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O seguinte orçamento foi baseado nas informações e solicitações feitas pelo Sr. 

Eduardo, todas as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações a partir de 15 

dias corridos da data dessa proposta. 

A EMPRESA 

A Blue Evolution Engenharia é uma empresa especializada em projetos elétricos que 

atua no setor de geração e distribuição de energia elétrica. Desde sua criação, 

contabilizamos mais de 60 projetos aprovados no estado de São Paulo e Mato Grosso 

do Sul. Nossa equipe é formada por Engenheiros e técnicos com formação e vasta 

experiência no ramo. Atuamos no projeto, instalação e manutenção de sistemas de 

energia solar e instalações elétricas, oferecendo solução completa e de qualidade a 

todos os nossos clientes.  

 

 

 

 

Imagem 1 - Instalação em telha de cerâmica. 

Imagem 2 - Instalação de Inversor e 
String Box 
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ENERGIA FOTOVOLTAICA 

O processo de geração de energia solar, formalmente chamado de energia fotovoltaica, 
utiliza placas de material semicondutor que tem a capacidade de gerar energia elétrica 
quando as partículas de luz solar, os fótons, incidirem sobre a mesma. 

Um sistema de geração completo, conectado à uma concessionária de energia (CPFL, 
ELEKTRO, ENERGISA e ETC.) é basicamente composto por: Painel Solar, Cabos com dupla 
isolação, Suporte de fixação, String box e inversor.  

A seguir esclareceremos algumas dúvidas recorrentes: 

1 – Eu não irei gerar energia em um dia nublado/chuvoso/frio? 

Ao contrário do que muitos pensam, a geração não é interrompida caso haja uma 
condição adversa como um dia nublado ou chuvoso, porém a produção será afetada, 
gerando menos do que em um dia ensolarado. 

Em um dia frio em que não haja nuvens o que acontece é o inverso! As placas solares 
irão trabalhar em seu maior rendimento, gerando mais energia que o usual. 

2 – De quanto em quanto tempo precisarei dar manutenção em meu 
sistema? 

O sistema de energia solar é robusto e preparado para as condições climáticas da nossa 
região. Recomendamos apenas limpeza dos painéis solares a cada seis meses. 

3 – O que acontece com os créditos excedentes da minha instalação? 

Os créditos gerados que não forem utilizados no mesmo mês, tem a validade de 60 
meses a partir do mês de geração. 

4 – Tenho duas casas, posso dividir meus créditos? 

Sim! Todo credito excedente poderá ser dividido entre duas ou mais unidades 
consumidoras, as mesmas deverão estar no mesmo CPF ou CNPJ do cliente e dentro da 
mesma concessionária de energia, por exemplo, duas residências em cidades separadas 
e que sejam atendidas pela CPFL Paulista. 
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PRAZO DE ENTREGA 

Os prazos de entregas deverão ser consultados após conclusão do pedido e estarão 
sujeitos à alteração até a data da efetuação do pagamento. 

GARANTIA 
Os equipamentos utilizados por nossa empresa possuem garantia de fábrica, conforme 
a tabela a seguir: 

INVERSORES 
Marca Modelo Garantia 

ECOSOLYS Todos 5 anos (após registro no site) 
SOLIS Todos 5 anos (expansível a 10 anos) * 

FRONIUS Todos 2 anos padrão + 5 anos (após 
registro no site) ** 

*A garantia dos inversores Solis é extensível através de compra de garantia estendida de mais 
5 anos. 
**A garantia dos inversores Fronius deve ser solicitada diretamente através do canal de suporte 
técnico do fabricante. 

