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Geração
Convencional
2,2 GW 
Geração hídrica
0,7 GW 
Geração térmica

Distribuição
3 Estados (SP, ES, SC)

24,4 TWh/ano 2020 energia distribuída (SP+ES)
29,9% participação em ativos (CELESC)

3,6MM clientes (SP+ES)

Geração Solar
51,1 MWp 
Capacidade Instalada
97,0 MWp 
projetos em construção
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15
Estados 

Plantas Solares

Hidro

Térmica

Transmissão

Distribuição

Comercialização
3º maior no Brasil
25,6 TWh/ano 2020 
energia comercializada
+350 clientes

(+) Celg-T 
aquisão

(-) Lots 7, 11 and 
24 venda

Processo de M&A anunciado¹

Transmissão
8 Lotes 

1.924 Km
630 Km em operação

1.294 Km em construção

+ Monte Verde²
265 MWp

Portfólio EDP Brasil

A EDP Brasil possui um portfólio robusto e 
diversificado atuando em toda cadeia do 
setor elétrico
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Brasil é um dos países mais estruturados em 
energias renováveis

Fontes de Geração de Energia no Brasil

2021

2030

3Fonte: Our World in Data based on BP Statistical Review of World Energy & Ember, 2020 
and EPE.

Hídricas
Térmicas APE + GD renovável
Nuclear
Solar

Eólica

APE + GD não-renovável

84%
Renováveis

86%
Renováveis

Consumo por tipo

 Brasil já possui matriz energética altamente renovável

 Liderança mundial em renováveis no setor elétrico

Eletricidade per capita

O desafio da próxima década para o Brasil será expandir a capacidade 
instalada de fontes renováveis e diversificar a matriz para garantir a 
segurança energética no país.

Mundo

Brasil

África do Sul

Suécia

10%

2%

6%

Nuclear Combustível fósseisRenováveis



Setor Elétrico 
X 

Mudança do Clima

O setor de Energia é o principal responsável pela 
emissão de Gases de Efeito Estufa no Mundo e 
também possui alta exposição as alterações dos 
padrões climáticos

Com isso as empresas do Setor Elétrico devem 
atuar e construir sua estratégia climática incorporando 
simultaneamente aspectos da Mitigação e 
Adaptação Climática
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Estratégia Climática 2021-2025

Visão

Continuar como Referência em Estratégia Climática para o setor elétrico e outros no Brasil. 
Dentro do grupo EDP, ser referência em inovação tecnologias e projetos para descarbonizar e 
gerenciamento de riscos climáticos

Pilares estratégicos

MitigaçãoAdaptação

Transição 
Justa e 
Cultura

Inovação

A estratégia climática da EDP Brasil depende da atuação 
equilibrado de 3 pilares

Os pilares de Mitigação e Adaptação referem-se as medidas 
de redução de nossas emissões e dos nossos riscos às 
alterações nos padrões climáticos. 

A transição Justa e Cultura trata-se de como disseminamos 
o conhecimento e conscientizamos para a sociedade e nossos 
colaboradores. Esse pilar deve estar em equilíbrio com nossas 
ações de Mitigação e Adaptação. 

O pilar de Inovação Climática é ponto de equilíbrio entre os 3 
pilares citados. É o “como” faremos para atuar nos três pilares 
para no mantermos como referência em Estratégia Climática
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Como se 
adaptar a 
Mudança do Clima
no novo contexto?
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Um novo olhar para a Sustentabilidade

Pós–COVID-19

Foto: Unslpash



Nesse contexto, os aspectos ambientais (“E” do ESG) 

são aqueles relacionados com respeitar os limites 

do nosso planeta. Englobam nesse pilar os temas de 

Biodiversidade, Uso do solo, Recursos hídricos e 

Emergência Climática (Ou Mudança do Clima).

