
TIRA DÚVIDAS - OS CAMINHOS 
PARA MONTAR UM NEGÓCIO DE 

ENERGIA SOLAR 



QUER SER AVISADO DAS PRÓXIMAS LIVES?

CLIQUE  AQUI NESSE LINK PARA SE INSCREVER NO CANAL >>

https://www.youtube.com/channel/UCmzUuN0F1i0M_1_nRi4F4Ow?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/channel/UCmzUuN0F1i0M_1_nRi4F4Ow?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/channel/UCmzUuN0F1i0M_1_nRi4F4Ow?sub_confirmation=1


CLICA NO SININHO PARA NÃO 
PERDER MAIS NENHUMA LIVE



Fernando ( Paulo Afonso / BA ) 
Como fazer para importar no nome do 
cliente?



Ivanor selau ( Gravataí / RS)

Quero comprar bateria e inversor híbrido para 
fazer uma instalação off grid onde consigo?



Fineias ( Baixo Guandú / ES ) 
O investimento mínimo para importar 
painel solar?



Anderson Ferreira Rodas ( Três Lagoas / MS ) 
Por que os clientes e concessionárias, ainda 
tem preconceito com Técnico, mesmo sendo 
experiente e registrado em Conselho da área, 
preferem fecha com engenheiros, sem dar 
oportunidade para o mesmo? O que posso 
fazer pra mudar essa visão deles, investir em 
marketing ou partir pra engenharia, pois 
sabemos da dificuldade de trabalhar, estudar e 
cuidar da família, o que devo fazer? 



Em relação à Homologação de projetos junto às Distribuidoras, concordamos 
com a resposta anterior, porém, consultamos os CREAS, o CFT e a ANEEL e 
todos foram unânimes em afirmar que além dos engenheiros eletricistas, 
também, os técnicos em eletrotécnica, efetivamente credenciados no CFT, 
também estão habilitados a executar projetos nesta área, limitados a uma 
carga de até 800 KVA, caso a Distribuidora venha a recusar um projeto feito por 
técnico credenciado, a empresa poderá fazer uma denúncia na ouvidoria da 
ANEEL - http://www.aneel.gov.br/registrar-solicitacao 5

Já engenheiro civil não tem permissão para executar e homologar projetos 
nesta área.
Técnicos em Eletrotécnica, com atribuições do artigo 4º, parágrafo 2º do 
Decreto Federal n° 90922/85 poderão apresentar projetos e executar serviços 
em entradas consumidoras de energia elétrica, limitados a 800 KVA, em baixa 
tensão.

http://www.aneel.gov.br/registrar-solicitacao


Marco Antônio ( Montes Claros / MG ) 

Uma residência pode receber créditos de 
outras duas residências distintas, estando no 
mesmo cpf? ( dois filhos querendo passar 
para a casa do pai os créditos excedentes).



SISTEMA ON GRID

BIDIRECIONAL

STRING BOX 
CORRENTE 
CONTINUA

STRING BOX 
CORRENTE 

ALTERNADA

ON GRID



AUTOCONSUMO REMOTO
MEDIDOR DO 
TELHADO DA 
MINHA MÃE 
NO MEU CPF

ENERGIA DA 
MINHA CASA NO 
MEU CPF

ENERGIA DO MEU 
ESTCRITÓRIO NO 
MEU CPF



FABIO AURELIO DAMASCENO ( Diadema / SP ) 

Gostaria de saber se posso colocar os painéis na 
posição horizontal no telhado ? Pois tem um cliente 
que tem um telhado estreito porém comprido , 
assim será possível só colocar os painéis nessa 
posição , está na inclinação ideal (24°sp) e também 
na orientação correta para o Norte. Só esse 
problema aí , da para fazer assim ??



INSTALANDO STRING COM PLACAS  -
PAISAGEM



Jose custodio ( Coronel Fabriciano / Mg ) 

Como gerar valor percebível ao cliente. 
Mesmo não tendo nenhum projeto ainda 
instalado. O que dizer caso o cliente pergunte 
quantos projetos já fiz ...



Edmilson ( Natal / RN ) 

Vanisio, você disse que não precisa de dinheiro 
para começar. Como vou alugar energia se não 
tenho capital para investir?



