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Uma curta descrição sobre os Módulos Fotovoltaicos: 

também chamados popularmente de Placas ou Painéis 

Solares: 

Os módulos fotovoltaicos são também conhecidos popularmente como painéis ou 

placas solares. Esses equipamentos podem suprir todo o consumo de energia elétrica 

de um imóvel, por meio do sistema fotovoltaico que transforma a luz solar em energia 

elétrica. Portanto, é considerada a mais lucrativa e a melhor maneira de evitar absurdos 

gastos com contas de luz. Além disso, as placas solares contribuem para a geração de 

energia renovável, que contribui com a sustentabilidade e a responsabilidade 

ambiental. Na atualidade, esses dispositivos se tornaram o objetivo principal para os 

lares e outras instituições, que desejam se beneficiar das vantagens ocasionadas pelos 

painéis. 

 

Vale dizer, que o Brasil é um país tropical extremamente exposto ao sol. Assim, são 

favorecidos os consumidores que desfrutam da luz solar em quase todas as estações 

do ano, como por exemplo o Rio de Janeiro. Como também, em outras áreas com 

temperaturas mais amenas, mas que também dispõe da iluminação solar. Desse modo, 

a tecnologia fotovoltaica pode garantir energia e economia a todos. 
 

Mas como ocorre o funcionamento dessas placas? E porque tem aumentado a procura 

entre os consumidores brasileiros? Onde comprar, como instalar e de quantas preciso 

para minha casa ou empresa?  

 

Este Guia contribuirá de uma vez por todas, para eliminar as principais dúvidas de 

quem deseja economizar na conta de luz com as placas fotovoltaicas. 

 

E você já poderá descobrir agora mesmo quantas placas precisa e qual o valor do seu 

projeto. É só acessar nosso simulador solar on-line 👇 

 

http://intersolarrio.com/Or%C3%A7amento/ 
 

 

1 – O que são Placas Solares (Módulos Fotovoltaicos)? 

As Placas Solares constituem-se um dos mais relevantes sistema de geração de 

energia, com tecnologia desenvolvida em diversos países durante anos.  E em 2012, 

milhares de brasileiros iniciaram a produção de sua própria energia. 

 

Assim, a energia gerada é capaz de prover todo o consumo elétrico de uma residência 

ou de uma empresa, devido a característica escalável e modular dos painéis  

 

fotovoltaicos. Já que, esses podem ser dimensionados de acordo com a necessidade de 

cada cliente. 

 
Ou melhor, cada uma dessas placas (módulos fotovoltaicos: nome técnico) gera um  

http://intersolarrio.com/Or%C3%A7amento/
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determinado nível de geração de energia. Então, são interconectadas até obterem a 

quantidade ideal para alimentar o imóvel. Sendo assim, esse processo forma o que 

denominamos de painel solar fotovoltaico.  

 

Nesse sentido, o funcionamento das placas no sistema é transformar a luz do sol em 

energia elétrica (por esse motivo são popularmente chamadas de placas solares), o 

que é executado, pelas células fotovoltaicas que compõe o equipamento. 
 

Por necessitarem da exposição ao sol, os módulos fotovoltaicos são as partes mais 

aparentes do sistema. Assim, ganham destaque quando visualizado em um telhado. 

 

Segue ilustração que demonstra de forma objetiva o funcionamento desse processo: 

 

 
Figura 1 – Funcionamento da Geração Solar. Fonte: Eletrônica Xavier (https://eletronicaxavier.com.br/energia-fotovoltaica/, 2020) 

 

Hoje em dia, existem variedades dentre as placas comercializadas. Sendo as principais 

diferenças, identificadas na quantidade de células (72 a 144) e no material utilizado 

para a produção, sendo o silício o mais utilizado entre eles, contudo em diferentes 

maneiras, como o silício-amorfo, monocristalino, policristalino, entre outros. 

 
Tendo em vista, a alta diversidade oferecida no mercado nacional, é necessário que se 

tenha uma noção básica sobre a placa de energia solar para optar pelo modelo mais 

indicado à necessidade de cada projeto, mas para sua comodidade fazemos isso pra 

você! 

https://eletronicaxavier.com.br/energia-fotovoltaica/
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2 – Quais as dimensões, capacidade e o peso por 

unidade de uma Placa Solar? 

Os painéis fotovoltaicos mais distribuídos no mundo e no Brasil são compostos por um 

grupo de 72 ou 144 células fotovoltaicas, que geram de 330 Watts até 455 Watts de 

potência elétrica cada, respectivamente. 

 

Vale dizer, que as empresas Byd, Canadian Solar, Risen e Trina Solar são as principais 

fabricantes e importadoras para o Brasil. 

 

Desse modo, cada painel tem em média um peso de 18kg a 22,50Kg, e mede 2,00/2,10 

m de comprimento com 1,00/1,10 m de largura, de acordo com os fabricantes. 

 

 

3 – Como ocorre o funcionamento das Placas 

Fotovoltaicas? 

Como já citado, a produção de energia elétrica é realizada por meio de cada célula 

fotovoltaica que fica na placa solar. Assim, quanto maior o número de células, a 

potência do módulo aumenta. 
 

