
Energia Solar, Como usar?

Critérios	Escala 1 a 4Conexão com o problema proposto - 2Pertinência ao Público alvo - 3Gerenciamento do tempo - 3Gerenciamento dos conflitos - 3 Atendimento às normas e legislação - 4 Qualidade do produto em termos das especificações -3 Bom uso de fontes de especialidade - 4 total – 21 pt , 23/28*10 = 7,5
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1º Faça uma média do seu 
consumo de energia, utilizando 

seu histórico de consumo.

1 Você também pode verificar seu histórico de consumo no site da Eletropaulo. 
2 Ou ainda calcular o consumo baseado no uso e na potência dos equipamentos 
elétricos que você tem em casa.

 2º Procure um técnico
Verifique se o técnico responsável pelo projeto 
tem experiência na área. Peça  informações 
sobre trabalhos anteriores.

3O técnico vai projetar seu microgerador fotovoltaico de modo que ele 
atenda à necessidade energética de sua casa.
4Para isso o técnico deve conhecer o local onde você deseja instalar o 
gerador, avaliar as condições físicas e definir como será seu 
microgerador, especificando os equipamentos mais adequados (tipo, 
modelo e quantidade de módulos fotovoltaicos e inversores), a forma como 
os módulos fotovoltaicos devem ser ligados, qual o melhor posicionamento 
para garantir a melhor eficiência, qual a melhor estrutura para fixação 
dos módulos e se serão necessárias obras estruturais.

Instale suas 
células fotovoltaicas 

em 3 Passos



5Para isso você deve  entregar a documentação necessária, conforme 
requisitos contidos na Norma Técnica - NT 6.012, pessoalmente  na Rede de 
Atendimento da Eletropaulo, de segunda a sexta-feira das 08h30min às 
16h30min.
O parecer da emissão de acesso ao cliente tem prazo de 15 dias após o 
recebimento da solicitação ou 30 dias, caso houver necessidade de obras 
de melhorias ou reforços no sistema de distribuição acessado.
Para mais informações por meio da Central de Atendimento (0800 72 72 
120) e/ou pelo site www.aeseletropaulo.com.br, disponíveis 24 horas por 
dia, sete dias por semana.

1https://www.aeseletropaulo.com.br/cliente-corporativo/servicos/historico-de-consumo
2http://www.eficienciamaxima.com.br/como-calcular-o-consumo-de-energia-eletrica
3https://www.aeseletropaulo.com.br/padroes-e-normas-tecnicas/geradores-de-energi
a/conteudo/mini-e-micro-geração
4http://www.americadosol.org/guiaFV/
5(http://www.fcsolar.eco.br/wp-content/uploads/2014/09/AES-ELETROPAULO.pdf),

3º Abrir uma 
solicitação junto a 

Eletropaulo

http://www.aeseletropaulo.com.br/
https://www.aeseletropaulo.com.br/cliente-corporativo/servicos/historico-de-consumo
http://www.eficienciamaxima.com.br/como-calcular-o-consumo-de-energia-eletrica


https://www.aeseletropaulo.com.br/poder-publico/servicos/historico-de-consumo
https://www.aeseletropaulo.com.br/poder-publico/servicos/historico-de-consumo
http://www.fcsolar.eco.br/wp-content/uploads/2014/09/AES-ELETROPAULO.pdf
http://www.fcsolar.eco.br/wp-content/uploads/2014/09/AES-ELETROPAULO.pdf
http://www.fcsolar.eco.br/wp-content/uploads/2014/09/AES-ELETROPAULO.pdf


Uma Iniciativa


