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SUMARIO EXECUTIVO
O projeto Solário Carioca é uma importante iniciativa municipal de fortalecimento da
resiliência da cidade do Rio de Janeiro às mudanças climáticas. O projeto está
inserido no Plano de Desenvolvimento Sustentável (PDS) da cidade do Rio de
Janeiro, o qual estabelece uma visão para o ano de 2050 e objetivos para 2030 para
adesão e engajamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da
Organização Mundial das Nações Unidas (ONU).
Neste sentido, este relatório faz uma breve recapitulação de dois estudos anteriores,
mecanismos de financiamento e opções privadas para investimento e escolha do
modelo de negócio para a implantação do projeto Solário Carioca. Dentre as
conclusões desses produtos, este relatório traz um plano de negócio para a
implantação de uma PPP no âmbito do projeto, passando por um levantamento
bibliográfico das principais fases de estruturação de uma PPP no município do Rio de
Janeiro.
A avaliação da UFV mostrou que, tanto para a Prefeitura quanto para a
Concessionária o empreendimento é viável considerando ambos os cenários, sendo
o desconto para a Prefeitura o parâmetro que mais influencia o retorno do
investimento.
Para o cenário 1, é esperado que este percentual, somado ao benefício indireto da
arrecadação de ISS, resulte em uma receita média simples, acumulada ao longo dos
30 anos de operação, de R$ 302 milhões. Para o mesmo cenário, pela perspectiva
da Concessionária, a análise de retorno de investimento apresentou um VPL de R$ 7
milhões e uma TIR de 12,4%.
Para o cenário 2, é esperado que este percentual, somado ao benefício indireto da
arrecadação de ISS, resulte em uma receita média simples, acumulada ao longo dos
30 anos de operação, de R$ 289 milhões, com uma taxa de desconto de 12,5%. Para
o mesmo cenário, pela perspectiva da Concessionária, a análise de retorno de
investimento apresentou um VPL de R$ 11,5 milhões.
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Os dados aqui apresentados podem ser consultados na integra através de outros
relatórios que foram elaborados para o projeto, com o destaque para os seguintes
relatórios:
•
•
•
•

Identificação de mecanismos para acesso a financiamentos
investimentos privado (Produto 11);
Escolha da linha de crédito e do modelo de negócio (Produto 12);
Estimativa de Custos (Produto 9);
Análise Econômico-financeira (Produto 13).

e
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1. Introdução
O estudo presente trata do plano de negócio para a implantação da Usina Solar
Fotovoltaica do projeto Solário Carioca. A formulação deste plano utilizou,
principalmente, como base outros dois estudos. O primeiro buscou-se identificar os
mecanismos de acesso ao financiamento e investimentos privados para implantação
da usina (C40, 2020) e o segundo foi avaliado diferentes modelos de negócio para o
projeto (C40, 2020). O principal resultado dos estudos adotados no projeto Solário
Carioca foi o modelo de negócio realizado através de uma Concessão administrativa.

1.1.
Revisão do Relatório - Identificação de mecanismos
para acesso a financiamentos e investimentos privados
O Relatório - Identificação de mecanismos para acesso a financiamentos e
investimentos privados foi estruturado a partir de um robusto levantamento de
diferentes mecanismos para financiar o projeto. Foram avaliadas linhas de
financiamento nacionais por meio de bancos comerciais públicos, bancos comerciais
privados, BNDES e agências de fomento estaduais e linhas de financiamento
internacionais por meio de fundos e bancos de desenvolvimento. Outro mecanismo
estudado foi o financiamento através de capital privado, a partir da parceria público
privada (PPP) e de contrato de aluguel, e por último, foi avaliado o financiamento
através do capital próprio do município e obtenção de recursos através da emissão
de debêntures.
Após esse levantamento, avaliou-se as opções disponíveis através de uma análise
multicritério. Esta análise considerou diversos critérios, como: Garantias, necessidade
de contrapartida, prazo de carência, prazo de financiamento, taxa de juros, variação
cambial, trâmites internos, trâmites externos, capacidade de endividamento do
munícipio, conhecimento prévio do município no modelo de negócio, desembolso
financeiro inicial necessário pela prefeitura, dificuldade de contratação e legislação do
município.
O resultado obtido para o projeto Solário Carioca aponta que uma contratação de uma
PPP seria o mais recomendado. Depois, seria a implantação de um contrato de
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aluguel, seguido por instituições de financiamento, priorizado o BNDES devido as
condições favoráveis fornecidas pelo banco.

1.2.
Revisão do Relatório – Modelos de Negócio para o
projeto Solário Carioca
O Relatório - Modelos de Negócio para Solário Carioca apontou que dentre os
diferentes modelos de negócio para o projeto de Santa Cruz, o modelo mais aderente
a realidade do município é o estabelecimento de uma Parceria Público-Privada (PPP).
Nesta modalidade, a instituição privada entra com a verba de realização do projeto e
o município realiza pagamentos mensais, proporcionais a energia recebida. Dentro
do relatório Modelos de Negócio para Solário Carioca realizou-se uma revisão
bibliográfica de PPP para energia solar fotovoltaica em andamento no país.

2. PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E O MUNICÍPIO DO
RIO
A realização de parcerias público-privadas no Município do Rio de Janeiro já é
assunto recorrente como alternativas de aquisição, financiamento e gestão de
infraestruturas e/ou serviços. O município do Rio preparou um relatório com o intuito
de apresentar explicações e difundir conhecimento quanto ao uso das Parcerias
Público-Privadas e Concessões de Serviços Públicos, incluindo um entendimento
geral de seu uso em outros países e no Brasil, além de introduzir o Manual e Guias
Suplementares de PPPs e Concessões da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
O relatório apresenta a estrutura apresentada no fluxograma abaixo, este relatório
será apresentado em anexo a esse trabalho, visto a sua importância para o projeto
Solário Carioca.
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Figura 1 Estrutura do Manual para PPPs/Concessões preparado pelo município do Rio de Janeiro (Fonte:
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro 1)

O município do Rio possui um Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas –
PROPAR-RIO, esse Programa foi estabelecido pela Lei Municipal de PPP é destinado
ao fomento e implementação das PPPs no Município do Rio de Janeiro como forma
de viabilização de projetos públicos do interesse da população. Abaixo são
apresentadas as diretrizes do PROPAR-RIO, as informações foram extraídas do
Manual para PPPs do município do Rio, e são as seguintes:
•

Eficiência no cumprimento das obrigações do Município e no emprego dos
recursos da sociedade;

•

Competitividade na prestação de serviços;

•

Respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes
privados incumbidos de sua execução;

•

Indelegabilidade das funções de regulação jurisdicional, do exercício do poder
de polícia e de outras atividades exclusivas do poder público municipal;

1

•

Responsabilidade fiscal na celebração e execução dos contratos;

•

Publicidade e transparência dos procedimentos e das decisões;

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/5305003/4138534/IntroducaoaoConceitodePPPeConcessoes.pdf
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•

Repartição objetiva dos riscos de acordo com a capacidade dos parceiros em
gerenciá-los;

•

Sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de
parceria;

•

Qualidade e continuidade na prestação dos serviços objeto da parceria;

•

Remuneração do contratado vinculada ao seu desempenho;

•

Estímulo à justa competição na prestação de serviços;

•

Segurança jurídica;

•

Vinculação aos planos de desenvolvimento econômico, social e ambiental do
Município;

O PROPAR-RIO é regido pela Lei Complementar n° 105/2009 e pela Lei Federal n°
11.179/2004. É importante destacar alguns itens importantes da Lei Complementar,
como a proibição de contratos de concessão administrativa com prazo inferior a 5
anos e com valor inferior a R$ 20 milhões.

