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Pedro Zinner

Cargo do responsável Diretor Presidente/Relações com Investidores

1.0 - Identificação dos responsáveis
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente

Item não aplicável. 
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores

Item não aplicável. 
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com Investidores

PÁGINA: 4 de 464

Formulário de Referência - 2019 - ENEVA S.A Versão : 11



Guilherme Naves Valle 21/10/2013 a 31/12/2017 541.991.586-34 Rua do Russel, 804, 6º e 7º, Ed Manchete, Glória, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, CEP 22210-907, 
Telefone (021) 32326112, e-mail: guilherme.valle@pwc.com

Nome/Razão social PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

CPF/CNPJ 61.562.112/0002-01

Tipo auditor Nacional

Possui auditor? SIM

Código CVM 287-9

Período de prestação de serviço 21/10/2013 a 31/12/2017

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância 
da justificativa do emissor

Não se aplica, visto que não houve discordância do auditor independente.

Nome responsável técnico Período de prestação de 
serviço CPF Endereço

Justificativa da substituição De acordo com a instrução CVM 308/99, o Auditor Independente, seja ele pessoa física ou jurídica, não poderá prestar serviço 
para um mesmo cliente por prazo superior a cinco anos consecutivos.

Descrição do serviço contratado Serviços de auditoria independente e revisão das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia 
correspondentes a revisão limitada das informações semestrais de 30 de junho de 2017 e 2016 e aos exercícios sociais findos 
em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015. Não foram prestados pelo auditor independente, ou por partes relacionadas com o 
auditor independente, outros serviços no período acima destacado, além da auditoria independente das demonstrações 
financeiras e revisão limitada das informações trimestrais mencionadas acima, salvo pela prestação de serviços relacionados 
à (i) emissão de cartas conforto (NPA 12) em conexão com a oferta pública de ações da Companhia, (ii) revisão de 
demonstrações financeiras proforma, (iii) interpretação da norma técnica quanto a impactos fiscais de aumento de capital 
aprovado em 26 de agosto de 2015 (“Relatório Técnico”).

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, os auditores independentes receberam honorários no valor de 
R$3.941.690,82, dos quais R$1.539.358,60 se referiram a serviços de auditoria externa, R$2.262.390,53 se referiram a 
elaboração do Relatório Técnico, e R$139.941,69 se referiram a outros serviços prestados.

2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
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Danilo Siman Simões 06/03/2018 524.053.116-15 Rua do Passeio, 38, Centro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, CEP 20021-280, Telefone (21) 22079400, 
e-mail: dsimoes@kpmg.com.br

Justificativa da substituição Não aplicável.

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, os auditores independentes receberam honorários de valor de R$ 
1.909.780,66 dos quais R$ 1.530.174,83 se referiram a serviços de auditoria externa, R$ 209.314,28 se referiram à 
adequação às novas normas contábeis e R$ 170.291,55 se referiram a laudo de avaliação de ativos e incorporação.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância 
da justificativa do emissor

Não aplicável.

Possui auditor? SIM

Nome responsável técnico Período de prestação de 
serviço CPF Endereço

Nome/Razão social KPMG Auditores Independentes

Tipo auditor Nacional

Código CVM 418-9

Descrição do serviço contratado (i) Auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia correspondentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2018 e aos exercícios sociais a encerrar-se em 31 de dezembro de 2019 e 2020 e revisão limitada de 
seus respectivos trimestres a findar-se em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro dos respectivos exercícios, (ii) serviços 
de consultoria para adequação as novas normas contábeis e, (iii) serviços de laudo de avaliação de ativos e incorporação.

Período de prestação de serviço 06/03/2018

CPF/CNPJ 57.755.217/0001-29
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2.3 - Outras informações relevantes 

 

 
 

 
A Companhia não tem nenhuma situação de desacordo com as regras de independência para os auditores 
independentes conforme NBC PA 02 - Independência, aprovada pela Resolução do Conselho Federal de 
Contabilidade nº 1.267/2009. 
 