O processo de transformação da luz solar em energia elétrica é chamado de efeito 

fotovoltaico, que em 1839 foi descoberto pelo físico francês Edmond Becquerel. 

 

Efeito Fotovoltaico 

 

Esse efeito ocorre por meio do material semicondutor (silício), quando os fótons 

(partículas básicas da iluminação solar) alcançam a célula fotovoltaica, o que 

desenvolve o processo fotoelétrico. 

 
Para a fabricação de uma célula, se faz necessário, primeiramente, a combinação com 

outros componentes, o que modifica a estrutura química da mesma. Em consequência,  

surgem duas camadas opostas e diferentes. Em que, uma apresenta excesso de 

elétrons (negativa) e a outra ausência desses (positiva). 

 

Portanto, essas camadas são agrupadas dentro da célula. Sendo que, a negativa é 

colocada na parte superior e a positiva na parte inferior, com uma grade estreita que 

liga as duas. 

 

Então, quando os fótons alcançam a célula, ocorre uma reação com os átomos de silício, 

o que ocasiona a liberação dos elétrons da superfície negativa. Mas, devido um campo 

elétrico que surge nesta área de interligação, esses elétrons não encontram passagem 
para a superfície positiva, o que ocorre de forma recíproca para ambos os lados. 
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Com isso, a única passagem para eles é por meio da estreita grade que liga as camadas,  

o que gera a corrente elétrica. E assim, a denominamos de energia solar fotovoltaica. 

 

 

4 – Qual a composição de uma Placa Fotovoltaica? 

Como já vimos, as células são os elementos fundamentais das placas solares 

fotovoltaicas, contudo, existem outros componentes no módulo que vemos instalado  

nos telhados. 

 

O grupo de células na placa é interligado em série por meio de uma faixa ultrafina que 
faz a condução. Assim, essa é entrelaçada da parte superior até a inferior, o que gera 

um circuito. 

 
Figura 2 – Composição dos Módulos – Fonte: EcoInventosl https://ecoinventos.com/precios-paneles-solares-fotovoltaicos-caen-en-picado. 

Acesso em 12/08/2020) 

Esse grupo interligado de células é vedado, minuciosamente, entre duas tiras de 

película encapsulante que o envolve, disposto sobre o fundo protetor (backsheet), em 

que os painéis são conectados em série pela caixa de junção. 

 

Na parte superior, a fim de proteger as células é inserido um vidro temperado de 3.2 
mm, antiaderente, altamente resistente e antirreflexo. E, um quadro de alumínio, ou 

melhor, uma moldura que envolve a placa.  

 

 

https://ecoinventos.com/precios-paneles-solares-fotovoltaicos-caen-en-picado
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5 – Existem diferenças entre Placas Half-Cell e Full-

Cell? 

O campo fotovoltaico constantemente evolui e inova com o propósito de ofertar os 

melhores serviços em nível tecnológico, inovador e de eficiência. Assim, a Half-Cell é 

uma crescente tendência no mercado tecnológico de módulo. 

Em síntese, a tecnologia Half-Cell significa dividir as células de um painel fotovoltaico 

em duas partes. 

Então, qual a vantagem principal da Half-Cell? O benefício desse modelo é ocasionado 

pelo seu desenvolvimento mediante sombreamentos parciais. Ou melhor, perante um 

período de sombra em um pedaço do módulo, haverá diminuição de geração de energia, 

contudo apenas nessa metade à sombra, pois na outra parte a produção continua 

normalmente, dentro das condições de radiação solar e temperatura disponíveis.  

Já em um módulo Full-Cell ocorre o contrário, pois uma sombra parcial que sobrepõe o 

painel fotovoltaico pode ocasionar um mal rendimento na geração de energia. 

Veja no exemplo com a ilustração diferença mais relevante entre um módulo Half-Cell 

vs Full-Cell (na sequência informada) em um esquema vertical mediante uma sombra 

parcial no lado inferior:  

 

Figura 3 – Diferenças entre Full-Cell vs Half-Cell -  Fonte: Vtechs (http://www.vtechs.vn/posts/25-cong-nghe-half-cell . Acesso em: 21/08/ 2020) 

http://www.vtechs.vn/posts/25-cong-nghe-half-cell
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6 – As Placas Fotovoltaicas possuem garantia? 

Na atualidade, a grande maioria dos painéis fotovoltaicos comercializados que possuem 

uma qualificação em sua produção, também dispõe de uma garantia de fabricação de 

10 anos, podendo se estender em até 12 anos. 

 

Além disso, há uma outra garantia oferecida pelas fabricantes, que consiste na garantia 

sobre a geração. Nessa, a empresa certifica que o módulo fotovoltaico continuará 

produzindo até determinada porção da sua potência de fábrica. 

 

Nesse contexto, as empresas que se destacam no mercado certificam uma garantia de 
potência de 80% sobre a original pelo período de 25 anos. Ou melhor, um painel de 

375 watt de potência padrão, deve de acordo com a garantia, gerar pelo menos 80% 

dessa potência durante, no mínimo, 25 anos. 

