
Mobilidade elétrica
por um mundo mais limpo

Por que mudar?
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Corredor Verde

Fernando de Noronha sem combustíveis fósseis

Carregador em casa

Frota corporativa

Caminhão elétrico

O setor de transportes é um dos principais responsáveis 
pelas emissões de CO2, que intensificam as mudanças 
climáticas. A transição para um modelo menos poluente
é uma necessidade para o desenvolvimento de um mundo 
mais sustentável.

Uma das soluções para a descarbonização é investir
na ampliação do uso de veículos elétricos. A Neoenergia 
possui diversos projetos para estimular o desenvolvimento
da mobilidade elétrica nas suas empresas e áreas de atuação.

Veículos movidos a combustíveis 
fósseis – gasolina e diesel,
por exemplo – emitem gases 
responsáveis pelo efeito estufa. 
No seu funcionamento, são 
distribuídos no ar também outros 
poluentes, como o material 
particulado, que pode afetar
a qualidade de vida das pessoas
e provocar doenças respiratórias.

Por isso, é necessário adotar soluções como:

Os veículos elétricos têm 
como principais vantagens:

Mais da metade da população urbana mundial está exposta a
uma poluição atmosférica pelo menos 2,5 vezes maior do que os 
padrões de segurança da Organização Mundial de Saúde (OMS).

há a redução de tributos federais, 
como o IPI, e os elétricos têm 
isenção ou redução de IPVA
em alguns estados:

O setor elétrico tem um papel crucial no desenvolvimento 
das novas tecnologias que podem contribuir com
a descarbonização. Conheça as principais iniciativas
do Programa de Mobilidade Elétrica da Neoenergia:

A companhia instalou a primeira eletrovia do Nordeste 
do país, em um projeto de P&D para investir no 
estímulo de utilização de veículos elétricos.

Por meio do Programa Energia Sustentável Noronha, a Neoenergia 
vai incentivar a expansão da mobilidade elétrica na ilha de Fernando 
de Noronha (PE). A iniciativa, que integra um projeto de P&D, prevê:

Em uma estratégia para expandir a infraestrutura 
de recarga, a comercializadora da companhia 
fornece o serviço de instalação de estações
para residências, condomínios e comércios.

A empresa possui uma frota corporativa de 
veículos elétricos desde março de 2020 e, com 
o projeto Linha Verde, avançou com a instalação 
de eletropostos nas bases operacionais.

O objetivo é que toda a frota da veículos leves e 
administrativos seja completamente substituída 
até 2030, contribuindo com a meta de 
neutralizar as emissões de carbono até 2050.    

Eletropostos nas sedes administrativas da 
companhia (Bahia, Pernambuco, Rio Grande 
do Norte, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro) 
e Unidades Territoriais de Distribuição (UTDs) 
localizadas em Goianinha (RN) e Goiana (PE)

Através de um projeto de P&D, a companhia 
está desenvolvendo caminhões elétricos 
para uso nos serviços de manutenção da 
rede de distribuição das suas distribuidoras.

Os equipamentos possuem conexão 
Wi-fi e a gestão do carregamento
do veículo elétrico poderá ser feita 
utilizando um aplicativo no celular.

Instalação de pontos de recarga 
abastecidos exclusivamente com 
energia solar

Realização de estudos para avaliar a 
viabilidade técnica de modelos de negócios 
envolvendo o uso desses veículos 

A Neoenergia Pernambuco já 
possui um carro elétrico que
é abastecido em uma ecoestação 
com placas fotovoltaicas. 

Com um único veículo já
é possível evitar a emissão 
de 1,5 toneladas de CO2.

Construção de usinas 
solares para abastecer 
os eletropostosFornecimento de veículos 

para atividades do trade 
turístico, administração 
distrital e operação da 
Neoenergia Pernambuco

Incentivo ao uso de bicicletas 
elétricas para deslocamentos 
de moradores e turistas

No Brasil, um ponto favorável ao caráter sustentável 
da mobilidade elétrica é a participação majoritária 
de fontes renováveis – com destaque para hídrica, 
eólica e solar – na matriz elétrica.

Hoje, os estudos em mobilidade elétrica no país têm sido 
feitos em grande parte pelo setor elétrico, por meio de 
projetos que fomentam a inovação, incluindo o Programa 
de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) regulado pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

dos aportes para o segmento são 
de iniciativas ligadas à instituição

China, Europa e Estados Unidos 
são as regiões onde o mercado
de veículos elétricos tem maior 
relevância no mundo.

Fontes: 1º Anuário Brasileiro Da Mobilidade Elétrica 
da Plataforma Nacional e Mobilidade Elétrica e 
Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE)
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Além dos veículos de passageiros...

A contratação pode ser feita pelo site
www.neoenergiacomercialização.com.br

São modelos com potências de

Dessa forma, é possível carregar o veículo 
com conforto, segurança e economia.
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