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Sumário Executivo

Projeto

• Desenvolvimento de conjunto de usinas solar fotovoltaicas para
geração centralizada de energia;

• Área total de 6.489 hectares localizada nos municípios de
Jaguaretama e Umari no Estado do Ceará;

• Capacidade para comportar até 40 (quarenta) usinas, totalizando
3,01 GWp;

• Enorme potencial de geração de energia, enquadrado entre os
maiores parques solares do pais quando implementado;

• Contratos de arrendamento das áreas já firmados;

• Disponibilização dos certificados de dados solarimétricos e
estimativa de produção anual de energia;

• Habilitada a participar no último leilão ANEEL de energia
renovável (2019);

• Estágio avançado de obtenção das licenças de instalação (LI),
tendo ocorrido em Fevereiro de 2022 a reunião no Conselho
Estadual do Meio Ambiente.

Diferenciais do Projeto

• Linhas de transmissão próximas às usinas solares e com
capacidade para suportar a energia a ser disponibilizada;

• Entrega do projeto com estrutura própria de conexão e
subestação prontas para as usinas fotovoltaicas a serem
instaladas;

• Região com alta incidência solarimétrica;

• Licença ambiental prévia (LP) já em nome da empresa e Licença
de Instalação em avançado processo para obtenção;

• Ganhos pela economia de escala em função do tamanho dos
parques, proporcionando redução proporcional no Capex e Opex;

• Redução com custos do conexão, uma vez que haverá pagamento
de TUST ao invés de TUSD;

• Estrutura compartilhada de subestação e conexão à rede de
transmissão;

A
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Mercado de Energia Fotovoltaica

Entre 2017 e 2021, a fonte 

solar fotovoltaica 

apresentou forte 

evolução,  chegando a 

13.000 MW de potência 

instalada no Brasil.

As usinas fotovoltaicas de 

geração centralizada que 

em 2017 totalizavam 

apenas 968 MW de 

potência instalada, 

tiveram  um crescimento 

até 2021 igual a 379%, 

totalizando uma potência 

de 4.632 MW.

Evolução da Potência Instalada de Unidades de Energia Solar Fotovoltaica no Brasil 

B
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Mercado de Energia Fotovoltaica

A fonte solar fotovoltaica 

poderá representar pelo 

menos cerca de 10% (dez) 

por cento de toda a 

matriz elétrica brasileira 

até o ano de 2030 

(Empresa de Pesquisa 

Energética – EPE, 2018).

A energia fotovoltaica 

representará cerca de 

32% da matriz elétrica 

brasileira, sendo a fonte 

com a maior 

representatividade em 

2040. (Bloomberg New 

Energy Finance, 2018).

Tendências

Mercado

• Pressão da sociedade e governos por uma matriz de energia cada vez mais
renovável, sustentável e limpa;

• Aproveitamento de áreas até então não utilizadas ou subutilizadas;

• Crescimento no número de empresas que buscam alternativas para redução
nos seus custos de energia;

Custos

• Ingresso de maior número de fornecedores de equipamentos com o
desenvolvimento do mercado, proporcionando redução nos preços;

• Redução acelerada nos custos de produção dos principais equipamentos,
tais como placas fotovoltaicas e inversores;

B

Tecnologia

• Desenvolvimento de novas placas fotovoltaicas com maior capacidade de
absorção de energia, bem como aumento de potência.

• Aumento da eficiência na geração de energia com o desenvolvimento de
novas tecnologias;
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Visão Geral dos Projetos

Projeto de Geração de Energia Centralizada

• A potência conjunta estimada para as usinas a serem instaladas nas duas localidades totaliza 3.027 
MWp, ou cerca de 2.509 MWac, e deverá ocupar uma área total de 6.489 hectares

• Outro ponto importante do projeto diz respeito a sua proximidade à linhas de transmissão de Alta 

Tensão (500 kV e 230 kV) para futura conexão, bem como seu fácil acesso através de rodovias federais.

C

• O projeto consiste no desenvolvimento, implantação e operação de um conjunto de 40 (quarenta) 
usinas fotovoltaicas de geração de energia centralizada;

• Está Localizado nos municípios de Umari e Jaguaretama na zona central do Estado do Ceará. 

• A região na qual serão implantados os parques é bastante propícia para o projeto uma vez que se 
caracteriza como um local com ampla e constante irradiação solar, resultando assim em maior 
performance das usinas

# Usinas Área (Ha) Potência (MWp)

Jaguaretama 33 5.228 2.539,6

Umari 7 1.261 488,2

TOTAL 40 6.489 3.027,8
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Visão Geral do Projeto - Jaguaretama

Projeto Jaguaretama

• Subestação própria para conexão.