 

Outro ponto importante, uma parte significativa dos módulos fotovoltaicos com 

certificação são comercializados por fabricantes estrangeiras. Portanto, na hora de 

escolher seu painel fotovoltaico confira se ele possui representação em âmbito nacional.  

 

 

 

7 - Qual a diferença entre Inversor e Microinversor? 

Há novidades no mercado, que são os microinversores. Sendo que, esses geram 

dúvidas durante a escolha na hora de optar por eles ou pelos inversores tradicionais 

também chamados de “inversores string”.  

Ambos, têm a mesma funcionalidade principal que é a transformação da energia gerada 

pelos painéis, que é a produção na CC (corrente contínua) para a CA (corrente 

alternada).  

Porém, os microinversores tem mais eficiência, em comparação ao tradicional, ou seja, 

permitem uma geração de energia solar maior. Além, de não deixar nenhuma caixa 

fixada em sua parede, fica tudo no telhado, debaixo das placas! 

A pergunta é: Tendo maior eficiência, o microinversor, será sempre a melhor 

opção? 

Não, porque na realidade essa maior eficiência do microinversor, não é justificada pelo 

preço da unidade, ou seja, apesar de superar o inversor tradicional em eficiência, em 

muitos casos, o que se ganhará na geração da energia, não será compensado pelo valor 

mais alto do produto. A Inter Solar Rio irá lhe ajudar e apontar o melhor em custo e 

benefício para sua usina. 

O Inversor tradicional, hoje, é uma escolha mais em conta para quem tem definido seu 

consumo, pois ele é limitado, ou seja, se hoje necessita gerar até 6kWp e seu inversor 

for de 5K, e pretende aumentar a geração futuramente, terá que comprar um inversor 
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novo com potência correspondente ao aumento. No caso de Microinversores, o ideal é 

ir aumentando a partir de 1 placa conforme a necessidade. 

Das Garantias de Fábrica 

Inversor – até 5 a 7 anos de garantia 

Microinversor – até 15 anos de garantia 

 

8 – Por que optar por Placas Fotovoltaicas? 

A razão principal por usar placas solares, é a obtenção de uma enorme economia na 

conta de luz. 

 
Todas as regras a se seguir na geração de energia solar, estão disponíveis na 

Resolução Normativa Nº 482, elaboradas pela Aneel (Agência Nacional de Energia 

Elétrica). 

 

Decidindo por instalar o sistema solar em seu imóvel você pode conectá-lo à rede 

elétrica de sua região. Assim, fará parte do sistema de compensação de energia elétrica 

(créditos energéticos e cumulativos por até 5 anos). 

Qual a vantagem em ter a conexão com à rede concessionária? Interligado, você tem 

sua produção geralmente durante o dia, e quando chegar o anoitecer, a energia que 

foi gerada será continuada pela rede elétrica. 

 

Dessa forma, você pode instalar uma usina solar que gere toda a energia suficiente 

para abater seu consumo do mês. E assim, deixar de pagar energia gerada pela 
concessionária, obtendo um grande rendimento que pode atingir até 95%. 

 

Falamos 95%, pois o cliente conectado à rede da concessionária, continuará pagando 

a taxa mínima (taxa de disponibilidade do medidor), mais a iluminação pública.  

 

Conheça agora o total aproximado de sua economia com energia solar, acessando 

nosso formulário de cotações on-line. Clique e acesse 👇 

 

http://intersolarrio.com/Or%C3%A7amento/ 
 

  

Veja algumas vantagens em adotar a geração solar, com sua produção de energia 

elétrica: você participa dos incentivos dados pelo governo para quem gera a própria 

energia, como isenção do PIS e CONFIS (nível federal) e ICMS (estadual) sobre a 

energia gerada. 

 

Em âmbito municipal, há cidades que também concedem o desconto sobre o IPTU, só 

por gerar a própria energia, em sistema solar, apenas por ser uma opção sustentável 

e que utiliza uma geração de energia limpa e sustentável. Gostou? Não pense 2x, 

http://intersolarrio.com/Or%C3%A7amento/
https://blog.bluesol.com.br/iptu-verde-energia-solar-fotovoltaica-tambem/
https://blog.bluesol.com.br/fontes-de-energia-renovaveis/
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já te demos motivos plausíveis para gerar a sua energia e não chegamos nem à metade 

do Ebook..., ligue para a Inter Solar Rio, ou acesse ao site no link acima. 

 

Finalizando a parte da manutenção, os módulos possuem uma manutenção periódica 

bem simples e eficaz. 

 

 

9 – Qual a diferença entre as Placas Policristalinas e 

Monocristalinas? 

É de suma importância que toda pessoa interessada em obter um sistema de geração 

solar própria, conheça a excelência e as principais variedades dentre os painéis solares 

disponibilizados no mercado, e a Inter Solar Rio traz uma breve explanação sobre as 

principais características dessas placas que são confeccionadas com silício 

policristalino e silício monocristalino. Veja: 

Módulos Monocristalinos 

O módulo monocristalino, feito de silício monocristalino, tem uma estrutura atômica 

ordenada. Tornando este material previsível, tendo uma taxa percentual de 

aplicabilidade de 15% até 21%. Contudo, o painel a base silício monocristalino possui  

a seguinte desvantagem, por seu processo de fabricação ser lento e exigir uma 

estrutura celular prefixada e sequenciada, torna-o mais oneroso para o consumidor 

final, mas nada que seja um absurdo!  

