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Microrrede em Remanso (BA)

A Neoenergia irá instalar
a sua primeira microrrede

em área isolada
A inovação, que ainda não é muito conhecida no Brasil, vai levar energia 

para a comunidade de Xique-Xique, no município de Remanso,
na Bahia, uma área rural que ainda não possui eletricidade. 

O que é

Como funciona 

3 motivos para investir
em microrredes 

Principais benefícios

A microrrede é um sistema autônomo 
que possui desde a fonte de geração, que 
pode ser solar ou eólica, até os demais 
sistemas encontrados em uma rede
de distribuição comum, como postes
e cabos. 

O projeto de microrrede será 
abastecido por um sistema 
centralizado com energia solar
e armazenamento por baterias.

As placas fotovoltaicas
captam a energia do sol 

Essa energia solar é
convertida em eletricidade,
que abastece as casas 

Enquanto isso, as baterias
armazenam a geração solar 

O resultado? Energia durante
o dia e à noite - garantindo
abastecimento mesmo
quando não há captação
solar, por até 48h

o sistema irá garantir
o fornecimento
de energia para 

Para você entender o potencial da inovação:

103 400 

 beneficiando
cerca de 

pessoasresidências

Solução
confiável 

para atender áreas distantes 
dos grandes centros que ainda 

não são atendidas pela rede 
elétrica de distribuição 

convencional.

Compromisso com
o meio ambiente 

ao ter uma fonte renovável de 
energia como o sol, que não 
polui a natureza nem emite 

gás carbônico.

Benefícios
econômicos e sociais 

para a população que obtém 
renda das atividades rurais 

nessas localidades.

Sistema de armazenamento 

Solução tecnológica 

Disponibilidade durante a noite 

As baterias garantem o uso da energia em momentos 
onde a captação solar não é realizada em sua total 
capacidade. Isso é importante porque a irradiação 
solar sofre com as interferências da natureza em dias 
nublados e chuvosos.

O sistema proporciona o abastecimento com 
qualidade para comunidades distantes dos centros 
urbanos. É uma solução adotada pela Neoenergia 
com o que há de mais moderno no setor elétrico
e utilizando uma fonte renovável para geração,
a energia solar.

Viabiliza que a energia gerada a partir da captação 
solar não fique restrita a um período, pois o sistema 
de armazenamento é carregado durante o dia e, à 
noite, fica disponível para utilização.

A iniciativa utiliza os recursos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da Neoenergia, regulado pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e integra o programa do governo federal Luz para 

Todos, que visa levar eletrificação a áreas remotas, universalizando o acesso à energia


