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APRESENTAÇÃO
O mercado de placas fotovoltaicas e instalações de energia solar nunca

Por isso, é importante ficar atento ao mercado e conhecer novos

estiveram tão radiantes no Brasil. Desde 2012, esta é a fonte de energia

produtos e diferentes tecnologias que fazem parte desse sistema e

que mais cresce no país, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica

procurar profissionais qualificados para dimensionar e escolher os

(Aneel).

equipamentos adequados e respeitar as normas técnicas e de
segurança.

Com a necessidade de reduzir gastos e priorizar questões relacionadas à
sustentabilidade, algumas tendências têm ganhado força, fazendo com

Para ajudar você a saber mais, a Soprano reuniu seu time de

que a geração de energia elétrica por meio de painéis solares figurasse

especialistas em sistemas fotovoltaicos para responder os principais

como uma alternativa em ascensão nos últimos anos.

questionamentos sobre o assunto.

Mas, apesar da maior penetração na casa das famílias ou em empresas,
estamos falando de um segmento ainda novo e bastante dinâmico. Isso
porque cada sistema fotovoltaico é um projeto de engenharia único, com
particularidades específicas de cada local de instalação.

BOA LEITURA!
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O QUE SÃO PLACAS
FOTOVOLTAICAS?

Nos últimos anos, tem sido cada vez mais perceptível encontrar, no topo

aproveitamento da energia térmica e fotovoltaica, o que ocorre no

de casas, estabelecimentos comerciais e empresas, placas viradas para o

caso das placas.

céu para captar energia solar. São as placas fotovoltaicas.
A partir disso, essa energia solar é transformada e pode ser utilizada em
Em termos gerais, as placas, também chamadas de painéis ou módulos,

residências, comércios, indústrias, prédios comerciais, entre outros. Em

são responsáveis por transformar a energia da radiação solar em energia

geral, os equipamentos são instalados em telhados e coberturas, mas

elétrica. Nesse sentido, a energia proveniente da luz e do calor do sol

também podem ser fixados no solo, por exemplo. Além disso,

pode ser aproveitada de formas diversas, sendo uma das mais comuns o

dependendo do seu material, eles podem possuir diferentes potências
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O QUE SÃO PLACAS
FOTOVOLTAICAS?

e também graus de conversão distintos. Essas variações são muito
relevantes no momento de escolher o módulo adequado para cada
projeto.
Enfim, como explicamos, além dos telhados, as placas também são,
muitas vezes, fixadas no solo. Um exemplo disso são as áreas rurais,
que utilizam frequentemente esse tipo de alternativa, ou coberturas de
estacionamento.
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COMO AS PLACAS
FOTOVOLTAICAS FUNCIONAM?

Em primeiro lugar, é preciso saber que esse processo de conversão da

Esses

sistemas

são

conectados

diretamente

em

unidades

radiação solar ocorre através do chamado efeito fotovoltaico.

consumidoras, que podem possuir tanto finalidade doméstica (casas,
no geral) quanto comercial (quando é aplicado em empresas e

Funciona assim: quando a radiação do sol incide sobre materiais com

indústrias).

propriedades semicondutoras, como o silício, ocorre a criação da
corrente elétrica. Assim, essa forma de geração de energia pode ser

Quando cada uma das células das placas solares recebe a radiação

utilizada tanto em grandes usinas, como em sistemas de pequeno porte.

solar, é criada uma diferença de potencial em seus terminais, que vai
determinar a capacidade posterior de geração de corrente elétrica.
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COMO AS PLACAS
FOTOVOLTAICAS FUNCIONAM?

Os raios solares, também conhecidos como fótons, atingem as células
fotovoltaicas, permitindo que os elétrons que envolvem os átomos do
material (como é o caso do silício) se soltem. A partir daí, é criada uma
espécie de “lacuna” no equipamento, e esse espaço “vazio” é preenchido
por outro elétron, e assim sucessivamente, gerando enfim a corrente
elétrica.

