltaica municipal. Proporciona uma guia passo a passo para a implementação de projetos 
solares em edifícios municipais e não ressalta os recursos e ferramentas existentes.  

Passos chave para a implementação de projetos solares municipais  
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Passo 1

•Determinar o potencial solar
•Identificar e priorizar os edifícios de propiedade da cidade para a análise e avaliar a capacidade de 
energia solar e o potencial de geração de energia.

Passo 2

•Realizar análises financeiras
•Avaliar a viabilidade financeira  dos investimentos em energia solar fotovoltaica em edifícios 
selecionados e identificar projetos que sejam financeiramente viáveis.

Passo 3

•Decidir o modelo de negócio e o enfoque de financiamento
•Avaliar o modelo de negócio e as opções de financiamento tais como a propiedade direta e de terceiros, 
os acordos de compra de energia e a energia gerada pela comunidade e escolher que papel –
proprietário, comprador ou facilitador – deve desempenhar a cidade ou o município.

Passo 4

•Plano de aquisições e execução de projetos
•Envolver os mais importantes estados ou secretarias da cidade, com o fim de planificar o compromisso 
dos stakeholders, para decidir sobre o enfoque de aquisição, integrar os aspectos de adaptação e 
resiliência e quantificar os benefícios do projeto.

https://www.c40.org/other/deadline_2020
https://www.c40.org/other/deadline_2020
https://cdn.locomotive.works/sites/5ab410c8a2f42204838f797e/content_entry5ab410fb74c4833febe6c81a/5efa6f2c47491a00ac039139/files/C40_Strategic_Recommendations_July_2020.pdf
https://cdn.locomotive.works/sites/5ab410c8a2f42204838f797e/content_entry5ab410fb74c4833febe6c81a/5efa6f2c47491a00ac039139/files/C40_Strategic_Recommendations_July_2020.pdf
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O que esta guia não é/não faz. 
 
Este documento deve ser visto como uma guia informativa para o pessoal da cidade e os 
stakeholders no desenvolvimento de soluções PV solares a nível municipal, ajudando a entender 
as oportunidades para o desenvolvimento in situ em sua cidade e desta maneira priorizar 
projetos. Antes de continuar com a busca, aprovação e financiamento para um edifício ou sede 
específica, as cidades devem realizar uma completa análise da viabilidade técnica e financeira. 
Isto se explica no passo 4. 
  

Um sistema fotovoltaico solar (PV) é um sistema de energia que gera eletricidade a partir da energia 
solar. Inclui painéis solares, que transformam a luz solar em eletricidade, um inversor, que 
transforma a energia gerada de corrente direta a corrente alterna, e a montagem, os fios e outros 
acessórios elétricos necessários. Também \se pode combinar com uma bateria ou outras soluções 
de armazenamento.  
 
O sistema se caracteriza por:  

- Sua capacidade nominal, que é a máxima produção de eletricidade que pode ser gerada 
pelo sistema em condições ideais1 e se mede em kilovatios-pico ou kWp (ou qualquer outro 
multiplicador de vatios-pico, por exemplo, megavatios-pico ou gigavatios-pico) 

- Sua capacidade, que é a máxima potência elétrica que o sistema pode produzir em 
condições locais e se mede em quilowatts ou kW 

- O potencial de geração de eletricidade anual ou o rendimento energético, que é a 
quantidade de eletricidade que se pode produzir durante um ano e se mede em quilowatts-
hora ou kWh. É o resultado da capacidade do sistema e seu fator de capacidade, que é uma 
medida da frequência com a que funciona um gerador de eletricidade (normalmente 10.7% 
-23.9% do tempo, com uma média de 18%1) 
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Neste passo, a cidade ou o município identifica edifícios para a implementação do projeto de 
energia solar fotovoltaica e quantifica a capacidade solar fotovoltaica e o potencial de geração 
anual de energia.  

Seleção e priorização de edifícios: A seleção dos primeiros edifícios a incluir na análise pode 
responder às metas da cidade1, incluindo por exemplo: 
o Todos os edifícios de propriedade da cidade para cumprir com um ambicioso objetivo de geração 

solar e mostrar liderança; 
o Edifícios com grandes telhados para obter uma alta geração de energia solar e economias de 

escala; 
o Lugares visíveis ou edifícios educativos para capacitar e promover a energia solar entre a 

população; 
o Lares de baixos ingressos e centros comunitários para a equidade e a justiça ambiental; ou. 
o Instalações de atenção de emergência para aumentar a resiliência. 

Os funcionários públicos não devem recopilar informação sobre os edifícios mediante enquetes 
realizadas por profissionais especialistas e através do acesso a recursos tais como planos de 
construção, gerências de planejamento e o departamento ou secretaria municipal2 com o fim de 
considerar os seguintes critérios: 

Critérios Para revisar Priorizar 

Acessibilidade 
ao teto ou 
cobertura  

O instalador/operário deve poder aceder 
facilmente ao teto ou a as zonas do teto 
para sua instalação, manutenção e 
funcionamento. 

Priorizar aqueles edifícios com tetos 
facilmente acessíveis. 