Nova Ética nos Negócios coloca a preservação 

da saúde e da vida humana no centro e está

alinhada com nossa estratégia ESG

Fonte: Relatório Anual 2020 da EDP Brasil

Nova ética dos negócios

Modelo inspirado na Economia Donut da Kate 
Raworth
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Visão sobre Metas baseadas na Ciência

Entendemos que ao estabelecer uma Meta Baseada na Ciência ela estará contribuindo para 
assegurar um futuro seguro para toda Sociedade de forma a respeitar os Tetos Ecológicos do 
planeta. Para isso a EDP conta e acredita que a Ciência é a melhor forma de garantir essa visão

Ciência

Teto 
Ecológico

Sociedade
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O “E” do ESG
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Foto: Unsplash,2020

Prevenção de desastres ambientais

Descarbonização
Biodiversidade

Estresse hídrico
Vulnerabilidade às mudanças climáticas

Economia Circular



O “S” do ESG
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Foto: Unsplash,2020

Segurança ocupacional

Diversidade em cargos de liderança

Direitos Humanos

Desenvolvimento intelectual dos colaboradores

Privacidade e segurança de dados

Inclusão social
Diversidade na cadeia de suprimentos



O “G” do ESG
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Foto: Unsplash,2020

Integração de temas ESG nas 
pautas do Conselho

Transparência
Remuneração do Conselho

Independência do Conselho

Diversidade na composição do Conselho

Ética

Combate a corrupção



Cadeia de Valor 
Sustentável

Pilares de atuação – ESG Pilares de atuação – ESG 

Emergência Climática Gestão Ambiental

Biodiversidade Impacto Social



Emergência 
Climática

MILESTONE
Referência na resiliência 
climática e transição justa

DIRECIONADOR
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Gestão dos riscos e oportunidades relacionados 
ao aquecimento global, estruturação de uma 
estratégia de baixo carbono e monitoramento 
das emissões de Gases de Efeito Estufa

Foto: Unsplash,2020



Compromisso Business Ambition for 1,5ºC e Recover Better assinados. 

A EDP Brasil registrou o seu melhor desempenho no Carbon Disclosure
Project (CDP), conquistando a nota A- (Destaque de Liderança).

Pela primeira vez, integramos o Índice Carbono Eficiente (“ICO2”) da B3.

Destaques: Emergência climática
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Somos a primeira empresa de energia da américa latina e a primeira brasileira de grande 
porte a ter uma meta de redução de emissões aprovadas pela ciência – Science Based Targets 
(Meta de redução de 85% em até 15 anos).



Gestão Ambiental &

Biodiversidade MILESTONE

DIRECIONADOR
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Posicionar a biodiversidade como elemento essencial 
às operações do negócios e bem-estar da sociedade. 
Ampliar as iniciativas de gestão ambiental da EDP 
Brasil além do aspecto regulatório. 

Tornar referência no setor quanto ao reconhecimento 
de limites ecológicos sobre os aspectos ambientais

Foto: Unsplash,2020
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Uma Árvore Conta
Com o objetivo de incentivar a adesão dos clientes à fatura digital 
da conta de energia, realizamos, no Dia da Árvore, a campanha 
“Uma Árvore Conta”. Por meio dela, nos propusemos a plantar 
uma muda de espécie nativa no Pantanal para cada cliente que 
optasse pela fatura digital.

A campanha resultou no aumento de até 158% na adesão a esse 
tipo de fatura, sendo que atingimos a meta de 2.500 adesões em 
três dias de campanha e o plantio será realizado em 2021. O 
bioma que será beneficiado com o projeto, o Pantanal, é a maior 
área úmida continental do planeta, importante para o suprimento 
de água, a estabilização do clima e a conservação do solo, 
ameaçada pelas queimadas.

Programas de restauração
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Economia circular na EDP Brasil

Transformadores a óleo vegetal

Desde 2019, todos os transformadores novos são adquiridos com óleo 
vegetal. Em 2020, os transformadores enviados para
as empresas reformadoras passaram a retornar ao parque de ativos
das distribuidoras do Grupo EDP com óleo vegetal. Além de serem 
abastecidos com um recurso renovável, os transformadores a óleo 
vegetal possuem uma vida útil estimada pelos fabricantes 40% maior 
que a dos transformadores a óleo mineral. No caso da ocorrência de 
acidentes ambientais com vazamento em solo, o óleo vegetal é menos 
nocivo ao meio ambiente, por ser biodegradável, não tóxico e 
reciclável.