A Companhia possui procedimentos internos específicos de pré-aprovação dos serviços contratados junto 
aos seus auditores externos, com a finalidade de evitar conflito de interesse ou perda de objetividade de 
seus auditores independentes. Em linha com as melhores práticas de governança corporativa, os serviços 
prestados pelos auditores independentes da Companhia são pré-aprovados pelo Comitê de Auditoria da 
Companhia, sendo também obtida carta de independência junto aos auditores externos.  
 
Adicionalmente, a Companhia reitera que não há transferências relevantes de serviços ou recursos entre os 
auditores e partes relacionadas com a Companhia, conforme definidas na Deliberação CVM nº 642/10, que 
aprovou o Pronunciamento Técnico CPC 05(R1). 
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Resultado Diluído por Ação 2,82 0,37 -0,60

Resultado Básico por Ação 28,187329 0,370983 -0,597790

Valor Patrimonial da Ação (Reais 
Unidade)

19,949427 17,066975 18,738081

Número de Ações, Ex-Tesouraria 
(Unidades)

314.990.499 314.990.499 239.128.430

Resultado Líquido 888.223.000,00 93.860.000,00 -111.139.000,00

Resultado Bruto 1.254.015.000,00 1.110.135.000,00 731.940.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed. 
Fin./Prem. Seg. Ganhos

3.129.107.000,00 2.721.773.000,00 2.160.983.000,00

Ativo Total 12.299.682.000,00 10.907.381.000,00 10.360.571.000,00

Patrimônio Líquido 6.283.880.000,00 5.375.935.000,00 4.480.808.000,00

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais) Exercício social (31/12/2018) Exercício social (31/12/2017) Exercício social (31/12/2016)
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3.2 - Medições não contábeis 

 

 
 

a) Valor das medições não contábeis  
 
A Companhia divulgou nos últimos três exercícios sociais as seguintes medições não contábeis: 
 
EBITDA e EBITDA Ajustado 
 
 

 
Endividamento Líquido (Dívida Líquida)  

A tabela abaixo apresenta o nosso endividamento líquido (Dívida Líquida) nas datas abaixo indicadas: 
 

(em R$ milhões) Em 31 de dezembro de 

 2018 2017 2016 

Endividamento Líquido (Dívida 
Líquida) 

3.804,5 3.371,6 4.316,5 

 
b) conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras 
auditadas e revisadas  
 
EBITDA e EBITDA Ajustado 
 
A tabela abaixo apresenta a reconciliação do Lucro ou Prejuízo Líquido para o EBITDA e EBITDA Ajustado 
nos exercícios abaixo indicados:  
 

(R$ milhões)  
Exercício social findo em 

31 de dezembro de 

 2018 2017 2016 

Lucro/(Prejuízo) do exercício 888,2  93,9  (111,1) 

(+) Resultado Financeiro Líquido 504,3  520,8  548,4 

(+) Depreciação e Amortização 444,9  418,8  356,4 

(+) IRPJ/CSLL (274,5) 91,2  122,9 

EBITDA  1.563,0  1.124,6  916,5 

(+)Resultado de Equivalência Patrimonial 8,9  26,4  40,8 

(+/-)Outras receitas/despesas 
operacionais(1) (203,1) 

24,9  (56,4) 

(+) PECLD(2) -  9,2  31,3 

(+) Poços Secos(3) 38,2  32,7  5,2 

EBITDA Ajustado 1.407,0  1.217,8  937,4 

(1) Os saldos de outras receitas e despesas operacionais foram impactados, em sua maior parte, no exercício de 2018 
pelo montante de R$ 192,4 milhões referente à compra de Pecém II. No exercício de 2016 o saldo de outras receitas e 
despesas operacionais foram impactados, em sua maior parte, pelo montante de R$ 190,4 milhões referente à compra 
de PGN, reconhecimento de impairment de ativo imobilizado no montante de R$ 98,0 milhões e R$ 24,7 milhões referente 
a execução de dívida na subsidiária MPX Chile 
(2) Perda Estimada para Créditos de Liquidação Duvidosa – PECLD - perda esperada através da criação de uma matriz 
de risco na realização de uma base confiável dos últimos cinco anos do contas a receber, verificando o histórico de perdas. 
(3) Poços secos consistem em poços exploratórios que se revelaram secos ou subcomerciais para a produção de gás 
natural 
  
