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LANÇAMENTOS INTERSOLAR 2021

DÚVIDAS? FALE COM A GENTE

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1041  - 8º andar | São José do Rio Preto - SP

ECORI ENERGIA SOLAR LTDA 17 99207-0590 SEG A SEX
das 8h às 22h

SÁB. DOM. E FERIADOS
das 8h às 18h

4 MÓDULOS

2000W

MONOFÁSICO

Compatível com módulos
de alta potência 670Wp+

MICROINVERSOR MONOFÁSICO DE
MAIOR POTÊNCIA DO MERCADO

DS3D

Compatível com módulos de alta potência 670Wp+

8 MÓDULOS3600W TRIFÁSICO

O MAIS POTENTE
microinversor do mundo.QT2D

PARA REDES
220 / 380V

SE75K
SE100K

TRIFÁSICO

SYNERGY HABILITADO COM FUNÇÃO
PRÉ-COMISSIONAMENTO 

Operação independente das
unidades e fácil manutenção

https://bit.ly/3qyCrCi
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Após um jejum de dois anos, forçado pela pandemia, assistimos à 
espetacular reabertura da Intersolar, a maior feira de energia solar da 

América Latina, realizada entre os dias 18 e 20 de outubro no pavilhão de 
exposições Expo Center Norte, em São Paulo-SP. 

O evento reuniu cerca de 28 mil visitantes, superando o recorde de 25 mil 
pessoas que compareceram à edição anterior. A edição brasileira deste 
ano também superou o público da Intersolar Europe Restart 2021, que 
registrou 26 mil visitantes no começo de outubro.

CARTA
AO LEITOR

               
    

    
ed

itorial

O Canal Solar realizou a cobertura completa 
deste grandioso evento, como parceiro de 
mídia oficial da The Smarter E South America 
no Brasil. 

Esta edição especial da Revista Canal Solar 
registra alguns dos principais destaques 
da feira. O segmento de sistemas de 
armazenamento com baterias mostrou-se 
em efervescência, com muitos lançamentos 
apresentados por grandes fabricantes 
mundiais e introduzidos no país pelos 
principais distribuidores. Inversores híbridos 
e os novos módulos fotovoltaicos de alta 
potência do tipo N também marcaram forte 
presença nesta edição da Intersolar. 

Depois de ler esta edição especial, que a 
equipe do Canal Solar preparou com muito 
carinho, não perca a 7ª edição bimestral da 
Revista Canal Solar, em breve disponível em 
nosso site www.canalsolar.com.br.

bruno kikumoto
diretor do canal solar
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Alta Potência
Solis-250k-EHV
para uma Nova Era de Baixo LCOE

www.solisinverters.com
Lnhalocal : (+55)19 996133803    |   O-email: sales@ginlong.com Solis Siga-nos

Eficiente Smart

EconômicoSeguro

• 12 MPPTs, Eficiência máxima de 99%
• Relação CC/CA de 200%
• Densidade de rastreamento de alta potência de 
60MPPT/MW
• Compatível com módulos bifaciais de 500W+

• IP66
• Recuperação PID integrada para melhor desempenho 
do módulo
• Design sem fusíveis, seguro e livre de manutenção 
• Componentes de marcas mundialmente reconhecidas 
para uma vida útil mais longa

• Comunicação de linha de energia (PLC) (opcional)
• O lado CC suporta dois dissipadores e um acesso
• Suporta acesso de fio de alumínio para reduzir os custos
• Acesso reverso ao armazenamento de energia CC

• Função SVG noturna
• Monitoramento inteligente de strings, diagnóstico inteli-
gente da curva I-V
• Atualização remota do firmware com operações simples

https://bit.ly/3cxL7kX
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Intersolar South America 
retorna com grandes novidades 

e recorde de público 

A Intersolar South America 2021, maior feira de energia solar da América 
Latina, agitou o palco do Expo Center Norte, em São Paulo (SP), nos 

dias 18, 19 e 20 de outubro. A exposição reuniu cerca de 28 mil visitantes, 
superando o recorde de 25 mil pessoas que compareceram à edição 
anterior.

O evento havia acontecido pela última vez em 2019, por causa das restrições 
impostas pela pandemia da Covid-19. A edição brasileira deste ano também 
superou o público da Intersolar Europe Restart 2021, que registrou 26 mil 
visitantes no começo de outubro.

Na abertura oficial, Rodrigo Sauaia, CEO da ABSOLAR (Associação Brasileira 
de Energia Solar Fotovoltaica), destacou que a energia solar é hoje um 
instrumento mais do que fundamental na recuperação econômica e social 
do país, em meio a pandemia e a crise hídrica. 

Redação Canal Solar
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“O futuro é solar e as oportunidades 
estão batendo na nossa porta”.

“ E s s a s  s ã o  c o n t r i b u i ç õ e s 
contundentes, sociais, econômicas 
e sociais que a tecnologia começa a 
trazer para o nosso país”, destacou.

Ao fim do terceiro dia, Florian 
Wessendorf, diretor administrativo 
da Solar Promotion International 
- empresa responsável pela 
organização do evento - celebrou 
o sucesso da feira. “Foi um grande 
sucesso e foi muito importante para 
nós estarmos aqui neste mercado 
interessante e ver o que andou 

acontecendo nos últimos dois anos. 
Foi fantástico ver nos últimos dias 
o quão movimentado foi o evento”, 
comemorou. 

“Muitos visitantes, muitas discussões 
acontecendo, muito frutífero, muitas 
negociações, novos produtos e 
lançamentos. Todos com quem 
falei, sejam eles os expositores, os 
que atenderam as conferências e 
workshops e os visitantes, ficaram 
satisfeitos e isso foi inacreditável”, 
concluiu.

“A edição deste ano foi, ao mesmo 
tempo, gratificante e desafiadora. E o 
grande desafio foi o curto prazo para 
conclusão, seguindo rigorosamente 
todo protocolo de segurança vigente. 
O evento certamente só foi possível 
graças à confiança das expositoras 
e ao comprometimento de nossa 
equipe e de nossos fornecedores. 
Estamos extremamente satisfeitos 
com os resultados, que superaram 
nossas expectativas,” completou 
Mônica Carpenter, gerente geral da 
Aranda Eventos.

    
    Já geramos ao país mais de 

R$ 57 bilhões em investimentos, 
330 mil empregos, uma redução 

de 12,5 milhões de toneladas 
de gases do efeito estufa e uma 

arrecadação aos cofres públicos de 
mais de R$ 15,2 bilhões

Rodrigo Sauaia
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Congressos
Segundo os organizadores, durante os três dias de evento foram realizadas 

mais de 20 palestras, que incluíram diversos temas relacionados a 
mercados e tecnologias, estrutura jurídica para geração distribuída no 
Brasil, tendências dos mercados de geração centralizada e distribuída, 
o papel da fonte solar na matriz energética brasileira, experiências de 
campo em andamento, normas técnicas, sinopses de mercado e tecnologia 
atualizadas sobre armazenamento de energia.

Além disso, mais de 250 expositores exibiram suas últimas inovações em 
produtos e serviços na edição brasileira. O Canal Solar participou do evento 
como a imprensa oficial brasileira, realizando mais de 200 entrevistas 
entre expositores, visitantes e equipe organizadora da Intersolar. Além 
disso, contou com um estande próprio, que foi ponto de encontro dos 
profissionais do setor, que aproveitaram a oportunidade para discutir os 
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avanços tecnológicos, novos negócios e o crescimento do mercado. O 
estande também foi palco de palestras aos frequentadores.

Paulo Hirota da RWI Energia Sustentável destacou a importância da 
capacitação para o seu negócio. “Eu fiz o Curso de Projetos de Usinas de 
até 5 MW do Canal Solar, que foi um divisor de águas na minha empresa 
e na minha vida profissional. Me abriu a mente para outros mercados, 
outros nichos de atuação, fez toda a diferença”. Ele contou ainda sobre 
os projetos que tem atualmente em execução, “estamos finalizando uma 
UFV de 1,2 MW e um projeto de fachada de prédio de 172 kW, finalizando 
eles iniciaremos uma usina flutuante”.

Um ponto de destaque comentado por praticamente todos os expositores, 
foi de que o nível de maturidade dos profissionais que visitaram a feira foi 
muito melhor que em anos anteriores.

E nesta edição especial, reunimos os principais destaques sobre os 
equipamentos, tecnologias e soluções apresentados durante os três dias 
de evento. Confira nas próximas páginas.

módulos inversores estruturas baterias
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Módulos fotovoltaicos
Painéis solares de alta potência, de 

tipo N (N-type) e com design all 
black foram algumas das novidades 
apresentadas para os que estiveram 
presentes na Intersolar.

Além disso, os visitantes também 
puderam ver os lançamentos de 
fabricantes nacionais, módulos 
de alta potência com inversor 
embarcado e os módulos com o chip 
eletrônico anti-pirataria.

JA Solar

O estande da JA Solar chamou a 
atenção por trazer o painel solar 
de 600 W, disponível nos modelos 
mono e bifacial, com ex-tarifários. 