P. 07
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COMO AS PLACAS
FOTOVOLTAICAS FUNCIONAM?

Caminho da energia após as placas

Em seguida, essa energia é conectada a uma rede elétrica, de uma
residência, por exemplo, e pode alimentar aparelhos que fazem parte

E o que acontece depois? Bem, basicamente, passada essa etapa, surge

desse ambiente, permitindo que eles sejam utilizados apenas utilizando

outro equipamento no caminho da geração da energia solar em energia

a energia solar.

utilizável: o chamado inversor. Com ele, as placas solares conseguem
transformar essa corrente contínua vinda das células em corrente
alternada, que, na prática, é a energia fornecida pelas concessionárias de
energia elétrica.
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QUAIS SÃO AS VANTAGENS
DAS PLACAS FOTOVOLTAICAS?

Uma das razões que ajudam a entender o crescimento da adesão dos

..............................

brasileiros à energia solar a partir de placas fotovoltaicas se deve aos

..............................

benefícios que esse sistema permite. Pensando em demonstrar isso com

..............................

mais clareza, separamos uma lista de vantagens que as placas

..............................

fotovoltaicas podem levar para o seu negócio.

..............................
..............................
..............................
..............................
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Redução dos gastos com energia elétrica
Certamente, um dos grandes benefícios do uso das placas fotovoltaicas é

Quanto aos valores, estudos mostram que a economia varia conforme a

a economia. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar

tarifa de energia, os impostos, o percentual de energia incluído na rede,

Fotovoltaica (Absolar), tanto residências, indústrias e comércios quanto

entre outros fatores. Assim, no Rio Grande do Sul, por exemplo, uma

propriedades rurais podem obter uma redução de até 95% no gasto com

empresa que antes gastava, em média, R $1.000 na conta de energia,

energia a partir da instalação desse tipo de equipamento. Prova disso é

passa a economizar cerca de R$ 850. Já no caso de residências, muitas

que, em 2019, esse tipo de energia foi considerada a mais competitiva em

vezes o uso de energia solar resulta na cobrança apenas do Custo de

preço, de acordo com pesquisa da Absolar.

Disponibilidade (ou taxa mínima) pelas distribuidoras de energia.

Ou seja, em um período de crescentes aumentos na conta de energia

Mas é importante você saber que a tarifa de energia elétrica varia

elétrica, e também de períodos menos chuvosos, a energia solar, obtida a

conforme a distribuidora de energia, apesar de todos os estados

partir das placas fotovoltaicas, se torna saída de excelente custo

apresentarem um enorme potencial de economia.

benefício para o consumidor. Além disso, a energia solar é limpa e
renovável, o que a torna uma opção extremamente mais sustentável
frente a outras disponíveis atualmente.
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Redução dos gastos com energia elétrica
Uma forma de analisar isso é em relação ao chamado payback, ou tempo

4,9

5,7

de retorno do investimento. A Greener, empresa de consultoria e
pesquisa no mercado de energia, lançou um estudo referente ao segundo

4,0

4,0

3,9

semestre de 2020 com o tempo de retorno médio em cada estado.

4,4
4,4

4,1
4,7

4,5

3,9

5,5

Tempo de retorno médio por estado (em anos).

4,7

4,5
4,0
4,7
4,3
3,6
4,8

3,9
4,6

Além disso, o mais interessante de um sistema fotovoltaico é poder

3,8

4,9

acompanhar o seu desempenho em tempo real. Isso é possível com a
ajuda de aplicativos para celular, que estão em português e têm opções

5,5
5,5

disponíveis para os sistemas Android e iOS. Assim fica mais fácil conferir
os indicadores que mostram como esse tipo de investimento faz muita
diferença no dia a dia dos consumidores.