ALUGUEL DA USINA SOLAR

- USINA DE 70KWP
- 212 PLACAS DE 330W

- GERA APROX: 
10.500 KWH MÊS

- ALUGUEL: R$ 
6.500,00



Itamar carvalho ( Cascavel / PR ) 

Boa tarde , tenho um cliente atendido em Mt , 
com demanda contratada de 210kva. Posso 
instalar 3 usinas de 75kva , em locais diferentes 
, e fornecer energia mesmo ele sendo atendido 
em alta tensão. Sendo as 3 usinas no mesmo 
Cnpj.



AUTOCONSUMO REMOTO
USINAS SOLARES

(ICMS ISENTO)



José de Ribamar Gomes Lopes ( Parauapebas / 
Pará ) 

Posso usar um sistema híbrido para uma 
residência alugada sem uso de baterias.



SISTEMA OFF GRID

BIDIRECIONAL

STRING BOX 
CORRENTE 
CONTINUA

STRING BOX 
CORRENTE 

ALTERNADA

OFF GRID



DEFINIR PRIORIDADES 
DE ONDE VAI 
CONSUMIR ENERGIA 

1 2
3



OPÇÃO 1

OPÇÃO 2

OPÇÃO 3



Gilcimar ( Caxias do Sul / Rio grande do sul ) 

Sou técnico eletrônico e funcionário de uma 
empresa privada. É necessário abrir empresa 
para ser um instalador solar.



ANTONIO HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAÚJO ( 
SALVADOR / BA ) 

SE EU COMPRA UM INVERSOR DE 70 POREM 
SO COMPRE EM PLACA O QUE VALE A METADE 
E POSIVEL ESTALA ESTA METADE E DEPOIS 
INSTALA O RESTANTE?



Eli Martins ( Contagem / Minas Gerais )

Gostaria de saber de quem é a 
responsabilidade de homologar o sistema na 
concessionária o engenheiro ou o instalador



Edenor de Sousa santos ( Mamonas / Mg ) 
Como instalar uma bomba no painel solar se 
pode ligar ela direto



Vilmar Cechinel ( Cocal do Sul / SC )

Casa leste oeste não tem outro telhado. 
Devo instalar em qual telhado ou instalar 
nós dois, ou dividir 50% para cada lado. 
Qual melhor opção inversor ou micro 
inversor qual minha perda. Obrigado.



INSTALAÇÃO LESTE  / OESTE



MARCIO PIEPER ( Balsas (Balsas, Maranhao) 
/ MARANHÃO )

COMO SERÁ FEITO QUANDO A SOMA DAS 
POTENCIAS DE GERAÇÃO NA MESMA RUA 
ESTIVER ULTRAPASANDO 75 KW DE 
SISTEMA INSTALADO? A CONCECIONARIA 
VAI COLOCAR MAIS TRANSFORMADORES 
PARA ATENDER A RUA?



Jorge luoz ( Caucaia / Ceara )

Boa noite, como posso dimensionar um 
sistema tendo como referência o valor da 
prestação que o cliente pode pagar ex: R$ 
500,00 por mês em cinco anos?





Silvio ( Rio de Janeiro / RJ )

Em uma Usina de até 75kw existe 
limite de Unidades Consumidoras 
que podem aderir ao contrato de 
locação? E acima de 75Kw? Abs
Silvio - Kabel Weg Solar RJ







ERALDO CESAR NOGUEIRA DE OLIVEIRA ( 
Recife / PE ) 

Nos orçamentos além de colocar o que é de 
praxe, não é interessante a gente colocar as 
despesas com itens adicionais, já que a parte 
CC não vem no kit?



ANTONIO HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAÚJO ( 
SALVADOR / BA ) 

EXEMPLO : EU COMPRO UM INVERSOR DE 
60K MAIS SO TENHO A METADE DAS PLACAS 
.POSSO FAZER ESTA INSTALAÇÃO E DEPOIS 
ACRECENTA O RESTANTE DAS PLACAS ?





Moacir Godinho semtchk ( Curitiba / PR )
Tenho que fazer um orçamento a potência a ser instalada 

é de 88 kwp. Quanto daria pra cobrar?