O produto, que será comercializado 
a partir de maio de 2022, conta com 
eficiência de 21,6%.

Estes módulos possuem células de 
182 mm, tensão de circuito aberto 
(Voc) de 53,5 V, corrente de curto-
circuito (Isc) de 14,03 A, tensão em 

potência máxima (Vmp) de 45,3 
V, corrente em potência máxima 
(Imp) de 13,25 A e pesa 31,1 kg e 
33,4 kg nas versões mono e bifacial, 
respectivamente.

“Este produto vai se encaixar 
per fe i tamente  em grandes 
usinas, grandes clientes, utilities, 
preenchendo uma lacuna da qual 
hoje a JA não está participando 
no Brasil, ajudando assim no 
crescimento da empresa”, explicou 
Fernando Castro, country manager 
da JA Solar Brasil.

Painel de 605 W da JA possui 21,6% de eficiência. Crédito: 
divulgação

Clique aqui e confira todos os 
detalhes da JA Solar (pág. 32)
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Jinko Solar

Outra novidade apresentada 
durante a Intersolar foi o módulo 

Tiger Pro Neo de 620 W da Jinko 
Solar. Eduardo Gama, gerente de 
vendas da Jinko, destacou que o 
produto tem 22,18% de eficiência, 
apresenta 0,40% de degradação 
linear anual ao longo de 30 anos, 
sofre degradação no primeiro ano 
inferior a 1% e estará disponível nas 
versões mono e bifacial.

“Este painel usa tecnologia mono 
PERC N-type, a próxima geração 
dos módulos. Essa nova tecnologia, 
ao longo do próximo ano, será cada 
vez mais aderente”, destacou Gama. 

“Estamos já apresentando para o 
mercado durante a Intersolar porque 
em janeiro de 2022 ofereceremos 
estes produtos para os distribuidores, 
para as empresas de projetos e para 
quem quiser usar”, disse. “Além de 
ter uma potência mais alta, um dos 
grandes benefícios é a degradação 
que é menor, em comparação com 
os tradicionais P-type”, ressaltou.

Outras novidades

Quem marcou presença também no 
evento foi a Risen Energy, que exibiu 
seu novo módulo de 700 W. O painel 

possui eficiência de 22,5%, mede 
2384 x 1303 x 35 mm e pesa 35 kg. O 
equipamento é baseado em células 
monocristalinas de 210 mm com 
tecnologia tipo N, com barramentos 
múltiplos (multi-busbar) e design de 
meio corte (half-cell).

“A evolução tecnológica dos painéis 
está crescendo muito. E nós, no caso, 
estamos acompanhando o mercado. 
Começaremos a fabricação em 
larga escala a partir de janeiro de 
2022”, enfatizou Ricardo Marchezini, 
country manager da Risen.

Além das novidades para o mercado 
de módulos, a Risen também exibiu 
na Intersolar 2021 seu portfólio com 
soluções de armazenamento de 
energia. Segundo Marchezini, esteve 
à mostra um banco de baterias para 
residências, comércios, indústrias e 
utilities. 

“Hoje possuímos diversos projetos, 
não só em fabricação, como em 
operação. Temos em fabricação, 
por exemplo, um projeto de 
banco de baterias de utilities de 
aproximadamente 200 MWh”, 
comentou.

Outra empresa que apresentou seu 
painel de 700 W foi a Jolywood. O 
módulo JW-HD132N, 
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tem células de 210 mm construídas 
com a tecnologia TOPCon 2.0 tipo 
N, podendo atingir eficiência de até 
25,4% em laboratório.

O produto na configuração vidro-
vidro (vidro nas partes frontal e 
traseira) possui dimensões de 2384 
x 1303 x 35 mm, pesando cerca de 
38 kg. Ele pode operar com uma 
tensão de sistema de 1500 V e em 
temperaturas que variam de -40 °C 
a 85 °C.

Em meio ao cenário de painéis de 
alta potência, os visitantes puderam 
encontrar na Intersolar 2021 o 
módulo de 920 W da DAH Solar. De 
acordo com a companhia, o produto 
da linha SolarUnit Smart PV System 
(AC-Module) adota um design 
integrado de placas com inversores 
embarcados.

Quem compareceu à Intersolar no 
Brasil também encontrou painéis 
solares com grafeno, como o de 545 
W da Znshine. Segundo a fabricante, 
essa tecnologia é autolimpante, 
reduz os riscos de hot-spot e 
possibilita maior geração de energia. 

O produto tem 21,30% de eficiência, 
2% de degradação do primeiro ano, 
0,45% de degradação anual ao longo 
dos 30 anos seguintes e coeficiente 
térmico otimizado de -0,35 %/ °C 
(menos perdas de calor). Mais uma 
novidade divulgada no evento foram 
os módulos Eclipse e Thunder da AE 
Solar. Os painéis monocristalinos da 
série Eclipse Ultra Black são voltados 

para aplicações que valorizam o 
design, integradas à arquitetura. A 
série possui até 400 W de potência 
e eficiência de até 21,3%.

Já a linha Thunder conta com 
células monocristalinos (385 W 
a 400 W), eficiência máxima de 
21,3% e garantia de performance 
de até 30 anos. Segundo Ramon 
Nuche, diretor-geral da AE Solar no 
Brasil, uma vantagem da empresa 
é a tecnologia inovadora NFC anti-
pirataria, que evita a falsificação 
através de leitura de um chip 
embarcado no painel. 

A Fortlev trouxe para a Intersolar 
deste ano os módulos fotovoltaicos 
da First Solar, que têm como 
d i ferenc ia l  a  ut i l i zação do 
semicondutor de telureto de 
cádmio, sendo uma tecnologia que 
se degrada menos de 0,2% ao ano, 
em comparação com os módulos 
de silício. Além disso, a empresa 
apresentou um produto BIPV 
(Building Integrated Photovoltaics 
- soluções fotovoltaicas integradas 
à arquitetura) que a olho nu se 
assemelha a uma parede, ideal para 
aplicações em fachadas de edifícios.

Solução BIPV apresentada pela Fortlev Solar. Foto: Canal Solar
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Inversores fotovoltaicos
Os inversores chamaram a atenção 

do público pela diversidade 
e inovação dos equipamentos 
apresentados durante a maior feira 
de energia solar da América Latina.

Solis

Os  destaques  do  es tande 
da Solis foram os inversores 
híbridos, disponíveis nos modelos 
monofásicos entre 3 kW e 6 kW 
com operação on-grid ou off-grid. 
De acordo com o engenheiro Pedro 
Almeida, que atua no suporte técnico 
da companhia, os equipamentos 
possuem tensão máxima de 600 
V, 2 MPPTs com 2 entradas para 
módulos fotovoltaicos, tensão de 
saída em 220V e são compatíveis 
com baterias de lítio e chumbo-
ácido.

Outra novidade apresentada pela 
fabricante foram os inversores 
off-grid de 1,5 kW a 6 kW. Segundo 
Almeida ,  o  equipamento é 
compatível com módulos de alta 

potência e bifaciais, suportam 80 
A de corrente de carga CA e 100 A 
para carregamento das baterias por 
meio do sistema fotovoltaico.

Durante a Intersolar, a Solis 
também expôs em seu estande o 
inversor trifásico (215-255) K-EHV-
5G. “O mesmo é destinado para 
usinas maiores, e conta com 12 
MPPTs (rastreamento do ponto de 
máxima potência), podendo ter 
9 ou 14 MPPTs, dependendo da 
necessidade”, disse o engenheiro 
Gabriel Trevisan, que também atua 
no suporte técnico da empresa.

O equipamento suporta conexão do 
tipo “Y” no lado CC, suporta módulos 
bifaciais com corrente máxima de 13 
A e possui eficiência máxima de até 
99%. “Temos também atualizações 
de hardware de alguns inversores. 
No caso, divulgaremos uma linha 
nova com corrente de entrada maior 
para conseguirmos nos adequar aos 
painéis de alta potência”, concluiu 
Trevisan. 
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A Huawei apresentou inversores com 
até 100 kW, com proteção contra arco 
elétrico, a tecnologia AFCI (Arc-Fault 
Circuit Interrupter) Segundo a empresa, 
os equipamentos são multimodais, ou 
seja, são off-grid, on-grid e híbridos, 

Clique aqui e confira todos os 
detalhes da Huawei (pág. 35)

Huawei 

Fronius

A fabricante Fronius trouxe para 
o seu estande uma nova linha 

voltada para usinas solares de 
grande porte nas versões de 50 
kW e 100 kW. Com a novidade, a 
companhia passou a atuar em um 
novo segmento de usinas solares.

Outro destaque da Fronius foi a 
linha de inversores residenciais 
híbridos GEN24 Plus, que operam 
conectados à rede elétrica e 
permitem o armazenamento de 
energia por meio da utilização de 

bancos de baterias. O equipamento 
está disponível nas faixas de 3 kW a 
6 kW. 

além de ter a possibilidade de trabalhar 
com otimizadores de potência.