Sombra A porcentagem de sombra (por exemplo, 
de edifícios vizinhos) afetará 
negativamente ao rendimento do sistema 
solar a instalar-se. 

Priorizar edifícios com sombra mínima. 

Estado e 
antiguidade do 
teto 

O teto deve estar em capacidade de 
suportar o peso de todo o sistema e ser 
adequado para a instalação fotovoltaica. 
Também poderia requerer reparação. 

Priorizar os edifícios que têm tetos 
estruturalmente sólidos, já que os painéis 
solares fotovoltaicos podem ser pesados.  

Dependendo de sua idade, o teto poderia 
requerer ou estar em processo de 
renovação. 

Priorizar os edifícios destinados à renovação 
e integrar a instalação solar no projeto de 
substituição/reparação do teto.   

Conexão 
elétrica 

O edifício deve ter uma conexão eléctrica 
com capacidade de incluir o sistema solar. 

Priorizar edifícios com conexões elétricas 
que tenham suficiente capacidade para 
incluir tanto energia solar como da rede, 
situados em lugar conveniente, com espaço 
no painel para incluir um 
disjuntor/diferencial/breaker para um 
circuito fotovoltaico e onde seja possível 
conectar-se à rede para injetar os 
excedentes de eletricidade. 

 
1 RMI Renewables Acelerator 
2 Para uma análise mais detalhada das pautas e análise inicial, os funcionários podem utilizar a ferramenta de seleção de lugares solares municipais 
desenvolvida  pelo Rocky Mountain Institute (RMI).  

 

Passo 1 Determinar o potencial solar 

https://citirenewables.org/
https://citirenewables.org/resources/municipal-solar-site-selection-tool-mssst/
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Avaliação do potencial solar: Há muitas maneiras de quantificar a capacidade solar fotovoltaica e 
o potencial de geração. Esta guia se centraliza nos métodos que os funcionários públicos podem 
realizar utilizando ferramentas e informação disponível ao público para uma análise detalhada 
da viabilidade solar. O diagrama de fluxo da análise se encontra na seguinte figura. 

 

 

 

  

 

 

  

 
 
Após a identificação das edificações para a análise, o próximo passo é recopilar a seguinte 
informação como se mostra no diagrama de fluxo anterior. 

A área da cobertura disponível se pode medir utilizando a ferramenta de regra de Google 
Earth e Google Earth Pro Desktop ou NREL PVWatts Draw Your System tool. Com estas 

ferramentas,  a do teto se pode medir unindo pontos de referência na  imagem satelital do teto, 
como se mostra na  seguinte figura.  

Com Google Earth e Google Earth Pro, não é possível medir as dimensões da zona da cobertura, 
como a largura e a longitude da cobertura.  

Enquanto se mede a área ou as dimensões da cobertura, é importante evitar qualquer área que 
possa ter sombra pelas árvores ou edifícios próximos e/ou estruturas no teto, tais como chaminés 
– lareiras - e estruturas de elevadores. Também é importante deixar um espaço no perímetro da 
cobertura (0.5-1-metros, sujeito à normativa local e as condições do teto) para a segurança, 
visibilidade e acesso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver um vídeo de 
demonstração de 
Google Earth aqui e 
outro vídeo para a 
ferramenta NREL aqui 

Medir a área do teto utilizando 
PVWatts, Google Earth ou 

Google Earth Pro 

Quantificar a densidade 
elétrica utilizando as 

diretrizes Identificar os 
edifícios para o 
desenvolvimento de 
energia solar 
fotovoltaica 
https://teams.micros
oft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_
Mjk5ZjBmMzctMmYy
OC00NTU2LWFkZjMt
ZmY4M2RiYTRiNzY1
%40thread.v2/0?con
text=%7b%22Tid%22
%3a%22bdf7a972-
fb42-4622-b5f2-
0f73a2e35213%22%

2c%22Oid%22%3a%
2244aab31f-8bc1-
496b-8000-
8e38510160ab%22%
7d 

Quantificar da capacidade 
fotovoltaica utilizando 

PVWatts 

Calcular a capacidade 
fotovoltaica (área do teto 

x densidade elétrica) 

Cuantificar o yield anual de 

energia utilizando PVWatts 

MÉTODO 2 

MÉTODO 1 

Calcular azimut utilizando 
Google Earth Pro 

Calcular a geração de 
energia anual (capacidade 
FV solar x yield específico) 

Determinar a inclinação dos 
painéis 

Determinar o yield 
específico utilizando 

PVGIS 

https://earth.google.com/web/
https://earth.google.com/web/
https://www.google.co.uk/intl/en_uk/earth/versions/#download-pro
https://pvwatts.nrel.gov/index.php
https://vimeo.com/464128240
https://vimeo.com/464150705
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A densidade de potência se refere à capacidade solar média de PV (kWp) por m2. Este 
valor depende das dimensões do painel, a potência nominal deste, a inclinação do painel e 

o tipo de teto (plano ou inclinado). Existem pautas disponíveis para os valores aproximados de 
densidade de potência para diferentes tipos de painéis e tetos. Estes dependem do mercado local, 
por isso, os funcionários ou pessoal da cidade devem comprovar se existe alguma guia disponível 
para seu contexto local. A seguinte tabela mostra pautas genéricas de densidade de potência para 
diferentes sistemas e tipos de teto baseados na literatura3 e pode ser utilizado pelo pessoal da 
cidade: 

