
Prepare sua casa para 
receber um sistema 
de energia solar!

Checklist

   Converse com sua família e entenda os benefícios
Antes de mais nada, é importante que você entenda como o sistema fotovoltaico 
residencial funciona e avalie os benefícios que ele trará a longo prazo para você e sua 
família. As maiores vantagens em termos econômicos são a redução de até 95% na conta 
de energia todos os meses e o recebimento do crédito em energia pelo excedente da 
produção. É importante saber que os painéis solares são muito resistentes e eficazes e, 
portanto, necessitam de pouca manutenção e gastos com reparos a longo prazo, com 
durabilidade de cerca de 25 anos. Além disso, você contribui com uma geração de energia 
mais sustentável, não poluente e renovável, beneficiando o meio ambiente. E, ainda, torna 
seu imóvel mais valorizado. 

   Descubra a direção que seu telhado aponta e certifique 
   se ele é ou não sombreado
Um dos fatores que auxiliam na maior eficácia da geração de energia solar residencial é a 
direção do seu telhado. Aqueles telhados apontados para o norte são os mais produtivos.  
Porém, não se preocupe, pois as perdas são baixas em casos contrários. Além disso, 
é importante verificar se há muitas árvores, prédios ou construções ao redor do seu 
telhado que possam bloquear o sol. Fique atento, pois o ideal é que o sol atinja seus 
painéis solares por, pelo menos, cinco horas por dia, garantindo melhores resultados.

   Planeje sua compra
Atualmente, um painel fotovoltaico custa cerca de metade do preço de mercado em relação 
a 10 anos atrás. Isso significa que os sistemas de geração de energia solar estão cada vez 
mais acessíveis e, ao mesmo tempo, mais tecnológicos e seguros. Se você ainda acha que o 
investimento é alto, pense que em até 4 anos você terá compensado todo o custo inicial 
com a economia na conta de luz todos os meses. Faça as contas, planeje sua compra e parta 
para as próximas etapas! 

Sua casa está pronta para a instalação de placas solares? 
Veja os passos abaixo e dê um check nas tarefas para se planejar!



   Escolha uma empresa sólida, competente e certificada 
   para realizar seu projeto
As empresas certificadas possuem profissionais preparados, equipamentos e materiais 
necessários e serviços adequados para uma instalação segura. Com a Enel X, empresa 
de soluções inovadoras do Grupo Enel, multinacional e uma das maiores empresas de 
relevância no setor elétrico global, você garante projetos de energia solar residencial de 
maneira customizada para aproveitar ao máximo o seu espaço e garantir a economia que 
você espera. 

   Confira de qual material é feito seu telhado

É possível instalar um sistema fotovoltaico em qualquer tipo de telhado, mas telhados de 
diferentes materiais, como fibrocimento, metálico, cerâmico ou de barro, precisarão de 
diferentes sistemas de fixação da placa.

Conheça mais nossas soluções para energia solar residencial e receba 
um projeto totalmente personalizado e pensado para você. 

Garanta o melhor do Sistema de Geração de Energia Solar com uma 
empresa de confiança reconhecida internacionalmente sem pagar 
mais por isso e economize desde o primeiro dia. 

Ligue 0800 600 0560 ou acesse enelxstore.com/br/pt
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