Além disso, a companhia lançou no 
evento a Huawei Digital Power, nova 
subsidiária focada em desenvolver 
tecnologias sustentáveis para 
promover a neutralidade de carbono 
em diversos setores. 
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Sustentabilidade
& Confiança

entregues em cada equipamento Fronius

https://www.fronius.com/pt-br/brasil
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Hoje, esse inversor já funciona 
como um inversor on-grid normal. 
O consumidor pode comprá-lo, 
instalá-lo e conectá-lo à bateria 
depois que a nova regulação 
chegar”, comentou Borin. 

A linha Wattpilot – uma tecnologia 
de carregadores inteligentes para 
veículos elétricos que podem 

SolaX

A SolaX Power, por sua vez, exibiu o X3-Forth – a sua primeira série de 
inversores para o segmento comercial. Com potências de 80 kW a 150 kW 
e corrente de entrada máxima de 32 A, o produto deverá estar disponível 
até o final deste ano no Brasil.

De acordo com Bell Song, gerente de vendas da SolaX, foram 
comercializados 100 MW de potência instalada em 2021 no Brasil. “A 
expectativa para 2022 é que a empresa comercialize 500 MW”.

ser conectados a um sistema 
fotovoltaico – também foi um dos 
pontos fortes da empresa no evento. 
O equipamento possui a versão 
portátil Go, para carregamento em 
locais fora da residência, e a versão 
Home com 11 kW de potência, para 
ser instalada na garagem, podendo 
ser abastecida por um sistema 
fotovoltaico ou pela rede elétrica. 

Clique aqui e confira todos os 
detalhes da SolaX (pág. 45)
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Outras novidades

A fabricante Growatt exibiu em seu 
estande os inversores monofásicos 
MIN 10K TL-X com 3 MPPTs, a linha 
de inversores trifásicos MAC de 15 kW 
a 36 kW com 3 MPPTs, ambos de 220V, 
e também a linha MAX de 125 kW até 
253 kW, que podem chegar a ter 15 
MPPTs.

Além disso, a fabricante anunciou 
suas novas baterias Hope de Lítio 
Ferro Fosfato LiFePO4, capazes de 
armazenar 4,8 kWh de energia elétrica, 
DoD de 93% e 3,5 mil ciclos. De 
acordo com a companhia, as mesmas 
possuem garantia de 5 anos e vida 
útil 5 vezes maior que uma bateria de 
chumbo ácido.

A Intersolar 2021 também contou com 
a apresentação de muitas novidades 
no segmento de armazenamento 
e inversores com maior potência, 
múltiplas entradas MPPTs (Maximum 
Power Point Tracking) e equipamentos 
com acoplamento CC.

Esta última tecnologia possibilita que 
a energia gerada pelos painéis solares 
não necessariamente precise ser 
convertida em CA (Corrente Alternada) 
e posteriormente em CC (Corrente 
Contínua) novamente para que seja 
possível recarregar as baterias. 

Isto pode trazer maior eficiência no 
processo como um todo além de 
permitir por exemplo, que a energia 
que seria desperdiçada no “clipping” 
dos módulos seja direcionada para 

as baterias, aumentando assim 
o montante total de energia que 
pode ser aproveitado pelo sistema 
fotovoltaico.

Entre os produtos com essas 
características mencionadas, está 
o inversor de grande capacidade da 
fabricante Sungrow. O equipamento 
conta com 350 kW de potência e 
pode armazenar energia do clipping 
dos painéis em uma bateria. Outro 
exemplo de solução que atende a 
essas características é o novo inversor 
da Fimer, voltado para o segmento de 
micro e minigeração solar.

“É um produto muito completo e que 
acaba abrangendo todos os tipos de 
soluções para mini e microgeração. 
É um sistema que conta com 15 kW 
de potência e que permite ligar em 
paralelo até seis máquinas, chegando 
a um solução de até 90 kW”, disse 
Thiago Guimarães, coordenador de 
desenvolvimento de negócios da 
companhia.
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Romagnole

A fabricante Romagnole levou para 
o evento a sua solução Dual Clamp 
e as linhas Pratic Lite e Pratic Pro. 
O Dual Clamp é uma tecnologia que 
pode ser usada tanto nas conexões 
entre os módulos quanto no final 
das linhas, podendo ser ajustada 

Confira todos os detalhes 
da Romagnole (pág. 39)

pelo instalador de acordo com o 
ponto onde será aplicado.

Com relação às estruturas Pratic Lite 
e Pratic Pro, ambas se destacam por 
contarem com perfis mais leves e 
mais resistentes e contemplarem 
fixadores para todos os tipos de 
telhados. 

Durante a Intersolar South America 2021 as fabricantes de estrutura de 
fixação apresentaram uma gama de soluções para o setor, com o foco 

em praticidade e robustez. 
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SSM 

Já a SSM marcou presença na Intersolar com as suas novas linhas de 
estruturas: Facilita, Prisma e Perfect. A primeira foi lançada em maio deste 
ano e conta também com produtos aplicáveis a todos os tipos de telhados. 

A linha Prisma foi criada em junho para atender a demanda de painéis 
solares bifaciais e a Perfect foi projetada para ser mais compacta e facilitar 
a logística de envio dos equipamentos.

SSM divulgou suas novas linhas de estruturas na Intersolar 2021. Foto: SSM

Clique aqui e confira todos os 
detalhes da SSM (pág. 48)

Mais destaques

No estande da Solar Group, o 
destaque ficou por conta da nova 
solução para a fixação de estruturas 
em telhados de f ibrocimento, 
que utiliza um perfil segmentado 
fixado diretamente no telhado, 
dispensando o uso de parafusos 
prisioneiros.

Além disso, a companhia apresentou 
ao mercado o novo desenho dos 
grampos da linha Smart, que inclui 
uma porca de aço inox no seu 
mecanismo de fixação.

Solar Group exibe seu portfólio de produtos na Intersolar South 
America 2021. Foto: Solar Group
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a adaptação a qualquer tipo de 
terreno.

A companhia também disponibilizou 
em seu estande uma mesa touch 
com aplicações interativas, como 
o ‘Monte seu Tracker’ e o ‘Ficha 
Técnica Interativa’, bem como óculos 
de realidade virtual para visitar 
usinas solares de grande porte.

Novo sistema da linha econômica da Spin é divulgado na 
Intersolar 2021. Foto: Spin

Quem também esteve presente no 
evento realizado em São Paulo foi 
a Spin, que divulgou seus últimos 
lançamentos para o mercado 
fotovoltaico brasileiro.

A fabr icante de estruturas 
fotovoltaicas ressaltou que 
apresentou soluções para diversos 
tipos de telhados e vigamentos. 
Na ocasião foram apresentados o 
novo sistema da linha econômica e 
o novo sistema de montagem para 
pequenas e médias usinas de solo.

Outra novidade divulgada na 
feira foram os protótipos de uma 
estrutura fixa e do tracker STI-H250 
– carro-chefe da STI Norland, que 
possui uma configuração que 
favorece o ganho bifacial e facilita 

https://esferadistribuidora.com.br/
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BateriasBaterias

As baterias utilizadas em conjunto 
com sistemas fotovoltaicos 

se apresentam como solução 
para o usuário se desligar da rede 
elétrica e garantir confiabilidade 
no consumo de energia. Mais 
acessível ao público do que em 
anos anteriores, as tecnologias vêm 
recebendo altíssimos investimentos 
e apresentando cada vez mais 
opções ao público. 

SMA

A SMA  apresentou um sistema 
híbrido, com a associação do sistema 
solar com um banco de baterias e 
um equipamento chamado Hybrid 
Controller, que permite utilizar, por 
exemplo, um gerador à diesel ou 
um gerador eólico em conjunto 
com sistema solar, mesclando estas 
fontes de energia de forma mais 
eficiente.

A fabricante também exibiu, em 
parceria com a Audi, um sistema 

de carregamento veicular elétrico, 
com uma gama bastante grande de 
soluções nesse sentido, incluindo o 
gerenciamento do carregamento de 
frotas veiculares e a integração da 
geração de energia própria com a 
rede elétrica.

O carregador veicular EV-Charger 
da SMA é oferecido em diferentes 
modelos, para atender a todos 
os públicos. O equipamento, 
apresentado como uma solução 
integrada com o Audi E-Tron, conta 
com sistema de carregamento 
Connect que pode ser instalado em 
casas inteligentes.

Ao contrário de uma estação de 
carregamento f ixa, o sistema 
de carregamento Connect pode 
ser usado em trânsito. Graças 
ao seu cabo de conexão à rede 
padrão, o Audi e-tron pode ser 
carregado usando todas as tomadas 
domésticas convencionais e 
trifásicas.
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SUNNY TRIPOWER CORE2
Flexibilidade e recursos integrados de última geração para máxima produtividade

Mais Opções Mais Integração Mais Performance
Projetos flexíveis de última geração. Faixa de 
potência superior ao MW.