 

O acimut ou azimut é o ângulo medido no sentido dos ponteiros do relógio o norte real 
na  direção que dá o sistema fotovoltaico. Um ângulo azimut de 180° se utiliza em uma 

matriz orientada ao sur, 0° é para uma 
matriz orientada ao norte, 90° é para oeste 
ou oriente, enquanto  que 270° é para o 
oeste ou ocidente. A orientação dos 
edifícios se pode medir utilizando a 
ferramenta de regra na  versão de escritório 
de Google Earth Pro desenhando uma linha 
através  da borda do teto (no sentido dos 
ponteiros do relógio) com a orientação dos 
painéis  solares. Se o edifício estiver no 
hemisfério sul, os painéis devem estar 
orientados ao norte, se no hemisfério norte, 
os painéis devem estar orientados ao sul. O 
“título” ou “Heading” na ferramenta de 
regra de Google Maps (como se mostra na figura) menos 90 graus é o azimut dos painéis solares.  

 

A inclinação do painel depende do tipo de teto. Se o teto estiver 
inclinado, a inclinação ou pendente do painel seria igual ao 

ângulo de inclinação do teto. O ângulo de passo se pode calcular vendo 
o edifício desde o exterior ou utilizando a vista de rua de Google e 
medindo a elevação vertical e a horizontal do teto.  

Inclinação do teto 
(elevação 

vertical/horizontal) 
4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 

Ângulo (°) 18.4 22.6 26.6 30.3 33.7 36.9 39.8 42.5 45 

Se o teto for plano, os painéis se podem montar no ângulo desejado. Para maximizar a geração 
de energia, o ângulo de inclinação dos painéis solares deve estar o mais próximo possível da 
latitude da localização do edifício. Contudo, uma maior inclinação pode ocasionar cargas de 

 
3 Módulo NREL 3: Avaliação detalhada do lugar, validação do projeto e permissões 

 Teto inclinado (kWp/m2) Teto plano (kWp/m2) 

Silicio cristalino 0.12 0.09 

Película fina 0.10 0.07 

Horizontal run

Vertical 
rise

Pitch 
angle

Veja um vídeo de demonstração aqui 

https://www.nrel.gov/docs/fy18osti/71690.pdf
https://www.nrel.gov/docs/fy18osti/71690.pdf
https://vimeo.com/464155107
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vento mais altas e a sombras automáticas, por isso, os painéis acostumam montar-se em 
inclinações mais baixas, por exemplo, 10-20°.  

O rendimento específico (kWh/kWp/ano) se refere à quantidade de eletricidade (kWh) 
que se produz por cada kWp de capacidade solar fotovoltaica instalada em um ano. Isto 

se pode calcular usando a ferramenta PVGIS introduzindo a informação de localização, 
inclinação/pendente do painel e o azimut. Leve em consideração que a ferramenta PVGIS 
descreve o azimut relativo ao sul em lugar de ao norte como se descreve anteriormente. Para 
calcular o azimut em relação com o sul, se deduzem 180 grados do azimut em relação com o 
norte. A ferramenta não proporciona informação anual sobre irradiância solar (kWh/m2). 

 

Utilizando os 5 pontos de dados descritos anteriormente, o pessoal da cidade pode quantificar 
a capacidade máxima de energia solar fotovoltaica e o rendimento energético anual: 

 

Método 1: A capacidade solar fotovoltaica pode calcular-se multiplicando a densidade de 
potência por uma zona de teto adequada. O rendimento energético anual se pode calcular 
multiplicando a capacidade solar fotovoltaica pelo rendimento específico. O método 1 pode 
ser preferido quando o pessoal da cidade requeira mais flexibilidade e capacidades de 
personalização nos insumos. 

𝑺𝒐𝒍𝒂𝒓 𝑷𝑽 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒚 = 𝑷𝒐𝒘𝒆𝒓 𝒅𝒆𝒏𝒔𝒊𝒕𝒚 𝒙 𝑨𝒗𝒂𝒊𝒍𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒓𝒐𝒐𝒇 𝒂𝒓𝒆𝒂 

𝑨𝒏𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒚 𝒚𝒊𝒆𝒍𝒅 = 𝑺𝒐𝒍𝒂𝒓 𝑷𝑽 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒚 𝒙 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄 𝒚𝒊𝒆𝒍𝒅 

 

Método 2: O pessoal  da cidade não pode usar a ferramenta NREL PVWatts para calcular 
automaticamente a capacidade solar PV uma vez que se desenha um área da cobertura – 
usando um valor predeterminado incrustado para a densidade de potência incorporada na  
ferramenta. Com a introdução do azimut e a inclinação do painel, a ferramenta não pode 
calcular a informação de rendimento energético anual sem uma entrada de rendimento 
específica. O método 2 é mais adequado para uma análise mais rápida e menos intensivo de 
insumos. 

 

Após completar este passo, o pessoal da cidade terá uma lista priorizada de lugares e o potencial 
solar PV de cada lugar.   

