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Declaração de escopo do Projeto 

 
Título do projeto: IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO EM TERMINAL 
AÉREO (AEROPORTO) 

Patrocinadores: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL 
(AEROCIVIL), AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S, BRASSUNNY, SUNCOLOMBIA S.A.S. 

Gerente de projeto:    ENG. JUAN RODRÍGUEZ & ENG. DAVID SANTIAGO V. 

Cliente: AEROPORTO ALMIRANTE PADILLA, RIOHACHA, COLÔMBIA. 

Data: MARÇO 2021 

 

Controle de mudanças 

Data Responsável Mudança 
12/04/2020 Grupo do projeto Apresentação de declaração de Escopo do 

Projeto. 
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1 Objetivo do projeto ou justificativa 

A implementação deste sistema visa a diminuição de custos na utilização de Energia por              
tratar-se de energia renovável. Assim, sua incorporação no circuito de iluminação de            
aeroportos incentivam a utilização de energias limpas e renováveis , permitindo o acesso a              
serviços elétricos em áreas limitadas como o do aeroporto Almirante Padilla 

 

Na Colômbia, existem muitas opções sustentáveis para melhorar a indústria aeronáutica,           
entre essas inovações está o uso da eletricidade gerada por células fotovoltaicas. Esta opção              
é muito viável nos aeroportos. Neste projeto, estamos focados na região La Guajira já que               
esta constitui um sistema muito dinâmico que recebe emissões de poluentes de partículas e              
gases de fontes naturais e antrópicas, que são removidas da atmosfera por processos de              
deposição úmida e seca. Mais de 50% dos minerais presentes no ar nesta região são de                
origem não marinho, devido às atividades de mineração e aos processos de ressuspensão de              
partículas influenciadas pelo vento que pioram a qualidade do ar naquela área. Fontes             
comuns de energia são geradas através de atividades de mineração e queima de             
combustíveis fósseis. Como os painéis solares não exigem as últimas atividades           
mencionadas para gerar eletricidade, isso representa uma grande redução dessas partículas           
no ar que diminuem sua qualidade. 

Junto com tudo o anteriormente mencionado no aeroporto Almirante Padilla (La Guajira,            
Riohacha) existe uma grande quantidade de radiação solar somado a baixo desenvolvimento            
dos serviços públicos, especialmente; os serviços de luz e seu fornecimento precário, se             
potencia a possibilidade de inovar neste aeroporto por medio de energias limpas em             
específico energia solar através de painéis fotovoltaicos. Nessa linha nosso projeto           
procurará estudar a viabilidade da implementação desta tecnologia neste aeroporto. 

 

2 Descrição do produto 

Implementação de um sistema fotovoltaico no aeroporto Almirante Padilla (Colômbia).Essa          
implementação abordará um projeto baseado em pesquisas ,análises , avaliação de riscos e             
licitação .Esse serviço de implementação do sistema fotovoltaico será vendido para           
"Aeropuertos de Oriente S.A.S" que é a empresa proprietária do Aeroporto Almirante            
Padilla juntamente com o apoio  de forma terceirizada das demais partes interessadas . 

 

 

 

2 
 



 
SEP 171 Gerenciamento de Projetos Versão 1  
Template de declaração de escopo                                                                                                                                 12/04/2020 
Preparado por:  
Murilo Augusto Costa Faria -9912873 
Juan David Rodriguez Aragón - 11696046 
Felipe Rossi Herrera -11695921 
David Santiago Velásquez - 11695880 
 

3 Partes interessadas 
 

Nas partes interessadas, temos os proprietários do Aeroporto Almirante Padilla, que é o             
"Aeropuertos de Oriente S.A.S" que é uma empresa que atua principalmente no setor de              
infraestrutura. Conectam com seus principais contatos, projetos, acionistas, notícias         
relacionadas e muito mais. Esta empresa possui operações na Colômbia. Alguns tópicos            
relacionados a seus desenvolvimentos são: Tráfego / Carga, Poste Aeroportuário, Terminais           
de Carga, Pistas, Terminais de Passageiros, Acesso Rodoviário a Aeroportos, Proprietário /            
Operador e Aeroporto. Após a entidade reguladora da aviação civil na Colômbia,            
"Aeronáutica Civil" é o órgão estatal colombiano encarregado do controle e           
regulamentação da aviação civil na Colômbia. Seguido pelos fornecedores das células           
solares que são "Brassunny" (do Brasil) quem conta com ampla linha de módulos e              
inversores solares fotovoltaicos e sediada em uma localização estratégica, preza pela           
agilidade no atendimento, mantendo estoque permanente e pronta entrega. O outro           
fornecedor das células solares é "SunColombia S.A.S" que também possui produtos e            
desenvolve projetos de energia solar fotovoltaica. 

4 Tempo do projeto  
 

Análises dos Stakeholders (Aeropuertos de 
Oriente S.A.S, Aeronáutica Civil, Bras Sunny, 
SunColombia S.A.S).  
 

