
O que é uma usina fotovoltaica?

CURIOSIDADES SOBRE
A ENERGIA SOLAR
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Potencia Instalada: energia suficiente para

módulos de placas solares, com:

Alinhados, esses
equipamentos ocupariam ou seja, a distância

entre Recife (PE)
e Natal (RN).

18 milhões 
de pessoas devem ser empregadas
em empreendimentos de geração
fotovoltaica até 2050 no mundo.

Serão

Casas

Os parques solares Luzia, da Neoenergia,
serão instalados até 2022, no Sertão da Paraíba.

A energia solar é uma das fontes renováveis 
que mais crescem no Brasil e no mundo.
A Neoenergia participa desse desenvolvimento 
e está construindo as suas primeiras usinas 
fotovoltaicas para geração centralizada.

Uma usina solar é um complexo repleto de módulos 
fotovoltaixos, popularmente conhecidos como 
"placas solares". Esses equipamentos têm 
capacidade de gerar energia elétrica por meio
da luz do sol, sendo possível abastecer
os consumidores do mercado de distribuição

*Fontes: Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e International Renewable Energy Agency (IRENA)

Nas usinas Luzia, poderá ser evitada a emissão
de 554.560 toneladas de CO2 equivalente ao longo de 30 anos.

Entre 2021 e 2022, as obras de construção dos 
novos parques da Neoenergia devem gerar 
aproximadamente 700 postos de trabalho.
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é a expectativa de geração solar centralizada
em 2030, enquanto em 2021 é de 8 TWh.

Geração centralizada é aquela em que
a produção de energia elétrica acontece 
m usinas de grande porte e segue por linhas 
de transmissão e distribuição para os clientes

Ao contrário, a geração distribuída é feita 
em menor escala, muitas vezes, até no 

mesmo local onde será consumida
VSVS

21
TWh

18x

          é a participação da fonte 
fotovoltaica na matriz elétrica brasileira 
prevista para 2030, um crescimento
de 5 GW em relação a 2020.

é o número que a capacidade 
instalada de energia solar deve 
crescer no mundo até 2050.
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das emissões de CO2 no mundo podem 
ser reduzidas com a energia solar.21%