Cleber Pinheiro ( Bom jesus da lapa / Bahia )

Para clientes com energia 110 qual a melhor 
opção? colocar transformador ou pedir a 
concessionária a mudança e na compra de um 
kit para revenda consigo um financiamento , 
como consigo um já com os meus ganhos?



Agnaldo Martins ( Cariacica / Espírito Santo ) 

Com fazer o contrato com o cliente?

O SEU PRIMEIRO 
GRANDE PASSSO

O grande atalho 
para iniciar no 
mercado de energia 
solar.



LAERCIO LEONEL BARBOSA DE CASTRO ( São 
Luís / MA )

Podem ser instaladas placas em diferentes 
direções numa mesma string ? Se não, como 
proceder no caso de áreas disponíveis 
distintas, como telhados sul e oeste ?



INSTALAÇÃO LESTE  / OESTE



Antônio ( Recife / Pernambuco ) 

Um cliente já tem um sistema com inversor 
ele que ampliar estou sugerindo outro para 
ele com microinversor algum 
problema?



Lourival ( Poté / MG ) 

Tenho uma loja de material de construção, na 
inscrição ME, como devo abrir essa nova 
empresa solar? ME ou consigo abrir MEI?



Flaviano valentim martins ( João Pessoa / PB ) 

Suponhamos que eu instale um inversor de 
10kwp e compre somente metade de placas 
pra instalar posteriormente e ai terei q 
homologar novamente?



Vicente ( Campinas / São Paulo ) 

Cálculo de número de baterias num sistema 
offgrid



Antônio César Nunes ( Aracati / Ceará )

Gostaria de saber mas sobre o aluguel de telhado 
como não vai ter consumo naquela casa o 
excedente vai pra outra casa essa outra casa vai ter 
desconto de ICMS



Leandro Rodhen ( Porto Velho / Rondônia ) 

Olá equipe Café com energia, Boa noite!
Gostaria de uma orientação, um apoio de vcs que estão 
sempre disposto para nos ajudar.
Como se tornar um revendedor, pra comprar direto do 
fabricante? 
Obrigado pela atenção.



Rogerio Antunes ( Sao fidelis / Rj ) 
O comprimento dos cabos vermelho e preto dos arranjos 
tem que ser o mesmo?



João jornada ( Porto Alegre / RS ) 

O valor da parcela do financiamento para 
aquisição do sistema, será equivalente ao valor 
hoje pago pelo consumo da energia da 
concessionárias???





Francisco Bezerra ( Juazeiro do norte / 
Ceara ) 

Se importar um sistema de 50 KW e o 
inversor falhou com poucos meses. Qual o 
procedimento para a garantia? Tempo 
previsto?



flaviano valentim martins ( João Pessoa / PB ) 

Gerou certa argumentação no grupo a respeito de clientes 
com instalações elétricas precárias.

É importante orientar cliente sobre sua rede pois se 
acontecer problemas após a instalação solar, o cliente 
poderá dizer que foi instalador. 



Ronaldo andrade ( RJ / RJ )

Será que depois dessa pandemia a o 
setor de  energia solar vai 
aquecer?



É um fato a ser comemorado: em plena crise gerada pelo coronavírus, a energia 
fotovoltaica alcança crescimento operacional e deve fechar o ano com 8,5 GW de potência 
instalada”, 

O primeiro impacto no segmento ocorreu quando a epidemia de Covid-19 atingiu a China 
e afetou a produção de módulos fotovoltaicos – mas com o produto em estoque, o setor 
no Brasil teve êxito em controlar a adversidade.

O segundo impacto veio com a chegada da epidemia no país, que trouxe 
comprometimento da renda de muitos consumidores, que postergaram o investimento 
em sistemas de geração distribuída.

O terceiro obstáculo é a valorização da moeda americana, hoje cotada acima de R$ 5, que 
impacta diretamente os custos de importação dos módulos fotovoltaicos e outros 
insumos. 

IMPACTOS 



A perda de postos de trabalho na energia fotovoltaica será irrisória, uma vez que 
empresários do ramo abraçaram o “Não Demita”, um movimento orgânico que visa 
preservar empregos durante a crise do coronavírus. 

