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O Primeiro e Maior 
portal de energia solar do Brasil

Somos a maior rede de empresas de energia solar do Brasil, 
são mais de 8.000 empresas atendendo à demanda nacional 
de instalação de sistemas fotovoltaicos.

Trabalhamos para difundir, incentivar e viabilizar a 
energia solar fotovoltaica no Brasil.
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Painel Solar Fotovoltaico - Produz energia elétrica em corrente contínua (CC). Os 
painéis solares, instalados sobre o seu telhado, são conectados em série uns aos 
outros e então conectados no seu Inversor Solar.

Inversor Solar - Converte a energia produzida pelos painéis solares em energia 
elétrica que pode ser usada em sua casa ou empresa (110V, 220V, 380V).

Quadro de Luz - A energia, depois do inversor solar, vai para o seu “quadro de luz” 
e é distribuída pela casa toda para o consumo.

Consumo - A energia solar é usada por utensílios e equipamentos elétricos conec-
tados na tomada e assim reduz o consumo de energia da rede da 
distribuidora.

Créditos de Enegia Solar - O excesso de energia produzido pelo seu sistema vai 
para a rede da distribuidora gerando créditos de energia (kWh). Esses créditos 
são utilizados automaticamente quando você consome a energia da rede da dis-
tribuidora (por exemplo durante a noite).

O SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
COMO FUNCIONA UM GERADOR SOLAR CONECTADO À REDE DA DISTRIBUIDORA

http://www.portalsolar.com.br


Quem pode aderir ao “sistema de créditos”?
Todos os consumidores cativos. Consumidor cativo é aquele que compra energia da dis-
tribuidora, como residências e pequenas empresas. Esses são todos consumidores cativos.

Como é medida a energia produzida em excesso?
A distribuidora vai instalar um relógio de luz novo, chamado de relógio de luz bi-direcional. 
Esse relógio vai medir a energia que você consumiu da rede da distribuidora e a energia que 
você produziu em excesso e injetou na rede. 

Qual é o maior sistema que é permitido instalar?
A potência máxima que se pode instalar dentro da regulamentação é de 5.000kWp (aproxi-
madamente 35.000m² de painéis solares!).

Qual é a validade dos créditos de energia solar?
A energia gerada em excesso pelo sistema de energia fotovoltaica, que é injetada na rede da 
distribuidora, será “emprestada” para a distribuidora criando assim um “crédito” de energia 
para você. Este crédito de energia tem uma validade de 60 meses. 

É possível “zerar”a conta de luz?
Não. Se você produzir mais energia do que consumiu e no final do mês você acumular crédi-
tos você será obrigado a pagar uma taxa mínima para a distribuidora: “Custo de Disponibili-
dade”. 
Esse custo varia de acordo com o tipo de ligação:

monofásica: valor em moeda corrente equivalente a 30kW/h. 
bifásica: valor em moeda corrente equivalente a 50kW/h. 
trifásica: valor em moeda corrente equivalente a 100kWh.

Resumindo, como fica a conta de luz?
A sua conta será reduzida e vai variar de acordo com a quantidade de energia que você pro-
duzir e deixar de consumir da distribuidora. Desta forma, você pode reduzir em até 95% a sua 
conta de luz.
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CRÉDITOS DE ENERGIA SOLAR
como funciona o sistema de compensação de energia

Vemos pelo desenho na página anterior, que o excesso de energia produzida será injetado na rede 
elétrica da distribuidora. 

Assim, quando você produz mais do que consome, o excedente vai para a rede e se torna um crédito 
que será consumido durante a noite, quando não há luz do sol. Isso se chama “sistema de créditos de 
energia”.