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP
https://pvwatts.nrel.gov/
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O objetivo deste passo é determinar a viabilidade financeira dos investimentos  em energia solar 
fotovoltaica em edifícios municipais selecionados, observando indicadores como o valor atual 
líquido (VAN - NPV em inglês), o período de amortização e a taxa interna de rentabilidade (TIR - 
IRR em inglês). 

Para a análise, é necessária a seguinte informação:  
 

Dados anuais, mensais ou por hora sobre o consumo de eletricidade do edifício durante 
pelo menos um ano e qualquer projeção de alterações na demanda futura de energia 
resultante de programas tais como: 
o Programa de eficiência energética: Se a cidade/município planeja melhorias na  

eficiência energética do edifício, estas devem ser levadas em conta para não sobre 
dimensionar o sistema de geração solar.  

o Programa de eletrificação: Se o município planeja eletrificar a carga térmica de seus 
edifícios ou existem planos para ter pontos de carga de veículos elétricos nos edifícios 
municipais, isto levaria a um aumento na demanda futura de eletricidade.  

 

Normativa/regulação local relativas aos sistemas solares in situ, tais como: 
o Políticas de medição neta (net metering), faturamento neto (net billing) e tarifas de 

alimentação (feed-in): O pessoal  da cidade deve explorar se há incentivos financeiros 
para a energia solar gerada (feed-in tariffs), se for possível injetar energia excedente 
à rede, e se for assim, se houver mecanismos de remuneração para o excesso de 
eletricidade (como net metering ou net billing). Se existe uma política de net metering, 
a capacidade solar fotovoltaica que se pode instalar pode ser de até 100% da carga 
energética do edifício. Se existe uma política de net billing e/ou se pode vender 
energia excedente à rede, a capacidade solar fotovoltaica pode alcançar o potencial 
solar fotovoltaico total da cobertura. Se não existir nenhum dos anteriores, o sistema 
solar fotovoltaico deveria ser dimensionado a 15-35% da carga de energia anual – 
dependendo da carga de energia diurna do edifício1. 

o Limitações de tamanho e conexão: As empresas de serviços públicos ou as regulações 
podem limitar o tamanho de um sistema solar in situ que se pode conectar à rede e 
podem ter limitações máximas de capacidade do sistema. 
 

Tamanho do sistema de geração solar: A máxima capacidade solar fotovoltaica 
identificada no Passo 1 nem sempre é o tamanho ótimo para o projeto, devido a razões 

como o perfil por hora da demanda de eletricidade do edifício, alterações futuras na demanda de 
energia, ou restrições regulatórias sobre o tamanho dos sistemas de energia distribuída ou sobre 
a possibilidade de injetar o excesso de energia na rede. 

 

Custos de capital e operacionais: Os gastos de capital (CAPEX) cobrem os gastos de 
aquisição e instalação do sistema de geração solar e otros gastos de melhoria da 

infraestrutura, tais como melhoras do painel de serviço, melhoras do transformador, substituição 
do teto e melhorias estruturais necessárias. O sistema corre com os gastos operacionais (OPEX) 
para o funcionamento, manutenção, substituição do inversor e supervisão do rendimento. Estes 
gastos diferem de uma região a outra: O pessoal da cidade deve realizar uma pesquisa de 
mercado para determinar o custo de instalação local por capacidade kWp e o custo operacional 

Passo 2 Realizar as análises financeiras 
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anual por capacidade kWp ou geração de energia em kWh. A taxa de inflação ou a taxa de 
aumento dos gastos de O&M não são necessárias para calcular os gastos operacionais futuros. 

 

Informação sobre tarifas e outros preços da energia, incluindo os preços futuros 
previstos na energia: Os sistemas fotovoltaicos solares in situ permitem aos ocupantes 

dos edifícios reduzir a quantidade de eletricidade que se compra na rede. Conhecer a tarifa de 
eletricidade do edifício é essencial para determinar os gastos de eletricidade evitados. A 
informação sobre o preço da eletricidade pode ser obtida da fatura da energia ou do provedor de 
energia. O pessoal da cidade não precisa estimar o aumento ou diminuição do preço da 
eletricidade durante o período de análise (os próximos 25-30 anos) para quantificar os futuros 
gastos de eletricidade evitados ou poupados. 

 

Taxa de desconto: Esta é a taxa à que a cidade desconta o valor futuro de todos os gastos 
e economias futuros. O pessoal da cidade pode determinar a taxa de desconto como a 

rentabilidade dos investimentos que destinaram a outros projetos mediante a designação de 
capital ao investimento solar fotovoltaico. Um exemplo é a taxa de juros que se obteria de um 
banco para o capital. A mesma taxa de desconto se aplica geralmente a todos os investimentos 
em infraestrutura em uma cidade para permitir a comparação e se pode obter por parte do 
departamento de finanças ou secretaria da fazenda. 