• 12 MPPT’s para máxima flexibilidade dos 
projetos;

• Sobredimensionameto de até 150%
• 24 strings com conectores Sunclix
• Compatível com novas tecnologias de 

módulos

Pronto para ampliação imediata ou futura 
do sistema FV

• Planejamento e design intuitivos
com o Sunny Design

• Perfeito para ampliação do sistema FV 
com soluções de armazenamento

• Integração completa com ennexOS e 
fácil comissionamento

O conceito de instalação econômica
em tempo e dinheiro

• Nenhum combinador CC necessário
• 110 kW de potência
• Suportes de manuseio 
• Alta resistência ambiental
• Monitoramento completo da 

planta com o Sunny Design

Mais opções.
Mais integração.
Mais performance.

SUNNY TRIPOWER CORE2

Novo inversor SMA

https://bit.ly/3nlpoRy
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No estande da SMA também esteve 
presente as soluções da fabricante 
Tesvolt. A empresa exibiu seu 
sistema de armazenamento TS 
HV 70, otimizado para uso com 
inversores de bateria trifásicos 
SMA Sunny Tripower Storage 60 
e adaptados às necessidades da 
indústria e do comércio.

Segundo a empresa, o sistema 
foi projetado para durar até 6 mil 
ciclos ou 20 anos de vida útil. Com 
sua potência contínua e taxa de 
carga e descarga de 1C, o sistema 
de armazenamento TS HV 70 pode 
carregar e descarregar rapidamente, 
sendo ideal para aplicações 
comerciais, agricultura, mineração, 
indústria e mobilidade elétrica.

Renovigi

A Renovigi divulgou em seu estande 
um portfólio com ênfase para o 
sistema Reno Smart Grid – uma 
estação de recarga abastecida 
com energia solar e que integra os 
sistemas de carport, inversor, bateria 
e carregador. O equipamento estará 
disponível para comercialização a 
partir de 2022 em dois modelos: 
7,7 kWp (monofásico) ou 22 kWp 
(trifásico).

O novo produto contou com um 
protótipo no evento: uma estação 
de recarga abastecida com energia 
solar no estande da Renovigi, para 
que clientes e parceiros pudessem 
conhecer o sistema que será 
comercializado a partir de 2022.
 
O equipamento é um recarregador 
AC de baterias de veículos elétricos 
e/ou híbridos plug-in desenvolvido 
em parceria com a Incharge, 
empresa brasileira que fabrica 
carregadores para mobilidade 
elétrica.O funcionamento da 
estação compreende, em média, 15 
conjuntos de painéis solares.

Banco de baterias de lítio Tesvolt apresentado na feira. Foto: 
Canal Solar

Sistema Reno Smart Grid da Renovigi. Foto: Renovigi

Confira todos os detalhes 
da Renovigi (pág. 42)
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WDC

A WDC apresentou na Intersolar 
deste ano novos sistemas de 
baterias Unipower UPLFP 48-100 
(48V-100Ah) e UP-LFP24-100 
(24V-100Ah), da Unicoba. Os 
sistemas contam com 2,5 mil e 4 mil 
ciclos de vida útil, respectivamente. 

Além disso, a empresa destacou a 
abertura do capital da companhia 
na bolsa de valores. “A energia solar 
contribuiu para atrair a atenção 
dos nossos investidores. O nosso 
IPO foi um sucesso absoluto, tendo 
em vista que o mercado brasileiro 
é o mais difícil do mundo para abrir 

capital”, disse André Luiz de Paula, 
diretor da WDC.

Segundo o executivo, a proposta 
da empresa é descomplicar a vida 
das pessoas. “Ainda tem muita 
coisa para acontecer nos próximos 
anos. Não há mais dúvidas de 
que precisamos mudar o cenário 
energético do nosso país e apostar 
cada vez mais em tecnologias que 
consigam otimizar o consumo de 
energia”, afirmou. 
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• Battery-Box Premium LVL 15.4: é 
uma bateria com peso de 164 kg, 
capacidade de armazenamento 
de 15,36 kWh – podendo ser 
estendida até 983 kWh – e seu 
range de tensão fica entre 40 a 
57,6 V;

•  Battery-Box Premium HVM: é 
uma bateria com capacidade 
modular, que se estende de 1 até 
8 módulos (8,3 kWh a 22,1 kWh) e 
que pode ser colocada em paralelo 
com três outras equivalentes, 
chegando em 66,2 kWh e 319 kg. 
Desta forma é possível associar 
diversas destas baterias e projetar 
a capacidade de armazenamento 
que for necessária.

• BYD E-Bank: desenvolvida 
especialmente para clientes 
residenciais. O produto apresenta 
uma grande novidade para o setor, 
a primeira bateria com inversor 
integrado, com potência de 3 kW 
a 5 kW, 220 Vac e capacidade de 
armazenamento modular de 7,2 
kWh AC até 14,4 kWh AC;

• EES Outdoor: com aplicação 
on-grid, 120 kVA e faixa de 
tensão de 655,2 a 842,4V, 
o Outdoor é um sistema de 
armazenamento completo de 
232 kWh AC com inversores 
integrados e capacidade de 
armazenamento modular, ideal 
para gerenciamento inteligente 
da energia e soluções para peak-
shaving e controle de demanda.

BYD

A BYD também apresentou na 
Intersolar seu novo portfólio de 
baterias de fosfato de ferro-lítio 
(LFP) para o mercado solar. 

Tais equipamentos podem ser 
aplicados em projetos on-grid, off-
grid e híbrido, suportam operações 
em ambientes de até 50 °C, contam 
com diversos graus de proteção 
IP e flexibilidade de aumento da 
capacidade de armazenamento 
com características modulares e/
ou conectados em paralelo. Os 
produtos são:

• Battery-Box LV Flex Lite: é uma 
bateria de apenas um módulo, 
pequena e pesando 47 kg. A 
mesma armazena de 5 kWh 
até 320 kWh e sua tensão de 
operação é de 43,2 a 57,6 V;
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Com relação às novidades para o 
mercado de módulos, a BYD exibiu 
seus novos painéis fotovoltaicos 
monofaciais e bifaciais nacionais, 
com potências nominais de 450 W, 
530 W e 670 W. 

Recentemente, a fabricante 
inaugurou uma linha de produção 
que promete elevar o nível de 
automação nos processos de 
fabricação de painéis por meio 
de equipamentos que permitirão 
agregar tecnologias aos produtos, 
sendo as principais: multi-busbar, 
half-cell, 1/3 cut cell, micro-gap e 
negative-gap.

BYD E-Bank. Foto: Canal Solar

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeuHFjTd6raYhtQwhMxfDXNzUbUCX2RVE
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ECORI: NOVAS TECNOLOGIAS, 
LANÇAMENTOS E 
POSICIONAMENTO DE MERCADO

A Intersolar no Brasil bateu 
recorde de público, superando a 
edição da Europa, e foi uma ótima 
oportunidade para as empresas 
do setor solar exibirem suas 
novidades para os profissionais do 
mercado fotovoltaico. Qual é a sua 
avaliação sobre a feira?

O sucesso de público esperado para 
a Intersolar Brasil se concretizou e 
nos surpreendeu positivamente. 
Nosso  mercado cont inuou 
crescendo ano após ano e mesmo 
durante a pandemia o crescimento 
do setor foi expressivo, o que 
causou uma demanda reprimida 
das empresas para interagirem 

Em sua quinta participação na feira, a empresa apresentou sua nova 
logomarca, além de trazer ao mercado fotovoltaico brasileiro os novos 

microinversores da APSystem.

Em entrevista exclusiva ao Canal Solar, Leandro Martins, presidente da 
Ecori Energia Solar, destacou as novidades apresentadas pela companhia 
durante a maior feira de energia solar da América Latina, comentou a alta 
na procura de equipamentos fotovoltaicos e contou os planos da Ecori 
para 2022. Confira!

Ericka Araújo
Diretora de jornalismo do Canal Solar

    
    

    
    

  E

NTREVISTA CANAL SOLAR           

com os diversos players com quem 
negociam diariamente, buscando 
por conhecimento de tecnologias 
e novidades.

A Intersolar de 2021 foi muito boa 
para a Ecori. Todos os anos, nosso 
estande é sempre muito visitado, 
mas neste ano foi especial porque 
pudemos rever nossos clientes, 
amigos e novamente reafirmar 
nosso compromisso com o 
crescimento e desenvolvimento do 
setor solar brasileiro.

Um dos destaques da Ecori na 
Intersolar foi o lançamento do 
microinversor QT2D de 3600 W,



REVISTA CANAL SOLAR |  NOVEMBRO 2021 |  28

ENTREVISTA CANAL SOLAR

fabricado pela APsystems, e 
também o DS3D com potência 
de 2000 W. O que a Ecori espera 
destes dois lançamentos e 
quando estarão disponíveis para 
o mercado?

Desde que a Ecori introduziu e 
popularizou os microinversores 
APsystems no mercado, em 2014, a 
categoria MLPE, a que este produto 
pertence, vem conquistando market 
share com um crescimento muito 
significativo. 