3. ESTRUTURAÇÃO DA APP NO PROJETO SOLÁRIO
CARIOCA
3.1.

Apontamentos do Estudo Institucional e Legal para o

estabelecimento de uma PPP no Rio
No estudo institucional e legal, elaborado pelo escritório David Bessa Alves, foram
levantados alguns pontos importantes e o processo que deve ser seguido para a
elaboração de uma PPP no município do Rio de Janeiro no âmbito do projeto Solário
Carioca. Um dos pontos é o Conselho Gestor do PROPAR-RIO (CGP), que é
diretamente subordinado à Chefia do Poder Executivo e tem como atividades, entre
outras funções:
•

Elaborar o Plano Municipal de PPP;

•

Aprovar projetos de PPP, seus editais, contratos, aditamentos e prorrogações,
e autorizar a abertura de procedimento licitatório; e

•

Estabelecer modelos de editais de licitação e de contratos de PPP, bem como
os requisitos técnicos mínimos para sua aprovação observadas as orientações
técnicas da Procuradoria-Geral do Município.
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Como listado acima, o CGP deve elaborar anualmente, o Plano Municipal de PPP
que exporá objetivos, áreas e serviços prioritários, bem como definirá as ações de
governo no âmbito do PROPAR-RIO e apresentará, justificadamente, os projetos de
PPP a serem licitados e contratados pelo Poder Executivo, dentro do escopo da PPP.
David Bessa aponta, que se o município escolher pela realização de PPP no âmbito
do projeto Solário Carioca, o projeto deverá ser incluído no Plano Municipal de
PPPs e ser apresentado pelo CGP para sua realização através de licitação.

Para tanto, será necessário que, após definição, o órgão ou entidade da
Administração Municipal que for realizar o contrato de PPP, encaminhe o projeto para
apreciação do CGP. A análise e aprovação dos projetos dependeram de
manifestação prévia e concomitante da Secretaria da Fazenda do Município, da
Secretaria Municipal da Casa Civil, da Controladoria Geral do Município e da
Procuradoria-Geral do Município, mediante encaminhamento de estudos técnicos,
proposta de edital de licitação e contrato, e ainda, a realização de consulta pública.

A Procuradoria-Geral do Município se pronunciará previamente sobre os editais,
contratos e viabilidade jurídica do projeto, e uma vez aprovados pelo CGP, os projetos
integrarão o Plano Municipal de PPP, sendo submetido à apreciação do Prefeito que
lhe dará publicidade através de Decreto.
Ademais, a Lei Complementar nº 105/2009 prevê que, para inclusão de projetos no
Plano Municipal de PPP, é condição a realização de estudo técnico que demonstre
(art. 10):

I.

o efetivo interesse público, considerando a natureza, relevância e valor de seu
objeto, bem como o caráter prioritário da respectiva execução, observadas as
diretrizes governamentais;

II.

a vantagem econômica e operacional da proposta e a melhoria da eficiência no
emprego dos recursos públicos, relativamente a outras possibilidades de
execução direta ou indireta, em especial, às concessões regidas pela Lei nº
8.987/1995;
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III.

as metas e resultados a serem atingidos, as formas e os prazos de execução e
de amortização do capital investido, bem como a indicação dos critérios de
avaliação ou desempenho a serem utilizados;

IV.

a efetividade dos indicadores de resultado a serem adotados, em função de sua
capacidade de aferir, de modo permanente e objetivo, o desempenho do ente
privado em termos qualitativos e ou quantitativos, bem como de parâmetros que
vinculem o montante da remuneração aos resultados atingidos;

V.

a viabilidade de obtenção pelo ente privado, na exploração do serviço, de
ganhos econômicos e financeiros suficientes para cobrir seus custos;

VI.

a forma e os prazos de amortização do capital a ser investido pelo contratado,
explicitando o fluxo de caixa projetado e a taxa interna de retorno;

VII.

o cumprimento dos requisitos fiscais e orçamentários.

Aprovados e incluídos no Plano Municipal de PPPs, após autorização do CGP, se
dará início ao procedimento licitatório. Para tanto, será instituída uma Comissão
Especial de Licitação. Importante destacar que a Lei Complementar nº 105/2009
prevê que só se dará a abertura do processo licitatório com à licença ambiental prévia
ou expedição de diretrizes para o licenciamento ambiental do empreendimento (art.
12), sempre que o contrato exigir.

Destaca-se que a Lei Complementar nº 147/2014 trouxe importante restrição às
contratações da Administração Pública, quando alterou a redação da Lei
Complementar nº 105/2009:

Art. 24. A Administração Pública somente poderá contratar Parceria PúblicoPrivada quando a soma das despesas de caráter continuado derivadas do
conjunto das parcerias já contratadas não tiver excedido, no ano anterior, a cinco
por cento (5%) da receita corrente líquida do exercício e as despesas anuais
dos contratos vigentes, nos dez anos subsequentes, não excedam a cinco por
cento (5%) da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios.

Parágrafo Único. Os limites percentuais constantes no caput serão alterados
automaticamente para os novos limites percentuais estabelecidos nas
13

modificações que venham a ocorrer no texto do art. 28 da Lei Federal nº 11.079,
de 30 de dezembro de 2004. (Redação dada pela Lei Complementar nº
147/2014)

Por fim, importante destacar que os contratos de Parceria Público-Privada vinculados
ao PROPAR-RIO serão firmados pelas entidades estatais às quais a lei, o
regulamento ou estatuto confiram a titularidade dos bens ou serviços objeto da
contratação, incluindo autarquias, fundações instituídas ou mantidas pelo Município,
empresas públicas e sociedades de economia mista.

3.2.

Modelo licitatório que deverá ser seguido

O modelo licitatório recomendado no documento produzido pela David Bessa Alves
Advocacia indica a modalidade de concorrência como mais apropriada para a
realização da PPP. Esta é a mais ampla licitação, pois permite a participação de
qualquer licitante interessado. Justamente por permitir a participação de qualquer
licitante interessado é a modalidade que apresenta exigências mais rígidas para a
fase de habilitação. Limites para compras: Obras e serviços de Engenharia acima de
R$ 3.300.000,01. Obras, produtos e Serviços Comuns acima de R$ 1.400.000,01.

3.3.

Fluxograma das possíveis fases do processo licitatório

O processo para implantação de um PPP é composto por diversas etapas e envolve
um número elevado de agentes públicos e privados até a fase final. De modo
esquemático é apresentado as etapas através de um fluxograma. Na Figura 2 pode
se observar que o fluxograma é dividido em quatro diferentes cores que cada cor
representa uma fase do processo.