 

Taxa anual de degradação do painel e duração prevista do sistema (período de análise): 
A taxa de degradação é a quantificação da diminuição da produção de energia ao longo 

do tempo e é essencial para uma análise financeira precisa. Uma maior taxa de degradação 
significa menos energia produzida durante a vida útil do sistema e menos eletricidade evitada, 
comparada à da rede, fator que reduz as economias. O pessoal da cidade ou funcionários públicos 
deve verificar qualquer diretriz para seu contexto local, mas pode utilizar uma tarifa genérica de 
0.5% - 1%4. O período de análise é a vida financeira do projeto em anos, que pode ser até a vida 
útil prevista do sistema de geração solar – ao redor de 25-30 anos. 

 
 
 
 
 
 
  

 
4 Como se identifica na literatura. 
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Utilizando esta informação, o pessoal da cidade pode realizar uma análise financeira como se 
demonstra no seguinte diagrama de fluxo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O VAN/NPV, a TIR/IRR e o período de amortização (calculado determinando em que ano o fluxo 
de caixa acumulado se torna positivo) são indicadores de viabilidade financeira que permitirão 
que o pessoal da cidade avalie a viabilidade econômica do investimento solar fotovoltaica em 
edifícios municipais.  

A ferramenta financeira solar municipal C40 pode ser utilizada pelo pessoal da cidade para 
realizar a análise financeira utilizando os dados descritos anteriormente. A ferramenta se pode 
descarregar do “C40 Knowledge Hub” e inclui informação detalhada sobre como utilizá-la. Outras 
ferramentas incluem o NREL REOPT Lite e o Solar Financial Simulator. “REopt” lite proporciona 
análise financeira para múltiplas tecnologias RE e não somente PV solar. Avalia a viabilidade 
econômica do PV conectado à rede, o vento e a armazenagem da bateria. O “Solar Financial 
Simulator” pode analisar a viabilidade financeira do projeto em diferentes tipos de financiamento 
tais como, propriedade direta, financiamento de dívida, contrato de compra de energia, 
arrendamento. Estes diversos modelos de negócio se exploram mais adiante no seguinte passo. 

 
Uma vez que o pessoal da cidade tenha feito a análise de todos os edifícios selecionados, as 
seguintes perguntas devem ajudar a priorizar projetos potenciais: 
  

o Cumpre o período de amortização as expectativas de investimento financeiro da cidade? 
o Cumpre a TIR/IRR o umbral econômico da cidade para os projetos municipais? 
o É negativo ou positivo o VAN/NPV? Uma VAN/NPV negativa indica que custaria mais 

instalar e manter o sistema que as economias realizadas, onde uma positiva indica que 
seria menos custoso construir e operar o sistema que continuar sem ele. 

   

Passo 1: Análise do 
potencial solar FV  Tamanho do sistema 

Geração anual de 
energia 

Consumo anual de 
energia 

Regulação 

Excesso de energia 
solar exportada à rede 

 

Consumo em lugar de 
energia solar gerada 

Tarifa de energia e 
alterações em preços 

Taxa de inflação 

Custos anuais 

Ingresos anuales 
 Costos anuales Ingressos anuais 

Utilidade anual 

Incentivos financeiros 
pela energia exportada 

e gerada 

Ahorros por 
eletricidade evitada 

Poupanças por 
eletricidade evitada 

Fluxo de caixa 
acumulado 

Análise de ponto de 
equilíbrio e período de 

amortização 

Valor presente neto e 

Taxa Interna de 
Retorno 

Taxa de desconto 

https://c40.my.salesforce.com/sfc/p/#36000001Enhz/a/1Q000000gRfW/9y6DYKHCe7nFDS5Kv9k3TKczvsDUCBTDxWi1Y8fO78U
https://reopt.nrel.gov/tool
http://www.solarprojectbuilder.org/index.php/calculator/
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O objetivo deste passo é selecionar um modelo de negócio e um enfoque de financiamento para 
os edifícios selecionados. Isto requer primeiro selecionar o papel que o governo municipal 
desempenhará no projeto, que dependerá de uma série de critérios (a capacidade da cidade para 
mobilizar CAPEX, marco legal/regulatório etc.):  

Proprietário: Neste papel, a cidade financia, possui e opera sistemas fotovoltaicos solares 
em seus edifícios e utiliza a energia solar gerada para seu próprio consumo. As perguntas 

relevantes a considerar incluem: 
 

o Possui o município recursos próprios suficientes para fazer este investimento de capital? 
Se for negativo, o município pode obter um empréstimo ou emitir bônus? 

o Permitem a normativa/regulações o desenvolvimento de energias renováveis no lugar? 

o É possível utilizar a eletricidade gerada para o autoconsumo e se pode injetar o excesso 
à rede? 

o Existe algum incentivo financeiro como a medição neta (net metering)? 
 

