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a) O acúmulo de poeira ou sujeira no 

vidro frontal do módulo resultará em 

diminuição da produção de energia. 

b) Na maioria das vezes, uma chuva 

forte fará boa limpeza dos módulos. A 

inclinação facilita que a água da 

chuva escorra sobre o módulo 

retirando a poeira. 

 

Recomedações 

 

c) Limpe os módulos preferencialmente 

uma vez por mês (depende das 

condições do local), usando um pano 

macio seco ou úmido, conforme 

necessário.  

d) A pressão máxima da água 

recomendada é 4 MPa (40 bar). 

e) De modo a reduzir o potencial de 

choque térmico ou elétrico, 

recomendamos a limpeza dos 

módulos fotovoltaicos durante as 

primeiras horas da manhã ou nas 

últimas horas da tarde, quando há 

baixa radiação e os módulos estão 

mais frios, especialmente em regiões 

com temperaturas mais quente. 

f) Certifique-se de que quaisquer 

escovas ou ferramentas utilizadas são 

construídas com materiais não 

condutores para minimizar o risco de 

choque elétrico e que não sejam 

abrasivos para o vidro ou para a 

estrutura de alumínio. 

g) Nunca use material abrasivo, 

desengraxantes, soluções corrosivas 

de limpeza contendo ácido, acetona 

ou álcool. 

h) A sujeira nunca deve ser raspada ou 

esfregada quando seca, pois isso 

causará micro arranhões na 

superfície do vidro. 

i) Examine o módulo fotovoltaico em 

busca de deterioração, quebra,  

rachaduras, etc. 

j) Verifique danos causados por animais 

e infestação de insetos. 

k) Inspecione se existem conexões 

elétricas soltas ou danificadas. 

l) Verifique se os parafusos de fixação e 

os suportes de montagem estão 

apertados, ajuste e aperte conforme 

necessário. 

m) Não é permitido caminhar sobre o 

módulo durante a limpeza. 

 

 Aviso de Segurança 

 

n) É necesário NR10, pois trata-se de 

instalação elétrica. 

o) Para sistemas instalados em telhados 

é necessário NR-35. 

p) Nunca tente limpar um módulo 

fotovoltaico com vidros quebrados ou 

outros sinais de fios expostos, já que 

isso representa risco de choques. 

q) Use proteção adequada (roupas, 

luvas com isolamento, etc.). 
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