Ele começa a desenvolver-se com produtividade de cristais de silício criado com a 

utilização do silício fundido. O que significa que esse silício é mais integro e origina uma 
lâmina exclusiva de cristal. Assim, seus fabricantes dividem os cristais em fatias e cada 

parte constitui-se em uma célula solar monocristalina. Nesse sentido, modelam as 

bordas das fatias de forma arredondada, criando um formato hexagonal que garantem 

mais espaço para as fatias por módulo. Ele é reconhecido popularmente por ter a 

tonalidade mais escura! 

Módulos Policristalinos 

Os módulos policristalinos são feitos de silício policristalino também conhecido como 

“silício multicristalino”. Esse equipamento, tido como semicondutor tem um formato 

celular menos ordenado e valor mais em conta em sua produção em relação ao silício 

cristalino. Seus fluxos de portadora são anulados no silício policristalino, fazendo com 

que ele tenha o desempenho da célula reduzido, permitindo assim níveis de energia 

elevados na banda sem energia, e os pontos de energia extras geram zonas de 
redefinições de qualidade. Resumindo, os módulos policristalinos (células de silício 

policristalino), tem em sua taxa de eficiência o percentual de 13% a 16%. Este módulo 

é reconhecido popularmente por ter a cor azul céu! 



 

20 Dúvidas esclarecidadas de forma simples pela 

equipe Inter Solar Rio - Energia Solar Fotovoltaica 
adm@intersolarrio.com 

 

10 

Veja na imagem abaixo, a ilustração de um módulo monocristalino (escuro) vs o módulo 

policristalino (azul céu): 

 

Figura 4 – Diferenças entre módulos – Fonte: Portal Solar (https://www.portalsolar.com.br/modelos-de-placa-solar.html. Acesso em 
08/09/2020) 

 

10 - Como é realizada a manutenção da Placa Solar? 

A manutenção das placas fotovoltaicas é nada mais que uma boa limpeza periódica da 

sua superfície de vidro, retirando a poeira, poluição e até fezes de pássaros. 

 

Mais que isso, é muito importante verificar, de forma visual, se existem ranhura no 

vidro ou áreas que apresentam falha na estrutura dos módulos solares, que afetem a 
impermeabilidade do equipamento. 

 

 
Figura 5 – Limpeza dos painéis – Fonte: A2Z  (https://www.a2zpressrelease.com/manufacturing-construction/solar-panel-cleaning-systems-

market-size-status-and-forecast-2019-2025/. Acesso em 01/09/2020) 

https://www.portalsolar.com.br/modelos-de-placa-solar.html
https://blog.bluesol.com.br/manutencao-do-sistema-solar-fotovoltaico/
https://blog.bluesol.com.br/manutencao-do-sistema-solar-fotovoltaico/
https://www.a2zpressrelease.com/manufacturing-construction/solar-panel-cleaning-systems-market-size-status-and-forecast-2019-2025/
https://www.a2zpressrelease.com/manufacturing-construction/solar-panel-cleaning-systems-market-size-status-and-forecast-2019-2025/
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Para as demais aparelhagens que fazem parte do sistema fotovoltaico, a manutenção 

é mais complexa exigindo profissionais capacitados para esta execução. 

 

Tal manutenção pode ser corretiva, ou seja, quando for detectada alguma falha na 

geração, seja pelo usuário visualmente ou até mesmo pelo suporte de monitoramento 

que emite um sinal de falha. Como também, a manutenção habitual chamada de 

preventiva, na qual é realizada em períodos de no mínimo 6 meses (em locais distantes 
de usinas e praias por exemplo) garantindo que o desenvolvimento dos equipamentos 

esteja sempre em perfeitas condições. 

 

Caso ocorra avaria em algum componente do kit, é extremamente necessário que um 

profissional avalie o reparo ou até mesmo a substituição do equipamento. 

 

É importante salientar que as placas estão mais propensas a algumas avarias por 

diversos motivos, tais como infiltração na parte interna do módulo, avaria visual no 

vidro (quebra ou trinca), queima dos conectores elétricos ou falhas na esquadria 

metálica. 

 

Portanto não se assuste, porque mesmo sendo mais suscetíveis a essas avarias, tais 

danos são muito raros, pois os módulos são fabricados com alto nível de segurança, 
onde são asseguradas pelos fabricantes. Tendo portanto, uma vida útil prolongada  

podendo exceder os 25 anos de utilização quando mantidas em boas condições. 

 

Obs.: Adquirindo o sistema com a Inter Solar Rio, forneceremos pra você 

2 manutenções durante 1 ano, inteiramente grátis! Só na Inter Solar 

Rio, você tem essas garantias. 

 

11 – Como e onde comprar Placas Fotovoltaicas? 

Antes de iniciarmos a falar sobre esse tema, é bom ressaltar que apesar da 

possibilidade de adquirir os módulos ou demais itens do kit fotovoltaico de forma 

avulsa, eles por si só não irão lhe garantir redução na conta de luz de seu imóvel e irei 

dizer o porquê.  

