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 Após essa conversão, é necessário que a 
corrente elétrica gerada seja devidamente ajus-
tada para o consumo residencial, além de insta-
lar um aparelho apropriado para medir o que 
foi injetado dos painéis e o que foi consumido 
da rede, a m de controlar os gastos e, eventu-
almente, os créditos que serão gerados.
 Todo o processo será evidenciado a seguir.

 Resumidamente, existem alguns materiais 
que produzem eletricidade quando são expos-
tos à luz (com base no chamado efeito fotoelé-
trico), como é o caso da célula fotovoltaica. Ao 
receber luz, a placa converte a radiação solar 
em energia elétrica.

www.energizejr.com.br
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Painel solar
Responsável por converter a 
radiação emitida pelo sol em 

energia elétrica

Inversor
Irá transformar a corrente 

contínua, gerada no painel, em 
alternada para o consumo e 

ajustar a tensão de acordo com 
o que for necessário

O que for produzido será 
consumido pela residência

Medidor Bidirecional
Responsável por medir o 

excedente gerado e injetá-lo na 
rede da concessionária 

(gerando créditos ao proprietá
rio da residência) e também 

mede o que é consumido pela 
casa quando não há produção 

suciente nos paineis

Resultando em uma redução de 
até 95% no valor da sua conta 

de energia

www.energizejr.com.br
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conhecendo os sistemas 
Fotovoltaicos

www.energizejr.com.br



classificação do
sistema

5

On Grid
Quando o sistema fotovoltaico está conectado à 
rede e não utiliza nenhum tipo de acumulador. 
Portanto, o que é produzido é automaticamente 
consumido ou injetado na rede da concessioná-
ria para gerar créditos ao proprietário da resi-
dência.

Quando o sistema fotovoltaico está isolado e há 
um armazenador para o que for gerado. Como 
existem diferentes quantidades de produção de 
energia dependendo do dia e do horário, esse 
tipo de conexão permite que o usuário utilize a 
energia gerada apenas em um momento de 
necessidade.

Off Grid

www.energizejr.com.brwww.energizejr.com.br
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sistema off grid
Possui como componentes: painel solar, inversor, 
estrutura (para sustentar os painéis), baterias e 
controlador de carga. As baterias usadas com mais 
frequência possuem vida útil de 4 a 5 anos e são 
consideradas os equipamentos mais onerosos. 
Normalmente esse tipo de sistema é mais caro e 
mais utilizado em locais que possuem diculdade 
para se ter acesso à energia elétrica.

www.energizejr.com.br



sistema on grid
Possui como componentes: painel solar, inversor, 
estrutura  e  medidor bidirecional. Nesse tipo de 
sistema, o equipamento mais oneroso costuma ser 
o inversor. A instalação de sistemas on grid para 
microgeração de energia tem crescido devido à 
sua grande capacidade de reduzir custos, a susten-
tabilidade que possui e os incentivos por parte da 
ANEEL em relação ao sistema de compensação de 
créditos.

7www.energizejr.com.br
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conhecendo os componentes
do sistema fotovoltaico

www.energizejr.com.br
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placa fotovoltaica

www.energizejr.com.br

As placas serão responsáveis por realizar aquele 
processo de conversão de radiação solar em 
energia elétrica, explicado anteriormente na 
página dois.
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estrutura

www.energizejr.com.br

Deve ser feito, por prossionais qualicados, um 
estudo de caso no local em que irá ser instalado 
o sistema fotovoltaico, a m de evitar futuros 
acidentes e prejuízos, garantindo segurança na 
instalação.



inversores

www.energizejr.com.br

De maneira geral, a função do inversor se 
resume à transformar a corrente contínua, 
produzida pelos módulos, em corrente 
alternada. Mas existem diferentes tipos de 
inversores, e é importante conhecê-los.
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inversor on grid

www.energizejr.com.br

É ligado permanentemente à rede, por isso esse 
tipo de inversor é capaz de fornecer a corrente 
alternada da melhor forma possível para o con-
sumo, além de detectar anomalias que podem 
aparecer na rede, como utuações de tensão. 
Quando há quedas de tensão (apagões) ele é 
desligado automaticamente.

inversor oFF GRID (Autônomo)
Funciona utilizando a energia do banco de arma-
zenamento, convertendo-a em corrente alterna-
da e fornecendo a potência diretamente aos 
aparelhos consumidores. Não deve ser utilizado 
em on-grid, já que este inversor não possui a 
capacidade de interagir com o sinal de corrente 
alternada presente na rede.
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medidor bidirecional

www.energizejr.com.br

Resumidamente, este dispositivo atua como o 
contador, mensurando a energia gerada pelos 
painéis e a energia advinda da distribuidora. Ele 
vai, inclusive, contabilizar o excedente gerado 
pelo sistema que será injetado na rede da con-
cessionária gerando créditos ao proprietário.
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string box

www.energizejr.com.br

A string box impedindo é responsável pela segu-
rança do sistema de produção de energia e atua 
impossibilitando o risco de propagação de aci-
dentes elétricos, como os curtos-circuitos e os 
surtos elétricos,
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entendendo o retorno
e o financiamento

www.energizejr.com.br



retorno
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 Antes de saber sobre o retorno, é 
necessário conhecer dois importantes fatores: o 
consumo e a incidência solar da região.
 Deseja-se suprir todo o consumo mensal 
ou apenas parte dele? Com base nisso que você 
conseguirá estimar uma média de gastos 
mensais e poderá ter uma ideia da dimensão do 
seu sistema. Além disso, quanto maior a 
incidência solar, maior a produção, portanto 
mais cedo será o retorno.
 Uma equipe capacitada levará esses e 
outros fatores em consideração, como 
equipamentos utilizados, cotação do dólar (o 
valor da placa varia em função disso), dimensão 
do projetos, entre outros,  para ter noção dos 
gastos e período de retorno. Pode variar entre 3 
e 8 anos.

www.energizejr.com.br



financiamento
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 É por esse motivo que existem diversas 
formas de nanciamento, tanto para pessoas 
físicas quanto jurídicas!

 A instalação de painéis fotovoltaicos 
requer um certo investimento inicial que nem 
sempre as pessoas estão preparadas para 
desembolsar.

 A Energize Jr. trabalha com três linhas de 
nanciamento, são elas: ;BV FINANCEIRA  
BANCO SANTANDER FNE SOL BANCO DO ; e 
NORDESTE.

www.energizejr.com.br



Gostou do ? Gostaria deconteúdo
tirar mais dúvidas? Entre em

 conosco!contato

www.energizejr.com.br

energizejr@gmail.com energizejr
(74) 98841-2577 - Oi
(74) 98136-2547 - Vivo

18

Estamos a X anos no mercado e prestamos diversos serviços, como: 
ENERGIA SOLAR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA INSTALAÇÕES ELÉTRI-, , 
CAS ADEQUAÇÃO TARIFÁRIA,  entre outros.

A Energize Jr é uma instituição ligada a Universidade Federal do Vale do 
São Francisco, sendo formada e gerida por estudantes de Engenharia 
Elétrica, que trabalham voluntariamente nas atividades da empresa. 

ENERGIZE JR
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