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O que é?

Como posso me beneficiar da energia solar?

Por que investir em energia solar?

A energia fotovoltaica, ou energia solar, é considerada a fonte mais limpa, ecológica e abundante do 

planeta. Por meio de um conjunto integrado de equipamentos, painéis e outros componentes, a energia 

luminosa do sol é transformada em eletricidade e entregue à corrente elétrica do seu imóvel, que pode 

estar conectado à rede elétrica ou não.

Introdução

Um dos equipamentos do sistema fotovoltaico, chamado inversor, é responsável por transformar a 

energia solar produzida em corrente contínua em corrente alternada, com os mesmos parâmetros de 

tensão fornecidos na sua rede elétrica. 

Com isso, além do alto consumo caso você produza mais energia do que consome, o excedente pode 

ser injetado de volta na rede, se tornando crédito com validade de 60 meses*. 

Você também tem a opção de usar os créditos em outros imóveis, desde que as contas de energia 

estejam ligadas a um mesmo CPF ou CNPJ.

Economia na conta de energia elétrica em uma ou mais localidades; 

Proteção da variação de preços da energia; 

Redução da emissão de gases poluentes; 

Valorização do imóvel, geralmente entre 3% e 6% (fonte ABSOLAR); 

Aproveitamento de incentivos fiscais na compra dos equipamentos.

                                                                                                                Acesse: https://imperiosolar.com.br/blog/  e veja mais.
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Benefícios do Sistema Fotovoltaico

Como Funciona

O sol é a fonte de energia para as placas solares, os painéis por sua vez transforma a radiação solar em energia 

eletrica. 

A corrente contínua é injetada na entrada do inversor, passando por dispositivos de segurança, chamado 

comumente de "String Box".

O inversor ou micro inversor, converte corrente contínua em alternada, que é a energia elétrica que é consumida 

por todos os equipamentos de sua residencia, comercio ou industria. 

A energia gerada é consumida pelo local, ou injetada na rede, através de um relogio bidirecional. A energia 

excedente gera "créditos" de energia que poderão ser utilizados em até 60 meses.

Proteja-se contra a 
inflação de energia

Economize até 95% em sua 
conta de energia

Valorize o seu 
imóvel

Economize dinheiro 
gerando energia por 

décadas após a 
quitação do seu 

sistema

Contribua para o futuro do 
planeta

Linhas de crédito 
especiais: financie 
seu sistema em até 

60 vezes 
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       * Dados baseados na conta concedida pelo cliente.

Passo a Passo

R$/Mês

Características do Projeto

Característica Valor Unidades

Consumo Médio Mensal: 620 kWh/Mês

Consumo Anual Estimado: 7440 kWh/Ano

1) Fazemos o orçamento preliminar de acordo com seus requisitos, considerando a irradiação solar local, o 

consumo energético dos últimos doze meses e a tarifa da distribuidora.

5) Após o projeto ser aprovado pela distribuidora, realizamos a instalação do sistema e solicitamos a sua 

concessionária a troca do relógio de energia pelo modelo bidirecional.

6) Parabéns! Você está economizando de maneira inteligente, gerando energia limpa. Se no mês o seu balanço 

for positivo você ganha créditos de energia que podem ser utilizados em até 60 meses.

Projeto e Instalação

Neste tópico serão descritas as principais características do projeto e da instalação: localização, estudo 

solarimétrico para a região, consumo mensal, estimativa de geração mensal e demais serviços inclusos.

Características Locais da Instalação

As características locais da propriedade, onde será feita a instalação do sistema fotovoltaico, são de 

extrema importância para a condução do projeto. É necessário realizar um estudo, com intuito de 

verificar, a presença de características indesejáveis para instalação do sistema no local. A ocorrência de 

sombreamentos nos painéis fotovoltaicos, o que impacta na redução da energia gerada, e, portanto, 

compromete a eficiência do sistema fotovoltaico. Também é importante verificar a orientação geográfica 

da construção para assegurar a melhor disposição dos painéis, de modo que o sistema opere de 

maneira otimizada.

2) Elaboramos a proposta ideal possível para você. Analisamos também futuros crescimentos de sua demanda.

3) Após aprovada a proposta, realizamos a vistoria técnica da propriedade para coletar os requisitos do sistema.

4) Com os requisitos técnicos em mãos, elaboramos o projeto e solicitamos o acesso à rede de energia junto à 

distribuidora.

