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ODS



ÍNDICE

Arraste para cima para 
ver o restante do texto.



CONTEXTO E AÇÕES

Arraste para cima para 
ver o restante do texto.

O Grupo Neoenergia reconhece 
o papel central do setor elétrico 

para que metas do Acordo de Paris 
sejam atingidas: limitar o aumento 

da temperatura do planeta a menos 

esforçando para chegar ao máximo 

Contribuir para a mitigação 
das mudanças climáticas e 
descarbonização do modelo 
enégico.

Apoiar os processos de 
negociações internacionais 

Manter a liderança mundial 

inteligentes e tecnológicas 

ESSAS SÃO NOSSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO:



OBJETIVOS CLIMÁTICOS

Arraste para cima para 
ver o restante do texto.

Iberdrola de reduzir a intensidade 
de emissões de CO

2
 para  

50gCO
2
/kWh até 2030.

Neutra em carbono em 2050

pela Science Based Target Initiaive em 



Capacidade 
instalada

Produção 
total

Intencidade 
de emissões

INVENTÁRIO DE GASES DO 
EFEITO ESTUFA ANO 2020

4.086 13.140 53

Arraste para o lado para



Arraste para cima para 
ver o restante do texto.

PRECIFICAÇÃO DE CARBONO

Carbono (PIC) é desenvolvido desde o 2º 

de Estudos em Sustentabilidade (GVces) 
e tem dois objetivos principais:

Calcular o preço implícito de 
carbono da Neoenergia para 
a descarbonização do seu 
portfólio;

a Termopernambuco (UTE) à 

de carbono.



ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA

Arraste para cima para 
ver o restante do texto.

avaliação da vulnerabilidade ao risco 
climático para elaborar uma estratégia 
de adaptação climática que assegure 

negócios mais resilientes agora 

Projeto Piloto na 
Termopernambuco em 2020;

Metodologia personalizada e 

associados à mudança do clima;



MOBILIDADE ELÉTRICA

Arraste para cima para 
ver o restante do texto.

A Neoenergia inaugurou o maior 
corredor de mobilidade elétrica do Brasil 

1.100 km de extensão.

 sendo 12 

para dois veículos;

MUNICÍPIOS CAPITAIS
brasileiras

MILHÕES
de pessoas

70

18

6 37



BIODIVERSIDADE

Arraste para cima para 
ver o restante do texto.

A Neoenergia reforçou seu engajamento 
com o meio ambiente com a adesão ao 
Compromisso Empresarial Brasileiro 

 em 2021 que 
prevê metas de conservação e uso 

em sua estratégia de negócio;

empreendimentos.

das 
(APPs) no entorno dos reservatórios de 
usinas hidrelétricas localizadas nos três 

Amazônia e Cerrado); 

PROJETOS DE PRESERVAÇÃO 
DA BIODIVERSIDADE:



INDICADORES DE MEIO AMBIENTE

Arraste para o lado para

1   

2  

INTENSIDADE ENERGÉTICA

2018Neoenergia Consolidado 20202019

173

13.652

26.277.080

181

14.007

25.774.504

173

15.136

18.038.578

1.925 1.839 1.192

Intensidade do consumo de combustíveis 
fósseis na térmica a gás (tep/GWh) 1,2

Intensidade do consumo energético interno 
- Geração de enrgia (Gj/GWh) 3

Energia gerada (GWh)

Consumo de energia das geradoras (Gj) 3

56.717

514.433

58.921

579.277

57.026

490.576

9,1 9,8 8,6
Intensidade do consumo energético interno 
- Distribuição de enrgia (Gj/GWh)

Energia distribuída (GWh)

Consumo de energia das distribuidoras (Gj)



Arraste para o lado para

CONSUMO INTERNO DE ENERGIA (Gj)