• Projeto desenvolvido com módulos solares Canadian Solar BiHiKu modelo BiHiKu
CS7N-655MB-AG, com potência nominal de 655 Wp cada, inversores Huawei 

SUN2000-215KTL-H3 de potência máxima 215 kW e tracker horizontal de 1 eixo. 

C

• Localizado à 244,7 km da cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará;

• Area total de 5.228 hectares, havendo ainda a possibilidade de anexar uma área de 
200 (duzentos) hectares adicionais para expansão ao projeto inicial;

• Composto por 33 (trinta e três) usinas geradoras fotovoltaicas, tendo cada uma 
média de potência de 76,9 MWp e perfazendo uma potência total de 2.539,6 MWp; 

• Próximo às linhas de transmissão em 500 kV e 230 kV, que passam ao lado da área 

do projeto, possibilitando o pagamento de TUST, ao invés de TUSD;
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Visão Geral do Projeto - Jaguaretama

Projeto Jaguaretama

• Licenças Ambientais:

• Licença Prévia (LP) já obtida;

• Licença de Instalação (LI) em estágio avançado;

• Projeto habilitado no leilão ANEEL ocorrido em 2019;

C

• Etapas já cumpridas do projeto

• Assinatura dos contratos de arrendamento e cessão de uso dos terrenos;

• Monitoramento e medição dos dados solarimétricos desde Fevereiro de 

2019;

• Certificado de dados solarimétricos e da estimativa de produção anual de 
energia;

• Produção anual certificada pela empresa Megajoule com uma irradiação 
média kWh/m2.mês de 2.172;

• Elaboração do projeto básico para implantação das usinas geradoras;
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Visão Geral do Projeto - Umari

Projeto Umari

• Subestação própria para conexão.

• Projeto desenvolvido com módulos solares Canadian Solar BiHiKu
modelo BiHiKu CS7N-655MB-AG, com potência nominal de 655 Wp

cada, inversores Huawei SUN2000-215KTL-H3 de potência máxima 
215 kW e tracker horizontal de 1 eixo. 

C

• Localizado à 403 km da cidade de Fortaleza, capital do Estado do 
Ceará;

• Área total do terreno de 1.261 hectares;

• Composto por 7 (sete) usinas geradoras fotovoltaicas, tendo cada 
uma média de potência de 69,7 MWp e perfazendo uma potência 
total de 488,2 MWp; 

• Próximo às linhas de transmissão em 500 kV e 230 kV, que passam 
ao lado da área do projeto, possibilitando o pagamento de TUST, ao 
invés de TUSD;



9

Visão Geral do Projeto - Umari

Projeto Umari

• Licenças Ambientais:

• Licença Prévia (LP) já obtida;

• Licença de Instalação (LI) em estágio avançado;

• Projeto habilitado no leilão ANEEL ocorrido em 2019;

C

• Etapas já cumpridas do projeto

• Assinatura dos contratos de arrendamento e cessão de uso dos terrenos;

• Monitoramento e medição dos dados solarimétricos desde Fevereiro de 

2019;

• Certificado de dados solarimétricos e da estimativa de produção anual de 
energia;

• Produção anual certificada pela empresa Megajoule com uma irradiação 
média kWh/m2.mês de 2.172;

• Elaboração do projeto básico para implantação das usinas geradoras;
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Diferenciais do Projeto

O Projeto Uruquê, 

constituído pelos seus 

dois parques - Umari e 

Jaguaretama – apresenta 

características únicas em 

termos de porte.

Em sua plenitude, o 

projeto terá uma potência 

instalada de 3,03 GWp, 

sendo assim caracterizado 

como um dos maiores 

parques solar fotovoltaico 

do Brasil.

Pontos Fortes e Diferenciais Pontos Fortes e Diferenciais

• Subestação de energia própria e 
proximidade das linhas de transmissão 
para conexão do parque;

• Diluição dos custos fixos de operação e 
manutenção decorrentes do porte do 
projeto;

• Ganhos de negociação e significativa 
redução no valor do Capex por MWp no 
momento da implantação do parque em 
função do tamanho do 
empreendimento;

• Pagamento de TUST ao invés de TUSD, 
reduzindo consideravelmente os custos 
de operação.