 

Como já estudo acima, os módulos, fazem parte dos equipamentos do sistema solar. 

Permitindo assim, que consumidores comuns gerem sua própria energia, mas que além 

dos módulos há necessidade de montar o kit composto de: módulos, inversor, string 

box e demais componentes de estrutura e cabeamento adequado. 

 

Fora que, há a exigência de que o projeto seja elaborado por profissional da área como: 

Engenheiro eletricista ou eletrotécnico, profissionais capacitados para instalar e 
homologar o sistema junto à concessionária. 

 

Como visto, a melhor maneira para iniciar sua independência energética através da luz  

solar e consequentemente economizar mensalmente na conta de luz, recomendamos 

que converse com os profissionais da Inter Solar Rio, que é especializada em energia  
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solar e tem profissionais altamente capacitados para lhe entregar um dimensionamento 

bem elaborado. E assim, buscar os melhores produtos e instalar seu sistema sem dores 

de cabeça, com a homologação toda por nossa conta.  

 

Mas, caso você queira adquirir seu kit de energia solar independente de empresa 

especializada no assunto, os itens são facilmente encontrados em sites na internet, que 

costumam vender em vários tamanhos, quantidades, potências e marcas. Lembrando 
que, nas compras dos kits em avulsos, você perderá a garantia de isenção de impostos. 

 

Entretanto, sem a Inter Solar Rio para dimensionar, projetar e instalar seu sistema, 

ele não poderá ser homologado à rede da concessionária elétrica de sua região. O que 

impediria você de participar do sistema de créditos com o excedente gerado, pois a 

distribuidora solicita a assinatura de uma equipe capacitada. Além de correr o risco de 

ser mal conectados e ter ocorrências de incêndio ou explosões, pondo em risco seu 

imóvel e sua família, por isso não pense 2x ligue para a Inter Solar Rio.    

 

12 – Quantas Placas Fotovoltaicas preciso para o meu 

projeto? 

Tendo em mente que, o módulo fotovoltaico utiliza a luz do sol para produzir energia 

elétrica, subentende-se que quanto maior a disponibilidade de irradiação solar na 

região, maior será a geração de energia produzida para o seu imóvel! 

 

Não é só isso, temos que levar em consideração a angulação dos módulos em relação 

aos raios solares, onde o ideal é que seja voltado para o Norte, pois é um elemento 

que influencia na geração de energia. Bem como, a temperatura e outros fatores. Só 

aqui, já deu pra ver que não é tão simples assim, para um leigo instalar seu sistema. 
 

Digamos que, mesmo que um módulo fotovoltaico obtenha determinada potência de 

geração originada de fábrica, na qual são informadas mediante vários testes elaborados 

em laboratórios em Condições Padrão de Teste (STC – Standard Test Condions em 

inglês), após vários testes que confirmam suas propriedades é que vão para vendas. 

 

Portanto, um módulo de 375W irá produzir essa potência em condições climáticas 

parecidas àquelas geradas em laboratório, para que na realidade ela cumpra suas 

especificações sem falhas. 

 

Logo, para alcançarmos um prognóstico da quantidade dos painéis solares necessários 

em um projeto, deve-se realizar um estudo detalhado e personalizado do seu consumo 

real, com o que pretende gerar com a energia solar, não bastando apenas calcular o 
consumo vs potência das placas a serem instalada, mas outros fatores como direção 

do telhado, irradiação solar do local, dentre outros. 

 

Por este motivo, se você deseja dimensionar corretamente seu sistema, e adquirir o kit  

ideal para sua necessidade, entre em contato com a empresa Inter Solar Rio, que é  

https://blog.bluesol.com.br/quantos-paineis-solares-preciso-para-uma-residencia/
https://blog.bluesol.com.br/quantos-paineis-solares-preciso-para-uma-residencia/
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especialista no assunto, com colaboradores e engenheiros capacitados para realização 

do seu dimensionamento, análise do melhor kit e instalação adequada com maior 

geração e eficiência, garantindo um retorno rápido e seguro do seu investimento. 

 

 

13 - O que é homologação do sistema de geração? 

Para ter a certeza de que seu sistema solar estará conectado à rede de concessionária 

elétrica de sua localidade, faz-se necessária a homologação do sistema à 

concessionária.  

A homologação é o procedimento padrão e necessário, para que a concessionária 

verifique o que você injetou na rede e lhe devolva em momentos sem sol (como à 

noite). E acima de tudo, trabalhe como órgão fiscalizador para saber, se seu sistema é 
seguro pra você e sua família, estando em consonância com as regras de segurança 

Aneel.   

Como previsto na resolução Nº 482/12 ANEEL as concessionárias possuem um limite 

médio de quatro meses para homologação dos sistemas de energia solar. O processo 

para se chegar à homologação do sistema funciona da seguinte forma e etapas: 

1º - Solicitação do parecer de Acesso, este é o primeiro passo, que se faz 

necessário. Essa solicitação é feita diretamente à concessionária e os documentos 

exigidos são: lista de unidades consumidores participantes do sistema de compensação 

(compartilhamento), o certificado de conformidade do(s) inversor(es) ou número de 

registro da concessão do Inmetro, e a Anotação de responsabilidade Técnica (ART) 

emitida pelo profissional responsável pelo projeto elétrico e pela instalação do sistema 

de microgeração, ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) no caso de 
eletrotécnico. Na solicitação de acesso, deve conter o Formulário de Solicitação de 

Acesso para micro ou minigeração distribuída, e etc. 

