
Outros destaques na região:

Estamos em 18 estados do país, com negócios que 
abrangem a cadeia completa do setor elétrico: geração, 
transmissão, distribuição e comercialização de energia.
Em todos os nossos projetos, temos o compromisso com
a qualidade dos serviços e a inovação, além de contribuir 
com as localidades onde atuamos, com investimentos que 
apoiam o desenvolvimento socioeconômico e ambiental.

O Nordeste tem vocação natural para a produção de 
energia eólica! Por receber os ventos alísios, que são 
constantes e estáveis durante todo o ano, 80% dos 
parques eólicos brasileiros estão instalados na região. 
Esses empreendimentos vêm, ano após ano, batendo 
recordes constantes de geração. A Neoenergia investe 
nesse potencial com projetos que devem triplicar a 
capacidade instalada da companhia até 2022, 
alcançando 1,5 GW com a construção de dois 
complexos eólicos:

O Nordeste é estratégico para a companhia. Um exemplo é a escolha da região para o incentivo à 
mobilidade elétrica, importante segmento para estimular o combate às mudanças climáticas, uma das 

prioridades da Neoenergia. A primeira eletrovia do Nordeste está sendo implementada pela Neoenergia. 
Com 1.100 quilômetros, as capitais Salvador (BA) e Natal (RN) serão conectadas por meio de uma estrutura 
com postos de recarga rápida. A companhia também possui um posto de recarga de veículos elétricos na 
ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, paraíso natural que está na área de concessão da Celpe.

NORDESTE

CE

RN

PB

PE

BA

PI

Com sede no Rio de Janeiro, a Neoenergia tem ampliado 
constantemente a sua participação no Sudeste.
Em distribuição, possui a Elektro, concessionária que atende 
municípios de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em Campinas 
(SP), a empresa conta com um hub de inovação, o Espaço 
Conexão Digital, que integra o mais importante projeto 
brasileiro de pesquisa e desenvolvimento (P&D) com foco no 
cliente do setor elétrico, baseado em três pilares: 
modernização da jornada dos clientes, desenvolvimento 
integrado de soluções digitais e a inclusão digital.

A companhia inaugurou, em 2020, o seu primeiro 
ativo de transmissão na região, a moderna 
subestação Atibaia, além do desenvolvimento 
das linhas Guanabara (RJ) e Itabapoana (RJ e 
MG). Em Minas Gerais, opera a usina hidrelétrica 
Baguari, localizada no leito do Rio Doce.

A Neoenergia Comercialização atua nos estados 
do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, no 
atendimento aos clientes do mercado livre de 
energia. Há mais dois escritórios dessa linha de 
negócios, em Salvador (BA) e no Recife (PE).
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A mais recente usina hidrelétrica inaugurada pela Neoenergia foi Baixo Iguaçu 
(PR), localizada no Rio Iguaçu, uma das principais bacias para geração de energia 
do Brasil. O empreendimento exerce um papel fundamental no reforço da 
estabilidade do Sistema Interligado Nacional (SIN) e contribuiu para a regulação 
da vazão do rio, colaborando para a preservação do Parque Nacional do Iguaçu, 
Patrimônio Natural da Humanidade.
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Um dos maiores projetos de transmissão em construção pela Neoenergia 
começa no Norte do País, importante região para a geração de energia por meio 
de hidrelétricas – segmento em que a empresa também atua. O projeto Jalapão 
(TO, PI, MA, BA) tem 730 quilômetros de extensão, tendo como objetivo facilitar o 
escoamento da produção da usina de Belo Monte (PA), o maior 
empreendimento hidráulico 100% brasileiro, que tem participação da 
companhia. A Companhia também possui a usina Teles Pires (PA).

A Neoenergia já atuava no Centro-Oeste em geração – por meio das usinas 
hidrelétricas Corumbá, em Goiás, e Dardanelos, em Mato Grosso – e em 
transmissão, com a construção da linha Dourados, no Mato Grosso do 
Sul. Em março de 2021,também passa a fazer parte do  mercado de 
distribuição por meio da CEB D, concessionária de distribuição de Brasília. 
A Neoenergia levará para o Distrito Federal o seu eficiente modelo de 
gestão, pautado em investimentos em expansão e melhorias de redes e no 
uso de tecnologia, com o objetivo de evoluir constantemente a qualidade 
do serviço para os clientes. Com a nova operação, a companhia chegará
aos 15 milhões de consumidores atendidos em suas cinco distribuidoras.
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471,2 MW em
15 parques

Os novos parques se somam a outros
17 já em operação, são os empreendimentos:

Arizona, Calango, Mel, Santana e Rio do Fogo,
no Rio Grande do Norte; Canoas e Lagoa, na Paraíba; 
e Caetité, na Bahia.

Rio do Fogo foi o primeiro deles, inaugurado em 
2006 e um dos pioneiros no País, contribuindo 
desde o início com a transição energética nacional.
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Em distribuição, a Neoenergia
é a empresa com o maior número 
de clientes da região, por meio
das concessionárias Coelba (BA), 
Celpe (PE) e Cosern (RN), que 
atendem a três dos nove estados 
do nordeste.

Em toda a área de concessão, o 
segmento de negócios liberalizados 
oferece os serviços da Neoenergia 
Soluções, incluindo a instalação de 
painéis solares para geração distribuída 
residencial, comercial ou industrial.

Estão na região os primeiros 
negócios da companhia em 
geração – a Usina Hidrelétrica 
Itapebi, na Bahia – e as 
transmissoras: Potiguar Sul 
(RN) e Narandiba e Afluente T 
(BA). Além desses, foi iniciada 
em janeiro de 2020 a operação 
da subestação Sobral (CE).

E empresa continua expandindo as 
atividades na região e arrematou, em 
dezembro de 2020, o mais extenso 
projeto no único leilão de transmissão 
realizado no ano. Serão construídos 
1.091 quilômetros de linhas e uma 
subestação, com grande parte do 
proejto passando pela Bahia. No 
estado, está em desenvolvimento 
também a linha Rio Formoso, 
adquirida em 2019.

Em 2022, será inaugurado outro projeto que 
aproveita a localização privilegiada próximo à 
Linha do Equador: a usina solar Luzia (PB), o 
primeiro parque fotovoltaico de grande porte 
do grupo, com potência de 149,3 MWdc. O 
empreendimento está localizado a poucos 
quilômetros de Chafariz e ambos serão 
conectados à linha de transmissão Santa 
Luzia (PB e CE), outro ativo da companhia. De 
forma estratégica, o grupo investe em ativos 
que possuem sinergia entre si.

A companhia possui três empreendimento de transmissão na região:

que entrou em operação
em julho de 2020

Biguaçu (SC) Vale do Itajaí
(PR e SC)

Lagoa dos Patos
(RS e SC)

A NEOENERGIA
LEVA CRESCIMENTO
SUSTENTÁVEL PARA
TODAS AS REGIÕES
DO BRASIL
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