5,0

4,3

Fonte: Greener. Estudo estratégico geração distribuída. 2° semestre de 2020.
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Geração de energia limpa e renovável e menos emissão de gases poluentes
Nunca antes foi tão importante cuidarmos do meio ambiente. Por isso,

Por isso, optar pela geração de energia renovável e limpa, como no caso

investir em energia solar é incentivar uma geração de energia limpa e

da fotovoltaico, é não somente pensar no hoje, mas também nas

renovável, com ganho sustentável bastante alto.

gerações que virão depois de nós. Então, além de contribuir para uma
maior economia na energia que chega em nossas casas, a fonte solar

De acordo com a ONU, até 2050 as fontes de energia renováveis, como a

favorece a descarbonização, diminuindo os efeitos negativos causados

solar e a eólica, poderão abastecer cerca de 80% da demanda mundial.

em nosso planeta através da emissão de poluentes.

Nesse cenário, o setor de energia limpa e renovável tem um alto
potencial de se expandir, substituindo, aos poucos, mecanismos que
contribuem para a emissão de poluentes e o agravamento do efeito
estufa.
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Aproveitamento de áreas como telhados e estacionamentos
Nós lembramos no início deste guia que é muito mais perceptível ver

Por isso, para minimizar o impacto do sol nos automóveis e mantê-los

placas fotovoltaicas no teto de residências, estabelecimentos comerciais

frescos, diversos estabelecimentos estão utilizando placas fotovoltaicas

e industriais.

para fazer a cobertura desses espaços. Isso é importante não apenas para
a geração de energia limpa, mas também para um aproveitamento mais

Mas além do telhado, esse equipamento pode também ser acoplado com
facilidade à cobertura em estacionamentos, sem causar nenhum
transtorno à segurança dos veículos que estiverem estacionados. No
verão, em um estacionamento a céu aberto, por exemplo, qualquer carro
vira um verdadeiro forno.

inteligente do espaço.
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Geração de energia junto aos pontos de consumo,
reduzindo perdas com transporte de energia
Investir em energia solar é fazer com que o seu negócio se torne uma verdadeira usina
de geração de energia limpa. Isso porque a captação dos raios de sol pelas placas é
transformada pelo inversor em energia alternada, podendo abastecer o local. Por isso, a
geração de energia é realizada no mesmo ponto de consumo, fazendo com que inexista
a necessidade de transporte ou de outros equipamentos.
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Mais emprego e renda
Além da economia em contas de energia, a energia fotovoltaica também

Além disso, as instalações de geradores solares também cresceram em

pode favorecer a economia de um país de diferentes formas. Uma delas é

2020, criando 86 mil novas vagas abertas no setor ao longo do ano. Os

a partir da geração de empregos a partir da construção das placas. Com

dados foram retirados de um levantamento feito pela Associação

isso, também é gerada mais renda, que aquece e movimenta a máquina

Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Já em 2019, o Brasil ocupava pela

do mercado, gerando novamente mais postos de trabalho, repetindo o

primeira vez o ranking mundial dos 10 países que mais geraram empregos

ciclo.

em energia solar, segundo estudo da Agência Internacional de Energia.

Em 2019, a instalação de painéis solares para a geração de energia elétrica
em residências, comércios e indústrias triplicou no Brasil passou de 95
mil, enquanto em 2018 o número era apenas de 30 mil. As informações
foram divulgadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Em
2020, a fonte foi responsável pela arrecadação de mais de R$ 5 bilhões em
impostos e tributos, mesmo em meio à pandemia causada pelo novo
coronavírus.
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Previsibilidade de custos, ficando menos suscetível a reajustes tarifários
Os estabelecimentos comerciais estão cada vez mais aderindo a

Com os sucessivos aumentos na tarifa e a queda dos preços dos

instalação de placas fotovoltaicas. Isso porque é um setor que sofre

equipamentos fotovoltaicos nos últimos anos, o investimento em placas

bastante com os constantes aumentos tarifários da energia elétrica, que

ganhou espaço e com uma previsão de retorno do capital investido em

depende muito das condições climáticas e de períodos chuvosos.

cada vez menos tempo.