Esse sistema foi regulamentado em 2012 pela ANEEL através da RN482/12 e revisado em 2015 através 
da RN 687/15. Todas as distribuidoras no Brasil são obrigadas a obedecer a estas normas.

http://www.portalsolar.com.br
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CRÉDITOS DE ENERGIA SOLAR
outras modalidades do sistema de compensação

Geração compartilhada de energia solar
Nesta modalidade o sistema de geração pode ser instalado em local 
diferente do consumo por um consórcio ou cooperativa que pode reunir 
pessoas físicas ou jurídicas para repartir a energia gerada por um único 
gerador solar. Os créditos gerados podem ser utilizados pelos cooper-
ados/consorciados em suas unidades consumidoras, em porcentagens 
previamente definidas por eles.

Obs: Para isso é necessário que todos envolvidos no consórcio/coop-
erativa estejam dentro da mesma área de cobertura da distribuidora de 
energia.

Geração de energia solar em condomínios
Você pode gerar energia solar em condomínios e compartilhar a energia 
gerada entre os condôminos.  A geração pode tanto ser usada para as 
áreas comuns como pode ser compartilhada entre todas as contas de 
luz dos condôminos.

 

Autoconsumo remoto
Nesta modalidade é possível, por exemplo, utilizar um terreno de sua 
propriedade fora da cidade para construir um sistema fotovoltaico e usar 
a produção de energia dele para reduzir a sua conta de luz na cidade. 
Para isso a conta de luz dos dois locais precisam estar no seu nome e 
os dois locais serem atendidos pela mesma distribuidora de energia.

http://www.portalsolar.com.br
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COMO CONECTAR O SEU SISTEMA À REDE PÚBLICA
passo-a-passo junto à distribuidora para instalar e conectar o seu sistema fotovoltaico à rede

fonte:

SOLICITAÇÃO DE ACESSO
é feita por meio de formulário próprio, a ser 
encaminhado para a sua distribuidora.

VISITA DE VISTORIA
no prazo de 7 dias um profissional da distribuidora 
irá até a sua propriedade fazer a vistoria da 
instalação.

INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO
após o parecer, prossiga com a instalação dos 
equipamentos conforme apresentado na solic-
itação.

REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS
havendo pendências na instalação, regularize a 
situação e peça nova vistoria à distribuidora. 

SOLICITAÇÃO DA VISTORIA DA INSTALAÇÃO
em até 120 dias da emissão do parecer, solicite à 
distribuidora a vistoria para conferir a conformi-
dade da instalação.

APROVAÇÃO
após a vistoria que verifique que a instalação está 
adequada, a distribuidora tem 7 dias para aprovar 
o ponto, trocar a medição e iniciar o sistema!

EMISSÃO DE PARECER DE ACESSO
a distribuidora deve emitir o parecer em até 
15 dias* para microgeração, ou 30 dias* para 
minigeração.

RELATÓRIO
a distribuidora tem mais 5 dias para fazer um 
relatório caso sejam detectadas pendências na 
sua instalação. 

* o prazo dobra se houver necessidade de obras na rede elétrica. PRAZOS MÁXIMOS DA DISTRIBUIDORA SEM OBRAS:
Microgeração Distribuída (até 75kW) : 34 dias
Minigeração Distribuída (de 75kW até 5MW) : 49 dias

http://www.portalsolar.com.br


...mais de 3600 
empresas cadastradas 

em todo o Brasil
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MAPA SOLAR:  EMPRESAS e INSTALADORES

O Portal Solar possui mais de 8000 empresas cadastradas em todo 
o Brasil prontas para te atender!

É rápido e fácil: acesse o link abaixo e encontre as empresas mais 
perto de você! 

https://www.portalsolar.com.br/fornecedores/empresas-de-energia-solar

DICA: - procure empresas com o selo de Verificado e habilitadas para 
trabalhar com a nossa linha de Financiamento para Energia Solar BV

Procure por empresas verificadas e com boas 
avaliações!

http://www.portalsolar.com.br
https://www.portalsolar.com.br/fornecedores/empresas-de-energia-solar
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O seu sistema fotovoltaico é composto basicamente por:

• Painéis Fotovoltaicos
• Inversor Solar Grid-Tie
• Estrutura de Fixação
• Cabos e Conectores Especiais 
• Componentes elétricos (Disjuntores e DPS).

principais partes e componentes do SEU SISTEMA FOTOVOLTAICO
conheça os elementos mais importantes do seu gerador fotovoltaico:

Painéis Fotovoltaicos

São, na sua maioria, fabricados com células 
fotovoltaicas de silício. 