D

• Alta incidência solarimétrica sobre as 
áreas do projeto incrementando a 
produção de energia;

• Disponibilidade de vazão nas linhas de 
transmissão que suportam o volume de 
energia a ser gerada pelo projeto;

• Adequação ambiental, com licença 
prévia já emitida e licença de instalação 
em avançado estágio de obtenção;

• Conjunto de etapas já concluídas ou 
próximas à conclusão, permitindo a 
entrada em operação dos parques em 
período curto de tempo;

• Compartilhamento de todos os parques 
da mesma estrutura de subestações e de 
conexão;
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Sócios e Empresas Parceiras

Marcelino Freitas de Carvalho

Sócio na Uruquê Energias Renováveis. Executivo com 
mais de 40 anos de experiência em Gestão Financeira e 
Gestão de Controladoria, incluindo a gestão de 
operações Tributárias e M&A, envolvendo empresas 
dos setores Financeiro e indústria de alimentos. 

Os sócios que compõe o 

projeto da Uruquê

Energias Renováveis 

possuem extensa 

experiência na área de 

estruturação e 

desenvolvimento de 

projetos. 

Ao longo dos últimos 6 

(seis) anos têm se 

dedicado a concretizar um 

projeto ambicioso e 

arrojado de geração de 

energia centralizada

E

Jorge Rodrigo Silva de Lima

Sócio na Uruquê Energias Renováveis. Executivo com 
mais de 15 anos de experiência na área de engenharia. 
Possui ainda relevante experiência na área de energia, 
ocupando o cargo de gerente de projetos da empresa

Luiz Eugenio Lopes Pontes

Sócio na Uruquê Energias Renováveis. Executivo com 
extensa experiência nas áreas de Marketing e 
Comercial, tendo atuado no Grupo M. Dias Branco 
como Diretor Comercial Corporativo responsável pela 
comercialização de todos os negócios da empresa. 

Sergio Raymundo Bayas Queiroz

Sócio na Uruquê Energias Renováveis. Possui larga 
experiência em Direito Empresarial e Internacional. 
Atua ainda como Cônsul honorário do Equador nas 
jurisdições dos Estados do Ceará, Maranhão, Piauí e Rio 
Grande do Norte

Chrisanto Teixeira Lima 

Sócio na Uruquê Energias Renováveis. Empresário do 
setor imobiliário desde 2000, e sócio das empresas 
Terra à Vista Consultoria Imobiliária Ltda. e Invista 
Imóveis.

Igor Mota Dias

Sócio na Uruquê Energias Renováveis. Formado em 
Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de 
Fortaleza, com passagem pela University of East 
London e pós graduação em gestão de negócios pela 
Fundação Dom Cabral. 

Maira Teixeira Braga 

Sócia na Uruquê Energias Renováveis. Experiente 
profissional da área médica. Formada em 
Medicina pelo Centro Universitário Serra dos 
Órgãos.
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Sócios e Empresas Parceiras

Ao longo do processo de 

desenvolvimento do seu 

projeto, a Uruquê

Energias Renováveis 

contratou empresas 

reconhecidas no mercado 

pela elevada experiência 

e competência.

Foram necessárias 

diferentes competências 

relacionadas às áreas de 

engenharia consultiva, 

licenciamento ambiental, 

viabilidade financeira, 

certificação de medições, 

assessoria jurídica, entre 

outros. 

E

Empresa de Topografia especializada em 
Georreferenciamento de Imóveis Rurais (medição de terra), 
utilizando equipamentos de posicionamento global, GPS 
GNSS RTK com receptores de frequência L1/L2/L5, com 
processamento em tempo real.

Empresa especializada em na área de finanças empresariais. 
Atua tanto no segmento de consultoria e assessoria 
financeira quanto na análise, elaboração de projetos de 
viabilidade econômica-financeira.

empresa de assessoria, informação estratégica e 
ferramentas digitais voltadas para o setor energético. 
Fundada em 2007 e desde então já realizou trabalhos de 
consultoria e assessoria na estruturação de mais de 3.5 GW 
de Usinas Fotovoltaicas de grande e média escala. 

Empresa de consultoria e assessoria ambiental do estado do 
Ceará, com atuação em todo o Brasil, a qual possui como 
missão viabilizar o desenvolvimento sustentável, ajudando 
as empresas a cuidarem do meio do ambiente.

Escritório de advocacia independente, que oferece 
assessoria especializada e superior em qualidade técnica, 
em diversas áreas do direito. Possui escritórios nas cidades 
do Rio de Janeiro e São Paulo

Empresa independente de consultoria e engenharia, 
fundada em Portugal em fevereiro de 2004. Ao longo de 
seus 17 anos de atividade, a MEGAJOULE operou mais de 
350 mastros meteorológicos para fins de análise de vento 
ou medição da curva de potência,

Empresa especializada no desenvolvimento, gerenciamento 
e consultoria de projetos de energias renováveis e eficiência 
energética. Seus sócios e equipe apresentam posição de 
destaque no mercado Brasileiro. Desde 2007, participaram 
do gerenciamento e implantação de 35 projetos eólicos
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Análise Financeira

Metodologia e Premissas do Projeto

F

Metodologia

◼ Método de fluxo de caixa descontado.

