


SOBRE NÓS

Nossos valores estão presentes em todas as 

formas de contato da empresa.  Ética e 

transparência são os princípios pilares da 

empresa.  Solucionar e evoluir  são convicções 

inerentes ao perfil da empresa.

Implantação completa de sistemas 

residenciais e comerciais com um 

atendimento personalizado e especial izado, 

inclusive no pós-venda.

Promover a independência energética das 

pessoas f ísicas e jurídicas do estado do 

Espírito Santo,  através de soluções eficientes 

e personalizadas.

Fundada sob três aspectos

Por entender que a radiação solar é uma fonte 

l impa e inesgotável de energia.

Por entender que o mercado solar é seguro e com 

enorme potencial  de crescimento.

Pela capacidade em oportunizar às pessoas não 

serem reféns das contas de energia.

MISSÃO

VALORES



TIPOS DE SERVIÇOS

Aluguel Solar
Modalidade nova no mercado para pessoas jurídicas,  

extremamente vantajosa e não requer nenhum tipo de 

investimento financeiro.

Venda de sistemas solares fotovoltaicos
Implantação completa de sistemas residenciais e 

comerciais com um atendimento personalizado e 

especial izado, inclusive no pós-venda.

Somos focados em sistemas de geração de energia 

através da fonte solar fotovoltaica.



É um aluguel como qualquer outro.  Neste caso,  nossos cl ientes alugam 

parte dos nossos sistemas solares (usinas) instalados no Espírito Santo.  

Cada cl iente poderá alugar um percentual da usina,  equivalente até 100% 

do consumo mensal .  Ao alugar parte do sistema, o cl iente passa a gerar 

sua própria energia sem qualquer investimento prévio,  durante ou depois.

Com o aluguel solar nossos clientes podem economizar até 15% na 

fatura de energia.

A Apolo Solar conta atualmente com 1 usina em funcionamento no 

município de Linhares-ES e mais 4 em processo de l iberação, todas em 

solo capixaba e atendidas pela distribuidora de energia local .

COMO FUNCIONA?

Por enquanto,  trabalhamos somente com a modalidade de Pessoas 

Jurídicas.  Empresas em geral,  Associações, Sociedades, Instituições 

religiosas e Fundações:  

.  Economia de até 15% sobre a conta de energia.

.  Exigência mínima: média mensal de R$ 2 .000,00 em contas de energia.

QUEM PODE ALUGAR?

Se por qualquer motivo a usina diminuir sua geração em determinado 

mês,  nossos cl ientes poderão ter seus descontos reduzidos naquele 

período apenas.  Contudo, trabalhamos com uma margem de segurança 

para evitar essas oscilações ocasionais.

QUAIS SÃO OS RISCOS?

ALUGUEL SOLAR



Fazer parte desta oportunidade é 

um favor ao meio ambiente.  A 

energia compensada será 100% 

l impa e renovável .  

Com a energia solar fotovoltaica 

evitamos grandes emissões de CO² 

e diminuímos automaticamente a 

necessidade de uti l ização de 

outras fontes mais caras e 

poluentes para atender o restante 

da população.

Nossos cl ientes tornam-se 

energeticamente emancipados das 

concessionárias de energia,  

podendo requerer,  inclusive,  selos 

de sustentabil idade já existentes 

no Brasi l .

AJUDANDO O PLANETA 
E A SI MESMO

O processo para fazer parte de 

nossos sistemas é simples.  

Entre em contato conosco e 

informaremos sobre todo 

procedimento a ser realizado. 

Depois de acordado, a ANEEL 

(Agência Nacional de Energia 

Elétrica) exige um período de 

até 2 (dois)  meses para que a 

concessionária autorize o 

ingresso do cl iente em nosso 

sistema. Mas não se preocupe, 

pois faremos tudo isso por 

você.

QUERO FAZER PARTE,
 E AGORA?

Os sistemas solares da Apolo 

Solar possuem garantia de 

eficiência de 25 anos.  Portanto,  

nossos cl ientes poderão 

aproveitar a economia por 

bastante tempo, uma vez que 

mesmo após o vencimento da 

garantia ainda haverá geração.

O período mínimo que cada 

cl iente poderá aproveitar o 

desconto é de 5 anos.

POR QUANTO TEMPO? 

Não é preciso pagar nada. R$ 

00,00 (zero reais) .  O cl iente 

que optar pela adesão não 

desembolsará nenhum valor e 

a economia começará logo na 

primeira fatura.  

O aluguel solar é uma 

oportunidade aos nossos 

cl ientes e não existem outras 

taxas subtendidas.

QUANTO CUSTA?



ECONOMIA
Os sistemas solares representam um investimento que pode 

economizar até 90% da sua conta de energia.

AUMENTO NA CONTA DE ENERGIA
Quem tem sistema solar não sof re com os imprevisíveis e abusivos 

aumentos na conta de energia.  Pelo contrário,  sempre que 

inflacionarem a tarifa de energia,  sua economia aumenta na mesma 

proporção.

ORÇAMENTO PERSONALIZADO
Entre em contato conosco e iremos avaliar gratuitamente qual seria 

o sistema solar adequado para a sua empresa ou residência.  

SERVIÇO COMPLETO (TURN-KEY)
Cuidamos de todas as etapas.  Somos responsáveis pelo projeto 

desde a elaboração, execução, até a l igação na rede de energia 

elétrica.  

Nosso pós-venda inclui  o serviço de monitoramento remoto do 

sistema, incluindo relatórios e alertas em caso de falhas na geração.

GARANTIA
Os painéis solares possuem garantia de 25 anos de funcionamento.

VENDA DE EQUIPAMENTOS



SUSTENTABILIDADE

Ajude a si  e ao planeta.  A energia solar é uma fonte l impa, segura,  

sustentável e inesgotável .  

Para cada 1  ki lo-watt-pico (kwp) instalado se economiza 45,2 kg 

em emissão de CO².

A cada 3 kwp instalados temos o equivalente a uma árvore em 

benef ícios para o meio ambiente.

VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL

Estudos internacionais e nacionais afirmam que imóvel com 

sistema solar próprio pode valorizar até 12% .

A NOITE E DIAS CHUVOSOS

Assim como as empresas e residências,  sistemas solares são 

conectados diretamente à rede da concessionária de energia.  Não 

há que se preocupar com falta de energia no período noturno ou 

em dias chuvosos,  onde a geração é menor.

FINANCIAMENTO

Assessoria na escolha (e processo) do mais adequado financiamento 

bancário para o seu projeto

Alguns financiamentos possibil itam que a economia gerada pelo 

sistema solar seja maior que a parcela de pagamento,  ou seja,  não há 

custo financeiro nesse caso.

 

INVESTIMENTO (PAYBACK)

Como forma de investimento,  sistemas solares podem render até 20% 

por ano do valor investido,  isso sem considerar as prováveis inflações 

na conta de energia,  o que aumentaria ainda mais esse rendimento.  

Estima-se um retorno (payback) do investimento entre 4 e 5 anos.

MANUTENÇÃO

O custo de manutenção é mínimo, normalmente apenas uma l impeza 

comum nos painéis solares a cada 6 meses é suficiente.  Nós também 

prestamos esse serviço.