Pesam em torno de 11kg/m², possuem garantia 
de 25 anos e um vidro temperado de 3.2mm 
resistênte a maioria das chuvas de granizo. 

Os mais utilizados hoje em dia possuem 60 ou 
72 células, ocupam uma área de 1.65m² e 2m² 
respectivamente. 

Possuem potências entre 260-300W (60 células) 
e 320-360W(72 células) variando com a 
eficiência da célula usada.

Inversor Solar Grid-Tie 

É o “coração” do sistema fotovoltaico. Ele que transforma 
toda a energia produzida pelos painéis solares em eletrici-
dade para a sua casa ou empresa. 

Além disso desempenha o papel de segurança e 
monitoramento da energia produzida.

Tradicionalmente instalado na parede perto do quadro de 
luz, em lugar protegido da chuva e poeira. Os inversores 
residenciais possuem um tamanho médio de 40x70x30cm 
(largura x altura x profundidade).

Estrutura de fixação 

As estruturas de fixação dos painéis solares são fabricadas com os mais diversos 
materias. 

Tradicionalmente se utiliza o alumínio para os trilhos e uma liga para os ganchos 
que fixam os trilhos no telhado.  Acima, um exemplo de estrutura para telhados de 
barro. 

Existem sistemas de fixação de painéis solares para todos os tipos de telhado.

http://www.portalsolar.com.br
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COMO PREPARAR A SUA CONSTRUÇÃO PARA ENERGIA SOLAR
os principais pontos que você deve levar em consideração, quando estiver construindo uma propriedade solar

Instalar energia fotovoltaica na sua casa é muito simples!

Você não precisa fazer nenhuma grande alteração para ter os 
painéis instalados em seu telhado. Mas se você está na fase de 
construção ou planejamento, existem alguns detalhes que podem 
ser previstos em projeto para facilitar a instalação:

ÁREA E PESO
De modo geral, o peso médio do sistema instalado é de 14.5kg/m².
E a área ocupada por sistemas de energia solar residenciais:

Potência de 1.5kWp: mínimo 10.5m²
Potência de 2.0kWp: mínimo 14m²
Potência de 3.0kWp: mínimo 21m²
Potência de 4.0kWp: mínimo 28m²
Potência de 5.0kWp: mínimo 35m²
Potência de 10.0kWp: mínimo 70m²

DICA: para sistemas maiores, como comércios e indústrias, considere 
aproximadamente 10m² para cada kWp de potência do seu sistema.

A POSIÇÃO DAS PLACAS NO TELHADO

A posição ideal para produzir o máximo de energia com os painéis fotovoltai-
cos no Brasil é face Norte, com um grau de inclinação igual ao da latitude. 
Ex: Campinas está na latitude 22°, portanto o melhor ângulo para o seu painel 
solar é inclinado a 22° do plano horizontal.

Na prática, você nem sempre vai ter a inclinação e direção perfeitas - mas não 
se preocupe! A perda na produção de energia é pequena e totalmente aceitável.

Na figura ao lado é possível ver que mesmo virado para Oeste ou Leste, o 
rendimento ainda é muito bom.

OS MELHORES TIPOS DE COBERTURA PARA INSTALAR 
O SISTEMA FOTOVOLTAICO

Os painéis fotovoltaicos são presos ao telhado através de um sistema de 
fixação. Cada tipo de telhado pede um sistema de fixação diferente.

