
IMPLANTAÇÃO
DE PROJETOS
FOTOVOLTAICOS

SUSTENTABILIDADE

A forma mais inteligente de economizar e
contribuir para o meio ambiente.



"Somos especialistas em ajudar 
empresas a reduzirem seus custos 
com energia de maneira 
sustentável, através do acesso as 
melhores soluções de geração de 
energia solar".



Sobre o Projeto
É um projeto fotovoltaico de geração de energia. Consiste em uma 
grande usina com vários módulos fotovoltaicos (placas solares) 
que geram energia através da conversão da radiação solar em 
eletricidade. Essa usina está sendo feita com o intuito de utilizar a 
energia gerada, para ser compensada nas instalações/prédios do 
STJ. Isso pode ser feito de acordo com o modelo de Geração 
Compartilhada, que é um modelo vigente e em funcionamento no 
Brasil, onde você consegue gerar um crédito de energia em um 
local de geração (a usina solar por exemplo) e “abater” com esse 
crédito os gastos com energia realizados em outros locais (as 
instalações/prédios do STJ por exemplo). Com isso, você contribui 
com o meio ambiente, ao estar utilizando energia de fontes limpas 
e, ao mesmo tempo, ainda produz uma energia que é mais barata 
do ponto de vista financeiro.



O impacto principal é a utilização de uma fonte limpa e renová-
vel (solar), ou seja, que não emite poluição ao ambiente e que 
sempre estará disponível. Com o uso da energia solar, há uma 
diminuição significativa da emissão de carbono quando compa-
rado com a mesma energia sendo gerada por fontes sujas. Por 
isso sua importância para o Brasil, pois assim, conseguimos 
aumentar os créditos de carbono do país e melhorar sua pers-
pectiva no cenário internacional.

Informações
Técnicas

Quanto a geração da Usina, ela 
é capaz de produzir 7445 

Área da usina de 7,5 hectares

8352 módulos fotovoltaicos



As vantagens de implantar um sistema 
fotovoltaico vão muito além do aspecto 
ambiental. Com este sistema, sua empresa 
poderá reduzir a conta de luz logo no primeiro 
mês após a implantação do projeto. Assim você 
poderá ter mais previsibilidade de custos com 
energia e aumentar seu lucro.

Desenvolvemos e 
implantamos projetos de 
acordo com a necessidade 
de produção de energia 
que seu negócio necessita



Benefícios
e Vantagens
Energia solar fotovoltaica é uma fonte de energia 
renovável. A utilização do abundante fluxo de 
energia solar, sem danos ao meio ambiente, 
representa uma fonte bastante viável e capaz de 
fornecer de forma barata e limpa a energia que 
você e sua empresa precisam.

Com redução de até 90% na sua conta de energia, 
o sistema Soliker traz um conjunto de soluções 
inovadoras para serem instaladas em 
condomínios, indústrias, hospitais, fazendas e em 
todas as frentes de consumo de energia elétrica 
com o uso natural, prático e econômico.

Energia de
Fonte Renovável

Segurança
Energética

Baixo Custo de
Manutenção

Economia de 
até 90%

Durabilidade
de 25 anos



Etapas
do projeto

Nesse momento vamos entender a sua 
necessidade e elaborar uma proposta e 
contrato.

Alinhamento
Comercial

Após o negócio fechado vamos elaborar 
o projeto, dar entrada na distribuidora e 
aprovar com o cliente o cronograma de 
atividade e desembolso detalhado.

Engenharia

Com o projeto aprovado vamos iniciar a 
mobilização de obra e iniciar o processo 
de compra dos equipamentos. Não se 
preocupe que vamos acompanhar tudo.

Compras

Projeto aprovado pela distribuidora e 
equipamentos no local iniciamos a 
construção da sua usina.

Construção

A Soliker segue lado a lado com o cliente 
durante todo o processo. 
Acompanharemos tudo relacionado ao 
projeto, fornecedores, contratos e parte 
operacional.

Gestão

Após a vistoria e aprovação pela 
distribuidora é hora de ligar a usina e 
contar com a operação e manutenção da 
Soliker enquanto você foca no seu 

O&M



Fale Conosco
Endereço
SHIS - St. de Habitações Individuais Sul, QL 10 

Conjunto 6, Casa 19 - Lago Sul, Brasília - DF, 

70297-400.

Email
comercial@soliker.com.br

contatos@soliker.com.br

Site
(61) 3465-3456

(61) 99449-5843


