
ENTENDA COMO FUNCIONA A GERAÇÃO 

DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA E 

SAIBA COMO PRODUZI-LA.



Energia solar fotovoltaica

é a energia elétrica

resultante da incidência

da radiação solar sobre

uma placa composta por células fotovoltaicas.

Ela se forma com a incidência da luz do sol sobre a

placa, que provoca agitação dos elétrons contidos

na célula. Esta agitação gera energia elétrica. 

Como funciona #1



Outros dispositivos ligados 

às placas tratam e distribuem 

a energia produzida para o 

consumo. A energia que não 

é consumida será 

encaminhada para rede 

pública e poderá ser utilizada 

mais à frente.

Como funciona #2



A SEGUIR VEJA DETALHES.



Os painéis geralmente são

instalados em telhados ou no solo,

aproveitando os espaços disponíveis.

É importante potencializar ao máximo da 

incidência de luz solar.

Mas o painel é somente uma parte do 

sistema. Há outros componentes essenciais.



A  String box interliga 

o sistema fotovoltaico 

ao inversor. Também 

chamada de “caixa de 

junção”, ela possui os 

dispositivos de 

proteção adaptados à 

corrente continua.

O inversor é um 

equipamento chave no 

sistema. Ele que converte 

a corrente contínua gerada 

pelos painéis solares em 

corrente alternada, padrão 

da distribuição energética.  

Também é responsável pela 

segurança do sistema.



As instalações internas

não precisam ser 

modificadas, pois o 

sistema é instalado como 

mais um equipamento 

elétrico a ser conectado 

ao quadro interno.

Importante



1. O excedente da energia 

produzida é injetado na rede, 

gerando créditos.

2. O valor da fatura é a diferença 

entre consumo da rede e 

injeção acrescida de 

eventuais créditos de geração, 

podendo reduzir a conta até 

valor mínimo da fatura.

E agora vem o melhor!



Se a produção de energia 

solar não for suficiente 

para suprir  o consumo, a 

rede pública fornece o 

que faltar. O Medidor 

Bidirecional controla o 

débito e o crédito da 

energia elétrica que será 

lançada na conta mensal.



Mensalmente a conta de energia

assinala a diferença entre 

consumo e a geração.

Os créditos podem ser 

compensados no próprio mês

ou ainda têm validade para

serem consumidos na conta

em até 5 anos.



Antes e Depois #1
Nestas contas reais de energia, veja a economia gerada após a 
instalação do sistema fotovoltaico.

Depois da 
instalação
R$ 83,73

Antes da 
instalação

R$ 5.761,57

Redução
de mais de

98%



Depois da 
instalação
R$ 96,19

Antes da 
instalação

R$ 6.565,85

Redução
de mais de

98% Saldo gerado 
a crédito.

Antes e Depois #2
Nestas contas reais de energia, veja a economia gerada após a 
instalação do sistema fotovoltaico.



Antes e Depois #3
Este é um exemplo simulado de uma conta de energia residencial e o 
retorno sobre investimento no sistema de energia solar fotovoltaico.

Conta
Valor mensal: ....................R$ 492,00
Consumo médio:............... 632 KWh/mês
Região: ............................. Grande SP
Distribuidora: ................... Eletropaulo

Sistema fotovoltaico recomendado*
Capacidade: ..................... 5,85 KWh
Preço: ............................... R$ 20.380,00
Instalação: ........................ R$   6.000,00
Investimento Total: ............R$ 26.380,00

*Dimensionamento e valores são customizados com 
base nas informações do consumo.

Financiamento*
Entrada (10%): ................ R$   2.638,00
Valor financiado: ............... R$ 23.742,00
Valor da parcela: ...............R$      856,90
Prazo: ............................... 36 meses
Taxa: ................................. 1,49% ao mês

Investimento se 
paga em menos 
de 4 anos.

Ano
Parcelas
(Anual) $

Economia de 
energia $**

Saldo 
acumulado $

1 -12.920,80    5.904,00 -7.016,80 

2 -10.282,80 6.612,48 -10.687,12 

3 -10.282,80 7.406,00 -13.563,92 

4 0,00                               8.294,72 -5.269,20 

5 0,00                               9.290,09 4.020,89 

6 0,00                               10.404,90 14.425,78 

7 0,00                               11.653,48 26.079,27 

8 0,00                               13.051,90 39.131,17 

9 0,00                               14.618,13 53.749,30 

10 0,00                 16.372,31 70.121,61 

Ganho 
proporcionado 
pelo sistema.

**Reajuste da energia elétrica estimado em 12% ao ano.



A seguir o passo a passo de 
como produzir sua própria 

energia elétrica e 
economizar.



Um estudo de viabilidade técnica 

se faz necessário. Há empresas 

especializadas neste tipo de 

prestação de serviços.

Nesta etapa algumas perguntas 

devem ser respondidas:

Existe área de sombra?

Qual é o tipo de telhado?

O local recebe quantas horas de incidência de sol por dia?

A estrutura suporta o peso dos painéis?
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Após o estudo, o prestador de 

serviço elabora um projeto com 

um responsável técnico, 

geralmente, um engenheiro 

eletricista.  Aqui, o equipamento 

adequado é dimensionado à 

necessidade. Neste estágio, a 

aquisição do equipamento pode 

ser realizada.
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Após o estudo e elaboração do 

projeto pelo prestador de serviço, o 

projeto é enviado à distribuidora.

O parecer é emitido pela 

distribuidora em até 15 dias.

Somente após o parecer positivo 

da distribuidora é que a instalação 

pode começar.
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Nesta etapa a equipe de instalação 

contratada realiza a montagem.

O resultado depende diretamente da 

especialização da técnica da equipe.

Lembre-se, trata-se de um sistema 

que estará ligado a rede energia 

elétrica. A qualificação da equipe  e a  

segurança devem ser prioridades   
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Após a instalação e testes, um técnico da 

distribuidora local realiza a vistoria. Se tudo estiver 

conforme o projeto e a norma, ele autoriza instalação 

do medidor bidirecional. Este equipamento é que 

registra a quantidade de energia elétrica que entra e 

que sai do imóvel. A energia excedente injetada 

torna-se crédito na conta.
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Pronto!
Agora é só começar a economizar e desfrutar da energia elétrica 

produzida de maneira sustentável, limpa e mais barata a partir da 

luz do sol. Trata-se de uma fonte renovável e inesgotável.

Quer saber mais?

Fale com a gente.

(11) 3306-9589 / 3306-9595

(11) 98487-2649 / 96392-8462

contato@ciasolarenergia.com.br