Em diversos setores do comércio, como supermercados, açougues e
padarias, por exemplo, a alta tarifa elétrica está aliada ao elevado
consumo. Nesses setores os campeões de consumo de energia são
câmaras frias, iluminação, ar condicionado além de fornos e freezers. Ou
seja, sem previsibilidade de custos e dificuldades de calcular os gastos
com energia a médio e longo prazo.
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Instalação rápida e fácil
Apesar de parecer complexo, o sistema de energia solar é simples e

Com isso pronto, basta fazer a instalação, que é silenciosa e não interfere

facilmente instalável. Além disso, após a instalação, é possível ampliar o

no funcionamento normal do ambiente, para finalizar com a conexão das

número de painéis solares, conforme for necessário, de acordo com a

placas na rede fotovoltaica. Outro ponto positivo é que, no caso de

demanda de energia.

residências, essa instalação auxilia na valorização do imóvel, uma vez que
a casa passa a contar com um sistema moderno e renovável de geração

Em geral, a instalação das placas segue um processo simples, iniciado
pelo orçamento dos valores, a visita técnica feita por especialistas, e a
criação de um projeto executivo. Em seguida, é preciso dar conta de todo
o processo logístico (de materiais e das placas), bem como o
planejamento de como será feita a instalação.

própria de energia, tornando os gastos com luz muito mais acessíveis.
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Baixo custo de manutenção
É fato que qualquer tipo de gerador de energia também precisará,

Também pode ser realizada a manutenção preventiva, a partir da limpeza

eventualmente, de manutenção. E com as placas fotovoltaicas não é

semestral dos painéis, com o objetivo de mover folhas e galhos, por

diferente. Entretanto, esse custo é relativamente baixo, com uma

exemplo, e a manutenção corretiva, realizada diretamente pela empresa

manutenção que consiste, basicamente, na limpeza dos módulos e na

que faz a instalação dos painéis.

verificação de possíveis avarias nas placas e nos materiais.
Sendo assim, é possível realizar a manutenção periódica de maneira
bastante prática, preferencialmente com o auxílio de um profissional
capacitado e habilitado para a atividade. Para isso, é realizada uma
inspeção visual, em busca de possíveis manchas, rachaduras, arranhões
ou sinais de quebra nos painéis solares.
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QUAIS SÃO OS TIPOS DE
PLACAS FOTOVOLTAICAS?

Na hora de escolher as placas para realizar a instalação, é preciso estar atento aos tipos
oferecidos pelas fornecedoras. Em geral, os módulos fotovoltaicos disponíveis são feitos
de células de silício cristalino, podendo ser classificados em policristalino e
monocristalinos. A maior diferença entre eles é, justamente, a variação de potência e
eficiência de conversão da luz solar em energia. Por isso, é preciso entender bem a
diferença entre cada um deles para uma decisão mais assertiva no momento da compra.
Veja, a seguir, um pouco sobre os benefícios e possíveis desvantagens de cada escolha.
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Placa Monocristalina
Possui uma tecnologia mais antiga, já consolidada na eficiência

Além disso, esse tipo de painel, por ser mais eficiente, necessita de menos

energética, principalmente em locais com pouco espaço disponível. Em

espaço para gerar a mesma quantidade de energia elétrica. Sua vida útil

geral, são confeccionadas nas cores azul escuro ou preto, o que indica a

pode durar cerca de 30 anos, porém com garantia média de 25 anos.

pureza do silício utilizado na sua composição. Também contam com a
eficiência mais alta entre as tecnologias disponíveis, partindo de 18% de

A desvantagem do painel solar monocristalino é o preço. De um ponto de

eficiência.

vista econômico, o painel solar que é feito de silício policristalino pode ser
uma escolha mais acessível para proprietários mais preocupados com o
custo.
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Placa Policristalina
Esse tipo de placas solares surgiu no mercado por volta de 1980. Sua

Porém, ao observar as desvantagens desse tipo de painel solar, podemos

principal diferença em relação ao painel monocristalino é o método

citar a eficiência, que fica abaixo do monocristalino, estando entre 16% e

utilizado na fundição dos cristais. Isso porque, no policristalino, eles são

20%. Em geral, isso acontece devido a uma menor pureza do polisilício.

