
 

 

 
NEOENERGIA S.A. 
Companhia Aberta 

CNPJ/MF 01.083.200/0001-18 

 

Comunicado ao Mercado 

A Neoenergia S.A. (“Neoenergia”), companhia aberta inscrita no CNPJ n.º 01.083.200/0001-18, 
nos termos do disposto na Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e na 
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) de n.º 358, de 03 de janeiro de 2002, 
informa ao mercado em geral que:  
 
No Leilão de Geração 003/2019 denominado “A-4” de 2019 (“ambiente de contratação 
regulado”, “mercado regulado” ou “ACR”) – realizado em 28 de junho de 2019 – a Força Eólica 
do Brasil S.A. (“FEB”), sociedade controlada da Neoenergia, comercializou 30% da energia de 
2 Parques Eólicos, Oitis 1 e Oitis 8, que totalizam 74 MW de potência instalada. Esta energia, 
que corresponde ao volume total de 105 GWh/ano, foi vendida com tarifa de R$ 80,00/MWh. O 
prazo de início de suprimento dos contratos firmados no âmbito do leilão A-4/19 é janeiro de 
2023. Os parques eólicos estão localizados no estado do Piauí. 
 
A energia correspondente aos 70% restantes será comercializada no ambiente de contratação 
livre (ACL), a preços de mercado.  Os parques eólicos têm fator de capacidade médio de 53% 
e o CAPEX necessário para os projetos está estimado em R$ 4mil/KW instalado, totalizando 
cerca de R$ 294 milhões. 
 
A implantação destes projetos será concluída 6 meses antes do prazo estabelecido no leilão A-
4/19.  
 

A participação dos projetos no leilão A-4, mesmo que parcialmente, garante a conexão destes 

projetos, além de prazos mais curtos para a publicação de outorga, a celebração de contratos 

de conexão (CCT) e o uso do sistema de transmissão (CUST).  Por fim, garante o benefício de 

desconto sobre a tarifa de uso do sistema (TUST), assim como a previsibilidade do valor deste 

encargo durante todo o prazo de autorização da totalidade da energia dos empreendimentos.   
 
O Grupo Neoenergia já dispõe de 516 MW em energia de fonte eólica em operação e, com os 
parques eólicos acima mencionados, passa a ter 545 MW em energia de fonte eólica em 
construção. Com a conclusão da implantação de todos os projetos, o portfólio de ativos em 
operação de energia eólica totalizará 1,1 GW em 2022. 
 
O resultado do Leilão está plenamente alinhado com a estratégia e a política de investimentos 
do Grupo Neoenergia. 

 

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2019. 
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Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores 