 3 Meses 

Finalização do contrato e licitação à      
construtora que executará o projeto  

*A respectiva construtora contratada será     
decidida durante os 3 meses de análise das        
partes interessadas. 

3 Meses 

Implementação Física (Instalação das 
células fotovoltaicas no fachadas dos 
prédios de aeroporto ‘Faz parte das 
entregas do projeto’). 

4 Meses 

Teste do sistema fotovoltaico 
implementado no aeroporto (faz parte das 
entregas do projeto). 

1 Mês 

Entrega final segundo o contrato (faz parte 
das entregas do projeto). 

1 Mês 
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5 Custo do produto  
Segundo o portal Energysage, para este ano, independentemente do tipo de instalação            
realizada, espera-se receber uma média de 2 a 4 dólares por cada watt produzido. (% / W)                 
Aproximadamente 10 a 22 reais por watt produzido.Essa é a projeção que se espera que               
seja recebida quando o sistema implantado estiver em execução. 

O valor da licitação para este contrato endossado pela Aerocivil (entidade colombiana) é             
de COP $ 4.000.000.000. Aproximadamente USD $ 1.242.000, R $ 6.640.000,00. É o valor              
pelo qual o contrato será concedido à empresa que venceu a licitação. 

O projeto é baseado na terceirização, portanto a meta pode variar de acordo com a               
empresa vencedora da licitação, e os custos de manutenção e supervisão podem variar de              
acordo com os contratados. 

 

6 Riscos iniciais (de alto nível) 
 

Um dos principais riscos é a organização estrutural do aeroporto Almirante Padilla. Para a              
implementação do sistema fotovoltaico planejado, devem ser realizados estudos         
terceirizados da infraestrutura aeroportuária, a fim de otimizar a construção do sistema de             
fotocélulas e aproveitar ao máximo a radiação solar dessa região do país colombiano.  

Embora a área escolhida para a implementação desse sistema fotovoltaico seja uma das             
mais representativas em níveis de radiação solar na Colômbia, um dos riscos a serem              
considerados e levados em consideração é o clima variado do país, uma vez que o nível de                 
produção de energia está relacionado diretamente com o comportamento climático da área            
e por estar próximo às áreas desérticas, corre o risco de afetar a produção de energia em                 
constantes estações chuvosas.  

Os custos podem ser altos em relação ao horário de serviço do aeroporto, principalmente              
suas operações aéreas são limitadas, pois é um aeroporto de conexão e poucas rotas              
cobertas. Mas esse risco é compensado com a projeção elaborada para o referido             
aeroporto, já que no futuro será um dos mais movimentados do Caribe colombiano. 

Finalmente, um risco que deve ser considerado no desenvolvimento do projeto é o atraso              
que pode ser causado pela terceirização de atividades internas pelas quais os empreiteiros e              
as construtoras são responsáveis ao longo do tempo de entrega do projeto concluído, mas é               
um risco que queremos evitar com uma boa administração e gerenciamento deste projeto. 
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7 Entregas (deliverables) do projeto 
 

Entrega Data limite Descrição Responsável 

Carta de viabilidade Máximo de 2 meses 
após o início do 
contrato 

Documento 
declarando a 
viabilidade da 
implementação do 
sistema e dados da 
pesquisa. 

- EQUIPE DE 
DESENHO, 
PLANEJAMENTO E 
IMPLEMENTAÇÃO DO 
PROJETO 

Carta de custo 3 meses após a 
assinatura do contrato 

Documento 
declarando os custos 
de instalação do 
sistema. 

-EQUIPE JURÍDICO, DE 
CONTRATOS E 
LICITAÇÕES 

-EQUIPE DE 
CONTROLE DE 
GESTÃO  

Sistema de protótipo 6 meses após a 
assinatura do contrato 

Planta de instalação 
do sistema 
fotovoltaico. 

-EQUIPE JURÍDICO, DE 
CONTRATOS E 
LICITAÇÕES 

-Empresa contratada 

Sistema concluído e 
instalado 

10 meses após a 
assinatura do contrato 

Células fotovoltaicas 
instaladas em 
fachadas de edifícios 
do aeroporto 

-Empresa contratada 

Carta de teste 11 meses após a 
assinatura do contrato 

Testes do sistema 
instalado 

-EQUIPE DE 
CONTROLE DE 
GESTÃO  

Carta de resultados e 
projeções 

11 meses após a 
assinatura do contrato 

Documento com os 
dados experimentais 
dos resultados de 
captação de energia 
pelas células 
fotovoltaicas. 

-EQUIPE DE DESENHO, 
PLANEJAMENTO E 
IMPLEMENTAÇÃO DO 
PROJETO 

-Empresa contratada 

Entrega final 
documentada 

12 meses após a 
assinatura do contrato 

Documento 
declarando que o 
sistema está 
funcionando como 

-EQUIPE DE DESENHO, 
PLANEJAMENTO E 
IMPLEMENTAÇÃO DO 
PROJETO 
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previsto no início do 
projeto. 