Taxa de Disponibilidade (Tarifa Mínima): R$ 35,50 R$/Mês

Custo Médio Mensal de Energia: R$ 440,20

1 2 3 4 5 6
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CANADIAN 360W 144 CELULAS 360W POLI - CS3U-360P

16

27Peso Unitário:

Quantidade:

Modelo:

SUPER POLI PERC 360W MÓDULO de ALTA POTÊNCIA. A Canadian Solar 

(NASDAQ: CSIQ) foi fundada em 2001 no Canadá, com uma missão ousada: 

promover o desenvolvimento sustentável e criar uma terra melhor e mais limpa para 

as gerações futuras, trazendo eletricidade alimentada por o sol para milhões de 

pessoas em todo o mundo.

Detalhes Modulo Fotovoltaíco

Garantia:

25 anos de garantia limitada de funcionamento. 10 anos de garantia contra defeitos 

de fabricação.

Detalhes Inversor/Micro

Garantia:

Inversor / Micro

Modelo: HOYMILES-1200

Fabricante: Hoymiles INTL

Sistema de Monitoramento:: App WiFI

Quantidade:

12 anos de garantia padrão.

25% para 20 anos e 30% para 25 anos do valor de aquisição.

360

Canadian Solar Inc.Fabricante:

Potência:

Lista de Equipamentos

Características técnicas:

Módulo Fotovoltaico

4

Características técnicas:

Máxima Potência Nominal AC: 1,2

O Micro Inversor HoyMiles MI-1200 é o primeiro Microinversor monofásico para 04 

painéis solares, compatível com tensões de redes comerciais e residenciais de 220V 

monofásicas ou bifásicas, e saída de 1200 watts.

O MI-1200 é “O Melhor Microinversor de Densidade de Potência” da indústria solar 

com peso extremamente leve – apenas 3.75kG incluindo cabos DC & AC integrados. 

Oferece 4 canais independentes para painéis solares de até 380Wp.

Sistemas fotovoltaicos que utilizam Micro Inversores produzem aproximadamente 

20% mais energia quando comparado aos aos inversores String tradicionais.
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5,76 kWp

Imagem Ilustrativa

kWh: Energia total gerada/consumida em determinado período de tempo

Geração e Consumo Estimados

kWp: Correponde à máxima potência instantânea que o sistema pode fornecer dentro dos 

padrões Standard Test Conditions  (STC): Irradiância solar de 1000 W/m²; Temperatura da célula 

fotovoltaica a 25° C  e Massa de ar atmosférica de 1,5

32
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Estimativa de Consumo x Geração (kWh/Mês)

Consumo

Geração

Potência do Sistema      =

Area aprox. necessária para instalação (m²) = 
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10

Documentação personalizada do projeto fotovoltaico.

Primeira limpeza e inspeção do sistema (até 12 meses após comissionamento).

Investimento total do sistema solar  = R$ 27.471,05

Economia média mensal estimada para o 

primeiro ano
R$ 404,70 R$/Mês

Economia total estimada para o primeiro ano R$ 4.856,40 R$/Ano

Geração média mensal estimada 600

Monitoramento e manutenção preventiva do sistema (12 meses após comissionamento).

Observação: Não estão inclusas obras civis e eventuais reformas no telhado/laje bem como, 

no padrão de entrada (Disjuntor, DRs, DPS, aterramento).

Análise Financeira

kWh/Mês

Geração média anual estimada 7198 kWh/Ano

Neste tópico serão descritas os aspectos financeiros estimados do projeto e da instalação, tais como: 

economia gerada, preços, formas de pagamento e análise de viabilidade financeira.

Resumo Financeiro

Fator Valor Unidade

Valor médio mensal de energia R$440,20 R$/Mês

Obtenção das licenças junto à concessionária de energia local.

Montagem dos módulos fotovoltaicos com estrutura apropriada para o tipo de telhado.

Instalação e montagem elétrica do sistema.

Frete Incluso.

Serviços Inclusos

Vistoria técnica.

Projeto elétrico.