Comprador: Esta categoria situa a cidade como um demandante da eletricidade gerada 
em vez de ser dono do sistema em si, que é instalado e propriedade de um terceiro. A 

cidade compra a eletricidade a terceiros desenvolvedores em virtude de um acordo privado de 
compra de eletricidade por cabo (PPA) em lugar. A cidade não pode alugar o sistema solar por 
uma cota mensal de um terceiro desenvolvedor sob um modelo de negócio de aluguel. As 
perguntas que devem considerar-se incluem, entre outras: 
 

o Está permitida a propriedade de sistemas solares por parte de terceiros? Existe 
apetite/mercado local para modelos de negócio de propriedade de terceiros? 

o Pode o município alugar a cobertura de edifícios públicos a um terceiro e existe alguma 
limitação no tempo de duração do aluguel da cobertura?  

o Está permitido que o município alugue os painéis? (somente aplicável ao aluguel ou lease) 
o É possível retirar o sistema solar fotovoltaico ao final do período de aluguel(lease)/ou ao 

final do PPA? 
o Está autorizado o município a comprar energia a um terceiro que não seja seu provedor 

de energia? Está autorizada a venda física de energia por fora do medidor através de um 
cabo privado entre o sistema de geração solar e o edifício? (Aplica somente a PPA por 
cabo privado in situ) 

 

Facilitador: Um terceiro conjunto de modelos de negócio, como a energia comunitária, 
situa de maneira estratégica as cidades como agentes ponte. Isto envolve os membros da 

comunidade para desenvolver um projeto solar PV em edifícios de propriedade da cidade, 
financiado através de ações vendidas aos membros da comunidade. A energia gerada pode ser 
vendida à cidade para o consumo do edifício (os membros da comunidade recebem lucros de 
seus investimentos com as ações que possuem) ou pode ser oferecida em forma de créditos 
faturas de energia dos membros da comunidade. As perguntas que devem considerar-se incluem, 
entre outras: 
 

o Permitem as regulações/normas a transferência de créditos de energia da planta solar 
fotovoltaica em edifícios municipais nas faturas de energia dos membros da comunidade 
participantes (virtual net metering)? 

Passo 3 Selecionar o modelo de negócio e o enfoque de financiação 
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o Está permitido que o município proporcione retorno financeiro aos membros de sua 
comunidade? 

o O projeto possui uma escala interessante para a participação de múltiplos investidores 
privados? 
 

Além do mais, o pessoal da cidade deve avaliar as regulações locais e as condições de 
financiamento para determinar o modelo de negócio e o enfoque de financiamento mais 
adequados. O pessoal da cidade não pode realizar uma pesquisa de mercado e publicar uma 
solicitação de informação se se considera um modelo de negócio de propriedade de terceiros 
como PPA e leasing. Para mais detalhes sobre múltiplos modelos de negócio e enfoques de 
financiamento, o pessoal  da cidade pode consultar o Manual do Modelo de Negócio de Energia 
limpa C40 (disponível em Inglês, Espanhol e Português) e a Guia de aquisição do acelerador de 
RMI.  

https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Clean-Energy-Business-Model-Manual
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Clean-Energy-Business-Model-Manual
https://c40.my.salesforce.com/sfc/p/#36000001Enhz/a/1Q000000MjAT/QIfrzY7k49oiBoCgiU8j2.0pOmsb8UeOUcuCubiCrrU
https://c40.my.salesforce.com/sfc/p/#36000001Enhz/a/1Q000000kV89/g1mMXEuqzuCpWr4hUXL89_aGK6Tw59spASYprlgSxkc
https://c40.my.salesforce.com/sfc/p/#36000001Enhz/a/1Q000000kV88/usKa5AdScfv.xzfAC_Ys5boVz.LLyhS4S8hPiOB39qA
https://citirenewables.org/overview/
https://citirenewables.org/overview/


 12 

 

O objetivo deste passo é planificar a aquisição e o desenho do projeto para avançar até a 
implementação.  

Equipo de aquisição de energia solar in situ e participação dos stakeholders: É 
importante determinar quem deve participar no design e da implementação do projeto 

dentro e fora do governo da cidade. Entre as partes pertinentes se encontram o administrador 
de edifícios ou edificações, o chefe de política ambiental, o departamento financeiro ou secretaria 
da fazenda e informática ou TICs, assim como também o provedor de energia, o regulador de 
energia e a comunidade. 

Processo de aquisição/contratação: O pessoal da cidade deve decidir que rota de 
aquisição seguir, por exemplo, solicitação de informação (RFI, em inglês) para recopilar 

informação, solicitação de qualificações (RFQ, em inglês) para entender as qualificações e serviços 
dos melhores concorrentes, solicitação de proposta (RFP, em inglês) para reunir ofertas para o 
projeto.1 Contratos solares simples, universalmente aplicáveis e personalizáveis se podem 
encontrar em contratos solares abertos. 

 Armazenamento de energia: A energia confiável é importante para as instalações críticas 
como plantas de água e águas residuais, a polícia e as estações de bombeiros, hospitais e 

sistemas de comunicações. A combinação de sistemas fotovoltaicos solares in situ com o uso de 
baterias de armazenagem pode proporcionar energia de reserva durante descargas e cortes, o 
que permite que as cidades ofereçam uma resposta e recuperação mais rápidas em caso de 
desastres. O pessoal da cidade deve considerar a integração da armazenagem de baterias em 
instalações críticas e em edifícios com potencial solar PV mais alto que sua demanda de energia 
durante o dia. A ferramenta Solar Resilient pode proporcionar uma estimação de alto nível, sobe 
o tamanho necessário do sistema de armazenagem   da bateria para o nível desejado de 
redundância.  