Entre 2012 e 2019, o setor fotovoltaico gerou 130 mil empregos no Brasil e poderá ser 
um impulsionador da retomada econômica pós-pandemia. 

“A energia fotovoltaica poderá ter um papel importante na recuperação, por ser um 
segmento robusto e com forte potencial de atração de investimentos”, diz Rubim.

Para Rodrigo Sauaia (ABSOLAR), a expansão da fonte já contribuiu para o crescimento 
econômico nas crises de 2015 e 2016: enquanto o PIB caiu 3,5% ao ano, o setor 
fotovoltaico cresceu mais de 300% ao ano. “Agora, passada a fase mais aguda da atual 
pandemia, a energia solar fotovoltaica irá novamente alavancar a recuperação do Brasil”, 
afirma.

IMPACTOS 

https://www.portalsolar.com.br/


Muitos clientes comerciais que estão posicionados em 
segmentos que serão menos impactados também, como 
é o caso dos negócios anti-cíclicos, como 
supermercados, farmácias, padarias, e agronegócio.

Também será interessante observar o comportamento 
do segmento residencial, já que muitas pessoas ficarão 
mais em casa e eminentemente aumentarão o consumo 
de energia elétrica drasticamente.

RETOMADA APÓS CRISE



Wilson Pereira da Silva ( Siqueira Campos / 
Paraná ) 

Qual a diferença tem usina 200 placa em um 
telhado barracão ou usina daquelas suas usinas. 
Muda alguma coisa?



Pedro Henrique ( Brumado / Bahia )
Porque no dimensionamento de Grupo A, utiliza 
apenas o consumo fora ponta? Já que os outros 
consumos compõe a conta de energia.



Felipe Pessôa ( Curitiba / Paraná ) 

Qual é a especificação da placa 
que utilizou na usina? (Potência e 
eficiência)



ALUGUEL DA USINA SOLAR

- USINA DE 70KWP
- 212 PLACAS DE 330W

- GERA APROX: 
10.500 KWH MÊS

- ALUGUEL: R$ 
6.500,00



ESPECIALISTA EM USINAS SOLARES



ESPECIALISTA EM USINAS SOLARES



ESPECIALISTA EM USINAS SOLARES



ALUGUEL DA USINA SOLAR

- USINA DE 70KWP
- 212 PLACAS DE 330W

- GERA APROX: 
10.500 KWH MÊS

- ALUGUEL: R$ 
6.500,00



Daniel Lima ( Rio de Janeiro / RJ ) 

Na instalação do SFV em um imóvel, o dono vai se 
mudar daqui a 2 anos!!! Ele leva os créditos da UC (casa 
antiga) para nova UC (casa nova)? Faz alguma diferença 
ele levar o SFV para preservação dos seus direitos 
adquiridos na época!?Como está isso hoje? Abraço.



Ivo J sasso ( Sananduva / R S ) 

Boa noite inversores 5 k quantos painéis solares



Rafael Souza leite ( Fortaleza / CE ) Boa tarde, vanisio

1.Posso mudar a titularidade de uma unidade consumidora que já possui 
GD homologada a 8meses?

No caso de mudança o cliente perderá o direito adquirido se levarmos em 
conta o gatilho para geração junto a carga?

2.Pode falar um pouco e nos orientar quanto a solicitação de ligação nova 
para uma usina. Quando no local não há medição.

3.Qual procedimento para ampliar um projeto de GD já existente? 
Temos uma projeto 33,5 KWp com inversor 25KW
Queremos ampliar 6KW em inversor. 



Silvio ( Rio de Janeiro / Rio de Janeiro ) 

Até quantos consumidores podemos trabalhar em 
uma Usina de até 75kw, sem que seja detectado um 
consórcio com o objetivo único de não se pagar 
ICMS? E acima de 75kw(minigeração), quais seriam 
todos os custos extras que devemos considerar para a 
elaboração e instalação de uma Usina deste porte? 
Obrigado



Valdemar barroso ltda ( Picos / Piauí ) 

Pretendo importar Uma usina para locar num terreno cercado 
e protegido , para alugar a um supermercado de 70kwp : 
quantas placas vai ser preciso usar de 330w , qual a área de 
m2 projetado para instalar as placa...e quantos kWh/mês 
deve gerar ... quanto devo alugar a usina , com um reduto em 
média com uma insolação solar de acordo com as 
coordenadas (daqui a pouco lhe passo),, qual o valor 
aproximado de 1Kwp , pronto e benzido,, e por ultimo por r 
de 20% sobre sua conta mensal da concecionaria Equatorial 
que custa em torno de ,90/kWh.....?