2º - A concessionária emitirá o Parecer de Acesso, o parecer é a liberação da 

distribuidora de energia da sua região para que se execute o desenvolvimento de 

instalação do seu sistema fotovoltaico. Assim, a distribuidora irá analisar a projeção 

técnica do seu imóvel e dará o parecer positivo para a execução do projeto – Prazo de 

15 dias. 

3º - Início da instalação da geração de energia, posterior a liberação para a 

execução da instalação do seu sistema fotovoltaico, a instalação poderá ser iniciada! – 

Prazo acordado entre a Inter Solar Rio e seu Cliente em contrato.  

4º - Solicitação de Vistoria do Sistema Fotovoltaico à concessionária de 

energia, após instalação realizada deve-se solicitar junto à distribuidora uma vistoria 

do seu sistema fotovoltaico. Prazo: Assim que a Obra for finalizada por completo. 
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5° - Realização da Vistoria, a concessionária de energia realizará a instalação 

finalizada pela Inter Solar Rio, e os técnicos da concessionária designados para tal 

avaliarão todos os aspectos técnicos indicados no parecer de acesso emitido, se foram 

cumpridos. –  Prazo: 7 dias 

6º - Entrega do Relatório de Pendências da rede (se houver), caso ocorra a 

necessidade de adequação, o sistema terá os apontamentos dados pela concessionária 

de energia elétrica por meio de relatório. Prazo de 5 dias. 

7º - Regularização de Aspectos Técnicos, caso o relatório aponte adequações 

necessárias, o momento de executar as adequações é este. Sem Prazo estipulado, mas, 

quanto mais rápido melhor para o cliente. 

8º - Aprovação do ponto, Troca do medidor e Início da utilização do sistema 

de geração solar, este é seu último passo! A concessionária, neste último passo lhe 

dará o aval para usufruir dos benefícios de seu sistema, que consiste na troca do 

medidor por um bidirecional. Assim, oficialmente você estará produzindo sua energia 

de forma renovável e limpa. Prazo 7 dias. 

Realizando todo o processo durante os prazos mínimos, ou seja, sem qualquer 

necessidade de adequações, você estará usufruindo de sua geração conectada à 

concessionária de energia elétrica local, num prazo de 35 dias aproximadamente.  

A Inter Solar Rio, cuida dessa parte burocrática da homologação pra você fique 

tranquilo! 

 

14 - O que eu não consumir, mas gerar como 

excedente eu perco? 

A resposta é: Não! Pois tudo que você gerar, mas não consumir de imediato ou dentro 

do mês de geração, ficará acumulado como crédito na concessionária de energia.  

 
Esses créditos, ficam acumulados por até 5 anos, para seu consumo! 

 

 

 

15 - Há possibilidades de compartilhar meu excedente 

com outro imóvel (parente, amigo...)? 

A resposta é: Sim!  

 

Tudo que você gerar além do que realmente está consumindo, pode ser compartilhado 

com qualquer tipo de imóvel, desde que tal imóvel esteja cadastrado na mesma 

concessionária de energia e mesmo CPF ou CNPJ.  
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Seguindo tal regra, exigida por algumas concessionárias (inclusive as do Rio de  

Janeiro), não há limite de imóveis a partilharem os créditos! Quem escolhe a 

porcentagem a ser enviada para cada imóvel, é você, ainda na fase de elaboração do 

projeto para homologação! 

 

 

16 - Qual a diferença entre On Grid (conectados à rede 
concessionária de energia) e Off Grid (sistema 

independente)? 
 

On Grid, é um sistema conectado à rede concessionária de energia elétrica, ou seja, 

tudo que você gerar durante o dia, ela irá guardar pra você utilizar durante a noite, 

onde não há geração solar! Dizemos popularmente, que ela serve como sua bateria, de 

forma mais econômica, pois como já mencionado anteriormente, você só pagará a taxa 

de disponibilidade e a iluminação pública. Vale ressaltar que, o On Grid é protegido por 

um sistema anti-ilhamento na qual protege o profissional que está trabalhando na rede 

da concessionária em casos de falta de luz no bairro ou na rua. Ou seja, a rede não 

pode estar energizada.  

 

Off Grid é um sistema independente, geralmente usado por fazendas, sítios, ilhas, ou 

seja, locais isolados, onde não tem rede de energia passando nas proximidades. Em 

comparação ao sistema On Grid, esse é um sistema mais oneroso, pois requer baterias 
estacionárias para manter sua energia durante a noite, ou dias nublados e sem sol. 

