


A Innova Energy é especializada em soluções inovadoras para o mercado de 
Energia Solar. Possui profissionais altamente capacitados a desenvolver um 
resultado de sucesso de acordo com necessidades dos clientes aplicando 
tecnologias sustentáveis.

Fornecemos soluções integradas e multidiciplinares, executando gestão de 
projetos com expertise personalizada.

A empresa possui  equipe com profissional detentor de MBA em gestão de 
projetos pela FGV e com Certificação Internacional de Gerenciamento de 
Projetos - PMP ( Project Management Professional ), com Know How em 
Gerenciamento de Projetos multidisciplinares na modalidade EPC, disponibi-
lizando ao mercado a experiência da equipe Innova Ennergy para gerenciar 
os empreendimentos de nossos clientes, focando na mitigação de riscos das 
suas mais variadas segmentações tais como prazo, custo, execução, etc.

Conheça a

Empresa



Como funciona um 

Sistema Fotovoltaico
O sistema fotovoltaico é formado por equipamentos de alta tecnologia 
com a função de converter a radiação solar em energia elétrica.
A energia produzida passa a substituir a energia da concessionária 
local. Em caso de consumo menor que a energia gerada, a energia 
excedente é injetada na rede da concessionária local gerando créditos 
para serem utilizados quando o consumo for maior que a geração ou 
utilizados em outra unidade consumidora.
A geração de energia solar fotovoltaica permite uma economia de até 
97% em sua conta de energia mensal. 

Utilize os benefícios da energia solar economizando na sua conta de 
energia sem a necessidade de investimento. Os créditos gerados pelo 
seu lote na usina solar são convertidos em créditos na sua conta de 
energia.

Usina Solar

ENERGIA LIMPA ECONOMIA LIBERDADE INOVAÇÃO

Utilize energia 
limpa e renovável 

garantindo um 
mundo muito 

melhor

Você pode reduzir 
até 15% na sua 

conta de luz

Escolha a fonte da 
sua energia

Controle sua 
economia e investi-
mento na geração 

de energia de 
forma simples e 

inteligente 



Invista hoje
e economize

todos os dias

SUBESTAÇÕES

Vantagens do Sistema de

Geração Solar

Painéis solares com garantia de 
25 anos de no mínimo 80% da 
potência nominal

Monitoramento on-line diário 
da Geração Solar.

Utilização de Energia 
Limpa, Sustentável e 
Renovável.

Opções de Geração local, 
Remota e ou 

compartilhada através de 
condomínios solares.

Sistema se adequa à sua 
necessidade, com baixíssimo 
custo de manutenção, além de 
valorizar seu imóvel.

Economia de até 97% da sua 
conta de energia mensal. Livre das 
oscilações de bandeiras tarifárias.

Soluções em Sistemas de Potência

Expertise no fornecimento de subestações contemplando Construção Civil, Montagem 
Eletromecânica e Montagem Elétrica de Subestações. A Innova Energy destaca-se na busca 
de soluções integradas, contando com profissionais capacitados e alinhados com a segu-
rança, qualidade e satisfação do cliente.

COMISSIONAMENTO DE
SUBESTAÇÕES DE MÉDIA E
ALTA TENSÃO
A Innova Energy, buscando a excelência, possui 
profissionais especializados e instrumentos 
adequados para a execução do comissiona-
mento para as etapas de:

• Inspecção visual;

• Testes dos equipamentos;

• Certificação de fiação;

• Teste funcional do sistema;

• Teste dos comandos, sinaliza-
ções e alarmes pelo sistema 
supervisório;

• Ensaios da malha 
de aterramento;

• As built;

•Relatório Técnico.



• Estudo de viabilidade de conexão junto às entidades 
competentes, como concessionária local, ANEEL, ONS, 
CCEE;

• Preparação da documentação;

• Requisitos técnicos para a conexão;

• Estudos de harmônicos.

ESTUDO DE 
CONEXÃO À 
REDE ELÉTRICA

• Dimensionamento;

• Simulação de consumo x Geração em Software 
dedicado

• Elaboração de diagramas elétricos;

• Sistema de proteção;

• Conexão à rede;

• Sistema de medição e monitoramento.

• Sistemas de Aterramento e SPDA.

ELABORAÇÃO 
DE PROJETOS

Realização de estudos de eficiência energética para 
redução de custos com consumo de insumos ener-
géticos, apresentando sugestões de viabilidade 
técnico-econômica de implantação, incluindo as 
especificações técnicas, equipamentos, materiais, 
serviços, gerenciamento do projeto e a gestão dos 
resultados após o término das intervenções.

EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

• Comissionamento ponto a ponto de todo sistema 
instalado;

• Teste de aceitação/plataforma de equipamentos 
em fábrica;

• Monitoramento do funcionamento do sistema;

• Teste de performance - Avaliação do desempenho 
projetado;

• Manutenções Preventivas;

• Fornecimento de Data Book;

• Fornecimento de relatório mensal automático do 
sistema de geração.

COMISSIONAMENTO
E PÓS VENDA

Os estudos de conexão à Rede Elétrica 
contemplam uma série de atividades 
de responsabilidade da Innova Energy



Salvador - BA

71 98680-0305
Brasília - DF
61 99570-5714

Rio de Janeiro - RJ
21 98202-0992

contato@innova-energy.com.br

www.innova-energy.com.br

Nossas Unidades

innovaenergy innovaenergyoficial

Uberaba - MG
34 3334-0481


