
Energia solar para o Brasil
A Lightsource bp é líder mundial no desenvolvimento e gestão de 

projetos de energia solar. Fornecemos energia sustentável e acessível 
para empresas e comunidades em todo o Brasil.

Visita  www.lightsourcebp.com/brasil   

Avaliação do local e 
projeto preliminar

Contato com 
todas as partes 
interessadas e 

planejamento de 
investimento social

Licenciamento e 
estudos ambientais

Gestão da terra e 
planejamento da 

biodiversidade

Descomissionamento 
e reciclagem

Engenharia e 
construção

Operação e 
manutenção

Uma abordagem de ponta a ponta para a energia solar

Comercialização da 
energia (PPA)

Financiamento 
do projeto



A Lightsource bp é líder global no desenvolvimento, financiamento e gestão de projetos de energia solar de grande 
escala. Somos uma joint venture 50:50 com a bp e nosso objetivo é ajudar a impulsionar a transição mundial para 
energia de baixo carbono por meio de eletricidade sustentável e com preços competitivos. Possuímos e operamos 
soluções de energia limpa em larga escala e mantemos uma colaboração estratégica de longo prazo com nossos clientes 
por meio de serviços de ciclo de vida completo, desde a escolha inicial do local até o gerenciamento de longo prazo da 
usina de geração solar.

Líder mundial  em desenvolvimento solar

Uma plataforma global com impacto local
Nossas atividades se expandem pela Europa, Oriente Médio e África (EMEA), Ásia-Pacífico (APAC) e Américas.
Esses mercados apresentam fundamentos sólidos para a implantação de energia solar e investimentos de capital em grande escala.

Lightsource bp escritórios

Joint ventures  e outros negócios

Assuntos governamentais  
europeus

Nova entrada no mercado

Brasil Grécia AustráliaAlemania Egito ÍndiaEspanhaHolanda Coreia do Sul

Portugal TaiwanRumaniaReino UnidoItália Nova Zelândia

Polônia BélgicaFrançaRepública da 
Irlanda

Trinidad e 
Tobago

Estados 
Unidos  da 
América

AMÉRICAS EMEA APAC

5.7GW 
Projetos solares desenvolvidos 

até o momento

900 

colaboradores

25GW até 2025 
meta global de desenvolvimento 

definida em 2021

18
países
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São Paulo
Regional HQ

Pomar  
do Sertao

Guara

Rio Branco

Jaguar

CaraubasBom Lugar

Milagres

Andorinhas

Flor

R$ 800  
milhões
investimento em 2022

4,6GW
de projetos em 
desenvolvimento no Brasil

210MW
em construção no Brasil

+40
colaboradores 
no Brasil

Promovendo  o avanço da energia solar no Brasil

Na Lightsource bp, estamos trabalhando para aumentar a diversificação e a segurança energética do Brasil, ao 
mesmo tempo em que ajudamos a reduzir os custos de eletricidade por meio de energia solar limpa, segura e 
acessível para empresas e comunidades.

Saiba mais 
sobre nosso 
projeto 
Milagres em 
construção:
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Criar um impacto 
social positivo

para o nosso povo, parceiros e
comunidades

Consciência continua em 
relação ao clima
conforme expandimos nossa empresa

•  Descarbonização continua em nosso negócio

•  Redução de lixo

•  Proteção de ecossistemas e biodiversidade

Inspirar e viabilizar 
empresas e comunidades a 
optarem pela energia solarEnergia

Meio ambiente

Pessoas 

Acreditamos que um projeto solar responsável e sustentável deve beneficiar 
as comunidades locais. É por isso que criamos e executamos programas 
de investimento social customizados em cada comunidade que entramos, 
trabalhando em parceria com as famílias e lideranças locais para desenvolver uma 
estratégia focada em resultados duradouros e sustentáveis.   

Esta abordagem única está estabelecendo um novo exemplo para a indústria solar.

Saiba mais 
sobre nossas 
parcerias com 
comunidades 
no Brasil:

Conheça mais 
sobre nossa 
estratégia 
sustentável:

Energia solar para o nosso  
povo  e para o nosso  planeta

Nosso compromisso com um futuro sustentável vai além do fornecimento 
de energia segura, limpa e acessível. Nossa visão é ser líder do setor de 
energia solar com gestão sustentável de terras, práticas de biodiversidade 
e desenvolvimento socioeconômico de comunidades para ajudar plantas, 
animais, solos e pessoas a prosperarem ao longo da vida útil de nossos 
projetos.

Estamos trabalhando para concretizar essa visão em cada projeto da 

Lightsource bp por meio de nossa abordagem Solar Responsável.

Nossa abordagem ao 
investimento social
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Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.055 

5° andar 

04538-030 - São Paulo, SP 

Brasil

Todos os números em Outubro de 2022
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www.lightsourcebp.com