1 - As coberturas de telha metálica, como as trapezoidais comum e termo- 
acusticas, são as melhores opções. Essas coberturas facilitam a instalação e 
fixação.

2 - As telhas de barro /concreto do tipo francês ou do tipo capa-canal são a 
segunda melhor opção. Elas requerem algum tipo de manuseio para instalar, 
mas nada que inviabilize a sua instalação.

3 - As telhas do tipo fibrocimento são mais frágeis e correm o risco de quebrar 
durante o processo. Nada para se preocupar, mas se você tiver opção de 
escolher, as duas primeiras são melhores.

Leia mais sobre como preparar a sua construção para energia solar:
http://www.portalsolar.com.br/como-preparar-a-sua-construcao-para-energia-solar.html

http://www.portalsolar.com.br
http://www.portalsolar.com.br/como-preparar-a-sua-construcao-para-energia-solar.html
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SIMULADOR SOLAR - descubra quanto custa para instalar energia solar

No Simulador Solar, você descobre a potência 
do seu gerador, o quanto custa e outros dados 
importantes.

É muito fácil calcular a potência e preço médio 
do seu sistema fotovoltaico. 

Com uma cópia da sua conta de luz em mãos, 
acesse a nossa ferramenta gratuita:

http://www.portalsolar.com.br/calculo-solar

Basta inserir o seu consumo médio mensal em kWh, 
selecionar a sua cidade ou a mais próxima e pronto!

O nosso Simular Solar irá calcular em uma fração de 
segundos a Potência, Preço, Área e Peso do sistema 
que você precisa para produzir a sua própria energia 
elétrica com a luz do Sol.

http://www.portalsolar.com.br
http://www.portalsolar.com.br/calculo-solar
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CHECK-LIST DO COMPRADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA
tudo o que você precisa saber, na hora de comprar um sistema fotovoltaico

Este checklist foi desenvolvido como uma sugestão pela 
equipe do Portal Solar para te ajudar a comparar os orça-
mentos que você recebeu das 3 empresas. 
Siga as instruções abaixo:

1. Anote o nome das empresas nas caixas: Empresa 1,2 e 3
2. Preencha a tabela no final para comparar as 3 propostas.
3. Compare os resultados e escolha a melhor solução para 
você.

A) CUSTO - Obviamente, isso é muito importante, mas não 
pode ser o fator de decisão mais importante na sua com-
pra. Lembre-se, o sistema de energia solar deve durar de 
20 a 40 anos, por isso qualidade e desempenho são funda-
mentais.

B) GARANTIAS - idealmente, as suas garantias deveriam 
ser:
Painel Solar - 25 anos
Inversor - mínimo de 5 anos
Estrutura de fixação – mínimo 5 anos, recomendável 10 anos.
Instalação – mínimo 1 ano, recomendável 2 anos ou mais.

C) COMPATIBILIDADE - Ter um bom relacionamento com 
o seu fornecedor é fundamental para um projeto desta im-
portância. Um bom relacionamento vai garantir que proble-
mas sejam resolvidos rapidamente. A escolha é sua! Escol-
ha uma empresa que faça você se sentir confortável, que te 
atenda bem e que demostre que sabe o que está fazendo.

SOBRE O PAINEL SOLAR
1. Quem é o fabricante do painel solar? 

2. Quais são as garantias que vem com o painel solar? 

3. Qual é a tolerância negativa sobre a potência do painel 
solar? (Esta é a quantidade de “margem de erro” que o 
fabricante permite ao citar a potência mínima do painel 
solar. 0% de tolerância, ou tolerância  
positiva é excelente; menor do que -5% pode ser um 
sinal de alerta). 

4. O painel solar possui diodos de by-pass? (Estes diodos 
melhoram o desempenho do painel solar, sendo este 
menos impactado pela sombra de nuvens ou folhas) 

5. Qual é o grau de proteção (IP) do painel solar? Menor 
que 65 não recomendamos. 

6. É importante que o vidro do seu painel solar tenha pelo 
menos 3mm de espessura, desta forma ele vai suportar 
chuva de granizo. 