14

Proposta Preliminar

Análise da Proposta
Preliminar

Acolhimento da
Proposta Preliminar
pelo CGP

Elaboração de Edital
e Chamamento
Público

Aprovação da
publicação do Edital
e do Chamamento
Público pela CGP

Abertura da Consulta
e Audiência Pública

Aprovação dos
Estudos Técnicos
pela CGP

Elaboração dos
Estudos Técnicos

Autorização para
elaboração de
Estudos Técnicos
pela CGP

Recebimento e
avaliação de
requerimentos

Pareceres das
Secretarias
Responsáveis

Aprovação da CGP e
inclusão no PROPAR
para apreciação do
governador

Apreciação do
prefeito e publicação
do decreto

Autorização da CGP
para Abertura do
Processo Licitatório

Formação da
Comissão de
Licitação

Assinatura do
Contrato

Homologação e
Adjudicação

Habilitação,
Classificação e
Julgamento das
Propostas

Recebimento das
propostas

Publicação do Edital

Gestão do Contrato

Figura 2 - Fluxograma para implantação de uma PPP

3.3.1. Fase de Pré-Enquadramento
Está fase possui o objetivo de resultar na elaboração de uma Proposta Preliminar
pela Unidade Pública Demandante do Projeto (UD) para apreciação do Conselho
Gestor de Parceiras Público Privadas (CGP).
A Proposta Preliminar deve conter os seguintes tópicos:
•

Descrição do problema e justificativa da necessidade de instauração do
procedimento;

•

Identificação de estudos preliminares que possam auxiliar a elaboração dos
estudo técnicos;

•

Descrição do Objeto de contratação;

•

Caracterização geral do modelo de negócio;

•

Objetivos e metas a serem alcançados, assim como, indicadores para tradução
das metas;

•

Modalidade da PPP;

•

Prazo com cronograma do processo de implementação da PPP e as fases de
execução do contrato;
15

•

Definição de valores de investimentos necessários e gastos com operação e
manutenção;

•

Impacto socioeconômico;

•

Aderência a Planos de Governo;

•

Parecer jurídico com indicação de não haver impedimento legal para
implantação da PPP.

Assim, a proposta deve ser encaminhada ao CGP. Caso o parecer assegure que não
há necessidade de ajustes o processo segue para a etapa de elaboração de estudos
técnicos os quais podem ser elaborados pela própria UD ou empresas
especializadas.

3.3.2. Fase de Enquadramento no Plano Municipal de PPP
Esta etapa consiste na elaboração de estudos técnicos de viabilidade técnica,
econômica e financeira do projeto e termos que garantam o enquadramento do
projeto no Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas (PROPAR-RIO)2. Os
principais objetivos a serem assegurados nesta etapa é que o projeto possua um
impacto positivo a sociedade em aspectos sociais, econômicos e ambientais e que
de fato a implantação da PPP seja uma forma eficiente e sustentável
economicamente para a prefeitura de alcançar os objetivos e as responsabilidades
do poder público diante a população.
Há alguns estudos técnicos que são sugeridos a realização para assegurar que os
objetivos citados sejam assegurados.
•

Análise da demanda que consiste em estimar os beneficiários do projeto para
ser utilizado na implantação e operação da PPP;

•

Dimensionamento da oferta de serviços que serão prestados;

•

Pré-modelagem da PPP com a definição de encargos operacionais;

•

Estudos de Engenharia com o detalhamento do anteprojeto (solução
escolhida, requisitos técnicos, matéria e equipamentos, serviços, métodos
construtivos, orçamento);

2

https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2007/1451/14517/lei-ordinaria-n-14517-2007-instituio-programa-municipal-de-parcerias-publico-privadas-cria-a-companhia-sao-paulo-de-parcerias-spp-e-da-outrasprovidencias
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•

Requisitos da qualidade de prestação de serviço, da demanda, benchmarking;

•

Indicadores de desempenho qualitativo e quantitativo para mensuração da
disponibilidade e desempenho do parceiro privado;

•

Elaboração de Matriz de Risco com a identificação dos riscos, consequências
e medidas mitigadoras;

•

Avaliação financeira com a ótica do parceiro privados e do tesouro público.
Sugere-se o fluxo de caixa, valor presente líquido (VPL) e taxa interna de
retorno financeira (TIRF).

•

Avaliação econômica do projeto com economias e deseconomias geradas para
a sociedade;

•

Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA);

•

Minuta do Edital de licitação e minuta de contrato com os respectivos anexos.

Assim, quando finalizados os estudos técnicos são deliberados e aprovados pelo
CGP, quando forem aprovados poderá ser aberto o processo de consulta e audiência
pública prevista o artigo 39, da Lei Federal 8.666/93, e nas Leis Federal de PPP
(artigo 10, inciso VI) e Municipal de PPP (artigos 5º, inciso XIII, 8, § 2º e 15). Esta
etapa possui o objetivo de divulgar o projeto à sociedade e aos futuros licitantes,
permitindo esclarecimentos e recebimentos de contribuições. Os documentos
mínimos que devem ser disponibilizados são:
•

Edital;

•

Contrato; e,

•

Documentos técnicos para que os interessados tomem ciência sobre as
especificações técnicas do projeto.

Então, o projeto da PPP é encaminhado para receber os pareceres de diversos
agentes públicos como Secretaria da Casa Civil, Secretaria da Fazenda e
Procuradoria Geral do Município – PGM.
Com os pareceres positivos, o projeto pode possuir a aprovação final do CGP, e
assim, poderá ser integrado no PROPAR-RIO, após apreciação do prefeito.
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Tabela 1 - Autorizações e aprovações necessárias antes da licitação (Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro)
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3.3.3. Fase do processo de Licitação
Esta fase inicia-se com a publicação do edital e a formação de uma Comissão de
Licitação de acordo com Lei Federal 8.666/93. Antes do recebimento de propostas
pode haver a necessidade de esclarecer perguntas e julgar eventuais impugnações.
Após todos os esclarecimentos necessários a licitação passa a poder receber
propostas.
A comissão de Licitação fica responsável para realizar a habilitação dos licitantes, a
classificação das propostas de acordo com o edital e o julgamento das propostas
recebidas de acordo com o critério de julgamento no edital. Então, segue para a etapa
de homologação e adjudicação. Após a adjudicação o contrato é assinado.

3.3.4. Fase de Gestão de Contrato
Durante a fase de gestão de contrato a UD terá a responsabilidade pelos seguintes
processos: a gestão dos riscos do projeto, gestão de desempenho da usina, gestão
dos ativos e a gestão dos pagamentos.
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4. MODELOS DE NEGÓCIO PARA SOLÁRIO CARIOCA
O Modelo de Negócio, estruturado para o projeto, consiste na exploração da unidade
de geração Fotovoltaica “usina solar fotovoltaica de Santa Cruz” com potência
instalada de 6,12 MWp (c.c. - corrente contínua) e 5 MW (c.a. - corrente alternada,
enquadrada em minigeração distribuída, conforme Resolução Normativa n° 482, de
17 de abril de 2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O
empreendimento será realizado por meio de uma PPP, onde a empresa vencedora
celebrará uma SPE com a Prefeitura do Rio de Janeiro, com a finalidade de
construção e gerenciamento da usina.
A energia gerada na usina solar fotovoltaica será destinada ao atendimento das
necessidades das instalações prediais do governo municipal do Rio. A SPE será
formada por 20 anos, sendo até um ano destinado a construção da usina fotovoltaica,
este prazo poderá ser renovado se for a vontade de ambas as partes e após o término
da SPE, todos os bens reversíveis devem ser concedidos ao governo do município.
A Figura 3 apresenta a estrutura do modelo de negócio desenhado para o projeto.

UC1
UC2
UC3

Recebimento
dos créditos em
energia

UCn

SPE

Contraprestações
mensais $

Município

Empresa ou
Consórcio

Parte das receitas acessórias
(por meio de crédito em
energia)

Créditos de energia
Energia Elétrica

Distribuidora
Figura 3 - Modelo de Negócio Participação Público-Privada – Usina FV Solário Carioca
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4.1.

SPE

A prefeitura e o vencedor da concorrência, que pode ser uma instituição privada ou
um consórcio de empresas, deverão estabelecer uma Sociedade de Propósito
Específico, como regulamenta a Lei n° 11.079 de dezembro de 2004, que instituiu o
regime de PPPs. Essa PPP deverá ter a finalidade de construção, manutenção,
operação e gestão da Usina.

