
VOCÊ PODE PRODUZIR  

A SUA PRÓPRIA ENERGIA!  
 

A DSTEC SOLAR oferece seus serviços para as principais  
fases dos projetos de uma usina solar fotovoltaica, com o objetivo de garantir a eficácia na 
geração de energia, definindo estratégias regulatórias e/ou expansão, alinhamento de 
capacidade produtiva, projetos conceituais e executivos, projetos técnicos junto às concessionárias 
e órgãos reguladores bem como gerenciamento de implementação da sua Usina Solar Fotovoltaica.  
 



Sustentabilidade Energia Limpa Economia 

  

COMPROMISSO 



Nossos Produtos  

 
 Usina Solar Consumo Remoto 

 

 Instalação e Retrofit de 

Sistemas Ar Condicionado 

 

 

 

 Troca de iluminação por LED  

 

 Automatização Industrial 

SOLUÇÕES EM ENERGIA 

 Geradores de Energia 

 Mercado de Energia  



Somos Especialista em Sistemas de Geração de Energia Fotovoltaica 

O QUE FAZEMOS 

42  
INSTALAÇÕES  
REALIZADAS 

Planejamento  
Projeto   

Dimensionamento  
Acompanhamento 

Redução na 
sua conta de 

energia eletrica 

 Clientes 
satisfeitos com 

a economia 
Gerada  

Execução 
Gestão 

ECONOMIA 
Até 95%  

56 
Projetos 

executados 



ÁREA DE ATUAÇÃO 

SOMOS PIONEIROS EM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ATUANDO NOS SEGUIMENTOS:   

Residencial Condomínios Industria e Comercio Rural 

Usina Solar Fazenda Solar 



o COMO FUNCIONA A GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

Geração de 

Energia Solar 

Fotovoltaica 



o REGRAS PARA GERAÇÃO 

Principais 

Regras para 

Geração de 

Energia Solar 

Fotovoltaica 



o REGIME DE CREDITOS ENERGIA SOLAR 

Conta de Energia Antes e Depois da Implantação  



2014 
Alinhamento estratégico e 

consultoria energética 
Projeto conceitual Pré-executivo 

 Gestão físico-financeira e 

risco; 

 Contratações;  

 Aquisições; • Start-up; 

 Treinamento, qualificação 

e validação. 

 Análise de demanda 

contratada; 

 Análise do padrão de 

conexão à rede; 

 Análise do consumo 

energético; 

 Definição das 

coordenadas geográficas; 

 Análise dos dados de 

irradiação solar; 

 Análise de capacidade de 

geração;  

 Estimativa de 

investimento. 

 Layout;  

 Diagrama unifilar;       

 Planta de locação; 

 Premissas de geração; 

 Memorial descritivo;  

 Solicitação de acesso. 

 Neste instante, fornecemos 

ao cliente uma visão clara do 

custo e do tempo, bem como 

um plano de desembolso para 

a realização do projeto. 

Ressaltamos a importância 

desse evento, ao passo que 

eventuais divergências de 

expectativas possam ser 

corrigidas ainda cedo, 

evitando desperdícios e 

retrabalhos futuros. Este 

processo é fundamental antes 

da tomada de decisão de 

execução. O resultado desse 

trabalho fornece a 

documentação antes do 

orçamento e da execução. 

Estratégia Compromisso Visão ao Cliente Execução 

Gestão de projetos e 

obras 

NOSSO MODELO DE TRABALHO 



Recursos 

NOSSO GERENCIAMENTO 

GERENTE DE PROJETOS ENGENHEIRO TÉCNICO INSTALADOR 

 Planejamento; 

 Gestão Físico Financeira;  

 Gestão de Risco;  

 Interfaces Estratégicas; 

 Decisões com impacto 

estratégico. 

 Gestão do Cliente; 

 Follow-up; 

 Decisões técnicas; 

 Responsável pelo Projeto; 

 Responsável Técnico. 

 Responsável pela instalação;  

 Gestão de pessoas na obra; 

 Follow-up de atividades. 

ASSISTENTE ADM 

 Processamento de notas 

fiscais. 

 Gestão de propostas  

 Gestão de documentos de 

projeto. 

 Follow-up de entrega de 

materiais. 

 Interface com suprimentos. 



       Algumas instalações Realizadas 

INSTALAÇÕES REALIZADAS 

 

  

 

  Potência 4,6 kWP 

 14 módulos de 330W, 

 01 inversores ABB 

 623 kWh/mês, 

 Economia de R$ 460,00 

mensais . 

 

  Potência 19,8 kWP 

 60 módulos de 330W, 

 01 inversores FRONIUS 

 2.673 kWh/mês, 

 Economia de R$ 4.200,00 

mensais . 

 

  Potência 5,1 kWP 

 16 módulos de 330W, 

 01 inversores FRONIUS 

 623 kWh/mês, 

 Economia de R$ 660,00 

mensais . 

 

  Potência 16,500 kWP 

 50 módulos de 330W, 

 01 inversores FRONIUS 

 2.200 kWh/mês, 

 Economia de R$ 3.800,00 

mensais.  

 



       DSTEC SOLAR BRASIL 

INSTALAÇÕES E PROJETOS  

 

Já estamos presentes em algumas partes do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

Estamos ampliando nossa área de atuação no território 

nacional, visando a nescessidade de nossos clientes e 

ampliando a difusão de sistemas solar fotovoltaico. 

 São Paulo 

Rio de Janeiro. 

Minas Gerais 

 Bahia. 

 Santa Catarina. 



•  Monitoramento de produção em tempo real. 

•  Análise de performance. 

•  Manutenção baseada na condição analisada. 

• Programas de manutenção preventiva e corretiva, 

garantimos um melhor desempenho dos equipamentos 

instalados e mantendo a produção máxima de sua 

geração de  energia. 

• Garantia de Geração Media de Energia Solar 

Fotovoltaica em contrato. 

• Contrato anual de manutenção preventiva e corretiva. 

•  Garantia dos equipamentos pelo fabricante de 12 

anos para os Inversores e 25 anos para os Painéis 

Fotovoltaicos . 

•  Garantia estendida até 25 anos dos inversores e 

Painéis Fotovoltaicos.  

• Seguro contra roubo, incêndio, vendaval e granizo. 

 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 



Nossos Parceiros de Financiamento  

Financiamentos de Sistemas Fotovoltaicos 

 Você pode financiar seu sistema de energia 

fotovoltaica seja pessoa Física ou Jurídica 

 Veja abaixo alguns Bancos que tem uma linha de 

credito especifico para geração de energia solar 

fotovoltaica. 

 

 



Luis Rocha 
 
T +55 11 4326-1067 

M+55 11 97246-2280 

Alameda Grajaú, 60  
Alphaville - Barueri  
CEP - 06454-050 

São Paulo 

Brasil luisrocha@dstecsolar.com.br 