Trabalhamos com muita seriedade 
e parceria com a marca e nos 
tornamos, desde 2019, o maior 
distribuidor da APsystems a nível 
mundial. Para continuar esta jornada 
de evolução, recomendamos 
a criação de um produto que 
continuasse entregando cada vez 
mais viabilidade econômica sem 
perder todas as vantagens que 
entregamos desde o início com 
nossas soluções. 

Felizmente, foram desenvolvidos 
os dois modelos de microinversores 
que lançamos este ano na feira. 
Eles são considerados hoje uma 
disrupção no mercado fotovoltaico 
brasileiro tanto para sistemas 
residenciais quanto para sistemas 
comerciais.

Os modelos de 2000 W (DS3D) 
monofásico e o de 3600 W(QT2D) 
trifásico, têm uma característica 
única de conexão CC de dois 

módulos em série em cada par de 
MC4 no microinversor.  

Assim, temos um produto com 
menor número de componentes 
eletrônicos e, consequentemente, 
mais atrativo financeiramente. 
A APsystems mais uma vez é 
pioneira nesta inovação e com 
certeza veremos outros fabricantes 
seguindo o mesmo caminho apesar 
das patentes pertencentes à 
APsystems.

Considerando o atual cenário 
do setor solar, como a Ecori tem 
lidado com a indisponibilidade 
de equipamentos e o aumento 
de preços de produtos? Qual é 
o posicionamento da empresa? 
Como tem sido o planejamento?

Estamos mais bem posicionados 
que a maioria das empresas 
concorrentes. Sempre prezamos 
pelo ót imo re lac ionamento 
com nossos parceiros e nestes 
momentos de dificuldades globais 
colhemos bons frutos com 
prioridades nos embarques e 
fabricação.

De qualquer forma, não estamos 
totalmente ilesos e esperamos um 
cenário mais normalizado a partir 
do segundo trimestre de 2022. 
Não podemos esquecer que há 
evidências de que o setor não terá 
capacidade produtiva para atender 
à demanda mundial por vários anos 
à frente. O tema sustentabilidade 
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está cada vez mais em evidência e 
com um senso comum de urgência 
na maioria dos países: no Brasil não 
é diferente.

É muito difícil prever o que ocorrerá 
com os preços, se teremos novos 
aumentos ou não, se a taxa cambial 
irá nos ajudar ou não, etc.

Esta incerteza se deve a fatores 
conhecidos como a falta de 
c o m p o n e n t e s  e l e t rô n i c o s , 
a instabi l idade na logíst ica 
internacional, os preços de fretes, a 
alta demanda mundial mencionada 
anteriormente e o próprio monopólio 
chinês no setor fotovoltaico.

A expectativa é que o marco 
legal da GD (geração distribuída) 
seja aprovado até o final deste 
ano. Como a empresa está se 
preparando para um possível 
“boom” do mercado fotovoltaico 
brasileiro?  

Com certeza em 2022 veremos um 
boom, pois muitos consumidores 
estão sendo alertados dos riscos da 
aprovação do marco legal e correrão 
para terem o direito adquirido até 
2045 no que tange ao sistema de 
compensação de créditos, onde 
se injeta 1 kWh na rede e se recebe 
exatamente 1 kWh em crédito. 

Desde 2012, é assim que funciona 
e com o marco legal teremos 
cobranças na injeção de energia 
na rede.

Mas o boom do nosso setor não 
está somente ligado à aprovação 
do marco legal. 

Acabamos de ver na COP-26 um 
estímulo à adoção acelerada de 
fontes de energia renováveis. 

A energia solar deve se tornar a 
principal fonte de geração nas 
próximas décadas. 



REVISTA CANAL SOLAR |  NOVEMBRO 2021 |  30

Quais são as expectativas da Ecori 
para 2022?

Esperamos um mercado de 8 GW 
para 2022 e nossa meta é um 
market share variando de 12% a 15% 
deste total. Estamos preparados 
para isso.

Em 2022, o segmento de geração 
distribuída completa 10 anos de 
existência em território nacional 
desde a aprovação da resolução 
482. Com base na sua experiência, 
como avalia o crescimento da solar 
no Brasil durante esse período? 

O setor de energia solar fotovoltaica 
vem crescendo a passos largos ao 
longo dos anos, especialmente 

nos últimos dois ou três. Atuamos 
diretamente para o aumento da 
profissionalização do setor com 
todo esse crescimento acelerado, 
inclusive. 

A energia solar fomenta a economia 
nacional, gera milhares de empregos 
e aumenta a matriz renovável no 
todo da energia gerada e consumida 
no Brasil.

No momento, podemos dizer 
que o setor está amadurecendo, 
com players mais experientes e 
preparados para atender a todas as 
demandas.

Falando um pouco mais sobre 
a Intersolar, o estande da Ecori 
ficou muito bonito e foi um dos 
mais comentados na feira. Vocês 
também apresentaram a nova 
logomarca e a nova identidade 
visual da Ecori. 
Fale um pouco sobre esta 
mudança. 

Verdade, o estande realmente 
ficou muito bonito. Recebemos 
muitos elogios de nossos clientes, 
mas além disso, nosso estande 
transmitiu alguns dos valores que 
defendemos diariamente.

Optamos por um espaço amplo, 
seguro e acessível. Os expositores 
e o mobiliário brancos e modernos 
valorizaram os produtos e as 
pessoas. 

ENTREVISTA CANAL SOLAR

No Brasil, a solar deve representar 
um terço de toda a energia até 
2050. Com esse tema se tornando 
mais popular para as pessoas 
despertamos também mais 
interesse.

Além disso, a cada momento temos 
mais fontes de financiamento para 
a instalação de usinas solares em 
residências, negócios, indústrias, no 
agro.

Estamos preparados para o aumento 
da demanda, sempre em contato 
direto com nossos fornecedores 
globais para trazer ao Brasil o que há 
de melhor e com excelente custo-
benefício para todos.
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O verde da Ecori e as camisetas do nosso time trouxeram as cores do Brasil 
(verde, amarelo, azul e branco). 

Para a apresentação dos produtos, usamos hologramas em três dimensões. 
Destaco também a questão da sustentabilidade. Todas as feiras têm 
catálogos, folhetos e cartões de visita se transformando em um monte 
de lixo. Neste ano, optamos pelo uso de QR codes e cartões de visitas com 
tecnologia NFC de aproximação, evitando lixo e dando mais segurança 
para nossos clientes e amigos. 

Com tudo isso, fortalecemos valores da Ecori, como sustentabilidade, 
pioneirismo, inovação, proximidade, simplicidade e respeito, que sempre 
estiveram presentes em nosso DNA. Mas, para mim, o mais importante de 
tudo, e que me emociona muito, é ver como nosso time se entregou de 
coração para fazer o melhor para nossos clientes. Uma energia contagiante. 
Sou muito grato a todos por isso.

ENTREVISTA CANAL SOLAR

https://bit.ly/3HcXU9O
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Módulo de 550 W da JA estará 
disponível em 2022 no Brasil

A JA Solar  apresentou, durante 
a Intersolar South America 

2021, três novidades para o 
mercado fotovoltaico no Brasil. 
Entre os destaques está o módulo 
monofacial de 550 W, com ex-
tarifário (que consiste na redução 
temporária da alíquota do imposto 
de importação) já aprovado.

“Este produto estará disponível a 
partir de fevereiro de 2022 no país. 
Acreditamos que ele será o nosso 
carro-chefe de vendas para o ano 
que vem”, enfatizou Fernando 
Castro, country manager da JA 
Solar Brasil.

O produto possui eficiência de 
21,3%, células de 182 mm, tensão 
de circuito aberto (Voc) de 49,90 V, 
corrente de curto-circuito (Isc) de 
14 A, tensão em potência máxima 
(Vmp) de 41,96 V e corrente em 
potência máxima (Imp) de 13,11 A.

A segunda novidade, de acordo com 
o executivo, é o painel de 600 W. 
“Temos modelos mono e bifaciais, 
também com ex-tarifários, que 
serão comercializados a partir de 
maio de 2022”, disse Castro.

O módulo tem eficiência de 21,6%, 
células de 182 mm, Voc de 53,5 
V, Isc de 14,03 A, Vmp de 45,3 
V, Imp de 13,25 A e pesa 33,1 kg 
(monofacial) e 33,4 kg (bifacial).

Painel de 605 W da JA possui 21,6% de eficiência. Crédito: 
divulgação

“Este produto vai se encaixar 
perfe i tamente em grandes 
usinas, grandes clientes, utilities, 
preenchendo uma lacuna da qual 
hoje a JA não está participando 
no Brasil, ajudando assim no 
crescimento da empresa”, explicou.
Em relação ao terceiro destaque, 
Castro relatou que foi aprovado, 
no final de outubro, um estoque 
local alfandegado, acessível a partir 
de maio de 2022, para suportar 
demandas de emergências dos 
principais clientes.

