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Quem somos? 
O Instituto para o Desenvolvimento de Energias Alternativas na América 
latina (IDEAL) é uma organização privada sem fins lucrativos, com sede em 
Florianópolis (SC), que atua na promoção de energias renováveis e de 
políticas de integração energética na América Latina. São duas atualmente as 
principais áreas de trabalho do IDEAL: o Seminário Energia + Limpa e o 
programa América do Sol. 
    Todos englobam uma série de iniciativas gratuitas. Ao promover eventos e 
incentivar pesquisas e ações voltadas para as energias renováveis, o Instituto 
se fortalece como um elo entre meio acadêmico e empresarial, além de ser 
referência no setor energético. A busca por uma matriz energética 
diversificada e integrada em todo o território latino-americano tem 
iluminado nossos caminhos. 
    Com o apoio de parceiros e instituições como a WWF, ABGD, ABSOLAR, 
BRDE, BID GIZ no Brasil entre outras e o estabelecimento de um protocolo 
acadêmico-científico de cooperação com a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), o Ideal planeja a ampliação de seu leque de atividades para 
os próximos anos. 

 



Parceria com a FECAM e apoio da 
Quantum Engenharia 

Promover encontros para apresentar o Projeto de Municípios Solares aos 
prefeitos de Santa Catarina. O projeto tem por objetivo mostrar a viabilidade dos 
municípios apostando na energia solar, obtendo a médio prazo a economia das 
contas de luz ao investir em uma tecnologia sustentável. 
 



Projeto Ipuaçu/Extremo Oeste de SC 



Projeto Imbituba 



Projeto Imbituba 



Consumo de energia por classe 

39% 

16% 

23% 

8% 

13% 

1% 

Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Demanda pública*
Próprio

Fonte: EPE, 2016 



Guia +Sol+Luz 
O Guia +Sol+Luz foi criado com o intuito de orientar gestores públicos  da América Latina 
que queiram implantar  projetos de infraestrutura social através do uso da energia solar 
fotovoltaica encontrem respostas para suas dúvidas. A versão em português em breve será 
disponibilizada no site do BID. 

 
 



ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA que entre si celebram o BANCO REGIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL – BRDE e o Instituto para o Desenvolvimento de 

Energias Alternativas na América Latina - INSTITUTO IDEAL (OUTUBRO DE 2018) 

Principais objetivos: 
O interesse do BRDE em apoiar o setor público municipal em projetos ambientalmente 

sustentáveis, com recursos provenientes de fontes externas (AFD e, provavelmente, BEI); 

A necessidade de orientação e uma maior divulgação das linhas de credito disponíveis para 

o financiamento ao setor; 

Os interesses comuns do BRDE e do INSTITUTO IDEAL para o desenvolvimento do setor, 

bem como a sinergia que pode resultar da coordenação entre as formas de apoio das 

partes.  

 

 



Vídeo 



A licitação ocorreu em novembro de 
2017 e contemplava a instalação do 
sistema FV em 12 tribunais regionais 

do trabalho. A Quantum levou 3 meses 
para concluir as instalações previstas 
na licitação. O custo total foi de cerca 

de 3 milhões de reais. 



Obrigado! 

Contato: 
mauropassos@institutoideal.org 
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