ALUGUEL DA USINA SOLAR

- USINA DE 70KWP
- 212 PLACAS DE 330W

- GERA APROX: 
10.500 KWH MÊS

- ALUGUEL: R$ 
6.500,00



Vicente aparecido Rocha Júnior ( Jaboticabal / SP )

Como faço para calcular o equipamento deve 
colocar numa Residência

CONSUMO / 30 DIAS / HORAS DE SOL PLENO = 

Soma com mais 17% de perda



Daniel Lima ( Rio de Janeiro / RJ ) 

Sabemos que a COSIP varia de acordo com o municipio.
Exemplo: Temos um consumo de R$ 1.000 antes da instalação, sendo enquadrado na 
COSIP da faixa de 900 - 1.000 Kwh/mês no valor de R$30,00 - Conta é igual a R$ 1.030.

Porém, quando instalamos o sistema parte já é consumido na hora (essa parte depende 
do estabelecimento / comercial / residencial) e até onde entendi é cobrado pela faixa 
de consumo registrado, sendo que essa parte já consumida não entra, então a COSIP 
abaixa também. Procede?

Continuo utilizando 1.000 kwh/mês, porém, 350kwh foram já diretamente consumido 
através do uso do sistema fotovoltaico e não entrou como consumo.. O que entrou 
como consumo foi 750Kwh/mês

Exemplo: O consumo esse mês ficou na faixa de 600 - 700 kwh/mês o que está 
enquadrado no valor de R$ 20,00 de COSIP. Procede?











O CAMINHO A SEGUIR

O SEU PRIMEIRO 
GRANDE PASSSO

O grande atalho 
para iniciar no 
mercado de energia 
solar.



O CAMINHO A SEGUIR

O SEU PRIMEIRO 
GRANDE PASSSO



LINK PARA OS NOVOS CURSOS:
ESPECIALISTA EM USINAS SOLARES:

Clique aqui e faça sua inscrição no 
curso especialista em usinas solares

IMPORTADOR SOLAR:

Clique aqui para fazer sua inscrição no 
importador solar

INSTALADOR SOLAR DE ALTA 
PERFORMANCE
Clique aqui  para fazer sua inscrição no 
instalador solar

https://especialistaemusinasolar.com.br/especialistaemusinassolares/
https://pay.hotmart.com/W16741115M?off=rld8slmu&checkoutMode=10
https://cafecomenergia.com.br/


LINK PARA OS NOVOS CURSOS:
ESPECIALISTA EM USINAS SOLARES:

Clique aqui e faça sua inscrição no 
curso especialista em usinas solares

IMPORTADOR SOLAR:

Clique aqui para fazer sua inscrição no 
importador solar

INSTALADOR SOLAR DE ALTA 
PERFORMANCE
Clique aqui  para fazer sua inscrição no 
instalador solar

https://especialistaemusinasolar.com.br/especialistaemusinassolares/
https://pay.hotmart.com/W16741115M?off=rld8slmu&checkoutMode=10
https://cafecomenergia.com.br/


CLIQUE NO LINK ABAIXO E 

LINK PARA OS NOVOS CURSOS:

ESPECIALISTA EM USINAS SOLARES:
Clique aqui e faça sua inscrição no curso especialista em usinas solares

IMPORTADOR SOLAR:
Clique aqui para fazer sua inscrição no importador solar

INSTALADOR SOLAR DE ALTA PERFORMANCE
Clique aqui  para fazer sua inscrição no instalador solar

https://especialistaemusinasolar.com.br/especialistaemusinassolares/
https://pay.hotmart.com/W16741115M?off=rld8slmu&checkoutMode=10
https://cafecomenergia.com.br/