Mateus Badra
Repórter Canal Solar
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https://linktr.ee/JASolarBrasil
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“Esta operação vem ao encontro 
dos desejos de nossos clientes 
locais, que quando têm um 
aumento de demanda repentino, 
tinham que contar com o tempo 
de frete marítimo (35 dias em 
média) para suprir o mercado e 
com isso perder vendas garantidas. 
Com essa operação a partir de 
maio, poderemos abastecê-los 
rapidamente como um estoque de 
segurança no Brasil”, ressaltou.

Importância da Intersolar

O country manager da JA Solar 
Brasil também discorreu sobre a 
importância da Intersolar como um 
evento de promoção da fabricante 
para o setor fotovoltaico brasileiro. 
“Ficamos muito felizes de estarmos 
na feira. Contactamos os parceiros 
e os clientes ficaram entusiasmados 
com os resultados”. 

“No caso, nos esforçamos bastante 
no evento para alcançar maior 
visibilidade e maior reconhecimento 
da marca no mercado. A companhia 
reconhece a importância do setor 
no Brasil e está investindo muito no 
país”, apontou Fernando Castro. 

“Para se ter uma ideia, alcançamos 
a meta de vendas ainda no primeiro 
dia de feira, mostrando que a 
conquista da 2ª posição do ranking 
Bloomberg 2021 não veio à toa, pois 
foi o resultado do diferencial de 
tecnologia, da capacidade produtiva 
(40 GW/ano), alta performance e 
qualidade que são ofertados aos 
nossos clientes”, destacou. 

Sobre a JA Solar

Fundada em 2005 na China, a 
JA Solar está listada entre as 
quatro maiores fabricantes de 
módulos fotovoltaicos do mundo, 
e tem como grande diferencial o 
desenvolvimento e a fabricação 
própria dos wafers, células e painéis 
comercializados. 

Atualmente possui 12 fábricas, 
sendo 10 unidades na China, uma na 
Malásia e uma do Vietnã, compondo 
um quadro de 20 mil funcionários. 

A companhia, que é listada na bolsa 
de Shenzhen com classificação AA 
no ranking bankability da PV Tech, 
apresentou um faturamento de US$ 
3,3 bilhões em 2019, conta com 
investimentos em P&D (Pesquisa 
e Desenvolvimento) e detém 779 
patentes no segmento, inclusive da 
tecnologia PERC.

Ademais, a empresa apresentou 
uma expansão na capacidade 
produtiva: 15 GW/ano ao final de 
2020 e objetiva atingir 40 GW/ano.

JA Solar terá um estoque
local alfandegado, acessível 

a partir de maio de 2022, para 
suportar demandas de 

emergências dos principais clientes
Fernando Castro
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Huawei apresenta 
soluções de energia para 
digitalizar usinas solares

A Huawei marcou presença na 
InterSolar South America 2021 

apresentando ao mercado brasileiro 
a Huawei Digital Power, nova 
subsidiária focada em desenvolver 
tecnologias sustentáveis para 
promover a neutralidade de carbono 
em diversos setores.  

“Estamos comprometidos em trazer 
soluções para digitalizar as usinas 
fotovoltaicas, tornando a geração 
de energia solar mais inteligente e 
segura”, disse Fábio Mendes, diretor 
de Canais América Latina da Huawei 
Digital Power.

“O Brasil é um mercado chave para 
a Huawei Digital Power. Estamos 
há 23 anos no país investindo 
na transformação digital e na 

capacitação de mão de obra local 
para impulsionar a economia de 
forma limpa”, ressaltou.

Durante a Intersolar a empresa 
apresentou ainda outras soluções 
de energia, como a Huawei 
FusionSolar, voltada para projetos 
fotovoltaicos e de armazenamento 
em baterias para os mercados 
residenciais (presente em mais de 
500 mil casas no mundo), comercial 
e industrial.

Segundo a companhia, tal solução 
conta com otimizadores, sistema 
de armazenamento LUNA2000 e 
funções de segurança como o AFCI 
(detecção de arco elétrico) e o Rapid 
Shutdown (desligamento rápido da 
string).

Mateus Badra
Repórter do Canal Solar
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https://solar.huawei.com/br/
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“Os inversores da Huawei até 100 
kW, com exceção do modelo de 
60 kW, todos possuem proteção 
contra arco elétrico”, pontuou 
Mendes, acrescentando que tais 
equipamentos são multimodais, 
“ou seja, são off-grid, on-grid e 
híbridos, além de trabalhar com 
tecnologia MLPE [module-level 
power electronics]”.

“Os nossos inversores chamamos 
de ‘coringa’, no qual podemos 
colocar otimizadores ou baterias, 
por exemplo, de acordo com a 
necessidade do cliente”, destacou.

Huawei no Brasil

Segundo Mendes, a empresa tem 
30% do market share no Brasil e já 
contribuiu para a geração de mais 

de 4 GW de potência em energia 
renovável. Em 2020, a Huawei e 
a Rio Alto Energias Renováveis 
anunciaram parceria para a 
construção de uma usina solar, com 
426 MW de potência, em Coremas, 
no sertão da Paraíba. 

Huawei no mundo

A Huawei tem como meta reduzir 
os níveis de carbono lançados 
na atmosfera até 2030 e atingir 
a neutralidade das emissões até 
2060.

No mundo, por ano, a empresa 
contribuiu para a redução de 106 
milhões de toneladas de CO2.

Só em 2020, foram mais de 42 GW 
embarcados, além de beneficiar 
mais de 1 milhão de pessoas sem 
acesso à rede, que passaram a ter 
eletricidade por meio de fontes 
fotovoltaicas.

Soluções para data centers e 
telecomunicações

Além das soluções para plantas 
fotovoltaicas, a Huawei também 
oferece tecnologias de geração de 
energia digital para data centers e 
infraestrutura de telecomunicações 
mais sustentáveis. 

Inversor híbrido, banco de baterias e otimizadores da Huawei 
são apresentados na Intersolar. Foto: Huawei

O Brasil é um mercado chave para a 
Huawei Digital Power

Fábio Mendes
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Entre os destaques, estão:

• Data Center Zero-carbon: 
DC simplificado que permite 
remodelar a arquitetura por meio 
de construção totalmente pré-
fabricada e modular, encurtando 
o TTM (Time To Market, ou seja, 
tempo de instalação e operação) 
de 20 para 6 meses;

• Site Energy Zero-carbon: 
a  Huawei  fornece loca is 
simplificados e salas de servidores 
e usa empilhamento PV para 
ajudar as operadoras 5G a evitar 
o aumento do OPEX relacionado 
à energia, resultando em locais 
de carbono zero.

Huawei apresentou tecnologias de carbono zero na Intersolar. 
Foto: Huawei

https://qrco.de/bcGWra
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A R o m a g n o l e  a p r e s e n t o u 
novidades para o mercado 

fotovoltaico durante a Intersolar 
2021. A empresa levou para o evento 
o dual clamp e as linhas de estruturas 
Pratic Lite e Pratic Pro.

Segundo a fabricante, o dual clamp é 
uma tecnologia que pode ser usada 
tanto nas conexões entre as placas 
quanto no final das linhas, ajustada 
pelo instalador de acordo com o 
ponto onde será aplicado.

Já as estruturas Pratic Lite e Pratic 
Pro se destacam por contarem com 
perfis mais leves e mais resistentes, 
contemplarem fixadores para todos 
os tipos de telhados, poderem receber 
painéis de geração convencional ou 
bifacial (quando instalados em solo) 
em conjuntos com quatro, oito, doze 
e até 24 módulos.

De acordo com Fabio Petrilli, gerente 
de marketing da Romagonle, tais 
estruturas facilitam o trabalho dos 
instaladores e reduzem o tempo de 
montagem, diminuindo assim os 
custos de instalação.

ROMAGNOLE LANÇA NOVA TECNOLOGIA DE GRAMPO QUE EXERCE FUNÇÕES 
DE MID E END CLAMP

Mateus Badra
Repórter do Canal Solar

“Na linha Pratic Lite, por exemplo, 
inovamos trazendo justamente o 
dual clamp. É um clamp que se 
transforma em mid (para a conexão 
entre os módulos) ou end (aplicado 
nas bordas). Ou seja, o instalador 
pode configurar a instalação 
conforme o posicionamento dos 
módulos e fechamentos das 
estruturas”, explicou 

Já a linha Pratic Pro, a mesma tem 
como especificidade a instalação 
por baixo do clamp. “Isso é um 
diferencial para grandes usinas, 
onde a instalação é por baixo. 
Ademais, tem a característica de 
ser um clamp anti furto e que não 
precisa de reaperto, o que traz uma 
grande facilidade para as plantas 
fotovoltaicas”, acrescentou.

As estruturas facilitam
o trabalho dos instaladores, reduzem 
o tempo de montagem e diminuem 

os custo de instalação
Fabio Petrilli
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L I T E

Fale conosco
(44) 3233-8500

Acesse o nosso site
www.romagnole.com.br

Nos siga nas redes sociais

As novas estruturas para geração de energia fotovoltaica da Romagnole 
inovam a partir de um conceito inédito de montagem dos sistemas, 

representando uma revolução para o segmento.