◼ Fluxos do projeto descontados pelo custo médio ponderado do capital (WACC) para o cálculo do seu valor
presente.

Fluxo de caixa descontado

◼ Horizonte de projeção: Períodos anuais ao longo de 25 (vinte e cinco) anos;

◼ Fluxo de caixa descontado em (R$) valores nominais;

◼ Implantação simultânea das instalações nos parque de Umari – 2 (dois) anos - e Jaguaretama - 4 (quatro)
anos. As receitas contudo, já iniciam no final do terceiro ano (Ano 2), uma vez que parte do parque já se
encontrará apto a gerar energia;

◼ Produção de energia destinada 100% para o mercado livre (ACL);

◼ Estrutura de capital com 80% de capital de terceiros;

◼ Potência instalada total ao final da implantação de 2,51 GWac ou 3,03 GWp;
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Análise Financeira

Modelagem e Análise de Viabilidade

Principais dados de Entrada

Capex Opex Produção de Energia
Dados Relativos a 

Financiamento

Encargos Setoriais Tributação
Preço do Mercado de 

Energia - ACL
Preço do Mercado de 

Energia - ACR

Análise de Sensibilidade

Dados de Saída do Modelo

TIR do Projeto

VPL do Projeto

Dados Macro 
Econômicos

Custo de Capital

F
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Análise Financeira - Jaguaretama

Investimentos

Os investimentos 

projetados para 

Jaguaretama deverão 

perfazer um total de R$ 

9,321 bilhões de reais ao 

longo de um prazo de 

implantação estimado em 

4(quatro) anos.

Investimentos por Grupo – Valores em R$ Milhões 

F
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Análise Financeira - Jaguaretama

Fluxo de Caixa Projetado

O projeto tem como 

previsão de receitas, um 

valor total ao longo dos 

25 (vinte e cinco) anos de 

R$ 28,260 bilhões. Os 

valores médios anuais 

perfazem R$ 1,164 bilhões 

de reais com a venda de 

energia elétrica.

Projeção do Fluxo de Caixa

F
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Análise Financeira - Jaguaretama

Resultados 

A taxa interna de retorno 

do Projeto Uruquê –

Jaguaretama resultou em 

um valor de 12,09% (Doze

ponto zero nove) por 

cento ao ano em termos 

nominais e 8,85% (oito

ponto oitenta e cinco) por 

cento ao ano em termos 

reais.

Resultados do Modelo

Real Nominal

TIR do Projeto 8,85% 12,09%

Payback (anos) 12,1 10,9

Custo do K Próprio 13,28% 16,75%

WACC (%) 3,51% 6,68%

VPL@WACC (R$ Milhões) 5.446 5.597

F
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Análise Financeira - Umari

Investimentos

Os investimentos 

projetados para o projeto 

Umari deverão perfazer 

um total de R$ 1,978 

bilhões de reais ao longo 

de um prazo de 

implantação estimado em 

2 (dois) anos.

Investimentos por Grupo – Valores em R$ Milhões 

F
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Análise Financeira - Umari

Fluxo de Caixa Projetado

O projeto tem como 

previsão de receitas, um 

valor total ao longo dos 

25 (vinte e cinco) anos de 

R$ 5,592 bilhões. Os 

valores médios anuais 

perfazem R$ 227,7 

milhões de reais com a 

venda de energia elétrica.

Projeção do Fluxo de Caixa

F
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Análise Financeira - Umari

Resultados 

A taxa interna de retorno 

do Projeto Umari resultou 

em um valor de 11,10% 

(Onze ponto dez) por 

cento ao ano em termos 

nominais e 7,89% (sete 

ponto oitenta e nove) por 

cento ao ano em termos 

reais.

Resultados do Modelo

Real Nominal

TIR do Projeto 7,89% 11,10%

Payback (anos) 12,1 10,6

Custo do K Próprio 13,28% 16,75%

WACC (%) 3,51% 6,68%

VPL@WACC (R$ Milhões) 990,5 1.014

F
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Informações de Contato

Uruquê Energias Renováveis

G

◼ Uruquê Energias Renováveis Ltda

◼ CNPJ 27.139.949/0001-23

◼ Av. Desembargador Moreira, 760, Sala 1511

◼ Bairro Meireles, CEP 60.170-000

◼ Fortaleza, Estado do Ceará


