
E O QUE É NECESSÁRIO PARA EU
GERAR A MINHA PRÓPRIA ENERGIA?

No gráfico abaixo você vai entender  como isso é possível.

ENERGIA SOLAR
Reduza os custos da sua empresa

gerando sua  própria energia

Primeiro saiba que a Energia Solar Fotovoltaica, de que todo mundo fala hoje,
é uma energia cuja fonte é a luz do sol (fótons) e que é transformada em
energia elétrica pelas placas solares de um sistema gerador de energia. 

O primeiro passo é entrar em contato com uma empresa
do ramo de energia solar, como a DCO SUSTENTÁVEL
ENGENHARIA E ENERGIA LTDA, e solicitar a visita de um
engenheiro.

É importante que você saiba que o sistema que foi
instalado no seu vizinho ou na empresa do seu amigo
não, necessariamente, seria um sistema ideal para você.

Um engenheiro da DCO SUSTENTÁVEL irá até você colher
informações sobre seu histórico de consumo e consumo
pretendido para o futuro. Fará um levantamento no local da
instalação (telhado ou terreno e vizinhança para verificar
possível sombreamento). É nessa hora que você deve informar
se pretende gerar energia para mais de uma unidade
consumidora. Com essas informações nossos engenheiros
dimensionarão seu Sistema Gerador Solar.
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ESTUDO &
PROJETO 

PROATIVIDADE
DIANTE DA CRISE

Agora é com a área comercial, que fará o orçamento do Kit
Gerador Solar e submeterá uma Proposta Comercial à sua
aprovação.  Após a aprovação da proposta, formalizaremos
um contrato de serviços de engenharia e de montagem e
instalação do sistema  e encaminharemos o pedido de
compra do Kit Gerador Solar ao fornecedor. 
Percebeu que até agora você não desembolsou nada?!
Não cobramos para fazer orçamentos.
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PROJETO E
HOMOLOGAÇÃO

ORÇAMENTO
& CONTRATO

Enquanto o kit está sendo transportado até você, seu
projeto passará por análise e homologação da Equatorial.
Essa homologação está prevista em lei, pois o seu sistema
será ligado à rede da Equatorial que "armazenará" a
energia gerada e não consumida instantaneamente.  Um
medidor bidirecional  medirá quanto vem da rede da
Equatorial para sua casa e vice-versa. 
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Um Técnico da DCO SUSTENTÀVEL estará presente
na entrega do Kit em sua empresa, para conferir 
 todos os itens. Em seguida será agendado o serviço
de montagem e instalação de seu sistema solar, que
iniciará em um prazo de até 5 dias da data de entrega. 

MONTAGEM  &
INSTALAÇÃO
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Após instalado, a Equatorial será acionada para fazer a
vistoria e, se verificar que está tudo de acordo com o
projeto apresentado, retornará com uma equipe para
fazer a ligação do SISTEMA GERADOR SOLAR à  rede de
distribuição. Agora é só desfrutar dos benefícios de
gerar a sua própria energia, tais como:

LIGAÇÃO DO
SISTEMA À REDE 

Buscando segurança, qualidade e preço justo,
trabalhamos com as melhores marcas do mundo
e as maiores distribuidoras do Brasil. 

Você poderá consumir toda a energia que seu
sistema gerou e foi injetada na rede da Equatorial,
em um prazo de até 5 anos. 

A DCO SUSTENTÁVEL é uma empresa formada por
engenheiros  especialistas em Energias Renováveis
e Negócios, com sede na Agência de Inovação
Tecnológica da UFPA .

Fique tranquilo, pois todo o serviço será
executado sob a supervisão de um engenheiro
e utilizará  mão de obra qualificada.

REDUÇÃO DE
CUSTOS

INCREMENTO NO
ORÇAMENTO

PREVISIBILIDADE 

Economia no gasto
com energia elétrica
da ordem de 95%.

Livre dos efeitos da
inflação energética e
das bandeiras tarifá-
rias, você poderá pre-
ver seus gastos.

Com a economia feita,
mais recursos estarão
disponíveis para inves-
timento na empresa.

DCO SUSTENTÁVEL ENGENHARIA & ENERGIA LTDA.
Rua Augusto Corrêa,  01, Campus da UFPA, Prédio da Agência de Inovação Tecnológica

(UNIVERSITEC), sala 10 - Guamá, 66.075-110 – Belém/PA 
E-mail: contato@dcosustentavel.com    Fones:(91) 98568-5380 / 98622-3118

www.dcosustentavel.com

FICOU INTERESSADO E QUER SABER QUANTO CUSTARIA
TER UM SISTEMA E GERAR SUA PRÓPRIA ENERGIA?

DÊ O PRIMEIRO PASSO E LIGUE PARA NÓS.