fixados em blocos, preservando a formação de múltiplos cristais. Assim,

Assim, é preciso uma área maior para gerar a mesma quantidade de

uma vez fundido, esses painéis são serrados em blocos quadrados que,

energia que que os módulos monocristalinos.

em seguida, são fatiados em células, em um processo mais facilitado do
que o realizado no monocristalino.
Entre suas vantagens, está uma menor quantidade de geração de resíduo
de silício durante o processo de corte, o que gera menor perda de
material. Além disso, os painéis policristalinos tendem a ser um pouco
mais baratos que os painéis solares monocristalinos, como citamos
anteriormente. Sua vida útil também é maior do que 30 anos, com uma
garantia média de 25 anos.
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Placa Filme Fino
Apesar de as duas primeiras opções listadas serem as mais lembradas,

Outra questão é em relação ao preço. Porque, apesar de essa opção ser

também existem alternativas no mercado, como é o caso da placa de

mais barata que as anteriores, isso não chega a justificar o investimento

Filme Fino. O primeiro ponto, porém, é que esse painel, em geral, possui

em uma tecnologia que seria menos eficiente e não tão avançada. Sua

metade da eficiência das duas placas anteriores, chegando a 35% menos

vida útil também fica abaixo do ideal, com uma estimativa de 10 a 15 anos

que as cristalinas.

de uso.

Ou seja, em espaços menores, o aproveitamento desse tipo de placa

Mas, então, qual seria uma justificativa para escolher esse tipo de placa?

pode ser significativamente reduzido. Porém, em uma estrutura mais

Bem, apesar dos contras, também existem algumas vantagens em

ampla, isso não se torna necessariamente um problema.

escolher a placa de filme fino. Uma delas é um desempenho melhor em
condições de pouca luz (o que não costuma ser um problema no Brasil,
mas em alguns países sim). Além disso, eles precisam de menos energia
para serem fabricadas.
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Placa Solar Amorfo
A placa solar amorfo é uma versão não cristalina de silício. Seu uso, em

Ou seja, entre as principais vantagens desta opção não está a eficiência,

geral, é mais voltado para células solares e displays de cristal líquido.

mas sim o custo. Isso porque ao usar uma pequena fração de silício, isso

Porém, em média, essa opção conta com uma eficiência muito menor em

reduz significativamente os valores para instalação desse tipo de placa.

relação a suas concorrentes, especialmente no que diz respeito à

Por outro lado, o empilhamento possui um alto custo para ser realizado,

captação e geração de energia. Entre uma das suas vantagens, por outro

o que acaba equilibrando a equação e tornando essa uma opção não

lado, é ser uma das tecnologias de energia solar mais ecológicas

muito vantajosa para a maioria dos projetos.

oferecidas atualmente.
Outro problema é a sua eficiência, que em média fica bem abaixo das
E o motivo disso é o fato de que não utilizam metais tóxicos em sua

opções alternativas, entre 6% a 9%. Porém, é uma opção que pode ser

composição, como é o caso do cádmio e do chumbo. Além do mais, as

considerada em casos de abastecimentos em menor escala, e também se

placas do tipo amorfo contam com uma técnica conhecida como

a intenção é construir placas mais ecológicas do que potentes.

“empilhamento”, em que, basicamente, combinam-se várias camadas de
silício amorfo, com a vantagem de utilizar apenas 1% do silício usado em
células solares de silício cristalino, por exemplo.
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Por fim, existem algumas outras tecnologias utilizadas para a construção

Entretanto, essas tecnologias ainda são empregadas em pequena escala,

dos painéis solares, como as células orgânicas. Confira, a seguir, uma lista

sendo afeiçoadas constantemente para seu melhor aproveitamento e

com essas alternativas:

tornando as placas monocristalinas e policristalinas as mais buscadas
hoje no mercado.