4.2.

Créditos de energia gerados

Todos os créditos gerados pela usina serão utilizados para compensar o consumo de
unidades consumidoras, que compartilham o mesmo CNPJ raiz da prefeitura do Rio
de Janeiro e estão enquadradas na baixa tensão. A tarifa de energia das unidades
consumidoras da baixa tensão é mais alta do que as outras, com exceção da
iluminação pública, justificando assim a escolha por esse perfil de unidade
consumidora.

Foram

selecionadas

8

unidades

consumidoras

com

essas

características. A lista completa pode ser verificada no relatório - Modelos de Negócio
para Solário Carioca.
E para viabilizar a compensação dos créditos gerados na Usina de Santa Cruz nas
unidades consumidoras da prefeitura, há duas alternativas:
•

A primeira é a realização de um consórcio entre as partes, como regulamenta
a Resolução Normativa N° 482/2012. Realizando a compensação de energia
através do modelo de Geração Compartilhada.

•

A segunda, e recomendada, é que a fatura de energia da UC, onde será
construída a usina fotovoltaica, esteja atrelada ao CNPJ da prefeitura,
enquadrando-a na modalidade de autoconsumo remoto.

Vale ressaltar que a escolha por esse modelo de negócio neste momento, não elimina
as outras alternativas avaliadas, recomenda-se que o município avalie todas as
alternativas plausíveis antes da tomada de decisão sobre o modelo que deve seguir.
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4.3.

CAPEX da Usina

O investimento do projeto deve ser realizado pela empresa privada ou consórcio de
empresa que vencer a concorrência pública.

4.4.

Contraprestação mensal

Como a ANEEL não permite que contratos onde um determinado valor se dê em reais
por unidade de energia elétrica, é necessário adotar uma estratégia para realizar os
pagamentos à Concessionária, estes pagamentos buscam aproximar o valor
financeiro pago da quantidade de energia entregue para a prefeitura, mas sem um
contrato atrelando as duas variáveis. Desta forma, em contrapartida a energia gerada
pela usina e compensada em Unidades Consumidoras (UCs) da prefeitura, o
município do Rio de Janeiro irá efetuar o pagamento de contraprestações mensais
(CPM) a Concessionária. Este valor deverá ser pago em 12 parcelas fixas que serão
sempre reajustadas no fim de cada ciclo (12 meses). O valor pago mensalmente será
equivalente à estimativa média de geração da usina multiplicado pela tarifa de
compensação (TC). Adicionalmente, sobre o valor de contraprestação mensal pago
pela prefeitura, será atribuído um desconto de 18%3. A equação 1 apresenta o cálculo
das contraprestações mensais.
𝐶𝑃𝑀𝑖 = 𝐺𝑀𝑀𝐸𝑖 × 𝑇𝐶𝑖 × (1 − 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜)

(1)

Onde:
• i = número do ano, sendo 1 o primeiro ano.
• CPMi [R$] = contraprestação mensal da prefeitura para a SPE, ao longo do
ano “i”, sendo valores fixos ao longo do mesmo ano.
• GMMEi [kWh] = geração média mensal estimada para o ano “i”.
• TCi [R$/kWh] = tarifa de compensação no ano “i”, que é calculada pela tarifa
sem impostos do grupo B3 acrescida somente de PIS/COFINS.
• desconto = desconto fixo de 18%.
Ao final de um ciclo de medições (12 meses), é necessário avaliar se o pago pelas
contraprestações foi equivalente a quantidade de energia entregue e a tarifa de

3

Valor utilizado como referência, sendo adotado o desconto oferecido pela empresa vencedora da licitação.
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energia de compensação. Essa ação é necessária para corrigir aumentos de tarifas
da concessionária local, bem como o aumento ou redução da geração fotovoltaica.
A equação 2 apresenta o cálculo da contraprestação anual (CPA) paga pela prefeitura
à SPE.
𝐶𝑃𝐴 = 𝐶𝑃𝑀 × 12 (2)
Onde:
•

CPA: Contraprestação anual(R$)

A equação 3 apresenta o cálculo da contraprestação anual real calculada com a
tarifa de compensação real de cada mês.
𝐶𝑃𝑀𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖 = 𝐶𝐷𝑀𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖 × 𝑇𝑐𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖 (3)
Onde:
•
•
•

TCreal(i): Tarifa Compensação real, calculada para cada mês i (R$/kWh)
CDMreal(i): Crédito disponibilizado a cada mês i (kWh)
CPMreal(i): Contraprestação mensal real a cada mês i (R$)

Sendo assim, para determinar qual é o real valor, que deveria ter sido pago através
das contrapartidas, é necessário multiplicar a quantidade de energia que foi injetada
mensalmente para à rede com a tarifa de compensação daquele mês. Através do
somatório desses valores, é possível calcular a contraprestação real daquele ciclo de
medição. A partir desta diferença determina-se a correção que deverá ser realizada
por parte da Concessionária ou da prefeitura para corrigir os valores pagos
anteriormente. A equação 4 apresenta a equação de correção financeira realizada ao
fim de cada ciclo de 12 meses:
12

𝐶𝑃𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 = ∑ 𝐶𝑃𝑀𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖 (4)
𝑖

•

CPAreal: Contraprestação anual real (R$)
▪ se CPA>CPAreal: Concessionária realiza um pagamento proporcional a
diferença para à Prefeitura
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▪

se CPA<CPAreal: Prefeitura realiza um pagamento proporcional a diferença
para à Concessionária

▪

4.5.

OPEX da Usina

A Concessionária é responsável por efetuar o pagamento de todos os custos
decorrentes do projeto, dentro das despesas de operação - OPEX (Operational
Expenditure), destacando-se os custos de O&M e custo de demanda da UFV.
4.5.1. Aluguel do terreno
Recomenda-se que a prefeitura não realize uma cobrança em relação ao uso do
terreno, esta ação visa deixar o empreendimento mais atrativo para o investidor
privado e aumentar a porcentagem de desconto que ele pode fornecer a prefeitura.
4.5.2. Operação e Manutenção (O&M)
A Concessionária será responsável por realizar ou contratar a Operação e
Manutenção da Usina, este contrato poderá ser estabelecido de acordo com a sua
preferência.
De forma a garantir uma boa prestação dos serviços de O&M, recomenda-se que o
contrato entre a Concessionária e a empresa de O&M possua uma cláusula sobre o
desempenho da usina, onde um indicador de operação (IC) seja aplicado para
verificar se a produção está acompanhando o desempenho esperado. A verificação
se tornará mais qualificada na medida em que se formar um período mínimo de
avaliação (12 meses). A equação 5 apresenta o indicador de operação que deve ser
utilizado para avaliação do desempenho da UFV.
𝐼𝐶 =

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

× 100 (5)

Onde:
IC = Indicador de operação
Para medir este indicador é necessário comparar a quantidade de energia gerada
com a produção esperada do sistema. A energia esperada será sempre calculada a
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partir de simulações, considerando a irradiação e temperatura ambiente medidas
pelos sensores instalados na UFV.
O não cumprimento do valor esperado de desempenho, acordado entre as partes,
acarretará multas previstas em contrato.
4.5.3. Fatura de energia da Usina
A legislação da ANEEL estabelece que a unidade consumidora, onde será instalada
uma usina fotovoltaica, que se enquadra na geração distribuída, deve ter demanda
contratada maior ou igual à potência da usina. O custo associado a demanda
contratada e os outros custos atrelados a fatura de energia devem ser pagos pela
SPE, mesmo que a fatura de energia esteja vinculada ao CNPJ da prefeitura.