NEOENERGIA CONSOLIDADO

25.198.550 17.681.590

14.350.518 19.230.192

567.283 519.534

35.767 41.820

45.832 51.654

519 107

25.847.952 18.294.705

244.181 157.165

57.737 78.583

301.917 235.748

26.149.870 18.530.452

DISTRIBUÍÇÃO

0 0

ND 4.842.000

330.170 330.725

35.759 41.372

45.832 42.256

519 107

412.281 414.459

166.996 76.117

0 0

166.996 76.117

579.277 490.576

TRANSMISSÃO

0 0

0 0

89 135

0 77

0 102

0 0

89 314

37 985

0 0

37 985

126 1.298

GERAÇÃO TÉRMICA

25.198.550 17.681.590

14.350.518 14.388.192

236.253 187.740

0 0

0 0

0 0

25.434.803 17.869.330

0 0

49.093 74.594

49.093 74.594

25.483.896 17.943.923

GERAÇÃO RENOVÁVEIS

20202019 20202019 20202019 20202019 20202019

0 0

0 0

772 934

8 372

0 9.297

0 0

780 10.603

77.148 80.063

8.644 3.989

85.791 84.052

86.571 94.655

Combustível, por tipo

Gás natural

Energia vendida

Energia vendida
(não renovável) 1

Diesel

Gasolina

Etanol

GNV

Total Combustíveis

Energia elétrica comprada

Edifícios 1

Parada central e bombeamento

Total energia elétrica 11

Consumo total de energia 1 1



INDICADORES DE MEIO AMBIENTE

Arraste para o lado para

ORIGEM DA EXTRAÇÃO DA 
ÁGUA CONSUMIDA (M3)

NEOENERGIA CONSOLIDADO

20202019

331.041.600 238.517.593

4.663 2.552

74.585 9.174

16.078 0

331.366 243.707

331.468.292 238.773.026

DISTRIBUÍÇÃO

20202019

0 0

0 0

68.036 0

0 0

143.842 75.707

211.878 75.707

TRANSMISSÃO

20202019

0 0

0 0

10 0

0 0

74 26

84 26

GERAÇÃO TÉRMICA

20202019

331.041.600 238.517.593

0 0

0 0

16.078 0

186.898 166.749

331.244.576 238.684.342

GERAÇÃO RENOVÁVEIS

20202019

0 0

4.663 2.552

6.539 9.174

0 0

552 1.226

11.754 12.951

Mar

Água superficial (cursos d’água)

Água subterrânea

Águas residuais tratadas

Abastecimento de água municipal

Total 



Arraste para cima para 
ver o restante do texto.

PROPOSTA DE METAS

O Grupo Iberdrola assumiu o compromisso 
de redução da intensidade de emissões em 

CO
2

ATÉ 2020
30%

50%

30% de diminuição e na geração de 
resíduos sólidos nos principais centros 
administrativos das distribuidoras até 2022;

Ter 5 milhões de litros de água de chuva/
ano captados e utilizados até 2022 nos 

focando em unidades localizadas em 





O Grupo Neoenergia reconhece 
o papel central do setor elétrico 

para que metas do Acordo de Paris 
sejam atingidas: limitar o aumento 

da temperatura do planeta a menos 

esforçando para chegar ao máximo 

Contribuir para a mitigação 
das mudanças climáticas e 
descarbonização do modelo 
enégico.

Apoiar os processos de 
negociações internacionais 

Manter a liderança mundial 

inteligentes e tecnológicas 

Integrar as mudanças 
climáticas nos processos 
internos de tomada de decisão 
e no gerenciamento de riscos a 
longo prazo para o grupo.

dos grupos de interesse e 

adotarem políticas adequadas.

CONTEXTO E AÇÕES

ESSAS SÃO NOSSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO:

PRECIFICAÇÃO DE CARBONO

Carbono (PIC) é desenvolvido desde o 2º 

de Estudos em Sustentabilidade (GVces) 
e tem dois objetivos principais:

Calcular o preço implícito de 
carbono da Neoenergia para 
a descarbonização do seu 
portfólio;

a Termopernambuco (UTE) à 

de carbono.

 adotamos a metodologia de 

em consideração premissas diversas: preço do 

Esse 
projeto reúne o Ministério da Economia e o 
Banco Mundial

O Grupo Neoenergia reconhece 
o papel central do setor elétrico 

para que metas do Acordo de Paris 
sejam atingidas: limitar o aumento 

da temperatura do planeta a menos 

esforçando para chegar ao máximo 

Contribuir para a mitigação 
das mudanças climáticas e 
descarbonização do modelo 
enégico.

