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Eneva é vencedora do Prêmio Brasil Ambiental 

Companhia ganha prêmio nacional por projeto de reassentamento de Vila Nova Canaã, 

no Maranhão 

 

A Eneva é vencedora do Prêmio Brasil Ambiental 2017, realizado pela Câmara de 

Comércio Americana do Rio (Amcham Rio), nesta quinta-feira, dia 30/11. A companhia 

foi premiada pelo Projeto de Realocação Vila Canaã, na categoria Responsabilidade 

Socioambiental. Criado em 2005, o Prêmio Brasil Ambiental tem por objetivo 

reconhecer e incentivar ações de sustentabilidade do setor empresarial. 

O projeto Vila Canaã contemplou a realocação de 95 famílias que viviam em situação 

de vulnerabilidade econômica junto a um lixão no Distrito Industrial de São Luís, no 

Maranhão. A Eneva construiu casas para todas as famílias, em um local escolhido pela 

própria comunidade, Paço Lumiar, também no Maranhão, que recebeu o nome de Vila 

Residencial Nova Canaã. 

Também fez parte do projeto o desenvolvimento do Polo Agrícola HortCanaã, 

empreendimento social voltado para produção orgânica de legumes e hortaliças como 

alternativa de renda para essas famílias.  

O reassentamento foi conduzido na época da implantação da usina termelétrica de 

Itaqui. No total, a Eneva já investiu R$ R$ 16 milhões no projeto, que já foi 

reconhecido pelo Ibama como um modelo padrão a ser seguido em outros projetos 

similares no Brasil.   

“O Prêmio Brasil Ambiental vem de encontro com a preocupação da Eneva, de sempre 

orientar suas ações de forma a minimizar os impactos onde atua, levando em conta o 

desenvolvimento regional. Seguimos comprometidos em crescer de maneira 

sustentável”, afirma Pedro Zinner, CEO da Eneva. 

A companhia busca envolver as comunidades locais nos seus projetos, e defende a 

manutenção de seus valores e traços culturais. 
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A Eneva é uma companhia integrada de energia, com negócios complementares em 

geração de energia elétrica e exploração e produção de hidrocarbonetos. Seu modelo 

de negócios é centrado na gestão do reservoir-to-wire (R2W), geração térmica 

integrada aos campos produtores de gás natural. Com um parque térmico de 2,2 GW 

de capacidade instalada, a Eneva equivale a 11% da capacidade térmica a gás natural 

instalada no País. Na parte de óleo e gás, é a maior operadora privada de gás natural 

do Brasil, com capacidade de produção de 8,4 milhões de m³ por dia. A companhia 

opera mais de 40 mil km² de área na Bacia do Parnaíba, no Maranhão, área 

equivalente ao tamanho da Suíça. 
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