4.6.

Impostos da SPE

Para o funcionamento do empreendimento, alguns impostos são aplicáveis, entre
eles, PIS/COFINS, ISS, CSLL e IRPJ. Estes impostos são detalhados no capítulo 6.4,
e são de responsabilidade da Concessionária.

4.7.

Resumo do fluxo financeiro

Assim, pode-se resumir os desembolsos e receitas dos dois principais agentes no
modelo de negócio o município e SPE.
•

Município

Desembolsos: Contraprestação financeira mensal para SPE.
Receitas: Custos evitados com energia e Imposto Sobre Serviço (ISS).
•

SPE

Desembolso: CAPEX, OPEX e Impostos
Receitas: Contraprestação financeira mensal da prefeitura

5. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA UMA PPP
Entre os estudo técnicos necessários para a estruturação do projeto de implantação
da PPP há alguns em comum que foram apresentados em quatro casos de PPP para
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usina de geração descentralizada de energia solar fotovoltaico. Os casos obtidos são
descritos e desenvolvidos no apêndice, caso deseje-se obter mais informações. Na
Tabela 2 é apresentado na coluna da esquerda os documentos mais comuns
encontrados nos casos estudados e nas colunas coloridas da esquerda é marcado
com “ѵ” caso os documentos foram utilizados por determinada PPP.
Tabela 2- Lista de documentos para estruturação de uma PPP

Documentos

Codanorte

Piauí

Uberaba

Goianésia

Edital

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

EVTEJA - Estudo de Viabilidade
Técnica, Econômica, jurídica e
Ambiental

x

ѵ

ѵ

ѵ

Termo de referência
Modelo de governança
Caderno de encargos

ѵ
ѵ
ѵ

ѵ
ѵ
ѵ

ѵ
ѵ
ѵ

ѵ
ѵ
ѵ

Indicadores de Desempenho,
Mecanismo de Pagamento e Garantias

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

Matriz de Incertezas

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

Modelo de Cartas e Declarações

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

Plano de Negócios de Referência

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

Minuta de Contrato

ѵ

ѵ

ѵ

ѵ

Caderno de Diretrizes Ambientais

ѵ

x

ѵ

ѵ

Pode se notar que praticamente todas as PPPs apresentaram todos os documentos
levantados, com somente duas exceções em que a PPP de Codanorte não
apresentou o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, jurídica e Ambiental –
EVTEJA e a PPP de Piauí que não apresentou o Caderno de Diretrizes Ambientais.
Além disso, a PPP de Piauí, exclusivamente, apresentou alguns outros documentos
que não foram encontrados em nenhum outro caso de PPP estudado. Os documentos
foram um relatório referente ao centro de formação local e a minuta de acordo
tripartite. Para o Rio de Janeiro deverá ser exigido de forma que se garanta a melhor
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qualidade e mais completa documentação todos os documentos apresentados nos
casos estudados na Tabela 2, estes são os seguintes:

a) Edital;
b) EVTEJA - Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, jurídica e ambiental;
c) Termo de Referência;
d) Modelo de Governança;
e) Caderno de Encargos;
f) Indicadores de Desempenho, Mecanismo de Pagamento e Garantias;
g) Matriz das Incertezas;
h) Modelo de Cartas e Declarações;
i) Plano de Negócios de Referência;
j) Minuta de Contrato; e
k) Caderno de Diretrizes Ambientais.

6. PLANO DE NEGÓCIO DE REFERÊNCIA
Para a elaboração deste Plano de Negócio, utilizou-se de pesquisa de benchmarking,
para fins de comparação de práticas utilizadas por outros empreendimentos
fotovoltaicos realizados por parcerias público-privadas. Os valores estimados para a
construção do empreendimento e para as despesas operacionais foram obtidos
através de uma tomada de preços e podem ser consultados no Relatório - Estimativa
de Custos.Principais Premissas Utilizadas.
O plano de negócios foi elaborado levando em consideração um investimento para
construção da UFV estimado em aproximadamente R$ 28,6 milhões. A UFV
apresenta uma estimativa de geração de energia de aproximadamente 9.213
MWh/ano.
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Toda a energia produzida pela usina será compensada em unidades consumidoras
da Prefeitura do Rio de Janeiro, que deve pagar uma contraprestação mensal a SPE.
A contraprestação mensal corresponde à R$ 616.324,504.
Este valor do desconto na tarifa deverá ser o critério de seleção da instituição privada
para a realização da PPP.
Seguem as demais premissas utilizadas:
a)

A PPP será formada por 20 anos, após este período a administração da UFV

Santa Cruz ficará somente com a Prefeitura do Rio de Janeiro (que arcará com
despesas de OPEX, Demanda e Seguro da usina).
b)

Fluxo de caixa na base mensal para análise de despesas, receitas e custos

evitados;
c)

CAPEX: preço médio das propostas de empresas integradoras apresentadas

no Produto 9.
d)

OPEX: preço médio de OPEX das propostas de empresas integradoras

apresentadas no Produto 9.
e)

Custo da linha de distribuição: preço médio da linha de distribuição de

empresas integradoras apresentadas no Produto 9.
f)

Custos de reposição de inversores: preço médio dos inversores das propostas

de empresas integradoras apresentadas no Produto 9. Foi considerada uma primeira

Formatado: Não Realce

reposição de inversores após 10 anos dentro da PPP e uma segunda reposição após

Formatado: Não Realce

20 anos, sendo custeada pela Prefeitura;
g)

Taxa Mínima de Atratividade (TMA)5: 10%;

4

Valor calculado a partir da redução de 18% na tarifa de compensação e geração estimada em 9212,7 MWh.
Todos os dados com referência ao primeiro ano de operação.
5
No caso avaliado, a TMA corresponde à taxa de rendimento mínimo que um investidor se propõe a ganhar ao
investir no projeto. A TMA é utilizada na análise do investimento como a taxa de desconto aplicada a valores
líquidos do fluxo de caixa (no nosso caso, na base mensal) para corrigi-los para o valor presente. A somatória
desses valores presentes do fluxo de caixa mensal é o que se chama de Valor Presente Líquido (VPL) do
investimento. Segundo essa abordagem de análise de retorno de investimento, c aso o VPL seja positivo, a Taxa
Interna de Retorno (TIR) supera a TMA e o investimento é financeiramente viável, e caso o VPL seja negativo, a
TIR é menor que a TMA e o investimento é inviável no aspecto de retorno financeiro.
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h)

Período considerado para análise de investimento: 25 e 30 anos de geração

de energia elétrica, que correspondem à garantia dos módulos FV, adicionado ao
período demandado para a construção e conexão da usina (16 meses). Apesar de
empreendimentos FV serem tipicamente projetados para 25 anos de operação, os
módulos FV da UFV Santa Cruz serão bifaciais e, portanto, devido ao padrão de
mercado, possuem garantia mínima de 30 anos. Além disto, são previstas trocas de
inversores a cada 10 anos, o que leva um sistema FV que teve seus inversores FV
substituídos no vigésimo ano com uma garantia que pode se estender até o trigésimo
ano de operação. Após o período considerado para análise de investimento cabe a
prefeitura e COPEL a decisão sobre o descomissionamento ou repotenciação da
UFV.
i)

Modalidade de compensação dos créditos FV: Autoconsumo remoto, em

Unidades Consumidoras (UCs) da prefeitura do Rio de Janeiro-RJ.
j)

Consumo total a ser atendido pela UFV: foram selecionadas UCs suficientes

para que a quantidade total de créditos FV disponíveis ao final de cada mês seja
integralmente compensada ainda no mesmo ciclo de faturamento.
k)

Variação de consumo: foi considerado que não há variação no consumo das

UCs recebedoras dos créditos de energia ao longo do tempo de operação da UFV,
se mantendo os perfis de consumos mensais ao longo do primeiro ano para os demais
anos de operação da UFV;
l)

Tarifas de energia no início da construção da UFV: foi considerada a tarifa em

vigor em novembro/20216, e que o mês de início de construção da UFV é janeiro de
2021.
m)

Aumento médio anual da tarifa: 6% ao ano7. Foi considerado que o aumento

anual no valor das tarifas entra em vigor no mês de agosto de cada ano.

