EDP investe mais de R$ 60 milhões no Litoral Norte e ampliará a capacidade energética de São Sebastião

EDP investe mais de R$ 60 milhões no Litoral Norte e ampliará a capacidade energética
de São Sebastião em 61%
As obras beneficiarão diretamente 44 mil clientes da região.
A EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral
Norte de São Paulo, ampliará em 61% a capacidade do sistema energético de São Sebastião
com a construção de duas novas subestações de energia e a ampliação de uma já existente. A
Companhia está investindo mais de R$ 60 milhões nestes empreendimentos, que beneficiarão
diretamente 44 mil clientes de São Sebastião e Caraguatatuba, entre residências, comércios e
indústrias, além de trazer mais robustez e flexibilidade para toda a infraestrutura energética da
região.

A subestação Juquehy, localizada no bairro que leva o mesmo nome, terá capacidade de 40
MVA, distribuída entre seis alimentadores de média tensão. O investimento nesta unidade é de
R$ 27 milhões e beneficiará cerca de 19 mil clientes. Por sua vez, a estação Olaria, localizada
no bairro São Francisco, terá capacidade de 30 MVA, distribuída entre seis alimentadores de
média tensão e conta com o investimento de R$ 23 milhões, ampliando a segurança e a
qualidade do atendimento a 15 mil clientes. Com investimento de mais de R$ 10,5 milhões, a
ampliação da subestação Barra do Una beneficiará aproximadamente 10 mil unidades
consumidoras diretamente, entre residências, comércios e indústrias. Com a ampliação, essa
subestação totalizará 40 MVA de capacidade instalada, distribuída entre 4 alimentadores de
média tensão.

As três obras estão em andamento e a previsão de término é dezembro deste ano. Vale
destacar que as unidades são equipadas com as últimas tecnologias relacionadas a eficiência,
segurança e sustentabilidade, contam com sistema de acústica para evitar a propagação do
som para o meio externo e transformadores com óleo vegetal, refletindo a preocupação da
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empresa com a mitigação do impacto ao meio-ambiente. As subestações são 100%
digitalizadas e têm sua supervisão, comando, controle e proteção realizados de forma remota,
via Centro de Operação Integrado da Companhia.

Para conectar as subestações ao sistema da Distribuidora, também estão em construção
novas redes aéreas, totalizando mais de 16 km de extensão. “A ampliação e modernização de
subestações e da rede de distribuição de energia são prioridades para nós e garantem a
infraestrutura necessária para o desenvolvimento econômico das regiões atendidas, bem como
para a ampliação da satisfação de nossos clientes. Esses investimentos no Litoral Norte estão
em linha com nossa estratégia de garantir a excelência nos serviços prestados agora e nos
próximos anos”, destaca Cristiane Fernandes, diretora da EDP em São Paulo.

Investimentos no Sistema de Distribuição em São Paulo

Entre 2021 e 2025 a EDP realizará investimento recorde de cerca de R$ 3 bilhões em sua área
de atuação em São Paulo. O aporte tem como foco a expansão da rede, em linha com o
desenvolvimento e crescimento das 28 cidades da área de atuação, melhorias operacionais
para elevar a qualidade, combate ao furto de energia e digitalização. Isso tudo para oferecer
aos clientes uma rede de distribuição de energia elétrica segura, de qualidade e confiável.
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