7. O Painel tem que ter no mínimo a aprovação do Inmet-
ro e tão importante quanto, precisa ter o IEC 61215. 

8. Para mais detalhes, acesse:  
www.portalsolar.com.br/painel-solar-fotovoltaico.html

SOBRE O INVERSOR
1. Quem é o fabricante do Inversor solar? 

2. Quantos anos de garantia tem o inversor solar? 

3. Qual é a eficiência do inversor que será instalado? 
Menos que 94% (para inversores de sistemas conecta-
dos à rede elétrica) pode ser um problema. 

4. Qual é o grau de proteção (IP)? Se for menos que IP55, 
aconselhamos instalar o Inversor Solar em algum lugar 
arejado, mas protegido da chuva e da poeira (existem 
caixas de proteção para inversores, pergunte ao seu 
instalador). 

5. O Inversor possui MPPT?(isso faz os inversores serem 
mais eficientes). 

6. O Inversor pode ser conectado ao seu computador? 
Existe custo adicional para isso? (Isso não é fundamen-
tal, mas é uma boa forma de monitorar o desempenho 
do seu sistema). 

7. Além da conexão com o computador, como mais é fei-
to o monitoramento da produção de energia?  
O inversor possui uma tela com essas informações? 
Por quanto tempo essas informações ficam armazena-
das no inversor?

 O QUE VOCÊ DEVE PERGUNTAR PARA AS EMPRESAS INSTALADORAS:

http://www.portalsolar.com.br
http://www.portalsolar.com.br/painel-solar-fotovoltaico.html
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CHECK-LIST DO COMPRADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA
tudo o que você precisa saber, na hora de comprar um sistema fotovoltaico

SOBRE A INSTALAÇÃO
1. A equipe que vai instalar o gerador de energia solar 

é composta por funcionários da empresa ou subcon-
tratados? (Apenas para saber quem estará vindo a sua 
propriedade) 

2. Que tipo de sistema/estrutura de fixação vai ser utiliza-
do para fixar os painéis solares? (Os de alumínio são 
mais leves e tendem a durar mais) 

3. O preço que está sendo orçado já inclui a conexão do 
seu sistema a rede elétrica? 

4. A concessionária de energia que vai instalar o seu novo 
relógio de luz bidirecional ou será a própria empresa? 

5. A empresa que está fornecendo o sistema vai se encar-
regar de preencher a papelada necessária para conec-
tar o seu sistema a rede elétrica? (é muito complexo e 
não é bom fazer sozinho!) 

6. Os conduítes que vão ser usados para esconder alguns 
cabos possuem proteção UV? 

7. Os cabos e conectores utilizados na instalação do sis-
tema solar  
possuem proteção UV? 

8. Os cabos e conectores utilizados são específicos para 
corrente contínua? Qual é a marca e garantia deles? (É 
fundamental que a empresa utilize cabos e conectores 
específicos para esses sistemas, eles devem durar tan-
to quanto os seus painéis solares e inversores)

SOBRE A EMPRESA QUE VOCÊ ESTÁ CONTRATANDO:
1. Quem é responsável pela engenharia do seu sistema 

de energia solar fotovoltaica? (Se você é uma empre-
sa ou está procurando um sistema de grande porte, é 
importante que você mantenha contato direto também 
com a pessoa responsável pelo dimensionamento do 
sistema) 

2. Quantos sistemas eles já instalaram? Eles possuem 
referência? (Lembre-se que aqui no Brasil, sistemas 
conectados à rede elétrica são relativamente novos, 
empresas com experiência em engenharia elétrica e 
empresas que trabalham com sistemas isolados são, 
normalmente, qualificadas para executar essas obras) 

3. Se você vai ser o primeiro sistema que a empresa vai 
instalar, certifique-se de que ela está apta para fazer a 
instalação 

4. Quais garantias a empresa que vai instalar se re-
sponsabiliza e quais são de responsabilidades do fab-
ricante? Qual é o procedimento caso seja necessário 
substituir alguma parte do sistema e com quem falar? 