 
 

Painel Solar 
Marca Modelo Garantia 

JETION 
JT335PAg 
JT380SAh 
JT400SGh 

12 anos (Defeito de fabricação) 
25 anos (Potência menor que 80%) 

BYD 335PHK-36 10 anos (Defeito de fabricação) 
25 anos (Potência menor que 80%) 

TALESUN TP672M-375 10 anos (Defeito de fabricação) 
25 anos (Potência menor que 80%) 

SUNERGY SUN385-72M-F 12 anos (Defeito de fabricação) 
25 anos (Potência menor que 80%) 

 

Instalação – Blue Evolution Engenharia 
1 ano 
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CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA 
 

INFORMAÇÕES TECNICAS DO SISTEMA 

Potência Total (kWp) 2,68 Produção Mensal (kW) 280 

Quantidade de Módulos 8 Peso Estimado Total (kg) 160 

Área Necessária (m²) 16 Tipo de Estrutura Telha 
Metalica 

Quantidade de Inversores 1 Potência do Inversor (kW) 3 

 

INFORMAÇÕES DE TARIFA E RETORNO DE INVESTIMENTO 

Produção Mensal (kW) 280 Valor da Tarifa Paga Pelo 
Sistema Mensalmente (R$) 350,00 

Produção Anual (kW) 3.360 Economia Anual (R$) 4.200,00 

Cálculo feito considerando o valor de R$0,78 por kW consumido. 
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ORÇAMENTO E MATERIAIS 
Item Descrição Quantidade 
PLACA BYD 335PHK-36 POLICRISTALINO HALF-CELL 335Wp 8 
INVERSOR 3kW SOLIS-MINI-3000-4G 1 MPPT MONOFÁSICO 

220V - 5 anos de garantia 
1 

SUPORTE MINI TRILHO 30cm 20 
STRING BOX STRINGBOX 1 ENTRADA/1 SAÍDA 600Vdc 16A 1 
CABO CABO 1,8KV PRETO 25M 
CABO CABO 1,8KV VERMELHO 25M 
PROJETO HOMOLOGAÇÃO JUNTO À CONCESSIONÁRIA 1 
INSTALAÇÃO FIXAÇÃO E LIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 1 
INSUMOS MATERIAIS PARA ACABAMENTO 1 
   
VALOR TOTAL (R$) R$13.000,00 

No valor total estão inclusos todos os materiais, mão de obra, hospedagem, 
alimentação e projetos necessários para executarmos a instalação até o término da 
homologação junto à concessionária. 

ATENÇÃO: ORÇAMENTO FINAL SERÁ FEITO APÓS VISITA TÉCNICA. 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

VALOR À VISTA RETORNO DE 
INVESTIMENTO (ANOS) 

R$13.000,00 4,9 
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PORQUE INVESTIR EM SOLAR? 

Muitas pessoas se questionam se realmente compensa investir em energia solar ao 
se depararem com o valor do investimento. Nós convidamos você à uma breve análise 
do capital investido e de seu tempo de retorno, o payback. 

No gráfico a seguir pode-se notar o custo acumulado em dez anos, com energia 
elétrica, pagando R$350 mensalmente.  

 

 

Em dez anos tem-se um valor acumulado de R$ 28.828,80, sem levarmos em 
conta os aumentos gradativos do valor do quilowatt e os custos adicionais quando 
em bandeira amarela e vermelha, em época de estiagem. Em contrapartida, o 
sistema de energia solar irá gerar mais energia durante a estiagem, prevalecendo o 
consumidor que possui o sistema. 

No gráfico a seguir, iremos ver a estimativa de tempo para se obter o retorno do 
investimento, ou payback. 
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 A estimativa é de payback em aproximadamente 4,9 anos e um saldo positivo de 
R$ 13.208,00 em 6 anos. 

 Portanto, podemos concluir que energia solar é um dos negócios 
mais vantajosos da atualidade!!! 

Instale energia solar e fique livre dos reajustes anuais e das cobranças 
tarifarias excessivas! 
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OUTRAS VANTAGENS 

   

  
Valorização do imóvel 

 
Economia Imediata 

Pesquisas indicam 
valorização de 3 a 6% nos 

imóveis que possuem 
energia solar. 

A partir da homologação 
você passará a gerar sua 

própria energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Monitore o seu sistema a qualquer lugar de distância pelo 
Computador, Tablet ou Smartphone! 
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ETAPAS DA SOLICITAÇÃO 

 

Energia com qualidade! 
Proposta elaborada por: 

Eng. Sergio R. Marques 

Orçamento Inicial

Visita Técnica + Orçamento Final

Proposta Aceita

Instalação dos Equipamentos

Homologação na Concessionária

Troca do Medidor