Apoiar os processos de 
negociações internacionais 

Manter a liderança mundial 

inteligentes e tecnológicas 

Integrar as mudanças 
climáticas nos processos 
internos de tomada de decisão 
e no gerenciamento de riscos a 
longo prazo para o grupo.

dos grupos de interesse e 

adotarem políticas adequadas.

CONTEXTO E AÇÕES

ESSAS SÃO NOSSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO:

PRECIFICAÇÃO DE CARBONO

Carbono (PIC) é desenvolvido desde o 2º 

de Estudos em Sustentabilidade (GVces) 
e tem dois objetivos principais:

Calcular o preço implícito de 
carbono da Neoenergia para 
a descarbonização do seu 
portfólio;

a Termopernambuco (UTE) à 

de carbono.

 adotamos a metodologia de 

em consideração premissas diversas: preço do 

Esse 
projeto reúne o Ministério da Economia e o 
Banco Mundial



OBJETIVOS CLIMÁTICOS

Iberdrola de reduzir a intensidade 
de emissões de CO

2
 para  

50gCO
2
/kWh até 2030.

Neutra em carbono em 2050

pela Science Based Target Initiaive em 

A Neoenergia já se encontra a frente da média 
brasileira e a tendência é o crescimento no 

Conjunto de Políticas de Desenvolvimento 

Sustentável e Política Geral de 



O Grupo Neoenergia reconhece 
o papel central do setor elétrico 

para que metas do Acordo de Paris 
sejam atingidas: limitar o aumento 

da temperatura do planeta a menos 

esforçando para chegar ao máximo 

Contribuir para a mitigação 
das mudanças climáticas e 
descarbonização do modelo 
enégico.

Apoiar os processos de 
negociações internacionais 

Manter a liderança mundial 

inteligentes e tecnológicas 

Integrar as mudanças 
climáticas nos processos 
internos de tomada de decisão 
e no gerenciamento de riscos a 
longo prazo para o grupo.

dos grupos de interesse e 

adotarem políticas adequadas.

CONTEXTO E AÇÕES

ESSAS SÃO NOSSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO:

PRECIFICAÇÃO DE CARBONO

Carbono (PIC) é desenvolvido desde o 2º 

de Estudos em Sustentabilidade (GVces) 
e tem dois objetivos principais:

Calcular o preço implícito de 
carbono da Neoenergia para 
a descarbonização do seu 
portfólio;

a Termopernambuco (UTE) à 

de carbono.

 adotamos a metodologia de 

em consideração premissas diversas: preço do 

Esse 
projeto reúne o Ministério da Economia e o 
Banco Mundial

O Grupo Neoenergia reconhece 
o papel central do setor elétrico 

para que metas do Acordo de Paris 
sejam atingidas: limitar o aumento 

da temperatura do planeta a menos 

esforçando para chegar ao máximo 

Contribuir para a mitigação 
das mudanças climáticas e 
descarbonização do modelo 
enégico.

Apoiar os processos de 
negociações internacionais 

Manter a liderança mundial 

inteligentes e tecnológicas 

Integrar as mudanças 
climáticas nos processos 
internos de tomada de decisão 
e no gerenciamento de riscos a 
longo prazo para o grupo.

dos grupos de interesse e 

adotarem políticas adequadas.

CONTEXTO E AÇÕES

ESSAS SÃO NOSSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO:

PRECIFICAÇÃO DE CARBONO

Carbono (PIC) é desenvolvido desde o 2º 

de Estudos em Sustentabilidade (GVces) 
e tem dois objetivos principais:

Calcular o preço implícito de 
carbono da Neoenergia para 
a descarbonização do seu 
portfólio;

a Termopernambuco (UTE) à 

de carbono.

 adotamos a metodologia de 

em consideração premissas diversas: preço do 

Esse 
projeto reúne o Ministério da Economia e o 
Banco Mundial



ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA

avaliação da vulnerabilidade ao risco 
climático para elaborar uma estratégia 
de adaptação climática que assegure 

negócios mais resilientes agora 

Projeto Piloto na 
Termopernambuco em 2020;

Metodologia personalizada e 

associados à mudança do clima;

Capacitação de colaboradores de 
diferentes áreas de negócios em Base 

multiplicadores da gestão de risco 
climático na companhia.