Anotação da responsabilidade técnica (ART) do projeto e instalação.
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25 anos

54 meses

9 vezes

Valor total da Conta SEM sistema no Periodo de 25 anos

Valor total da Conta COM sistema no Periodo de 25 anos

ECONOMIA

Análise de Viabilidade Financeira

Fator Valor

Valor do Investimento R$ 27.471,05

Reajuste anual médio de energia 7,00%

Vida Útil do Sistema Fotovoltaico

Payback (Tempo de Retorno de Investimento)

Retorno de Investimento (ROI)

Taxa Interna de Retorno (TIR)

VPL Descontado (25 Anos e Taxa Selic) R$ 85.808,43

Economia Total Acumulada (25 anos)  = R$ 281.188,52

28,96%

334.107                          

52.918                            

281.189                          

R$0,00

R$5.000,00

R$10.000,00

R$15.000,00

R$20.000,00

R$25.000,00

R$30.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Economia por Ano  (R$/Ano)

Valor da Conta SEM Sistema Valor da Conta COM Sistema
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Parcelas

12x

24x

36x

48x

60x

* Os resultados representam apenas uma simulação e não valem como proposta final, pois estão sujeitos a 

alterações,  de acordo com a apuração da capacidade de pagamento e a aprovação da análise de crédito, a ser 

efetuada pela instituição financeira. ( Santander / BV / SICOOB)

No Ato do Pedido Após Instalado Total

R$ 19.427,00 R$ 8.044,05 R$ 27.471,05

Financiamento *

Valor Parcela

2.464,18

1.298,26

911,12

718,65

604,07

Parcelado

Formas de Pagamento

À vista
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                  Imagem Ilustrativa            Imagem Ilustrativa

                  Imagem Ilustrativa                   Imagem Ilustrativa

Além da economia imediata (possibilidades futuras)

Gostariamos de nesse tópico, reforçar a possibilidade de extensão do uso da energia solar em seu 

favor. Você poderá gradualmente trocar seus equipamentos, hoje abastecidos a GÁS GLP ou GN, como 

por exemplo, seu fogão, para um cocktop elétrico ou por indução. 

O cooktop por indução usa a energia eletrica para aquecimento, indução eletromagnética. Ou seja, um 

campo eletromagnético é gerado na parte interna da superfície, produzindo calor que é direcionado 

diretamente para o fundo da panela, cozinhando o alimento sem perda de temperatura.

Isso quer dizer que o cooktop por indução só esquenta enquanto a panela estiver sobre a superfície, 

manténdo assim todo calor centrado nela. Após o uso, a superfície esfria quase que imediatamente.

Proporcione para você e sua familia, um melhor conforto, por exemplo, com a instalação de 

equipamentos de ar condicionado, torneiras de aquecimento eletrico, lava louças, freezers para area de 

lazer, entre outras inumeras possibilidades.

Lembramos que esse tópico, trata-se apenas de algumas sugestões, que vão muito além da economia 

imediata, e de outros inúmeros beneficios já mencionados.

Por isso, no momento de dimensionar e escolher o seu sistema, talvez valha a pena, escalonar um 

pouco mais. A energia solar, pode portanto, também trazer você a um mundo mais confortável e sem 

preocupações com contas, bandeiras tarifárias, cortes e etc.

Importante: Nenhum desses equipamentos e instalações desse tópico estão inclusos nessa proposta, são apenas algumas das 

possibilidades, que nós da Império Solar gostariamos de trazer, para que o seu processo decisório seja o mais racional possivel. 
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O sistema proposto foi projetado considerando-se o atual perfil de consumo do cliente.

Foi considerada a perda de eficiência do sistema ao longo do tempo, a partir da autonomia incial.

Para propostas, sem vistoria prévia, nos reservamos a recondicionar a mesma.

Importante:

Impostos inclusos: PIS/COFINS, IPI, ICMS e ISS.

Prazo de instalação: a combinar.

Validade da proposta: 7 dias.

A proposta está sujeita a alterações conforme observações na vistoria técnica.

comercial@imperiosolar.com.br

11 99300-8447

Quaisquer dúvidas entre em 

contato. Será um prazer 

atendê-lo!

Para o dimensionamento do sistema, foi considerado 22% de perdas de cabeamento, temperatura, poeira, 

sombreamento e condições de orientação e inclinação dos módulos fotovoltaicos.

Os valores apresentados de geração de energia são estimativas baseadas em informações consultadas no banco 

de dados do CRESESB ou NASA e representam médias mensais e anuais, sendo que a geração varia de acordo 

com os meses do ano, assim como variam de acordo com fatores meteorológicos.

Esclarecimento das Informações Apresentadas

As estimativas de geração de energia, custos e economia foi baseada e projetada com base nas informações de 

consumo apresentadas pelo cliente e no estudo de irradiação solar local, tal como na análise da inflação 

energética nos últimos 14 anos (considerando-se tributos, IGP-M e IPCA).
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