
O caminho
da energia

Geração

Desconhecido por muitas pessoas, o percurso que a energia 
elétrica faz até chegar aos locais de consumo como casas, 
escritórios, centros de compras e demais estabelecimentos 
comerciais, é uma das partes mais interessantes na compreensão 
de como se obtém esse bem vital que é a energia elétrica.  

A energia é gerada das mais variadas formas. A matriz 
energética brasileira conta atualmente com as seguintes 
fontes em destaque: hídrica/hidráulica (água), termelétrica 
(gás natural -vapor), nuclear (vapor), eólico (vento),
solar (luz do sol), além de outras fontes em 
desenvolvimento e ainda em menor escala
como a biomassa (geração de energia a partir 
da decomposição de resíduos orgânicos).

Subestações de Transmissão
Recebe diretamente das usinas geradoras a energia, 
que passa por Transformadores para aumentar sua 

voltagem. Em seguida, o caminho será por meio dos 
fios de alta tensão e torres de transmissão

Transmissão
Etapa que direciona a energia gerada até os grandes 
centros de consumo. Este caminho é traçado pelas 
linhas e torres de transmissão, que atravessam 
diversos estados do País em seu percurso.

Distribuição
Garante que a energia chegue às residências, empresas, 
indústrias, aos estabelecimentos comerciais, postes de 
iluminação pública, ou seja, ao dia a dia do cliente final. 
No Brasil, existe o sistema de concessão do serviço de 
distribuição, onde empresas privadas administram o 
fornecimento da energia aos consumidores finais, 
garantindo que estejam abastecidos com regularidade. 

90% das fontes de energia da Neoenergia

são renováveis*, ou seja, possuem baixo índice

de danos ao meio ambiente e não se esgotam, sendo:

Ditribuidoras:
Celpe (PE), Coelba (BA),
Cosern (RN) e Elektro (SP/MS)

Mais de 14 milhões
de clientes,

o equivalente a uma população

superior a 34 milhões
de pessoas

Subestações de Distribuição
Têm o papel fundamental, com os Transformadores 

de Tensão, de diminuir a voltagem da energia, 
adaptando à carga necessária para chegar de forma 

segura ao consumidor.

Acompanhe o trajeto realizado pela energia:

Dados da Neoenergia
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679 km
de linha em operação 

Considera ativos em operação e em construção

+6 mil km
de linhas em construção

59% 31% 

361 km
concluídos recentemente
no Projeto Dourados