Endividamento Líquido (Dívida Líquida) 
 

(R$ milhões)  Exercício social findo em  
 31 de dezembro de 

 2018 2017 2016 

EBITDA  1.563,0 1.124,6 916,5 

EBITDA Ajustado 1.407,0 1.217,8  937,4 
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3.2 - Medições não contábeis 

 

A tabela abaixo apresenta a nossa reconciliação entre endividamento bruto e o nosso endividamento líquido 
(dívida líquida) nos exercícios abaixo indicados: 

 

(em R$ milhões)  Em 31 de dezembro de 

 2018 2017 2016 

Circulante (Curto Prazo) 297,4 422,8 1.243,8 

Empréstimos e Financiamentos 184,1 191,2 988,0 

Debêntures 113,3 231,6 255,7 

Não Circulante (Longo Prazo) 4.866,4 3.932,8 3.699,5 

Empréstimos e Financiamentos 3.191,8 3.511,6 3.109,3 

Debêntures 1.674,6 421,2 590,2 

Endividamento Bruto (1) 5.163,7 4.355,6 4.943,3 

(-) Caixa e Equivalentes de Caixa  1.152,3 766,9 494,0 

(-) Títulos e valores mobiliários 207,0 217,1 132,8 

Endividamento Líquido (Dívida 
Líquida) 

3.804,5 3.371,6 4.316,5 

    

(1) O endividamento bruto consiste na soma dos empréstimos e financiamentos e debêntures registrados no passivo 
circulante e não circulante da Companhia. 

 

 
c) motivo da escolha de tal indicador como mais apropriado para a correta compreensão da sua 
condição financeira e do resultado de suas operações 
 
EBITDA e EBITDA Ajustado 
 
O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) é uma medida não contábil 
elaborada pela Companhia em consonância com a Instrução da CVM n° 527, de 4 de outubro de 2012 
(“Instrução CVM 527”), conciliada com suas demonstrações financeiras e consiste no lucro líquido (prejuízo) 
antes do resultado financeiro líquido, do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e das 
depreciações e amortizações.  
 

A Companhia divulga ao mercado o EBITDA Ajustado, que corresponde ao lucro (prejuízo) líquido ajustado 
pelo resultado financeiro líquido, do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e das depreciações 
e amortizações acrescido de outras despesas e receitas operacionais, PCLD, resultado de equivalência 
patrimonial e poços secos.  
 
O EBITDA e o EBTIDA Ajustado não são medidas reconhecidas pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil 
(BR GAAP) nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial Reporting 
Standards (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB), tampouco representam 
o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não devem ser considerados como substitutos para o lucro 
líquido, como indicadores do desempenho operacional ou como substitutos do fluxo de caixa como indicador 
de liquidez da Companhia. Não possuem significado padrão e podem não ser comparáveis com medidas 
semelhantes utilizadas por outras companhias.  
 
A Companhia utiliza o EBITDA e o EBITDA Ajustado como indicadores gerenciais (não contábeis), pois 
acredita serem medidas práticas para medir desempenho operacional, facilitando a comparabilidade ao 
longo dos anos da estrutura atual da Companhia, que correspondem, conforme aplicável, a indicadores 
financeiros utilizados para avaliar o resultado de uma companhia sem a influência de sua estrutura de 

capital, de efeitos tributários e outros impactos sem reflexo direto no fluxo de caixa da Companhia. 
 
A Companhia apresenta o EBITDA ajustado como uma informação adicional sobre rentabilidade e deve ser 
considerado em conjunto com outras medidas e indicadores para um melhor entendimento sobre o 
desempenho e condições financeiras da companhia. 
 
Endividamento Líquido (Dívida Líquida) 
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3.2 - Medições não contábeis 

 

O endividamento líquido (dívida líquida) é calculado pelo endividamento bruto (soma dos empréstimos e 
financiamentos e debêntures) deduzido dos saldos de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores 

mobiliários e depósitos vinculados e empréstimos. 
 
A Companhia acredita que o endividamento líquido (dívida líquida) é uma medição não contábil amplamente 

utilizada no mercado financeiro e a utiliza para avaliação financeira, compondo inclusive os covenants 

financeiros apurados a cada período pela Companhia e representam mais adequadamente a exposição ao 

endividamento financeiro.  