Cinzas da UTE Pecém

As cinzas da Usina Termelétrica de Pecém são incorporadas no 
processo da indústria cimenteira local, iniciativa que permitiu o 
reaproveitamento de mais de 43 mil toneladas de cinzas em 2020, o 
que representa 70% do montante gerado.



Cadeia de
Valor Sustentável MILESTONE

Descarbonizar e neutralizar o impacto de recursos 
naturais na cadeia. Ser referência na econômica 
regenerativa

Promover a melhoria dos aspectos sociais e 
ambientais na cadeia de fornecimento

DIRECIONADOR
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Foto: Unsplash,2020
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123 pessoas cadastradas

612 matrículas

174 matrículas para cursos “ao vivo”

Gestão da Segurança foi o curso com maior demanda

RESULTADOS APÓS 3 MESES DE LANÇAMENTO
• Cerca de 1.200 fornecedores de materiais e prestadores 

de serviços compõem a cadeia de fornecimento da EDP 
Brasil. 

• O projeto Academia de Parceiros tem por objetivo 
capacitar os fornecedores da EDP com para melhorar seu 
desempenho no Índice de Desempenho de Fornecedores 
(IDF).

• São mais de 10 cursos oferecidos na plataforma 
relacionados a gestão da qualidade, segurança, meio 
ambiente, procedimentos de compra, entre outras 
temáticas.

Cadeia de Valor



Impacto Social
MILESTONE

DIRECIONADOR
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Potencializar o impacto social positivo gerado 
pela EDP

Garantir que todos os projetos sociais atendam 
o espaço seguro e justo para a sociedade

Foto: Unsplash,2020



Comida

Renda e 
trabalho

Paz & 
justiça

Voz política

Equidade 
Social

Igualdade 
de gênero

Redes

Energia

Preservação da 
vida como 
essencial 

Água

Saúde

Educação

Habitação

SOCIEDADE 
SAUDÁVEL TRANSIÇÃO 

JUSTA

CULTURA 
TRANSFORMADORA

EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA

A estratégia de atuação do Instituto EDP 21-24 está
alinhada com a retomada verde
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¹ Carbon Disclosure Project
² Guia Exame and Anuário Época 360°
³ Task Force on Climate- Related Financial Disclosures (TCFD)
4 Considering direct and indirect GHG emissions, this is our Science Based Target goal

EDP Brasil ESG Overview 
Compromissos para liderar a 
transição de energia para 
geração de valor superior

• Compromisso com o hidrogênio verde na COP 26 e projeto de P&D em 
Pecém;

• Desempenho de liderança no CDP Clima¹;
• A primeira empresa de grande porte a estabelecer Metas Baseadas na 

Ciência no Brasil.

• 2 anos do Programa de Inclusão e Diversidade;

• 15º ano consecutivo, integramos o Índice de Sustentabilidade Empresarial B3 
(ISE B3);

• Seal Women on Board, com apoio da ONU Mulheres, aumentou para 33% 
das mulheres no Conselho de Administração, o triplo da média nacional;

• Prêmios de ESG ² como a melhor empresa do setor de utilities

ESG e transição para uma economia de baixo

2025

2030

2030

Plano de adaptação Climática

Desconsolidação da UTE de Pecém

100% Geração de energia verde

Neutralidade das emissões 



Floresta Amazônica – Ponto de InversãoDesafios para a mudança

Foto: Unslpash



Fonte: IRENA https://bit.ly/2GZDsN6

GERAÇÃO TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO CONSUMO
Fluxo de Energia     

Consumidor
(Cativo e Mercado 
Livre)

Fluxo 
Unidirecional

Baixa participação de 
renováveis

Mercado Regulado 
via concessões 

Visão geral tradicional do setor de energia:
Fluxo unidirecional da desde a geração até o consumo final
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Fonte: IRENA https://bit.ly/2GZDsN6

 Fluxo de Energia   Fluxo de Energia  
GERAÇÃO TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO CONSUMO

Geração 
Distribuída

Armazenamento de 
Energia

Medidores Inteligentes

IoT | Cloud

Eletropostos

Captura de 
dados

Prosumidor
(Produz e 
consome)

Fluxo
bidirecional 
(descentralizado)