5. Se for necessário lidar com algum fabricante de painel 
ou inversor, eles já possuem escritórios no Brasil?

 O QUE VOCÊ DEVE PERGUNTAR PARA AS EMPRESAS INSTALADORAS - (continuação):

DICA: Solicite ao instalador 
para separar no orçamento 
dele, o preço do gerador e 
o preço da instalação. 

Assim você saberá quanto 
está pagando pelo 
equipamento e pelo serviço.

http://www.portalsolar.com.br
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CHECK-LIST DO COMPRADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA
tudo o que você precisa saber, na hora de comprar um sistema fotovoltaico

TABELA DE COMPARAÇÃO:

Marca do Painel

Potência do Painel (Watts)

Painel tem IEC 61215 (sim/não)

Selo do Inmetro (sim/não)

Garantia do Painel 25 (anos)

Marca do Inversor

Eficiência do Inversor (%)

Garantia do Inversor (Anos)

Sistema de monitoramento (sim/não)

Marca do sistema de fixação

Garantia do sistema de fixação (anos)

Material (alumínio ou outro)

Marca dos cabos especiais

Marca dos conectores especiais

Garantia da Instalação (anos)

Assistência para conexão à rede (sim/não)

Potência do Gerador (KWp)*

Preço do Gerador(R$)**

Preço da Instalação (mão-de-obra)***

PREÇO TOTAL

 

 

 

 

EMPRESA - A EMPRESA - B EMPRESA - C
dica: anote aqui o nome das empresas.

* A potência do gerador deve ser dada 
também em casas decimais após a vírgula. 
Ex: 2,25kWp / 10,5kWp / 3,72kWp etc.

**Para saber quantos R$ está pagando por 
potência, divida o preço total do sistema por 
sua potência total. 

***Dica: solicite ao instalador para sepa-
rar no orçamento dele, o preço do gerador 
do preço da instalação. Assim você saberá 
quanto está pagando pelo equipamento e 
pelo serviço.

LEMBRE-SE: QUALIDADE VEM ANTES DO PREÇO!

http://www.portalsolar.com.br
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Acesse o link abaixo e faça uma simulação.
https://www.portalsolar.com.br/financiamento-energia-solar.html

Escolha uma opção de parcelamento 
e preencha o formulário. 

Com o crédito aprovado, você receberá os 
contratos para assinar e devolver para o Portal Solar.

Após análise dos documentos, o crédito será 
liberado e o equipamento será enviado para você.

FICOU ALGUMA DÚVIDA?
envie um e-mail para: 

financiamento@portalsolar.com.br

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
 • Financiamento de 100% da instalação e equipamento

 • Até 60 meses para pagar

 • Taxa competitivas¹

 • Possibilidade de composição de renda²

 • Carência de 30 dias para o primeiro pagamento

 • Financiamento para PF e PJ

Financiamento para 
Energia Solar BV

viabilizando   o seu 

1 - Comparado com outras linhas de crédito no mercado | 2 - Possibilidade de composição de renda com cônjuge

taxas a partir de 

0,99% 
a.m*

http://www.portalsolar.com.br
https://www.portalsolar.com.br/financiamento-energia-solar.html


A MAIOR LOJA DE ENERGIA SOLAR DO BRASIL
Compare preços e marcas, escolha o gerador de energia
 solar ideal e encontre o instalador mais perto!
Somos o maior Market Place de equipamentos para 
energia solar, só no Portal Solar você encontra as 
melhores marcas e equipamentos dos maiores 
distribuidores do Brasil em um só lugar.
www.portalsolar.com.br/loja/
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A MAIOR LOJA 
DE ENERGIA 
SOLAR DO 
BRASIL
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