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Panorama da energia solar no Brasil

Benefícios de investir em energia solar

Investir em energia solar é mais rentável do que deixar o dinheiro na poupança

Cases da Carra Solar



Com os aumentos na conta de luz e a escalada da inflação, que atingiu 12,75% em 

maio deste ano, a energia solar vem sendo procurada como alternativa por consu-

midores residenciais, rurais e empresariais.

Não à toa, a fonte fotovoltaica está crescendo a passos largos por aqui. Segundo a 

ABSOLAR - Associação Brasileira de Energia Solar, entre 2020 e 2021 a produção 

desse tipo de energia quase dobrou no País, passando de 8 mil megawatts para 13,5 

mil megawatts.

Esse resultado alçou o Brasil ao 4º lugar entre os países que mais aumentaram sua 

implantação de energia solar em 2021. E há espaço para uma expansão ainda maior. 

Atualmente, a energia solar tem apenas 2,7% de participação na matriz energética 

brasileira. No entanto, o Ministério de Minas e Energia estima que, caso o ritmo se 

mantenha, até 2031 a fonte solar fotovoltaica pode representar 17% da energia 

gerada no Brasil.

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a ABSOLAR, cerca 

de 860 mil pessoas já produzem a própria energia em suas casas, comércios e pro-

priedades rurais por meio de placas solares instaladas em telhados, terraços e 

outros espaços.

A grande maioria dos 930.833 sistemas operantes da chamada geração distribuída 

é destinada ao consumo residencial.
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PANORAMA DA ENERGIA SOLAR NO BRASIL



O sol é uma fonte de energia segura, estável, limpa e com um custo-benefício 

excelente: a economia na conta de luz pode chegar a até 95%.

 Produção de energia limpa e sustentável. Nos últimos 10 anos, quase 

21 milhões de toneladas de CO2 deixaram de ser emitidas, segundo a 

ABSOLAR;

 Fonte de energia abundante, gratuita e confiável;

 Imunidade às variações do preço da energia elétrica;

 Economia de até 95% na conta de luz;

 Longa vida útil dos painéis fotovoltaicos: 25 anos, em média, 

operando com 100% da capacidade de produção;

 Manutenção simples, pontual e barata: uma vez por ano, 

recomenda-se a revisão elétrica e a limpeza das placas apenas com água e 

um pano. As próprias chuvas já ajudam nessa tarefa;

 A vida útil dos painéis solares supera o tempo médio de retorno do 

investimento. O sistema fotovoltaico costuma se pagar entre cinco e 10 

anos. Após esse período é possível gerar energia a um custo baixíssimo por 

mais 15 a 20 anos;

 Valorização do imóvel. Segundo um estudo do Laboratório Nacional 

Lawrence Berkeley, nos Estados Unidos, a instalação de um sistema de 

energia solar pode aumentar o preço do imóvel entre 4% e 6%.

BENEFÍCIOS DE INVESTIR EM ENERGIA SOLAR

Veja outros motivos para aderir à fonte solar fotovoltaica:



Uma das grandes vantagens da energia solar é a economia gerada em longo prazo. 

Embora o investimento inicial para comprar o kit fotovoltaico, adequar o sistema 

elétrico do imóvel e instalar os painéis seja considerável, o custo-benefício vale 

muito a pena. Veja um exemplo.

Suponha que o orçamento de um sistema fotovoltaico para sua casa ou negócio 

ficou em R$ 10.000,00.

Caso decida guardar esse valor na poupança, com a taxa de rendimento atual de 6% 

ao ano, o ganho em 12 meses será de R$ 600,00.

Mas com a energia solar a conta de luz pode ficar até 95% mais barata, lembra? 

Assim, se o seu consumo é de R$ 250,00 mensais, por exemplo, o valor pode cair 

para apenas R$ 12,50. Ao longo de um ano, a economia será de R$ 2.850,00.

Conclusão: com a energia solar você consegue poupar, em apenas um ano, quase 

quatro vezes mais do que o rendimento da poupança.

