
  21/11/2017 

www.eneva.com.br 

 

 

 ENEVA recebe Ministro de Minas e Energia no Complexo 

Parnaíba  

Comitiva do MME vai ao Maranhão conhecer a operação integrada da companhia, da 

produção de gás natural à geração de energia, conhecida como Reservoir-to-Wire 

 

A Eneva recebeu, na última segunda-feira (20/11), a visita do ministro de Minas e 

Energia, Fernando Coelho Filho, e do vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão, 

em sua operação no Complexo Parnaíba, em Santo Antônio dos Lopes, interior do 

Maranhão. O ministro foi acompanhado dos secretários de Estado Márcio Felix, 

Eduardo Azevedo, e Fábio Lopes, para conhecer o modelo integrado de negócios da 

Eneva, centrado no Reservoir-to-Wire, geração de energia a partir do gás natural 

produzido nas proximidades das usinas termelétricas. 

Este modelo verticalizado de operação tem sido objeto de estudo pelo Ministério, e foi 

apontado como um exemplo a ser replicado. O Reservoir-to-Wire estimula o 

desenvolvimento das bacias terrestres brasileiras, leva desenvolvimento econômico 

para áreas afastadas dos grandes centros urbanos, e gera energia competitiva para o 

país, aumentando a segurança da matriz energética do Brasil.  

Para o ministro Fernando Coelho Filho, a operação da Eneva na Bacia do Parnaíba é 

um bom exemplo de que é possível desenvolver áreas terrestres e gerar 

desenvolvimento para o país do ponto de vista energético e sob a ótica de 

desenvolvimento local. 

“A gente veio conhecer esse exemplo de sucesso. [Esperamos] que esta visita 

institucional possa estimular a replicação deste modelo para o País”, afirmou o 

ministro. 

A Eneva aposta no Reservoir-to-Wire como modelo de crescimento, e segue investindo 

para expandir sua atuação na região. Agora em novembro a companhia vai dar início a 

produção de dois novos campos: Gavião Caboclo e Gavião Azul. 
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“Estamos muito felizes com a visita do MME e do governo do Maranhão às nossas 

operações. A Eneva segue comprometida com o projeto. Já investimos mais de R$ 8 

bilhões desde o início das nossas operações. Somente este ano, estamos investindo R$ 

300 milhões para a criação da infraestrutura necessária para adicionarmos dois novos 

campos ao sistema produtor do Complexo Parnaíba: Gavião Caboclo e Gavião Azul,” 

disse o CEO da Eneva, Pedro Zinner. 

A visita do MME e do governo do Maranhão fez parte da primeira edição do programa 

Circuito Virtuoso da Indústria de Óleo e Gás no Brasil, lançado pela Organização 

Nacional da Indústria de Petróleo e Gás (Onip), na semana passada. 

  

SOBRE A ENEVA 

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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