Painel solar de telureto de cádmio

Painéis solares de seleneto de cobre, índio e gálio

Células fotovoltaicas orgânicas

PLACAS FOTOVOLTAICAS

5

P. 25

QUANTAS PLACAS FOTOVOLTAICAS
É PRECISO PARA UMA CASA?

O dimensionamento da quantidade placas fotovoltaicas é realizado

Podemos utilizar um exemplo: em uma unidade consumidora com

considerando alguns aspectos, entre eles o consumo médio mensal de

média de consumo de 1000 kWh/mês, na cidade de Caxias do Sul (RS),

energia da unidade consumidora, nível de radiação do local de instalação

com telhado norte sem sombreamento precisaria de um sistema com

e área disponível para realizar a instalação. Além disso, outros fatores

potência de 10,5 kWp.

influenciam, como orientação dos módulos e sombreamentos.
Para não errar, é sempre recomendado procurar um profissional
capacitado para realizar o dimensionamento do sistema adequado.
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QUANTAS PLACAS FOTOVOLTAICAS
É PRECISO PARA UMA CASA?

Fatores que interferem
no número de placas:

Gasto médio mensal
de energia

Nível de radiação do
local da instalação

Área disponível para fixação
dos equipamentos

Formas de orientação
dos módulos

Taxa de
sombreamento
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QUAIS SÃO OS MATERIAIS PARA A
INSTALAÇÃO DA PLACA FOTOVOLTAICA?

Já mencionamos que a instalação das placas é simples, apesar de não

converter a corrente de tipo contínua em corrente alternada, e fazer a

dispensar a presença de um profissional especializado para essa tarefa.

ligação do sistema com a rede elétrica convencional.

Assim, para o momento da implementação, são necessários alguns
materiais. O primeiro é, claro, o painel solar fotovoltaico, que consiste em

Também são necessárias estruturas de suporte, como trilhos e

um grupo de placas solares fotovoltaicas normalmente afixadas no

fixadores. São elas que darão o suporte para fixar as placas no telhado,

telhado.

assegurando maior estabilidade e segurança no momento da
instalação. Enfim, é preciso fazer toda a etapa de cabeamento, com os

Outra necessidade é a presença do inversor fotovoltaico, responsável por

cabos e conectores necessários para fazer a ligação.

PLACAS FOTOVOLTAICAS
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QUAIS SÃO OS MATERIAIS PARA A
INSTALAÇÃO DA PLACA FOTOVOLTAICA?

Novamente, neste momento a presença de um especialista para realizar

Além disso, o profissional deve indicar o melhor local para a instalação,

a instalação é fundamental. É ele que terá um olhar mais aguçado para

fazendo o melhor direcionamento possível para a placa. No Brasil, por

entender quais são as especificidades de cada telhado, por exemplo, no

exemplo, a direção ideal dos painéis é o Norte, uma vez que o sol

momento da escolha dos materiais.

percorre do Leste para o Oeste, sofrendo uma leve inclinação ao longo
do dia, para essa direção.

PLACAS FOTOVOLTAICAS
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COMO É FEITA A INSTALAÇÃO
DA PLACA FOTOVOLTAICA?

A instalação de um sistema fotovoltaico é bastante rápida e segura, não

através das estruturas de fixação, que são específicas para cada tipo de

impactando na rotina do seu estabelecimento e nem levando transtorno

telhado. Assim, eles são conectados aos inversores fotovoltaicos, que

para os clientes.

são instalados em locais abrigados. A conexão dos módulos ao inversor
é feita com cabos específicos para energia solar e com conectores

O primeiro passo é homologar o sistema na distribuidora de energia,

apropriados. Todas as etapas de homologação e instalação são

informando qual a potência e equipamentos que serão utilizados. Após a

realizadas por empresas especializadas em energia solar, respeitando

autorização da concessionária de energia, a instalação dos equipamentos

os requisitos técnicos e normas de segurança.

pode ser feita. Os módulos podem ser fixados nos telhados ou em solo
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Todas as etapas de homologação e instalação são
feitas por empresas especializadas em energia solar,
respeitando os requisitos técnicos e normas de segurança.