Adaptação: O pessoal da cidade deve certificar-se de que os sistemas solares da cobertura 
sejam resistentes a eventos climáticos extremos como furacões. Para recomendações 

sobre como melhorar a capacidade dos sistemas solares para resistir eventos climáticos 
extremos, o pessoal  da cidade pode consultar a Solar Under Storm II: Relatório sobre o design de 
sistemas fotovoltaicos resistentes a furacões e Redução dos impactos da mudança climática no 
fornecimento de energia limpa de C40. 

Considerações para outras formas de utilizar a área de teto e outras tecnologias solares: 
O pessoal da cidade não deve considerar outras intervenções e tecnologias competidoras 

que podem ser desenvolvidas em coberturas, tais como: sistemas de aquecimento de água solar 
ou soluções de teto fresco e verde. Antes de seguir adiante com a energia solar fotovoltaica, o 
pessoal da cidade deve decidir sobre a melhor maneira de utilizar a cobertura através da 
combinação de intervenções ou a priorização de uma delas. Por exemplo, a eficiência da energia 
solar fotovoltaica melhora quando se põe sobre tetos verdes. Quando o teto se utilize para outra 
mitigação climática ou intervenção de adaptação que não seja a solar fotovoltaica, o pessoal da 
cidade deverá avaliar outras áreas do edifício onde seja possível desenvolver a PV solar, como a 
fachada, o mezanino, os terrenos e os estacionamentos.  

Quantificar os benefícios e impactos: As cidades devem procurar quantificar outros 
benefícios dos sistemas fotovoltaicos solares, como a criação de empregos, a redução das 

emissões de gases de efeito estufa, o aumento da resiliência, a seguridade energética e qualquer 
benefício de equidade e qualidade do ar. Isto ajudará a seguir em frente com o desenvolvimento 

Passo 4 Plano de aquisições e execução de projetos 

https://opensolarcontracts.org/
https://solarresilient.org/
https://rmi.org/solar-under-storm-part-ii-designing-hurricane-resilient-pv-systems/
https://rmi.org/solar-under-storm-part-ii-designing-hurricane-resilient-pv-systems/
https://rmi.org/solar-under-storm-part-ii-designing-hurricane-resilient-pv-systems/
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Reducing-climate-change-impacts-on-clean-energy-supply?language=en_US
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Reducing-climate-change-impacts-on-clean-energy-supply?language=en_US
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de energia solar fotovoltaica em edifícios de propriedade da cidade e além. O pessoal  da cidade 
pode explorar a pesquisa de IRENA sobre os benefícios para mais detalhes. 

Supervisão e ampliação: A cidade deve monitorar o rendimento do sistema solar 
fotovoltaico e explorar como fazer melhorias. Também deveriam aproveitar as lições 

aprendidas no processo para ampliar o desenvolvimento de energia solar fotovoltaica em todos 
os edifícios municipais.  

https://www.irena.org/benefits/
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Documentos e recursos adicionais 

Área Recurso 

Apoio à decisão solar e 
recursos 

Guia de avaliação inicial de edifícios para a instalação de 
sistemas fotovoltaicos  

NREL – Programa de capacitação em PV solar da cidade e do 
condado  

Acelerador de energias renováveis – Guia de aquisição e 
ferramentas e recursos 

EPA – vias e recursos para o desenvolvimento de projetos 
solares 

C40 Climate Finance Facility (CFF) - a revolução solar 
fotovoltaica no Brasil: Como podem aproveitar as cidades a 
revolução solar  

PPA solar e guia de 
leasing e planilhas 

IREC – contratos de compra de energia solar: Um conjunto de 
ferramentas para os governos locais 

SEIA – modelos de aluguel e PPA 

Modelos de negócio e 
financiamento 

PROSPECT – módulo de edifícios públicos: Novos planos de 
financiamento para melhorar o rendimento energético do 
público 

Guia e ferramenta 
solar comunitária 

SunShot – ferramenta de caso de negócio da Comunidade Solar 

NREL – Comunidade Solar 

Solar Market Pathways – Catalyzing comunidade solar 

Planilhas e orientação 
de aquisições/compras 

NREL – planilha RfP para sistemas fotovoltaicos solares 
conectados à rede para entidades estaduais, municipais e 
outras 

Melhores edifícios - solicitação de propostas solares e 
orientação de aquisições/compras 

Acelerador de investimento em Energia limpa – Guia para a 
aquisição de Energia limpa 

EPA – melhores práticas de desenvolvimento de contratos de 
energia renovável 

EPA – matriz de Avaliação de RFP Solar 

Sandia National Laboratories - Documentos de orientação para 
a aquisição de armazenagem  de energia 