Não existe uma definição padrão para medição não contábil de endividamento líquido (dívida líquida) e a 

definição utilizada pela Companhia pode ser diferente daquela usada por outras companhias. Endividamento 

líquido (dívida líquida) não é uma medida de endividamento segundo o BR GAAP e IFRS, como também não 

é medição do fluxo de caixa, liquidez ou recursos disponíveis para o serviço da dívida da Companhia. 

PÁGINA: 11 de 464

Formulário de Referência - 2019 - ENEVA S.A Versão : 11



3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras

 

 

 
As Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 foram autorizadas pelo Conselho de Administração 
e emitidas em 20 de março de 2019.  
 
Foram verificados os seguintes eventos subsequentes às demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 2018, nos termos das regras previstas no 
Pronunciamento Técnico CPC 24, aprovado pela Deliberação CVM nº 593/09:  
 

I. Exclusão de ICMS da base de Cálculo de PIS e COFINS  
 

Em 23 de janeiro de 2019, transitou em julgado, o processo nº 0155564-75.2015.4.02.5101, cuja decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região acatou o pedido da Parnaíba 
Gás Natural S.A. (“PGN”), para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, reconhecendo o direito à compensação do montante indevidamente pago nos últimos 5 anos. 
Diante disto, a Companhia (sucessora por incorporação da PGN) iniciou o levantamento dos montantes de ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS, que será realizado de 
dezembro de 2013 até a data do trânsito em julgado. Portanto, a apuração dos créditos encontra-se em curso até a divulgação destas demonstrações financeiras e ainda não 
representa uma estimativa confiável para reporte. 
 

II. Alienação de Participação em Seival Sul Mineração S.A. 
 
Em 25 de fevereiro de 2019, a Eneva S.A. celebrou contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças com a Copelmi Participações Ltda., para: 
 
- A alienação da totalidade da participação detida pela Companhia, equivalente a 30% do total de ações, na Seival Sul Mineração S.A., sociedade detentora da titularidade dos 
direitos minerários pertinentes à mina de carvão mineral de Seival, localizada no município de Candiota, Estado do Rio Grande do Sul. Com esta operação, a Copelmi passa a ser 
a única acionista da Seival Sul Mineração; e  
 
- A venda de imóvel de propriedade de sociedade do grupo da Companhia localizado no município de 
Candiota, Estado do Rio Grande do Sul; 
 
O preço a ser pago pela Copelmi à ENEVA é de R$ 18,0 milhões pela venda das Ações e de até R$ 3,0 milhões pela venda do Imóvel. O custo do investimento em 31 de dezembro 
de 2018 dessa coligada é de R$2.920. 
 
Além disso, nos termos previstos no Contrato, caso a Seival Sul Mineração, suas afiliadas e/ou suas sucessoras eventualmente venham a celebrar, até 31 de dezembro de 2024, 
instrumentos de fornecimento de carvão proveniente da Mina de Seival para empreendimentos de geração de energia elétrica, serão devidas três parcelas de acréscimo eventual 
de preço pela Copelmi à ENEVA desde que tais empreendimentos atinjam, isoladamente ou em conjunto, as capacidades instaladas de 315 MW (R$15,0 milhões), 630 MW (R$7,5 
milhões) e 945 MW (R$7,5 milhões). O preço e cada parcela de acréscimo eventual de preço, se houver, serão corrigidos pelo IPCA desde a data de assinatura do Contrato até 
a data do efetivo pagamento. 
 
A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes previstas no Contrato, como a aprovação pelo Conselho Administração de Defesa 
Econômica – CADE, o assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional – CDN e as anuências prévias de financiadores no âmbito dos contratos de financiamento da Seival 
Sul Mineração. 
 

