
Energia solar beneficia 
toda a sociedade
A geração de eletricidade utilizando a luz 
do sol, um recurso renovável, está 
crescendo no Brasil. A Neoenergia investe 
nessa fonte limpa, contribuindo para a sua 
expansão e gerando vantagens para 
diversos setores, como:

A instalação de painéis fotovoltaicos em residências 
pode levar a uma redução de até 95% na conta de luz. 
Essa economia pode ser suficiente não só para pagar a 
aquisição e instalação do sistema, mas também para 
gerar rentabilidade. Hoje, a modalidade conta com 
várias oportunidades de financiamento.

Consumo residencial

Para economizar nas faturas de energia, empresas de 
todos os portes podem investir em sistemas solares, seja 
para instalação em imóveis próprios ou em usinas 
contratadas. A Neoenergia opera quatro 
empreendimentos como esses em Pernambuco, que 
atendem a mais de 30 unidades de empresas locais.

Micro, pequenas e médias empresas

No mercado livre, grandes consumidores podem 
escolher comprar energia apenas de fonte solar, 
gerando valor em um momento em que clientes e 
investidores cobram cada vez mais práticas 
sustentáveis. Neoenergia Luzia (PB), complexo solar 
que a companhia está construindo, terá sua produção 
voltada a esse tipo de contratação. 

Grandes empresas e indústrias

A energia solar é limpa porque no processo de 
geração não emite gases do efeito estufa, auxiliando 
no combate às mudanças climáticas. A energia 
produzida nas usinas solares de Neoenergia Luzia a 
partir de 2022 poderá evitar a emissão de 18.485 
toneladas de CO2e por ano e 554.560 toneladas 
de CO2e ao longo de 30 anos.

Meio ambiente

A Neoenergia contribui com instituições públicas e 
filantrópicas com a doação de sistemas, por meio do 
Programa de Eficiência Energética. Além disso, vem instalando 
usinas solares em Fernando de Noronha, em projetos de 
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). As iniciativas são 
reguladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Projetos sociais e pesquisa
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