
Você já se perguntou como a eletricidade produzida no 
Nordeste do Brasil pode chegar ao Sudeste, a milhares 
de quilômetros de distância? Esse intercâmbio entre
as regiões do país acontece graças à infraestrutura
de transmissão de energia.

Com foco em contribuir para o desenvolvimento
do setor elétrico nacional, a companhia investe
há mais de 20 anos em projetos de transmissão,
com destaque para os 11 lotes adquiridos
nos leilões realizados nos últimos quatro anos. 
Os empreendimentos têm sinergia com ativos
do grupo em geração e distribuição de energia.

São as redes que levam a eletricidade desde os locais onde ela é 
produzida – usinas hidrelétricas e parques eólicos, por exemplo – 
até as unidades consumidoras, que podem ser a sua casa,
os pontos comerciais do bairro e as indústrias.

O primeiro passo 
entender o que é a
transmissão de energia

A Neoenergia
possui negócios
em todas as etapas
desse processo. 

Geração Transmissão Distribuição e Comercialização

e cerca de 6 mil quilômetros
em construção e explica 
como funciona esse sistema:

A Neoenergia possui
1.038 quilômetros
de linhas em operação 

QUAL É A IMPORTÂNCIA
DA TRANSMISSÃO 
DE ENERGIA?

O PAPEL DA
NEOENERGIA
NO SISTEMA
DE TRANSMISSÃO

A energia gerada vai para as 
subestações de transmissão, 
onde têm a tensão elevada para 
possibilitar o transporte de um 
grande pacote (ou volume) de 
energia com baixa perda.

Em seguida, percorrem as linhas
de transmissão chegando às subestações
de distribuição. Nelas, para que seja possível 
a sua utilização, a tensão é reduzida e a 
eletricidade vai até os clientes.

Há 212 localidades que não estão integradas ao SIN e são atendidas 
pelos chamados sistemas isolados, cujo consumo representa menos 
de 1% da carga total do país. A maior parte desses lugares fica nos 
estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. Outro 
exemplo é a ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, área de 
concessão de distribuição da Neoenergia por meio da Celpe.

A malha de transmissão compõe o 
Sistema Interligado Nacional (SIN), 
organizado em quatro subsistemas:

• Sul

• Sudeste/Centro-Oeste

• Nordeste

• Norte

A tensão da energia
nas linhas de transmissão
na chamada rede básica
é acima de 230.000 V.
Já as redes de fronteira
operam abaixo desse número.

14 transmissoras, das quais 7 em operação, com

Estados onde há projetos
da Neoenergia em transmissão: 

Cada uma das regiões tem características próprias. 
Um exemplo: a maior demanda é no Centro-Sul, que 
precisa consumir parte da energia hidrelétrica gerada 
no Norte ou da eólica do Nordeste. 

O órgão responsável pela administração
do SIN, o Operador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS), faz a análise da energia 
gerada e consumida, gerindo o deslocamento 
da energia gerada entre as regiões,
ou até fora do país.

Como resolver isso?

Desde 2002, são realizados leilões pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) para que a iniciativa privada possa 
construir e operar novas linhas. O objetivo é 
de garantir os investimentos e as melhores 
condições para a expansão do setor elétrico.

Quem investe em transmissão?

Com base em estudos realizados pela 
Empresa de Pesquisa Energética (EPE). 
Esse é o órgão que realiza o planejamento 
energético do Brasil, em todas as áreas
do setor.

Como são decididas as novas linhas?

Como o Brasil é um país de tamanho 
continental, ter uma malha de 
transmissão interconectada permite 
mais economia e segurança.
Uma vantagem é que a transferência de 
cargas entre as diferentes regiões permite 
explorar a diversidade de potenciais 
energéticos de cada região, como, por 
exemplo, os regimes hidrológicos dos rios 
que atendem às hidrelétricas.

Por que operar
o sistema dessa forma?

três linhas
(1.045,1 quilômetros)

três subestações
em operação

e oito lotes em construção
(5 mil quilômetros de extensão)

A Neoenergia arrematou o lote com maior 
extensão do último leilão, realizado em 
dezembro de 2020. Serão construídas três 
linhas, totalizando 1.091 quilômetros, e uma 
subestação em três estados (BA, ES e MG).

Nova Aquisição

Subestações Biguaçu (SC) e Sobral (CE), 
inauguradas em 2020

Linha de transmissão Dourados (MS/SP), 
com três dos cinco trechos energizados cerca
de dois anos antes do prazo, totalizando
359 quilômetros. Tem o objetivo de auxiliar 
no intercâmbio de energia entre as regiões 
Sudeste/Centro-Oeste e Sul

Uma subestação em Atibaia (SP),
uma transmissora na Bahia e duas
no Rio Grande do Norte

Sete ativos em operação

Dourados (MS/SP)

Jalapão (TO/BA/PI/MA)

Maior projeto em obras, com 730 quilômetros, o equivalente à 
distância entre Fortaleza, capital do Ceará, e Maceió, de Alagoas

Santa Luzia (PB/CE)

Garantirá a conexão dos novos empreendimentos de geração 
da Neoenergia na Paraíba: o Complexo Eólico Chafariz e a Usina 
Solar Luzia, que devem ter a operação iniciada em 2022

Vale do Itajaí (SC/PR)

Guanabara (RJ)

Itabapoana (RJ/MG)

Lagoa dos Patos (RS/SC)

Rio Formoso (BA)

Oito linhas de transmissão
em licenciamento e construção