III. Empreendimento em Construção 
 
Em 18 de fevereiro de 2019, teve inicio a implantação da UTE Parnaíba V com capacidade instalada de 385 MW, a ser instalada no Complexo Termelétrico Parnaíba, estado do 
Maranhão. O prazo de construção previsto no contrato de empreitada global (EPC) é de 31 meses. A UTE Parnaíba V sagrou-se vitoriosa no leilão ANEEL de energia nova A-6 de 
2018, assegurando um Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR), pelo prazo de 25 anos, a partir de janeiro de 2024. Em 18 de março de 2019, 
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras 

 

foi publicado o Ato Declaratório Executivo nº 01 que autorizou a UTE Parnaíba V a se beneficiar do REIDI (“Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da 
Infraestrutura”) que suspende as contribuições do PIS / COFINS sobre as compras de bens e serviços destinados ao ativo fixo. 
 

IV. ENEVA conclui estruturação do hedge cambial para Parnaíba V 
 
Em 21 de janeiro de 2019, a Companhia concluiu a estruturação do hedge cambial para a parcela denominada em moeda estrangeira do investimento previsto para a construção 
da UTE Parnaíba V, equivalente a aproximadamente USD120 milhões (com previsão de desembolso de cerca de 40% em 2019 e 60% em 2020). A taxa de câmbio média obtida 
foi de 3,8523 BRL/USD (3,76 BRL/USD em 2019 e 3,91 BRL/USD em 2020). O impacto incremental do hedge cambial foi de R$ 13 milhões, equivalente a 1% do investimento 
total estimado. 
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3.4 - Política de destinação dos resultados

 

 

 
 

2018 2017 2016 
Regras sobre retenção 
de lucros 

O Estatuto Social da Companhia prevê que o 
saldo remanescente do lucro líquido do 
exercício, terá a seguinte destinação: (i) 5% 
(cinco por cento) para a constituição da reserva 
legal, até o limite previsto em lei; (ii) formação 
de reserva para contingências, por proposta do 
Conselho de Administração; (iii) pagamento do 
dividendo anual mínimo obrigatório aos 
acionistas; (iv) formação de reserva de lucros a 
realizar, por proposta do Conselho de 
Administração, caso o dividendo obrigatório 
ultrapasse a parcela realizada do lucro líquido 
do exercício; (v) retenção com base em 
orçamento de capital, por proposta do 
Conselho de Administração; e (vi) formação de 
reserva estatutária, denominada “Reserva de 
Investimentos”, com a finalidade de financiar o 
desenvolvimento, o crescimento e a expansão 
dos negócios da Companhia, com até 100% do 
lucro líquido remanescente, e cujo saldo, 
somado às demais reservas de lucro, com 
exceção da reserva de lucros a realizar e a 
reserva para contingências, não poderá 
ultrapassar 100% do capital subscrito da 
Companhia. 

O Estatuto Social da Companhia prevê que o 
saldo remanescente do lucro líquido do 
exercício, terá a seguinte destinação: (i) 5% 
(cinco por cento) para a constituição da reserva 
legal, até o limite previsto em lei; (ii) formação 
de reserva para contingências, por proposta do 
Conselho de Administração; (iii) pagamento 
do dividendo anual mínimo obrigatório aos 
acionistas; (iv) formação de reserva de lucros a 
realizar, por proposta do Conselho de 
Administração, caso o dividendo obrigatório 
ultrapasse a parcela realizada do lucro líquido 
do exercício; (v) retenção com base em 
orçamento de capital, por proposta do 
Conselho de Administração; e (vi) formação de 
reserva estatutária, denominada “Reserva de 
Investimentos”, com a finalidade de financiar o 
desenvolvimento, o crescimento e a expansão 
dos negócios da Companhia, com até 100% 
do lucro líquido remanescente, e cujo saldo, 
somado às demais reservas de lucro, com 
exceção da reserva de lucros a realizar e a 
reserva para contingências, não poderá 
ultrapassar 100% do capital subscrito da 
Companhia. 