Orientação solar e de 
armazenagem 

Documentos do projeto Solar+Storage for Resistency de San 
Francisco 

Caminhos do mercado Solar – Construindo resiliência com 
Solar+Storage  

http://www.minenergia.cl/techossolares/wp-content/uploads/2017/04/Guia-de-evaluacion-inicial-de-edificios.pdf
http://www.minenergia.cl/techossolares/wp-content/uploads/2017/04/Guia-de-evaluacion-inicial-de-edificios.pdf
https://www.nrel.gov/state-local-tribal/local-governments.html
https://www.nrel.gov/state-local-tribal/local-governments.html
https://citirenewables.org/
https://citirenewables.org/
https://www.epa.gov/repowertoolbox/solar-project-development-pathway-resources
https://www.epa.gov/repowertoolbox/solar-project-development-pathway-resources
https://c40cff.org/knowledge-library/the-solar-pv-revolution-in-brazil-how-cities-can-take-advantage
https://c40cff.org/knowledge-library/the-solar-pv-revolution-in-brazil-how-cities-can-take-advantage
https://c40cff.org/knowledge-library/the-solar-pv-revolution-in-brazil-how-cities-can-take-advantage
https://c40cff.org/knowledge-library/the-solar-pv-revolution-in-brazil-how-cities-can-take-advantage
https://irecusa.org/publications/solar-power-purchase-agreements-a-toolkit-for-local-governments/
https://irecusa.org/publications/solar-power-purchase-agreements-a-toolkit-for-local-governments/
https://irecusa.org/publications/solar-power-purchase-agreements-a-toolkit-for-local-governments/
https://www.seia.org/research-resources/model-leases-and-ppas
https://www.h2020prospect.eu/images/Module_Handbooks/Module-on-Public-Buildings.pdf
https://www.h2020prospect.eu/images/Module_Handbooks/Module-on-Public-Buildings.pdf
https://www.h2020prospect.eu/images/Module_Handbooks/Module-on-Public-Buildings.pdf
https://www.h2020prospect.eu/images/Module_Handbooks/Module-on-Public-Buildings.pdf
https://www.elevateenergy.org/programs/solar-energy/community-solar/communitysolarbusinesscasetool/
https://www.nrel.gov/state-local-tribal/community-solar.html
http://solarmarketpathways.org/innovation/community-solar/
https://www.nrel.gov/state-local-tribal/assets/docs/rfp-template-grid-tied-pv-state-city.docx
https://www.nrel.gov/state-local-tribal/assets/docs/rfp-template-grid-tied-pv-state-city.docx
https://www.nrel.gov/state-local-tribal/assets/docs/rfp-template-grid-tied-pv-state-city.docx
https://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/resources/solar-pv-rfp-procurement-guidance-template
https://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/resources/solar-pv-rfp-procurement-guidance-template
https://static1.squarespace.com/static/5b7e51339772aebd21642486/t/5d4b0734bbb4c40001a0b3bf/1565198136423/CEIA+Philippines+RE+Procurement+Guidebook.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b7e51339772aebd21642486/t/5d4b0734bbb4c40001a0b3bf/1565198136423/CEIA+Philippines+RE+Procurement+Guidebook.pdf
https://www.epa.gov/repowertoolbox/renewable-energy-contract-development-best-practices
https://www.epa.gov/repowertoolbox/renewable-energy-contract-development-best-practices
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-%2002/webinar_20140416_pv_evaluation_matrix.xls
https://www.sandia.gov/ess-ssl/publications/SAND2016-8544O.pdf
https://www.sandia.gov/ess-ssl/publications/SAND2016-8544O.pdf
https://sfenvironment.org/solar-energy-storage-for-resiliency
https://sfenvironment.org/solar-energy-storage-for-resiliency
http://solarmarketpathways.org/innovation/resilience/
http://solarmarketpathways.org/innovation/resilience/
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Quantificação dos 
impactos do 
desenvolvimento de 
energia solar 
fotovoltaica 

O modelo dos impactos Internacionais sobre o Emprego e o 
Desenvolvimento Econômico (I-JEDI) 

Orientação de 
adaptação e 
planificação inclusiva 

Reduzir os impactos da mudança climática no fornecimento de 
energia limpa 
Planificação inclusiva da Folha de Rota: Recomendações de 
política  
BID – Distribuição de Energia Sustentável na América Latina: 
Estudo sobre redes de distribuição inclusivas 

  

https://www.i-jedi.org/scenario/start
https://www.i-jedi.org/scenario/start
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Reducing-climate-change-impacts-on-clean-energy-supply
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Reducing-climate-change-impacts-on-clean-energy-supply
https://cdn.locomotive.works/sites/5ab410c8a2f42204838f797e/content_entry5ab410fb74c4833febe6c81a/5d935901b8f2fb0080030ecd/files/Policy_Recommendation_Summaries.pdf?1570213237
https://cdn.locomotive.works/sites/5ab410c8a2f42204838f797e/content_entry5ab410fb74c4833febe6c81a/5d935901b8f2fb0080030ecd/files/Policy_Recommendation_Summaries.pdf?1570213237
https://cdn.locomotive.works/sites/5ab410c8a2f42204838f797e/content_entry5ab410fb74c4833febe6c81a/5d935901b8f2fb0080030ecd/files/Policy_Recommendation_Summaries.pdf?1570213237
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Sustainable-Energy-Distribution-in-Latin-America-Study-on-Inclusive-Distribution-Networks.pdf
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Sustainable-Energy-Distribution-in-Latin-America-Study-on-Inclusive-Distribution-Networks.pdf
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Sustainable-Energy-Distribution-in-Latin-America-Study-on-Inclusive-Distribution-Networks.pdf
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