A evolução das
estruturas solares

L I T E

• UM MÓDULO INSTALADO A
CADA 30 SEGUNDOS

• CLAMPS SEM PARAFUSOS E COM
ATERRAMENTO AUTOMÁTICO

• INSTALAÇÃO EM ESTRUTURAS DE
SOLO FEITA POR BAIXO DOS MÓDULOS

ESTRUTURA DE SOLO
BI-FACIAL PRATIC LITE
(8 MÓDULOS BI-FACIAIS)

DUAL CLAMP
AGORA O
END CLAMP SE
TRANSFORMA
EM MID CLAMP

PERFIS MAIS LEVES COM RESISTÊNCIA A VENTOS DE ATÉ 180KM/H

PAT E N T E
R E Q U E R I D A

BR 20 2021 012607 3

https://bit.ly/3quDS4F
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Além de tais produtos, a companhia 
apresentou na Intersolar soluções 
que incluem skids (agrupamentos 
de inversores e transformadores 
em contêiner fechado ou espaço 
aberto), cabines de média tensão 
e acessór ios para geração 
centralizada e distribuída em solo 
e telhado.

“A Intersolar é uma referência no 
mercado. Todos os nossos clientes 
e parceiros participaram”, disse 
o especialista. Com relação às 
expectativas para o setor solar 
no ano que vem, Petrilli acredita 
que será de muito sucesso para 
o segmento, “que vem sendo 
alavancado pelos custos de energia 
elétrica no Brasil”, concluiu.

Estrutura Solo HI-Power Pratic Pro da Romagnole tem a 
característica de ser um clamp anti furto. Foto: Romagnole

Skid da Romagnole. Foto: Romagnole

Cabine de média tensão da Romagnole. Foto: Romagnole
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Renovigi apresenta 
estação de recarga FV 
durante a Intersolar 2021

A Renovigi aproveitou a Intersolar 
deste ano para mostrar ao 

público as novidades de seu 
portfólio com ênfase para o sistema 
Reno Smart Grid – uma estação de 
recarga abastecida com energia 
solar e que integra os sistemas 
de carport, inversor, bateria e 
carregador.

Trata-se de uma solução com 
montagem 100% nacional e que 
contou com um protótipo no 
estande da Renovigi para que 
clientes e parceiros pudessem 
conhecer mais sobre a tecnologia. 
O produto foi desenvolvido em 
parceria com a Incharge.

O funcionamento da estação 
compreende,  em média,  15 
conjuntos de painéis solares, 
acoplados a um inversor que, além 

de monitorar a energia produzida, 
alimenta os veículos elétricos por 
meio de um carregador.

“A solar entra como uma luva nessa 
nova era, estamos trazendo o Smart 
Grid que está fazendo a interligação 
de tudo isso, que você vai poder 
ter um sistema na sua casa com 
bateria, vai poder trocar a bateria do 
seu carro com a bateria da sua casa, 
gerar sua própria energia e isso tudo 
é uma novidade que a gente está 
trazendo aqui na Intersolar”, disse 
Gustavo Müller Martins, CEO da 
Renovigi.

Henrique Hein
Repórter do Canal Solar

Acreditamos muito que esse será o 
futuro das residências

Thiago Dávi
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https://solar.renovigi.com.br/intersolar-tecnica
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“É uma solução que tem várias 
possibilidades de configuração 
dependendo do que o cliente quer, 
como, por exemplo, otimizar o uso 
da energia gerada no sistema. 
Se estiver sobrando energia [no 
sistema solar residencial], é possível 
repassar para o carro”, destacou 
Eduardo Pina, presidente da 
Incharge. 

Para Thiago Dávi, diretor de 
marketing da Renovigi, a tecnologia 
representa um conceito que ele 
mesmo denomina como “a casa do 
futuro”. “A energia solar é captada 
pelo carport e depois passa pelo 
inversor híbrido, que, por sua vez, 
pode jogar essa energia tanto para 
armazenamento quanto para a rede. 

A energia gerada também será 
usada para o carregamento do carro 
elétrico. Acreditamos muito que 
esse será o futuro das residências”, 
comentou ele. 

O equipamento estará disponível 
para comercialização a partir de 
2022 em dois modelos: 7,7 kWp 
(monofásico) ou 22 kWp (trifásico). 
O tempo de recarga pode variar 
de 1 a 12 horas, dependendo da 
capacidade da bateria do veículo 
em questão. “É uma plataforma 
inteligente para mobilidade elétrica, 
que gerencia a energia solar gerada 
e consumida e que conversa com 
o sistema de monitoramento do 
inversor de cada consumidor”, 
explica Martins.
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A SolaX Power exibiu na Intersolar 
South America 2021 o X3-Forth, 

sua primeira série comercial de 
inversores de maior potência. Com 
potências de 80 a 150 kW e corrente 
de entrada máxima de 32 A, o produto 
esteve à mostra no estande da 
companhia e será lançado até o final 
deste ano.

A empresa apresentou também na 
feira o X-ESS G4, a quarta geração 
do seu sistema de armazenamento 
de energia residencial com design 
modular tudo-em-um. 

De acordo com a fabricante, o mesmo 
possui corrente de entrada máxima de 
16 A, tem um tempo de instalação de 
cerca de 30 minutos, possui tempo de 
carga de 1 hora (em situações de sol 
pleno) e ampla faixa de temperatura 
operacional de -30ºC a 50ºC. 

Ademais, o equipamento é compatível 
com vários eletrodomésticos, como o 
Heat Pump Couple, EV Charger Couple 
e Generator Couple, o que permite 
aos consumidores controlar de forma 
inteligente o período de trabalho dos 
eletrodomésticos por o do X-ESS G4 
para obter maior eficiência energética.

“Estamos aqui para lançar o nossos 
novos sistemas tudo-em-um, que 
foram premiados com o prêmio 
Reddot, da Alemanha, que é um 
prêmio com muita reputação nesta 
indústria”, destacou Bell Song, 
gerente de vendas da SolaX.
Segundo o executivo, as soluções 
para armazenamento de energia em 
sistemas residenciais e comerciais 
tiveram que ser adaptadas para 
poderem ser utilizadas na Alemanha, 
Ásia e em vários outros países.

“Esses sistemas foram bastante 
ve n d i d o s  e s t e  a n o .  N o s s o 
faturamento, por exemplo, dobrou 
com todos esses produtos de 
armazenamento. Agora, sabemos que 

SOLAX EXIBE SÉRIE DE INVERSORES COMERCIAIS 
E SOLUÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Mateus Badra
Repórter do Canal Solar

O Brasil está experienciando 
faltas de energia por causa do nível 

baixo das represas. Acreditamos 
que as soluções All-In-One e nossos 

sistemas com acoplamento CA 
terão boas vendas no Brasil, 

devido ao design único.
Bell Song
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https://bit.ly/30eIS2V
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o Brasil está experienciando possíveis 
faltas de energia por causa do nível 
baixo das represas, então acreditamos 
que as soluções All-In-One e nossos 
sistemas com acoplamento CA terão 
boas vendas no Brasil, devido ao 
design único”, ressaltou.

Importância da Intersolar

Song ainda comentou sobre a 
importância da feira para a promoção 
da empresa no setor de energia solar 
e enfatizou que o mercado brasileiro 
é um dos melhores do mundo. “Os top 
3 seriam China, EUA e Índia ou Brasil”.

“A Intersolar foi uma oportunidade 
única para mostrarmos nossos 
produtos e como a companhia 
trabalha no país. Essa foi uma edição 
muito boa, vimos muita audiência e, 
inclusive, nossos parceiros fazendo 
encomendas comerciais de nossos 
equipamentos”, relatou.

“Isso significa que nos próximos 
meses iremos aumentar nossas 
vendas. E para uma visão mais a 
longo prazo, teremos duplicado ou 
triplicado a comercialização dos 
produtos para os próximos anos”, 
concluiu o gerente da Solax.Banco 
de baterias modular da SolaX A SolaX 
Power também disponibiliza no Brasil 
os bancos de baterias da família Triple 
Power 3.0, ideais para a integração 
com inversores da família X1 Hybrid 
G4. 

As principais características da 
família Triple Power 3.0 são:

• Baterias de LiFePO4, duráveis e 
seguras (30 Ah);

• Tensão de operação das baterias, 
conforme o modelo: T-BAT H 3.0 
(90-116 V), T-BAT H 6.0 (18-232 V), 
T-BAT H 9.0 (270-348 V) e T-BAT H 
12.0 (360-464 V);

• Suportam operação em ambientes 
até 50 °C;

• Balanceamento automático de 
temperatura de células;

• Vida útil superior a 6 mil ciclos;
• Grau de proteção IP67, ideal para 

instalação externa;

• Instalação rápida, com integração 
facilitada pela Matebox.