Multiplique esse valor pelos 25 anos de vida útil dos painéis solares e a economia 

será bem maior.

Ainda em dúvida? 

Confira os resultados alcançados por alguns de nossos clientes após a adesão à 

energia solar.
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Cases da 

Carra Solar 



O Condomínio Residencial Monterey, em Caxias do Sul (RS), 

vem experimentando uma economia significativa com a 

energia solar.

Antes da instalação de 44 painéis fotovoltaicos, o condo-

mínio tinha um gasto médio mensal de R$ 1.915,00 para 

um consumo de 2.100 Kwh. 

Com a energia solar, o valor da conta de luz caiu para 

apenas R$ 364,00, em média. Uma economia de quase 81% 

por mês. O consumo de energia da rede pública também 

diminuiu, atingindo 400 Kwh. 

ENERGIA SOLAR RESIDENCIAL

A energia solar pode ser extremamente benéfica para o 

segmento rural, permitindo que os empreendedores 

gerem sua energia com economia e sustentabilidade. 

Um cliente da Carra Solar em Nova Roma do Sul (RS) teve 

99 placas solares instaladas em sua propriedade rural. A 

média mensal da conta de luz, que antes era de R$ 

1.379,00, baixou para apenas R$ 145,95. Redução de 89% 

no valor gasto.

O consumo de eletricidade vinda da rede pública, que 

ficava em torno de 2.338 Kwh, caiu para 215 Kwh.

ENERGIA SOLAR PARA O CAMPO



O investimento em sistemas de energia fotovoltaica pode ser um grande 

diferencial para os negócios. Além de reduzir custos, essa fonte renovável 

alinha sua marca com as melhores práticas ambientais.

Uma rede varejista de supermercados em Nova Roma do Sul (RS) registrou 

uma economia considerável nos custos com eletricidade após a instalação de 

48 placas solares.

A conta de luz, que girava em torno de R$ 1.992,00, foi reduzida para R$ 328,00, 

queda de 83,5% no valor gasto. A redução acompanha o menor uso de 

eletricidade da rede pública, que passou de 2.184 Kwh para 360 Kwh. 

Outro cliente da Carra Solar, o grupo Bet, formado por três empresas 

localizadas em Farroupilha (RS), tem visto seu gasto com eletricidade 

despencar.

Com a instalação de 80 placas solares, uma das unidades do grupo, a BET&M 

Luminárias, diminuiu drasticamente sua conta de luz.

Apenas no mês de novembro de 2021, o valor baixou de R$ 2.437,00 para R$ 

117,00. Uma redução de 95%!

Na DDG Plásticos, outra empresa do grupo Bet, a economia tem ficado entre R$ 

17.000,00 e R$ 18.000,00 por mês após a instalação de 217 placas.

Por fim, na ADA Matrizaria, onde 114 placas fotovoltaicas foram ativadas há 

menos de um mês, a expectativa é de que o valor gasto com eletricidade, que 

varia de R$ 9.000,00 a R$ 11.000,00 mensais, diminua 90%.

ENERGIA SOLAR PARA EMPRESAS



Uma indústria de corte de pedra em Parobé (RS) passou a 

gerar eletricidade com mais eficiência e economia após a 

instalação de 48 placas solares.

O consumo de eletricidade da rede pública foi reduzido de 

1.700 Kwh para 280 Kwh.

Como resultado, o gasto mensal na conta de luz, que 

antes era de R$ 1.550,00, em média, diminuiu para R$ 

218,00. Ou seja, 86% de economia por mês!

ENERGIA SOLAR PARA A INDÚSTRIA

Convencido de que investir em energia solar é a melhor alternativa para o seu 

bolso? Então, fale conosco!

A Carra Solar tem soluções eficientes e sob medida para residências, 

comércios, indústrias e propriedades rurais em toda a região sul do Brasil.

Nos procure e solicite um orçamento.
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