Passo a passo para a instalação:
1. Homologar o sistema junto à concessionária de energia;
2. Com a aprovação, os módulos fotovoltaicos podem ser instalados, seja no telhado ou solo;
3. Os módulos também precisam ser conectados aos inversores fotovoltaicos, que são instalados em locais abrigados, normalmente próximo à residência;
4. Em seguida, a conexão dos módulos ao inversor é feita com cabos específicos para energia solar e com conectores apropriados;
5. Pronto. As placas fotovoltaicas já estão garantindo mais economia para a sua casa e benefícios para o meio ambiente.

PLACAS FOTOVOLTAICAS
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COMO ACONTECE A MANUTENÇÃO
DA PLACA FOTOVOLTAICA?

A manutenção consiste em uma inspeção elétrica e limpeza dos módulos.

A inspeção elétrica e limpeza dos módulos devem ser feitas por

Em geral, é recomendado, no mínimo, uma manutenção completa anual.

profissionais capacitados para trabalhos com eletricidade e trabalho

No entanto, dependendo do local de instalação, pode ser necessário a

em altura. Não recomendamos que o consumidor faça a limpeza, pois

limpeza dos módulos com maior frequência, para garantir o bom

são necessários certos cuidados para não danificar os módulos e

desempenho do sistema.

treinamento para trabalho em altura.

Um exemplo é em locais próximos a estradas de chão, onde a poeira pode
ficar acumulada sobre os módulos, prejudicando a geração de energia.

PLACAS FOTOVOLTAICAS
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COMO ACONTECE A MANUTENÇÃO
DA PLACA FOTOVOLTAICA?

Sinais de alerta que indicam
que é hora de chamar o técnico:
O consumidor pode monitorar o desempenho do seu sistema fotovoltaico
através de um aplicativo de celular, sendo possível ver em tempo real todos
os parâmetros do sistema e histórico de geração de energia.
Já no sistema de monitoramento, é possível ver o rendimento do sistema e

Observar arranhões, manchas, rachaduras ou sinais de quebra
do painel;
Verificar a presença de camadas de sujeira como poeira excessiva,
folhas das árvores e até mesmo dejetos de animais;

identificar falhas, caso haja algo de errado. Se a geração estiver abaixo do
esperado, isso pode ser um indicativo que esteja na hora de realizar uma
limpeza dos módulos.

Constatar baixo desempenho na captação e geração de energia.
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SAIBA MAIS SOBRE AS PLACAS
FOTOVOLTAICAS DA SOPRANO

CONFIRA NOSSA SELEÇÃO DE
PRODUTOS ACESSANDO O CATÁLOGO
saiba mais

A Soprano atua há mais de 65 anos como autoridade na geração de

Entre nossas opções disponíveis, estão as placas fotovoltaicas

energia solar fotovoltaica no mercado, contando com mais esse

monocristalinas

importante produto em seu portfólio de produtos.

monocristalinos halff-cell. Contamos também com microinversores

e

policristalinas,

além

da

opção

de

painéis

modernos, além de acessórios, cabos, conectores e todo o
Todos os produtos oferecidos em nosso catálogo entregam a qualidade

equipamento necessário para o processo de implementação da energia

já conhecida da Soprano, sendo testados e aprovados com certificação

solar na sua casa ou empreendimento.

do INMETRO.
Além disso, no site da Soprano você pode simular o valor do seu
Além disso, oferecemos todo o suporte técnico necessário para tornar a

sistema fotovoltaico, informando apenas o valor da conta de energia e

sua experiência única, colocando à sua disposição uma rede de

o seu estado. Lembre-se: o valor da simulação é aproximado, já que

instaladores experientes e capacidades para instalação e manutenção

uma análise mais detalhada deve ser feita por um profissional do

dos produtos.

segmento.
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