Forte participação de 
renováveis

Liberalização de 
Mercado

 Dados     Dados    

Nova realidade | Fluxo bidirecional com a integração de fontes renováveis, 
descentralização, IoT e liberalização do mercado
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Solar

Eólica

Hídrica

Transmissão

Distribuição

Eletropostos

Data Analytics

Smart Grid

Gestão da
operação

Customer
experience

Eficiência Energética
Causa

Setor elétrico se mostra cada vez mais em linha com outros setores com o 
surgimento de diversas oportunidades de atuação local e diferentes nichos

Principais impactos do setor Elétrico do Futuro:

•Introdução e integração de novas tecnologias

•Rápida evolução técnica

•Gestão e operação dinâmica

•Necessidade de criação e produtos cada vez mais  
personalizados

•Foco na Experiência do Cliente

•Menos infra, mais serviços

•Integração com soluções cross (ex: logística)
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ENERGIA SOLAR

EFICIÊNCIA & 
INTELIGÊNCIA
ENERGÉTICA

COMERCIALIZAÇÃO

MOBILIDADE 
ELÉTRICA
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As 4 “tarefas” das 
empresas:

1.Reduzir as nossas emissões

2.Garantir que o nosso negócio seja 
resiliente frente as alterações dos 
padrões climáticos

3.Não deixar ninguém para traz (Transição 
Justa)

4.Fornecer soluções para outros setores 
reduzirem as suas emissões
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Fonte: ABSOLAR – *dados de 01 de setembro de 2021

Crescimento previsto da Geração Solar 
Distribuída no Brasil será exponencial nos 
próximos 10 anos

3
3

576.086
Sistemas solares PV 
conectados à rede 
(conexões GD)

720.2001
Consumidores recebendo 
créditos de energia 
(unidades consumidoras)

6,6 GW
Potência instalada 
solar fotovoltaica GD

R$ 54,1 b
Em investimentos 
acumulados em Energia 
Solar desde 2012

Quantidade Anual de 
Conexões 

1 nova 
conexão à
cada ~2 
minutos

+80%

Fonte: ANEEL     | EPE – Plano decenal (https://bit.ly/2LoF7f5)

YTD*



ENERGIA SOLARENERGIA SOLAR



PROJETOS IMPLANTADOS E EM 

CONSTRUÇÃO NO BRASIL

MG

DF

ES

RJ
SP

RS

CE

PE

Capacidade 
instalada

Projetos 
vendidos

PI

BA

GO

A EDP Smart fornece o serviço de geração de energia 
proveniente de fonte solar fotovoltaica com foco em geração 
distribuída e autoprodução, oferecidos em duas modalidades 
de negócio: venda e locação 

Na geração distribuída, a usina é construída 
próxima ou no local de consumo, e conectada 
diretamente à rede de distribuição local

Para autoprodução, a EDP Smart constrói 
usinas solares de grande escala e as 
conecta a clientes eletro-intensivos. Esses 
clientes podem utilizar a energia gerada para 
suprir parcialmente ou totalmente suas 
necessidades energéticas.

35



Investimentos de longo prazo focados 
na transição energética1

CAPEX
2021 – 2025

R$ 11 Bn

Distribuição
R$ 6 Bn

Geração Solar
R$ 3 Bn

Transmissão
R$ 1.8 Bn

Geração 
Hídrica
R$ 0,1 Bn

Note: Maintenance Transmission Capex; ¹Does not consider recent transactions with A

Geração 
Térmica
R$ 0,2 Bn

Solar: investimentos em Geração Distribuída e Utility Scale, 
investimento de R$ 3 Bi para atingir 1 GWp até o final de 2025

Distribuição: investimento orgânico para reduzir perdas e aumentar a 
eficiência.

Transmissão: a expansão permite a conexão entre energias renováveis e 
a rede.
Rotação de Ativos: Cristalização de valor com manutenção da participação 
no EBITDA

O plano de negócios da EDP foca em tecnologias de baixo carbono
Transição de energia para geração de valor superior: desconsolidação 
de Pecém até 2025 e Projeto de P&D de H2 Verde
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Plano de Negócio 2021-2025