6

Resolução ANEEL Nº 2.835 de 15/03/2021.
Conforme apresentado na Tabela 1 do artigo “Photovoltaic Distributed Generation in Brazil: Investment Valuation
for the 27 Capital Cities” (MONTENEGRO, A. A.; ANTONIOLLI, A. F.; RÜTHER, R.; SWC2019 - Solar World
Congress 2019. Anais. Santiago, Chile: 2019.), o aumento médio anual das tarifas residenciais na cidade do Rio
de Janeiro no período de 2012 a 2019 foi de 11%. Segundo a Tabela 2.14 do Anuário Estatístico de Energia
Elétrica 2020 (EPE, 2020), as tarifas médias do Sudeste aumentaram 8,8% em 2019 (em relação a 2018) e 77,7%
nos últimos sete anos (2019 em relação a 2012), o que dá uma média anual de 8,6%. No mesmo Anuário, na
7
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n)

Impostos para composição das tarifas de energia e demanda da distribuidora:

foram consideradas alíquotas constantes de PIS, COFINS e ICMS nos valores de 1%,
5% e 32%, respectivamente.

6.1.

Estimativa do CAPEX da Usina Solar Fotovoltaica

A UFV Santa Cruz apresenta CAPEX de R$ 28,6 milhões. O CAPEX constitui as
despesas de capital ou investimentos em bens de capitais, envolvendo todos os
custos relacionados à aquisição de equipamentos e instalações, necessários para
quantificar o retorno sobre o investimento. As despesas relativas ao CAPEX são
discriminadas na Tabela 3.
Tabela 3 - Composição do CAPEX

6.2.

CAPEX

Valor

Contribuição

Serviços Prévios

R$1.128.423,50

Equipe

R$1.810.161,50

Materiais e Ferramentas para Manutenção

R$366.966,00

Obras Civis

R$3.977.617,48

Linha de distribuição
Serviços complementares

R$723.096,25
R$122.671,75

5%
8%
1%
64%
1%
13%
7%
1%

Investimento inicial total

R$28.641.935,05

100%

Projetos Executivos

R$365.304,00

Material e Equipamentos

R$20.147.694,57

Estimativa do OPEX da Usina Solar Fotovoltaica

Da mesma maneira que o CAPEX, o OPEX também foi estimado a partir de tomada
de preços com empresas integradoras. O OPEX identifica as despesas operacionais,
excluindo os impostos. O OPEX está detalhado em diversos grupos de despesas,
conforme a Tabela 4.

Tabela 2.15 é mostrado que as tarifas médias no Brasil para a classe de consumo Poder Público aumentaram
7,0% em 2019 (em relação a 2018) e 67,6% nos últimos sete anos (2019 em relação a 2012), o que dá uma média
anual de 7,7%. Considerando esses valores, optamos por ser conservativos e adotar um aumento médio de 6%
ao ano para as tarifas, ao longo do período do investimento.
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Tabela 4 - Discriminação do OPEX

Ano

Total

Demanda da UFV

Seguros e
Garantias

Manutenção e
monitoramento da
usina

1

R$ 2.767.469,16
R$ 2.905.772,24
R$ 3.052.373,51
R$ 3.207.770,85
R$ 3.372.492,04
R$ 3.547.096,49
R$ 3.732.177,21
R$ 3.928.362,78
R$ 4.136.319,48
R$ 4.356.753,58
R$ 4.590.413,72
R$ 4.838.093,48
R$ 5.100.634,02
R$ 5.378.926,99
R$ 5.673.917,55
R$ 5.986.607,53
R$ 6.318.058,92
R$ 6.669.397,38
R$ 7.041.816,16
R$ 7.436.580,06
R$ 7.735.029,80
R$ 8.178.586,52
R$ 8.648.756,64
R$ 9.147.136,97
R$ 9.675.420,12
R$ 10.235.400,26
R$ 10.828.979,21
R$ 11.458.172,89
R$ 12.125.118,20
R$ 12.832.080,22

R$ 2.305.051,37
R$ 2.443.354,45
R$ 2.589.955,71
R$ 2.745.353,06
R$ 2.910.074,24
R$ 3.084.678,70
R$ 3.269.759,42
R$ 3.465.944,98
R$ 3.673.901,68
R$ 3.894.335,78
R$ 4.127.995,93
R$ 4.375.675,68
R$ 4.638.216,23
R$ 4.916.509,20
R$ 5.211.499,75
R$ 5.524.189,74
R$ 5.855.641,12
R$ 6.206.979,59
R$ 6.579.398,36
R$ 6.974.162,26
R$ 7.392.612,00
R$ 7.836.168,72
R$ 8.306.338,84
R$ 8.804.719,17
R$ 9.333.002,32
R$ 9.892.982,46
R$ 10.486.561,41
R$ 11.115.755,10
R$ 11.782.700,40
R$ 12.489.662,43

R$83.033,42
R$83.033,42
R$83.033,42
R$83.033,42
R$83.033,42
R$83.033,42
R$83.033,42
R$83.033,42
R$83.033,42
R$83.033,42
R$83.033,42
R$83.033,42
R$83.033,42
R$83.033,42
R$83.033,42
R$83.033,42
R$83.033,42
R$83.033,42
R$83.033,42
R$83.033,42
R$83.033,42
R$83.033,42
R$83.033,42
R$83.033,42
R$83.033,42
R$83.033,42
R$83.033,42
R$83.033,42
R$83.033,42
R$83.033,42

R$259.384,38
R$259.384,38
R$259.384,38
R$259.384,38
R$259.384,38
R$259.384,38
R$259.384,38
R$259.384,38
R$259.384,38
R$259.384,38
R$259.384,38
R$259.384,38
R$259.384,38
R$259.384,38
R$259.384,38
R$259.384,38
R$259.384,38
R$259.384,38
R$259.384,38
R$259.384,38
R$259.384,38
R$259.384,38
R$259.384,38
R$259.384,38
R$259.384,38
R$259.384,38
R$259.384,38
R$259.384,38
R$259.384,38
R$259.384,38

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

6.3.

