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Missão do Projeto 50 telhados 

• Dar publicidade à REN 482, sobretudo para 
clientes residenciais e comerciais que ainda 
desconheçam a tecnologia e seus benefícios, 
buscando inovação com eficiência e 
sustentabilidade. 



Objetivo do Projeto 50 telhados 

• O objetivo é implementar o projeto em pelo 
menos 20 cidades brasileiras durante o ano 
de 2014, instalando o equivalente a 50 
Telhados fotovoltaicos de 2 kWp (ou 100 kWp 
de potência total instalada) em cada cidade 
(130 MWh).  

• O prazo para alcançar essa meta é de 24 
meses. 



Benefícios para empresas, clientes e 
cidades participantes  

• Redução da conta de energia elétrica; 

• Fortalecimento da imagem das empresas e das cidades 
aderentes como inovadoras e sustentáveis; 

• Ajuda na diversificação da matriz energética brasileira, 
reduzindo os riscos de racionamento; 

• Ajuda no aumento de eficiência energética ao evitar 
perdas por transporte de energia (ação de eficiência 
energética); 

• Utilização de espaços ociosos (telhados) para a geração 
própria, disponível por mais de 25 anos; 



Benefícios para empresas executoras 
habilitadas  

• As empresas executoras serão divulgadas nos 
principais canais de comunicação do Instituto Ideal, 
tais como: 

• Website projeto América do Sol 

• Eventos e palestras que contem com a participação e 
organização do Instituto Ideal (mídia espontânea e 
divulgação a custo zero) 

• Newsletter do Instituto Ideal 

• Redes sociais 



Empresas habilitadas para adesão 

• Qualquer empresa de engenharia e de instalação de 
SFCRs poderá participar do projeto como empresa 
executora desde que seja previamente aprovada pelo 
Instituto Ideal, com base nos critérios de adesão* 
estabelecidos no Regulamento de Participação. 

* Disponível em http://www.americadosol.org/50telhados 

http://www.americadosol.org/50telhados


 
Apoiadores em potencial 

 • Prefeituras; 

• Órgãos públicos; 

• Universidades que pretendam usar os projetos para 
capacitação de mão de obra especializada; 

• Associações comerciais e industriais; 

• Clubes de dirigentes lojistas; 

• Bancos que ofereçam linhas de financiamento para a 
aquisição de equipamentos fotovoltaicos; 

• Concessionárias de energia elétrica;  

• Outras instituições que tenham alguma sinergia com o 
projeto ... 



 
Número de empresas executoras por 

cidade  
 

• Cada cidade poderá ter mais de uma empresa 
executora, não existindo um limite máximo.  

• Toda empresa habilitada pode aderir ao projeto sem 
nenhum custo, junto a outras empresas já 
habilitadas, aumentando a probabilidade de atingir 
as metas em uma única cidade.  

 



 
Critérios para habilitação de empresas 

executoras  
 

1. Empresas de soluções de geração de energia elétrica. 

2. Estrutura comprovada. 

3. Equipamentos certificados (INMETRO e internacionais). 

4. Capacidade técnica comprovada (CAT, Registro BIG ANEEL, “Parecer 
de acesso”, engenheiros capacitados). 

 

 

 

 

• Disponível em http://www.americadosol.org/50telhados e através 
de contato direto com Ideal (Peter). 

http://www.americadosol.org/50telhados


 
Responsabilidades da empresa 

executora  
 

1. Incluir logo 50 Telhados e o nome da(s) cidade(s) em website. 

2. Enviar parecer de acesso de cada instalação ao Ideal. 

3. Registrar toda instalação de 2 a 100kWp como resultado do projeto 
(24 meses). 

4. Fornecer informações técnicas e burocráticas ao Ideal (interlocutor 
junto à ANEEL). 

5. Compromisso na busca de novos clientes (cancelamento: 6 meses). 

6. Fixação de adesivos nos inversores das instalações. 

 

 

• Disponível em http://www.americadosol.org/50telhados e através 
de contato direto com Ideal (Peter). 

http://www.americadosol.org/50telhados


Case Uberlândia  

Lançado em Fevereiro de 2013. 



Case Uberlândia (II) 

2,115 kWp 3,29 kWp 

2,16 kWp 

6,58 kWp 2,115 kWp 

2,115 kWp 2,115 kWp 19,27 kWp 

6,58 kWp 

Status 09/2013, Econova: 46% da meta em termos de potência 
(46,34 kWp); 
Outras instalações: 30 kWp já registrados no BIG + 30 kWp em 
implantação. 
TOTAL UBERLÂNDIA 2013 = 106,34 kWp 



Case Uberlândia (III) 

Duas instalações diferentes (2,115 e 3,29 kWp) em menos de 70 metros ... 

Instalação Comercial 

Instalação Residencial 



Instituição realizadora 
O Projeto 50 Telhados é coordenado pelo 
Instituto Ideal e executado em cada cidade em 
parceria com empresas instaladoras locais. 
 
 
 
Instituição apoiadora 
O projeto tem o apoio da Cooperação Alemã 
para o Desenvolvimento Sustentável, por meio 
da GIZ.  



Obrigado ! 