 

A ilustração abaixo, irá explicar como funciona o sistema Off Grid: 👇 
 

 

 
Figura 6 – Sistema Off Grid. Fonte: ARQAR (https://arqrodrigoguedes.blogspot.com/2016/02/energia-solar-viavel-e-sem-magica.html, 2016) 

https://arqrodrigoguedes.blogspot.com/2016/02/energia-solar-viavel-e-sem-magica.html
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17 - Posso ter o sistema On Grid e Off Grid no mesmo 

imóvel? 

A resposta é: Sim! Neste caso, estamos falando de um sistema híbrido. Os sistemas 

solares híbridos têm como principal característica o armazenamento da energia 

produzida e alocadas em baterias. Sendo também, um sistema de geração solar 

homologado, ou seja, conectado à rede da concessionária de energia elétrica. Assim, 

como os sistemas on-grid, mas com o diferencial de ao mesmo tempo possuir um 

sistema de armazenamento de energia em baterias (sistema off-grid). 

Portanto, os sistemas híbridos também proporcionam economia e conforto, visto que 

continuará funcionando mesmo durante quedas de energia fornecida pela 

concessionária. E é isso que o destaca do sistema que funciona apenas no modo on-

grid, pois no caso de ausência de fornecimento de energia, ocorre o corte de injeção 
na rede, protegendo o profissional que estará trabalhando no restabelecimento da 

mesma no local.  

Por isso, alguns denominam este sistema como, um sistema do tipo “nobreak” de 

energia solar. Mas vale lembrar que, esse sistema tem um custo mais alto, devido ao 

banco de baterias. 

 

 
Figura 7 – Sistema Hibrido. Fonte: Bigsun (https://www.bigsun.com.br/energia-solar-fotovoltaica-como-funciona/, 2019) 

https://www.bigsun.com.br/energia-solar-fotovoltaica-como-funciona/
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18 – Qual a área que preciso ter no telhado para 

instalar as Placas Solares? 

Para um resultado preciso, seria necessário um estudo detalhado e personalizado de 

seu consumo, fica difícil dar uma resposta exata a essa questão, mas tendo como uma 

forma de cálculo aproximado, usando um módulo solar de 380W de potência, com 144 

células fotovoltaicas, fizemos a estimativa demonstrada abaixo: 

 
 

Média de um imóvel com consumo médio de 550 kWh/mês  

 

Numa casa com gasto médio de 550 kWh/mês, num valor aproximado a R$605,00 na 

conta de luz, ocuparia uma área de 32 a 34 m², ou seja, uns 13 módulos fotovoltaicos 

com 4,94 kWp (quilowatt-hora pico). 

 

Média de um imóvel com consumo médio de 900kWh/mês 

 

Aqui a média é para o consumo de aproximadamente 900 kWh/mês em média, onde a 

conta fosse no valor equivalente a R$990,00, na bandeira verde, seria 21 módulos 

solares, 7,98kWp. A área de ocupação aproximada de 51 m².  

 

 

Média de um imóvel com consumo de 1250kWh/mês 
 

Este último, lhe dará uma base, de um consumo de 1250 kWh/mês em média, onde a 

conta fosse de aproximadamente R$ 1375,00 na bandeira verde. Para este caso, a 

necessidade seria de 29 módulos solares, ou seja, aproximadamente 11,02kWp, 

homologados. A área de ocupação seria de 71 m². 

 

Em todas as instalações se faz necessária a utilização de todos equipamentos de 
proteção, conhecidos como E.P.I. assim garante-se a segurança individual dos 

profissionais em atividade no local.  

  
19 - Existem seguradoras para o sistema solar em meu 

imóvel? 

Sim. Hoje em dia, as seguradoras já estão adequando suas coberturas para a 

modalidade que mais cresce no país e no mundo: A Energia Solar Fotovoltaica.  

Se você ligar para qualquer seguradora, dificilmente haverá uma negativa em relação 

a cobertura de seu sistema de geração solar.  
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Mas a Inter Solar Rio já deu um passo à frente e entrega seu sistema com cobertura 

gratuita, por 1 ano a partir da instalação do sistema. Isso mesmo, atualmente estamos 

trabalhando com a corretora GB Seguros, entregando a nossos clientes, apólice da 

Essor Seguros*. 
 

*Podendo mudar de acordo com a melhor opção a nossos clientes. No ato do contrato, você saberá qual 

seguro irá “proteger” seu sistema solar. 

 

20 - De que forma estarei contribuindo com o meio 

ambiente, adotando o sistema de geração fotovoltaica? 

A energia solar é autossustentável, ou seja, sua geração vem de recursos infinitos e 

inesgotáveis do planeta. Por isso, a energia solar satisfaz toda necessidade atual, sem 

comprometer o futuro. 

A energia solar fotovoltaica é considerada autossustentável pelos seguintes motivos: 

• Quase zero emissão de gases tóxicos e de aquecimento global; 

• Grande fonte de energia e renovável; 
• Autossuficiente e independente energeticamente; 

• Energia segura e garantida. 

Além da energia solar ser considerada sustentável, outras como a eólica, a hidrelétrica 

e a biomassa também dispõem de benefícios fundamentais para a sociedade, pois 

ajudam o clima, a saúde e a economia, a seguir abordaremos mais sobre esses pontos: 

a) Quase zero emissão de gases tóxicos e de aquecimento global 

A energia solar praticamente não emite gás ou gera resíduos maléficos para a nossa 

saúde.  