Despesas
Administrativas

R$120.000,00
R$120.000,00
R$120.000,00
R$120.000,00
R$120.000,00
R$120.000,00
R$120.000,00
R$120.000,00
R$120.000,00
R$120.000,00
R$120.000,00
R$120.000,00
R$120.000,00
R$120.000,00
R$120.000,00
R$120.000,00
R$120.000,00
R$120.000,00
R$120.000,00
R$120.000,00

Estimativas das Receitas

As receitas da Concessionária com a usina solar fotovoltaica são provenientes da
contraprestação mensal. Esta parcela é fixa e a sua composição é formada a partir
da estimativa de geração de energia anualmente e a tarifa de energia em vigor com
um desconto, aqui considerado de 18%. Pelo fato de ser um valor fixo anual, no fim
de cada ciclo há uma correção do valor total pago, pois a geração de energia real
pode ser diferente da estimada e o valor da tarifa de energia cobrada pode variar
durante o ano, os cálculos referentes as contraprestações podem ser consultados no
capítulo 4.4. A Tabela 5 apresenta as receitas da Concessionária obtida pelas
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contraprestações pagas pela prefeitura, enquanto a Tabela 6 apresenta as receitas
obtidas pela prefeitura.
Tabela 5 - Receitas Anuais - Concessionária

Ano

Projeções de receitas da Concessionária
(ou despesas da prefeitura com as
contraprestações mensais)

Projeções das tarifas de compensação a
serem pagas pela prefeitura (R$/kWh)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

R$ 0 (construção da UFV)
R$ 7.395.893,99
R$ 7.800.449,39
R$ 8.227.133,97
R$ 8.677.158,20
R$ 9.151.798,76
R$ 9.652.402,15
R$ 10.180.388,55
R$ 10.737.255,80
R$ 11.324.583,69
R$ 11.944.038,42
R$ 12.597.377,32
R$ 13.286.453,86
R$ 14.013.222,89
R$ 14.779.746,18
R$ 15.588.198,30
R$ 16.440.872,74
R$ 17.340.188,48
R$ 18.288.696,79
R$ 19.289.088,51
R$ 20.344.201,65

0,91
0,96
1,02
1,08
1,14
1,21
1,28
1,36
1,44
1,53
1,62
1,72
1,82
1,93
2,05
2,17
2,30
2,44
2,58
2,74
2,90

32

Tabela 6 - Receitas Anuais - Prefeitura

6.4.

Ano

Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

R$ 9.389.177,62
R$ 9.902.765,63
R$ 10.444.446,91
R$ 11.015.758,16
R$ 11.618.320,13
R$ 12.253.842,24
R$ 12.924.127,41
R$ 13.631.077,18
R$ 14.376.697,10
R$ 15.163.102,43
R$ 15.992.524,14
R$ 16.867.315,21
R$ 17.789.957,35
R$ 18.763.068,02
R$ 19.789.407,84
R$ 20.871.888,45
R$ 22.013.580,74
R$ 23.217.723,61
R$ 24.487.733,09
R$ 25.827.212,09
R$ 26.167.109,12
R$ 27.598.449,99
R$ 29.108.085,20
R$ 30.700.297,46
R$ 32.379.603,73
R$ 34.150.768,06
R$ 36.018.815,07
R$ 37.989.044,26
R$ 40.067.044,98
R$ 42.258.712,34

Custo Evitado
energia
R$ 9.019.382,92
R$ 9.512.743,16
R$ 10.033.090,21
R$ 10.581.900,25
R$ 11.160.730,19
R$ 11.771.222,13
R$ 12.415.107,98
R$ 13.094.214,39
R$ 13.810.467,92
R$ 14.565.900,51
R$ 15.362.655,27
R$ 16.202.992,51
R$ 17.089.296,20
R$ 18.024.080,71
R$ 19.009.997,92
R$ 20.049.844,81
R$ 21.146.571,32
R$ 22.303.288,77
R$ 23.523.278,67
R$ 24.810.002,01
R$ 26.167.109,12
R$ 27.598.449,99
R$ 29.108.085,20
R$ 30.700.297,46
R$ 32.379.603,73
R$ 34.150.768,06
R$ 36.018.815,07
R$ 37.989.044,26
R$ 40.067.044,98
R$ 42.258.712,34

Imposto (ISS)
R$ 369.794,70
R$ 390.022,47
R$ 411.356,70
R$ 433.857,91
R$ 457.589,94
R$ 482.620,11
R$ 509.019,43
R$ 536.862,79
R$ 566.229,18
R$ 597.201,92
R$ 629.868,87
R$ 664.322,69
R$ 700.661,14
R$ 738.987,31
R$ 779.409,91
R$ 822.043,64
R$ 867.009,42
R$ 914.434,84
R$ 964.454,43
R$ 1.017.210,08

Impostos

Os impostos pertinentes à usina solar fotovoltaica, considerando o regime de
tributação pelo lucro presumido, são os seguintes:
Os impostos pertinentes à usina solar fotovoltaica, considerando o regime de
tributação pelo lucro presumido, são os seguintes:
➢ Programas de Integração Social e de Formação de Patrimônio do Servidor
Público

e

Contribuição

para

Financiamento

da

Seguridade

Social

(PIS/COFINS) = 3,65% (três inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento)
sobre a receita bruta;
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➢ Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) = 5,00% (cinco por cento)
sobre a receita bruta;
➢ Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) =9,00% (nove por cento) sobre
o lucro presumido de 32% (trinta e dois por cento) do faturamento bruto;
➢ Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ)= 15,00% (quinze por cento)
sobre o lucro presumido;
➢ Adicional de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) = 10,0% (dez por
cento), para lucro presumido superior a R$ 240.000,008 por ano.
A Tabela 7 apresenta a projeção dos impostos a serem pagos anualmente pela
Concessionária.
Tabela 7 - Composição dos impostos pagos pela Concessionária.
Ano

Total

PIS / COFINS

ISS

CSLL

IR

Adicional IR

1

R$ 1.420.418,10

R$ 269.950,13

R$ 369.794,70

R$ 213.001,75

R$ 355.002,91

R$ 212.668,61

2

R$ 1.499.427,77

R$ 284.716,40

R$ 390.022,47

R$ 224.652,94

R$ 374.421,57

R$ 225.614,38

3

R$ 1.582.759,27

R$ 300.290,39

R$ 411.356,70

R$ 236.941,46

R$ 394.902,43

R$ 239.268,29

4

R$ 1.670.649,00

R$ 316.716,27

R$ 433.857,91

R$ 249.902,16

R$ 416.503,59

R$ 253.669,06

5

R$ 1.763.346,30

R$ 334.040,65

R$ 457.589,94

R$ 263.571,80

R$ 439.286,34

R$ 268.857,56

6

R$ 1.861.114,14

R$ 352.312,68

R$ 482.620,11

R$ 277.989,18

R$ 463.315,30

R$ 284.876,87

7

R$ 1.964.229,88

R$ 371.584,18

R$ 509.019,43

R$ 293.195,19

R$ 488.658,65

R$ 301.772,43

8

R$ 2.072.986,06

R$ 391.909,84

R$ 536.862,79

R$ 309.232,97

R$ 515.388,28

R$ 319.592,19

9

R$ 2.187.691,20

R$ 413.347,30

R$ 566.229,18

R$ 326.148,01

R$ 543.580,02

R$ 338.386,68

10

R$ 2.308.670,70

R$ 435.957,40

R$ 597.201,92

R$ 343.988,31

R$ 573.313,84

R$ 358.209,23

11

R$ 2.436.267,79

R$ 459.804,27

R$ 629.868,87

R$ 362.804,47

R$ 604.674,11

R$ 379.116,07

12

R$ 2.570.844,44

R$ 484.955,57

R$ 664.322,69

R$ 382.649,87

R$ 637.749,79

R$ 401.166,52

13

R$ 2.712.782,43

R$ 511.482,64

R$ 700.661,14

R$ 403.580,82

R$ 672.634,70

R$ 424.423,13

14

R$ 2.862.484,43

R$ 539.460,74

R$ 738.987,31

R$ 425.656,69

R$ 709.427,82

R$ 448.951,88

15

R$ 3.020.375,13

R$ 568.969,24

R$ 779.409,91

R$ 448.940,11

R$ 748.233,52

R$ 474.822,35

16

R$ 3.186.902,45

R$ 600.091,86

R$ 822.043,64

R$ 473.497,13

R$ 789.161,89

R$ 502.107,93

17

R$ 3.362.538,81

R$ 632.916,88

R$ 867.009,42

R$ 499.397,43

R$ 832.329,05

R$ 530.886,03

18

R$ 3.547.782,48

R$ 667.537,43

R$ 914.434,84

R$ 526.714,47

R$ 877.857,45

R$ 561.238,30

19

R$ 3.743.158,99

R$ 704.051,73

R$ 964.454,43

R$ 555.525,75

R$ 925.876,25

R$ 593.250,83

20

R$ 3.949.222,58

R$ 742.563,36

R$ 1.017.210,08

R$ 585.913,01

R$ 976.521,68

R$ 627.014,45

6.5.

