
 

 

EDF Renewables e Eneva fecham PPA 
 para compra e venda de energia renovável  

 
Contrato prevê o fornecimento de energia renovável por 15 anos e complementa 

estratégia das companhias no ACL. 
 

Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2021 – A Eneva fechou um acordo de longo prazo 
com a EDF Renewables para a compra de energia renovável, que abre espaço para 
atuação da companhia integrada de gás e energia elétrica atuar no Mercado Livre 
de Energia por meio de fontes incentivadas. 
 
De acordo com Camila Schoti, Gerente Geral de Comercialização da Eneva, a 
parceria com a EDF Renewables fortalecerá o leque de soluções em energia que a 
empresa já oferece ao mercado. "Esse é mais um passo da Eneva na diversificação 
de seus produtos, o que nos possibilita formatar, sempre, a melhor alternativa para 
cada cliente. A parceria com a EDF Renewables permitirá à Eneva incluir no seu 
portfólio de longo prazo uma fonte que tem complementariedade com nossos ativos 
em operação, gerando mais competitividade para o cliente e otimizando riscos de 
mercado para a companhia" afirma.  
 
Segundo Paulo Abranches, CEO da EDF Renewables no Brasil, a urgência da 
agenda ESG e os atributos competitivos dos contratos de longo prazo têm 
despertado cada vez mais a atenção dos compradores de energia. “A contratação 
de energia renovável permite contribuir de forma decisiva na transição energética, 
além de trazer importantes impactos para os negócios como a previsibilidade e a 
redução de custos. Estamos muito felizes em ajudar a Eneva a conquistar seus 
objetivos energéticos de forma sustentável. A parceria reforça a competitividade da 
EDF Renewables no mercado livre” destaca o executivo. 
 
Sobre a EDF Renewables 

A EDF Renewables é uma empresa internacional líder em energias renováveis, com 

capacidade instalada bruta de 13,8 GW em todo o mundo. Seu desenvolvimento é 

focado principalmente em energia eólica e solar fotovoltaica. A EDF Renewables 

opera principalmente na Europa e na América do Norte, mas continua crescendo ao 

se mudar para regiões emergentes promissoras, como Brasil, China, Índia, África 

do Sul e Oriente Médio. A empresa tem posições fortes em energia eólica offshore, 

mas também em outras áreas da indústria de energias renováveis, como energia 

distribuída e armazenamento de energia. A EDF Renewables desenvolve, constrói, 

opera e mantém projetos de energias renováveis, tanto para si como para terceiros. 

A maioria de suas subsidiárias internacionais tem a marca EDF Renewables. A EDF 

Renewables é a subsidiária do Grupo EDF especializada no desenvolvimento de 

energia solar e eólica. No Brasil desde 2015, a EDF Renewables Brasil encontra-se 



 

 

entre as líderes do país no setor de energia renovável totalizando 1,3 GW em 

projetos, instalados e em construção, de energia solar e eólica na Bahia, em Minas 

Gerais e na Paraíba. 

EDF Renewables nas redes sociais 

www.linkedin.com/company/edf-renewables-américa-latina 

www.edf-re.com.br 

 

Sobre a Eneva:  

A Eneva é maior operadora privada de gás natural do Brasil e uma empresa 
integrada de energia, que atua da exploração e produção (E&P) do gás natural até 
o fornecimento de soluções de energia. A companhia possui ativos de E&P nos 
estados do Amazonas e Maranhão. Atualmente, opera 10 campos de gás natural 
nas Bacias do Parnaíba (MA) e Amazonas (AM). Adicionalmente, possui nestas 
regiões uma área total sob concessão superior a 60 mil km². Com um parque de 
geração termelétrica com 2,8 GW de capacidade instalada, a Eneva produz energia 
segura e competitiva para o sistema elétrico brasileiro. Seus ativos de geração estão 
localizados nos estados do Maranhão (Complexo Parnaíba e Itaqui), Ceará (Pecém 
II) e Roraima (Jaguatirica II). Pioneira por natureza, a Eneva desenvolveu um 
modelo de negócio inédito no Brasil: o Reservoir-to-Wire (R2W), que consiste na 
geração térmica integrada aos campos produtores de gás natural. Com isso, a 
companhia desempenha um papel importante na transição da matriz energética 
brasileira, oferecendo energia a partir de um combustível flexível, econômico e 
eficiente. Listada no Novo Mercado da B3 (Bolsa de Valores brasileira) desde 2007, 
a empresa integra o Ibovespa, entre outros índices da Bolsa. A Eneva visa continuar 
crescendo de forma responsável, oferecendo soluções de energia confiáveis e 
acessíveis para a sociedade. 

Eneva nas redes sociais 

www.linkedin.com/company/eneva.  
Twitter, Instagram e Facebook: @enevabrasil 
www.eneva.com.br 

http://www.linkedin.com/company/braskem
http://www.linkedin.com/company/braskem
http://www.edf-re.com.br/
http://www.linkedin.com/company/eneva
http://www.eneva.com.br/