Os inversores X1 Hybrid G4 podem ser 
associados aos bancos de baterias 
Triple Power 3.0 e aos quadros 
Matebox, ambos fornecidos pela 
SolaX. 

A Matebox agrega os inversores 
e bancos de baterias sem o uso 
de cabeamentos externos, o que 
permite a construção de instalações 
híbridas de forma rápida, sem muitos 
componentes ou cabos aparentes.
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Com uma década de atuação no 
setor fotovoltaico, a SSM marcou 

presença na Intersolar deste ano 
apostando nos lançamentos das 
novas linhas de estruturas: Facilita, 
Prisma e Perfect.

A primeira foi lançada em maio 
deste ano e conta com produtos 
aplicáveis a todos os tipos de 
telhados, com variados modelos 
de suportes e fixadores. Trata-se de 
uma tecnologia que oferece mais 
agilidade, desempenho e inovação, 
além de 30 anos de garantia. 

Já a linha Prisma foi criada em 
junho para atender a demanda 
de painéis solares bifaciais. O 
lançamento, no entanto, para o 
mercado internacional foi feito na 
Intersolar. 

De acordo com a SSM, as 
estruturas foram dimensionadas 
utilizando cálculos de resistência e 
simulação computacional, levando 
em consideração os fatores de 

segurança das normas atuais 
vigentes. 

Já a Perfect foi projetada para ser 
mais compacta e facilitar a logística 
de envio dos equipamentos. Carlos 
Bebiano, CEO da companhia, explica 
que o lançamento oficial ocorreu 
durante a feira e que todos os 
itens da nova linha não empregam 
perfis de alumínio para a fixação dos 
módulos fotovoltaicos.

Isso significa dizer que a solução 
permite o transporte para lugares 
mais distantes do país, sem a 
complicação da logística e do frete. 
O executivo revelou que a empresa 
também apresentou como uma de 
suas novidades uma linha de solo 
nova, feita totalmente em alumínio 
e com resistência para ventos de 
até 198 km/h. A estrutura também 
pode ser instalada em telhados.

Bebiano destaca ainda que todas 
as linhas de produto da empresa 
contam com 30 anos de garantia. 

SSM APRESENTA NOVAS LINHAS PARA 
ESTRUTURAS FOTOVOLTAICAS

Henrique Hein 
Repórter do Canal Solar
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PERFECT
INOVAÇÃO | AGILIDADE

Facil idade, economia, montagem 
simples e menos tempo de instalação 

com a qualidade que você conhece. 
Nova l inha SSM Solar do Brasil .

LINHA

41.99841.8202
vendas@ssmdobrasil.com.br

WWW.SSMSOLARDOBRASIL.COM.BR

Acesse o 
Catálogo Completo 
pelo QR Code

Solicite seu orçamento pelo whatsapp
ou pelo email:

LANÇAMENTO

Solução para:
Telhado Metálico;
Telhado Fibrocimento;
Telhado Shingle;

Solução para:
Telhado Metálico;
Telhado Fibrocimento;
Telhado Shingle;

https://www.ssmsolardobrasil.com.br/linhafacilita/
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“Nosso produto é mais robusto 
e tem o melhor desempenho na 
redução de vibração dos painéis, 
além da durabilidade das estruturas, 
consequentemente o melhor custo-
benefício do mercado’’ afirmou.

Com relação à feira, disse que o 
rápido crescimento da fonte solar 
no Brasil foi refletido no número 
de empresas, produtos e público 
presente no evento. “Temos aqui 
muitas empresas brasileiras 
atuando forte e trazendo novidades 
para um mercado onde antes você 
só encontrava produtos de fora”, 
comentou.

Nova unidade

No início deste mês de outubro, a 
SSM unificou suas unidades, matriz 
administrativa e indústria, com o 
objetivo de melhorar a logística 
interna da companhia. Os espaços 
foram acoplados no novo parque 
industrial do grupo, que conta com 
14 mil m2 no município de São José 
dos Pinhais, no estado do Paraná. 

Segundo Bebiano, com o novo local a 
capacidade de produção da empresa 
será duplicada, e os postos de trabalho 
triplicados. A nova planta também 
ajudará a empresa a aumentar a 
sua participação no mercado de 
energia solar, que passará a ter uma 
capacidade de 1,7 GW por ano. 

O executivo também lembrou 
que, neste ano, a SSM deu início 
às operações no CD (centro 
de distribuição) de Ipojuca, em 
Pernambuco, visando facilitar a 
distribuição de produtos para as 
regiões norte e nordeste do país.

Estruturas fotovoltaicas são apresentadas ao público. Foto: SSM Estande SSM. Foto: SSM

SSM exibiu uma linha de
solo nova feita totalmente em 

alumínio e com resistência para 
ventos de até 198 km/h.  A estrutura 

também pode ser instalada em 
telhados
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Galeria
The Smarter E South America
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Durante os Congressos que integraram a The 
Smarter E South America foram realizadas 

mais de 20 palestras, que incluíram diversos 
temas relacionados a mercados e tecnologias, 
estrutura jurídica para geração distribuída no Brasil, tendências dos 
mercados de geração centralizada e distribuída, o papel da fonte solar 
na matriz energética brasileira, experiências de campo em andamento, 
normas técnicas e sinopses de mercado e tecnologia atualizadas sobre 
armazenamento de energia. Ao total, participaram 1.450 congressistas e 
100 palestrantes.

abertura



REVISTA CANAL SOLAR |  NOVEMBRO 2021 |  53

A fabricante de inversores Fronius exibiu sua nova 
linha voltada para usinas solares de grande 

porte nas versões de 50 kW e 100 kW e sua linha 
de inversores residenciais híbridos GEN24 Plus, 
disponível nas faixas de 3 kW a 6 kW, que operam conectados à rede elétrica 
e permitem o armazenamento de energia por meio da utilização de bancos 
de baterias. A linha Wattpilot, tecnologia de carregadores inteligentes para 
veículos elétricos que podem ser conectados a um sistema fotovoltaico, 
também foi um dos pontos fortes da empresa no evento.

Fronius
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Em sua primeira participação na Intersolar, a 
distribuidora de equipamentos fotovoltaicos Esfera 

Solar apresentou um portfólio completo de módulos 
fotovoltaicos para todos os tipos de projetos de energia 
solar. Em seu estande, a empresa também exibiu seus 
principais inversores, Sofar e Fronius, onde trabalham com toda a linha 
monofásica e trifásica, e acrescentou que ainda haverão novidades que 
chegam para agregar o portfólio da empresa em 2022.

Esfera
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Na abertura das palestras do Palco de Inovações e Aplicações, o professor 
Doutor Paulo Edmundo Freire falou sobre a futura norma brasileira de 

aterramento de usinas fotovoltaicas.

A futura regra brasileira para aterramento 
de usina fotovoltaica de grande porte:
Paulo Edmundo Freire
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A Aldo Solar apresentou os microinversores Deye em seu 
estande. Entre eles, o novo microinversor Deye SUN2000, 

com potência de 2 kW e 4 MPPTs. Além disso, a empresa 
expôs os equipamentos da Growatt e da Jinko.

Representando o Instituto Guga Kuerten, Rafael Kuerten esteve presente na 
Intersolar 2021. O irmão do tenista Guga destacou a importância da energia 
solar e comentou como a parceria com a Aldo fomentou o desenvolvimento 
de ações solidárias.

ALdo



REVISTA CANAL SOLAR |  NOVEMBRO 2021 |  57

Em parceria com o Canal Solar, a Trina Solar realizou 
durante os três dias de eventos o Desafio Guru Solar, 

uma dinâmica com perguntas e respostas para testar os 
conhecimentos dos participantes sobre o mercado de 
energia solar e concorrer a prêmios. 

Trina
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Os professores do Canal Solar ministraram durante os três dias de evento 
diversas palestras com temas relacionados a falhas em usinas solares 

fotovoltaicas, proposta de revisão da norma NBR 16690, energia solar no 
Mercado Livre de Energia, armazenamento em baterias, fazendas solares e 
Marco Legal da geração distribuída e evolução dos módulos fotovoltaicos.

Palestras do Canal Solar
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A Go Solar exibiu em seu estande o drone 
Mavic 2 Enterprise Advanced, da DJI, que 

identifica falhas nos painéis por meio de inspeções 
termográficas. O equipamento conta um controle 
de movimento, que não necessita de conexão com o celular, e sobrevoa 
grandes usinas para detectar hot-spots e outros problemas, detectando as 
falhas por meio dos gradientes de temperatura, facilitando a manutenção 
e a durabilidade dos equipamentos.

go solar

A exibição da Smartflower – um gerador solar que se 
assemelha a um cata-vento gigante em formato de 

flor - foi a grande atração do estande da distribuidora 
Genyx. O equipamento atraiu os olhares dos participantes 
por se tratar de um sistema visualmente diferente do habitual e que é 
formado por módulos solares acoplados a uma máquina que segue a 
movimentação da luz do sol.

Genyx
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Presença do público
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http://www.canalsolar.com.br
http://www.canalsolar.com.br