Por isso, ao optar pela energia solar você estará contribuindo para a boa saúde do 

planeta e seres vivos que nele residem. Como também, estará garantindo que não haja 
novos impactos de poluição no ar. Sendo esses, causadores de problemas novos que 

surgem todos os anos no mundo. 

b) Grande fonte de energia e renovável 

Se todo potencial de energia que o Brasil tem, fosse realmente aproveitado, teríamos 

o suficiente para gerar 10x a energia já consumida pelos brasileiros! Cientes que, a 

fonte de energia sustentável é sempre renovada. Assim, possuiríamos energia 

eternamente sem nos preocuparmos com o futuro. A maneira como a nossa população 

produz energia, atualmente, é por meio de recursos finitos, ou seja, podem findar-se a 

qualquer momento. Alguns exemplos desses casos são:  
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• O petróleo que é uma das fontes de energia usada em veículos;  

• O carvão mineral que é a energia usada em indústrias;  

• O urânio, esse elemento é usado nas usinas nucleares. 

Já a energia solar não utiliza de nenhum recurso finito, apenas a luz do sol! 

A energia solar, como visto, é totalmente renovável e infinita pois o sol não acaba, nos 

aquece todos os dias. Por esses motivos, a continuidade dos recursos finitos no mundo 

ficará disponível ao usarmos a energia solar fotovoltaica. 

c) Autossuficiente e independente Energeticamente 

Ao obter kit de geração solar fotovoltaica na Inter Solar Rio, para suprir o consumo 

de energia elétrica de seu imóvel, você ficará despreocupado quanto as contas de luz 

que chegariam todos os meses, com valores muitas das vezes abusivos! A partir da 

instalação, você conquista sua independência energética, tendo sua própria usina 

elétrica.  

d) Energia segura e garantida 

As energias Solares ou até mesmo a Eólica, tem suas falhas minimizadas por serem 

distribuídas e modulares. Esses sistemas estão distribuídos numa grande área 

geográfica, ou seja, telhados, usinas terrestres e etc. Em tempos, que ocorrerem 

grandes ventos ou até mesmos tempestades locais, não cessará a energia em toda 

região. 

A maior parte das gerações de energia mais comuns atualmente no mundo englobam 

a utilização dos recursos hídricos em sua geração, no que resulta na diminuição 

considerável de água do nosso planeta! 

A energia solar fotovoltaica, entretanto, não necessita do uso de nenhuma água na 

geração de sua energia. Entretanto, ela necessita apenas do sol que entra em contato 

direto com as células fotovoltaicas existentes nos módulos e   transforma a emissão 

dos raios solares em energia elétrica adequada para o uso preservando o meio 

ambiente. 

 

Figura 8 – Sustentabilidade – Fonte: AEAC (http://aeac.org.br/noticias/novidades/institucional/aeac-defende-o-uso-de-tecnologias-
sustentaveis-nas-obras , 2016) 

https://www.portalsolar.com.br/gerador-de-energia-solar.html
https://www.portalsolar.com.br/gerador-de-energia-solar.html
https://www.portalsolar.com.br/gerador-de-energia-solar.html
http://aeac.org.br/noticias/novidades/institucional/aeac-defende-o-uso-de-tecnologias-sustentaveis-nas-obras
http://aeac.org.br/noticias/novidades/institucional/aeac-defende-o-uso-de-tecnologias-sustentaveis-nas-obras
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Conclusão 

Agora que você já sabe todas as informações sobre a Energia Solar Fotovoltaica, fica 

mais fácil saber o que pretende para seu imóvel, e consequentemente, optar pela 

melhor empresa do mercado solar do Brasil que é a Inter Solar Rio. Empresa com 

clientes satisfeitos, e bem atendidos desde a elaboração da proposta, até a pós-geração 

do sistema.  

A Inter Solar Rio, não é apenas a sua melhor opção de escolha, é a única que te trata 

como filho, mostrando o melhor caminho a seguir e lhe dando as melhores opções, 

deixando pra você escolher qual caminho traçará. E claro, que ao escolher a Inter 

Solar Rio, você receberá todos os mimos que só os nossos clientes tem! 

Aproveite, e faça conosco um orçamento sobre seu kit de geração fotovoltaico, nossa 

equipe lhe dará toda atenção e dimensionará o melhor pra seu imóvel.  Trabalhamos 

com as mais qualificadas marcas do mercado, dentre: Weg, Fronius, Canadian Solar, 

etc. Na contratação do serviço e equipamentos com a Inter Solar Rio, você ganhará 

os seguintes brindes: Seguro fotovoltaico, manutenção de limpeza e configurações por 

1 ano, totalmente grátis! 

Não fique de fora dessa chance imperdível, e faça parte do grupo geradores de energia 

independentes que mais cresce no Brasil e no Mundo! 
 

Nice Farias 

Inter Solar Rio – Energia Solar ao seu alcance! 

contato@intersolarrio.com 

www.intersolarrio.com 

(21) 96519-5670 – Telefone / WhatsApp 

Instagram e Facebook: 

@intersolarrio 

YouTube: Intersolar Rio 
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