MOBILIDADE ELÉTRICA

A Neoenergia inaugurou o maior 
corredor de mobilidade elétrica do Brasil 

1.100 km de extensão.

 sendo 12 

para dois veículos;

Sendo 12 eletropostos ao 
longo das vias que ligam os 
estados e 6 em shopping 
centers das capitais 

pontos instalados em áreas urbanas 
com capacidade para 

MUNICÍPIOS CAPITAIS
brasileiras

MILHÕES
de pessoas

70

18
8

6 37

VEÍCULOS

+
40
movidos a 
eletricidade 
adquiridos como 

uso em atividades 

caminhões elétricos 

de manutenção da 
rede de distribuição.



BIODIVERSIDADE

A Neoenergia reforçou seu engajamento 
com o meio ambiente com a adesão ao 
Compromisso Empresarial Brasileiro 

 em 2021 que 
prevê metas de conservação e uso 

em sua estratégia de negócio;

empreendimentos.

das 
(APPs) no entorno dos reservatórios de 
usinas hidrelétricas localizadas nos três 

Amazônia e Cerrado); 

métricas de biodiversidade que buscou 
integrar metodologias internacionalmente 
reconhecidas pela 

 para 
monitorar o cumprimento de objetivos No 
Net Loss

Doação de R$ 300 mil a ONG´s locais 
do Pantanal para apoio ao combate às 
queimadas; 

PROJETOS DE PRESERVAÇÃO 
DA BIODIVERSIDADE:

 PRESERVAÇÃO EM BAIXO IGUAÇU

A Usina Hidrelétrica de Baixo Iguaçu é um dos 
exemplo da atuação da Neoenergia para mitigar 
e compensar os impactos sobre a biodiversidade  

Compromisso com a criação de um Corredor de 

do Parque Nacional do Iguaçu as matas 
remanescentes e de preservação permanente do 
empreendimento; possibilitando o deslocamento 
da fauna e proporcionando condições favoráveis 

de animais inventariados e 
registrados da fauna da região 

empreendimento;

resgatados por biólogos e 
encaminhamento para o Centro 
de Triagem de Animais Silvestres 
– Cetas durante a implantação 
do empreendimento;

ESPÉCIES

ANIMAIS

320

+970



PROPOSTA DE METAS

O Grupo Iberdrola assumiu o compromisso 
de redução da intensidade de emissões em 

CO
2

ATÉ 2020

ATÉ 2030

ATÉ 2050

30%

50%

100%

30% de diminuição e na geração de 
resíduos sólidos nos principais centros 
administrativos das distribuidoras até 2022;

alcançar a “perda líquida 
 apostando 

– sempre que for possível – em um 
impacto líquido positivo nos novos 

Ter 5 milhões de litros de água de chuva/
ano captados e utilizados até 2022 nos 

focando em unidades localizadas em 

Até 2030, reduzir em 50% a nossa 
emissão de carbono  e alcançar “perda 
líquida nula” para novos 
empreendimentos até 2030

5
3

Ser neutra em carbono até 2050.

Alcançar “perda líquida nula” para novos empreendimentos até 2030

Até 2030, reduzir em 50% a nossa 
emissão de carbono  e alcançar “perda 
líquida nula” para novos 
empreendimentos até 2030

5
3

Ser neutra em carbono até 2050.

Alcançar “perda líquida nula” para novos empreendimentos até 2030



Contexto e Ações 04

Objetivos climáticos 05

Adaptação Climática 08

Inventário de Gases 
do Efeito Estufa Ano 
2020

06

Mobilidade Elétrica 09
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