-Empresa contratada 

8 Equipe do projeto 
 

 

 

EQUIPE DE DESENHO, PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

● Juan Rodríguez A. Engenheiro Aeronáutico. [Responsável da área, Desenvolvedor do 
Projeto] 

● David Santiago V. Engenheiro Aeronáutico. [Gerente de Projeto, Desenvolvedor do 
Projeto] 

● Estagiário Engenheiro Elétrico. [revisar todos os processos nos quais exista relação 
com a área da engenharia Elétrica] 

 

EQUIPE JURÍDICO, DE CONTRATOS E LICITAÇÕES 

● Advogado especialista em Projetos (contratar)  (Consultor Jurídico e responsável pela 
revisão de contratos e processos jurídicos) 

● Felipe Rossi H. Engenheiro Civil Industrial [Responsável de Contratos e licitações, 
Desenvolvedor do Projeto, Responsável da área] 

 

EQUIPE DE CONTROLE DE GESTÃO  

● MURILO COSTA F. Engenheiro Aeronáutico  (Auxiliar e acompanhar todos os 
processos do projeto, responsável da área) 

● Estagiário Engenheiro Produção  (Auxiliar na Área) 
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9 Sumário de milestones 
 

Sumário de Milestones Data de entrega 

Aprovação do projeto pela  ‘’Aeronáutica civil’’  e início do período de 
negociação com os Stakeholders. 

março de 2020 

Finalização do contrato e licitação à construtora que executará o          
projeto 

e Início da pesquisa da viabilidade de instalação do sistema          
fotovoltaico segundo as condições de infraestrutura do aeroporto.  

junho de 2020 

Término da pesquisa  da viabilidade de instalação do sistema 
fotovoltaico segundo as condições de infraestrutura do aeroporto e 
Início da instalação do sistema fotovoltaico 

agosto de 2020 

Término da instalação do sistema fotovoltaico e início da fase de testes 
do sistema fotovoltaico. 

novembro 2020 

Término da fase de testes do sistema fotovoltaico. janeiro 2021 

Entrega final segundo o contrato  
março 2021 

 

10 Exclusões do projeto 
 

O projeto não tem por finalidade melhorar a infraestrutura aeroportuária do Aeroporto 
Almirante Padilla  mas apenas fazer o estudo para verificar a viabilidade de instalação de 
um sistema de captação de energia solar  e assim fazê-la caso essa verificação seja positiva. 

Também não tem por finalidade estabelecer um vínculo permanente entre as pessoas que 
fizeram a pesquisa e o aeroporto.Também,o vínculo entre o aeroporto e os fornecedores de 
células fotovoltaicas fica a critério da empresa responsável pela posse do aeroporto 
Aeroporto Almirante Padilla. 

Por outra parte, não tem o propósito de construir nem manter o futuro sistema fotovoltaico 
que se deseja criar no sentido conceitual.  No sentido da construção só nos remitimos a 
fazer a licitação para a empresa construtora. e no caso da manutenção esta ficará por conta 
do aeroporto beneficiado.  

O projeto não tem por finalidade desenvolver um novo sistema de obtenção de energia por 
meio de células fotovoltaicas mas apenas implementar uma estrutura de obtenção de 
energia solar viável para o aeroporto com as tecnologias presentes no mercado atual.  
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11 Premissas do projeto 
 

 

-Aceitação da ‘’Aeronáutica civil’’ de que  a instalação do sistema de painéis solares seja 
segura e não prejudique o tráfego de aeronaves no aeroporto. 

-fechamento de contrato entre as partes interessadas dentro do período estipulado de 3 
meses de forma a não atrasar as próximas fases do projeto de implementação do sistema 
fotovoltaico. 

- Infraestrutura do aeroporto no sentido de que esta seja compatível  em quanto aos 
espaços como receber a instalação do sistema fotovoltaico. 

-Seja possível a logística dos equipamentos que serão implementados no sistema 
fotovoltaico. 

-Não haja eventos climáticos ou de outra espécie que atrasem demasiadamente o 
cronograma do contrato ou destrua o sistema durante a sua implementação. 

- Não receber prejuízos de tempo por motivo de permisos retrasados por problemas 
judiciais ou burocráticos que prejudique os tempos de nosso no cronograma.  

 

 

Aprovações: 
 

 

 

  

Assinatura do gerentes de projeto  Assinatura do patrocinador ou autor 
 

ENG. JUAN RODRÍGUEZ A. 

ENG. DAVID SANTIAGO V. 

  

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
AERONÁUTICA CIVIL  

(AEROCIVIL - COLÔMBIA) 

Nome do gerentes de projeto  Nome do patrocinador ou autor 
 

Segunda-feira, 30 de março 

  

Segunda-feira, 30 de março 

Data       Data 
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