Cronograma de execução e desembolso financeiro

A Tabela 8 apresenta o cronograma de execução e desembolsos financeiros da UFV
Santa Cruz.

8

A parcela do lucro presumido que exceder ao resultado da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo
número de meses do respectivo período de apuração.
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Tabela 8 - Cronograma de execução e de desembolso financeiro – UFV Santa Cruz

Atividades referentes ao CAPEX+DISTRIB

Assinatura do contrato
Aprovação do plano de trabalho e cronograma
Aprovação da especificação técnica e ordem de compra dos módulos fotovoltaicos
Aprovação da especificação técnica e ordem de compra das estruturas
Aprovação da especificação técnica e ordem de compra dos inversores
Aprovação do projeto básico
Aprovação do projeto executivo
Levantamento topográfico
Monitoramento ambiental
Monitoramento social
Construção do canteiro
Mobilização eletromecânica
Entrega de 100% das estruturas
Entrega de 100% dos inversores
Entrega de 100% dos módulos fotovoltaicos
Término das obras civis das bases para as estruturas metálicas
Montagem das estruturas metálicas
Montagem eletromecânica dos módulos fotovoltaicos
Sistema de aterramento
Lançamento de cabos
Conexão elétrica dos módulos fotovoltaicos + paralelização
Conexão elétrica dos inversores
Instalação da workstation e do SAAD
Instalação do sistema de monitoramento
Construção da subestação
Construção da linha de distribuição 34,5 kV
Comissionamento
Entrega do relatório de monitoramento social e ambiental
Conexão do sistema à concessionária
Performance aprovada após avaliação de 12 meses
TOTAL
Percentual de pagamento do CAPEX+DISTRIB em cada mês
Percentual acumulado de pagamento do CAPEX+DISTRIB até cada mês

% pgto do
CAPEX +
DISTRIB

Mês 1

Mês 2

Mês 3

Mês 4

Mês 5

Mês 6

Mês 7

Mês 8

Mês 9

Após a
liberação para
conexão

Após 12 meses
com a UFV
conectada à
rede

9%
9%

3%
12%

10%
22%

28%
50%

2%
52%

5%
57%

15%
72%

16%
88%

7%
95%

2%
97%

3%
100%

Pgto
mês 1

Pgto
mês 2

Pgto
mês 3

Pgto
mês 4

Pgto
mês 5

Pgto
mês 6

Pgto
mês 7

Pgto
mês 8

Pgto
mês 9

1%
1%
1%
1%
1%
3%
1%

1%
2%
5%
5%
27%
1%
2%
10%

5%
5%
1%
5%
10%
5%
2%
2%
3%
100%

pgto após 12
pgto após a meses com a
liberação para
UFV
conexão
conectada à
rede
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6.6.

Análise de Retorno de Investimento

A avaliação de retorno de investimento foi realizada através da análise de indicadores
econômicos como Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e
tempo de retorno do investimento (payback time), através de análise mensal.
Empreendimentos fotovoltaicos tipicamente são projetados para 25 anos de
operação, contudo, os módulos FV da UFV de Santa Cruz serão bifaciais e, portanto,
possuem garantia mínima de 30 anos.
Desta forma, a análise financeira considerou dois cenários:
a) Cenário 1: Taxa fixa de desconto de 18% para a Prefeitura;
b) Cenário 2: TIR de 13,9% fixa para a Concessionária.
A Tabela 9 apresenta os resultados da avaliação econômica da Prefeitura para os
Cenários 1 e 2, descritos anteriormente.
Tabela 9 - Resultados de avaliação econômica para os Cenários 1 e 2 - Prefeitura.

Desconto
Prefeitura

Contraprestação
média anual
no primeiro
ano
(R$)

Desconto
prefeitura
média
anual no
primeiro
ano
(R$)

VPL
(R$)

TIR
(%
a.a.)

Payback
desde início
do
investimento
(anos)

R$302.425.206

18%

R$616.324

R$135.290

R$41.757.718

N/A

N/A

R$289.045.522

12,5%

R$657.633

R$93.951

R$36.312.267

N/A

N/A

Cenário

Economia
(Saldo
acumulado
Fluxo de caixa
simples)
(R$)

1

2

Considerando as premissas base, o projeto apresenta viabilidade financeira para a
Prefeitura do Rio de Janeiro nos dois cenários de tempo de operação da usina.
A Tabela 10 apresenta os resultados da avaliação econômica da Concessionária para
os Cenários 1 e 2, descritos anteriormente.
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Tabela 10 - Resultados de avaliação econômica para os Cenários 1 e 2 - Concessionária.

Cenário

Economia
(Saldo
acumulado
Fluxo de caixa
simples)
(R$)

Desconto
Prefeitura

VPL
(R$)

TIR
(% a.a.)

Payback
desde início
do
investimento
(anos)

1

R$82.233.910

18%

R$6.964.081

12,42%

17,25

2

R$96.098.365

12,5%

R$11.489.847

13,9%

15,25

Considerando as premissas base, o projeto apresenta viabilidade financeira para a
Concessionária nos dois cenários de período de operação da usina avaliados.

6.7.

Considerações Finais

A partir dos estudos de modelagem econômico-financeira conclui-se que a PPP para
a usina solar fotovoltaica é atrativa aos investidores, visto que as taxas de retorno são
satisfatórias.
Além da boa rentabilidade da usina solar fotovoltaica, outro ponto a ser considerado
favoravelmente ao projeto é relativo à sustentabilidade do investimento, devido ao
modelo de PPP que compartilha riscos entre as partes e minimiza os danos as partes.
Para o Estado, há vantagens relativas à redução de gasto com energia elétrica,
arrecadação de impostos, geração de renda local, redução da emissão de gases do
efeito estufa e aumento do patrimônio do estado, já que após o período da PPP todo
o empreendimento será transferido ao governo do município.
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7. APÊNDICE
7.1.
Apêndice 1 – Estudo para obtenção de
financiamento
Para análise da prefeitura também foi disponibilizado um estudo, em anexo a
este documento, que descreve as etapas e os documentos necessários para o
município do Rio de Janeiro realizar um financiamento com o BNDES para a
implantação de um sistema fotovoltaico. A inclusão deste apêndice visa auxiliar
o município em projetos futuros que serão viabilizados através da realização de
empréstimos.
O estudo apresenta etapas em que o município lida diretamente com o BNDES
e etapas onde a instituição financeira e o município lidam com órgãos federais
públicos de controle. Para cada etapa do processo há a divisão em sub etapas
e são descritos os documentos necessários para cada fase do procedimento.
Além disso, como um recurso ilustrativo foi constituído um fluxograma iterativo
com o intuito de facilitar o entendimento do processo como um todo.
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