O Estatuto Social da Companhia prevê que o 
saldo remanescente do lucro líquido do 
exercício, terá a seguinte destinação: (i) 5% 
(cinco por cento) para a constituição da reserva 
legal, até o limite previsto em lei; (ii) formação de 
reserva para contingências, por proposta do 
Conselho de Administração; (iii) pagamento do 
dividendo anual mínimo obrigatório aos 
acionistas; (iv) formação de reserva de lucros a 
realizar, por proposta do Conselho de 
Administração, caso o dividendo obrigatório 
ultrapasse a parcela realizada do lucro líquido do 
exercício; (v) retenção com base em orçamento 
de capital, por proposta do Conselho de 
Administração; e (vi) formação de reserva 
estatutária, denominada “Reserva de 
Investimentos”, com a finalidade de financiar o 
desenvolvimento, o crescimento e a expansão 
dos negócios da Companhia, com até 100% do 
lucro líquido remanescente, e cujo saldo, 
somado às demais reservas de lucro, com 
exceção da reserva de lucros a realizar e a 
reserva para contingências, não poderá 
ultrapassar 100% do capital subscrito da 
Companhia. 

Valores de Retenção 
de Lucros 

No exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018 foi apurado resultado positivo 
o qual foi destinado em sua totalidade para 
absorção de prejuízos acumulados da
Companhia. 

No exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2017 foi apurado resultado 
positivo o qual foi destinado em sua totalidade 
para absorção de prejuízos acumulados da 
Companhia. 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2016, foi apurado prejuízo, motivo pelo qual
não houve qualquer retenção de valores. 

Percentuais em relação 
aos lucros totais 
declarados 

Todo o resultado apurado no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018 foi 
destinado à absorção de prejuízos acumulados 
da Companhia 

Todo o resultado apurado no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2017 foi 
destinado à absorção de prejuízos acumulados 
da Companhia 

Não aplicável tendo em vista que a Companhia 
teve prejuízo. 

Regras sobre 
distribuição de 
dividendos 

O Estatuto Social da Companhia assegura aos 
acionistas o direito ao recebimento de um 
dividendo obrigatório anual, não inferior a 25% 
do lucro líquido do exercício, diminuído ou 

O Estatuto Social da Companhia assegura 
aos acionistas o direito ao recebimento de um 
dividendo obrigatório anual, não inferior a 25% 
do lucro líquido do exercício, diminuído ou 

O Estatuto Social da Companhia assegura aos 
acionistas o direito ao recebimento de um 
dividendo obrigatório anual, não inferior a 25% do
lucro líquido do exercício, diminuído 
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 acrescido dos seguintes valores: (i) importância 
destinada à constituição da reserva legal; e (ii) 
importância destinada à formação de reserva 
para contingências e reversão das mesmas 
reservas formadas em exercícios anteriores. 
Os dividendos não recebidos ou reclamados 
prescreverão no prazo de três anos contados 
da data em que tenham sido postos à 
disposição do acionista, revertendo, neste caso, 
em favor da Companhia. O pagamento do 
dividendo obrigatório pode ser limitado ao 
montante do lucro líquido realizado, nos termos 
da lei. 

ou acrescido dos seguintes valores: (i) 
importância destinada à constituição da 
reserva legal; e (ii) importância destinada à 
formação de reserva para contingências e 
reversão das mesmas reservas formadas em 
exercícios anteriores. Os dividendos não 
recebidos ou reclamados prescreverão no 
prazo de três anos contados da data em que 
tenham sido postos à disposição do acionista, 
revertendo, neste caso, em favor da 
Companhia. O pagamento do dividendo 
obrigatório pode ser limitado ao montante do 
lucro líquido realizado, nos termos da lei. 

ou acrescido dos seguintes valores: (i) 
importância destinada à constituição da reserva 
legal; e (ii) importância destinada à formação de 
reserva para contingências e reversão das 
mesmas reservas formadas em exercícios 
anteriores. Os dividendos não recebidos ou 
reclamados prescreverão no prazo de três anos 
contados da data em que tenham sido postos à 
disposição do acionista, revertendo, neste caso, 
em favor da Companhia. O pagamento do 
dividendo obrigatório pode ser limitado ao 
montante do 
lucro líquido realizado, nos termos da lei. 

 
No exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018, foi apurado resultado 
positivo. No entanto, considerando o saldo de 
prejuízos acumulados em exercícios 
anteriores, não houve qualquer distribuição de 
dividendos 
 

 
No exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2017, foi apurado resultado 
positivo. No entanto, considerando o saldo de 
prejuízos acumulados em exercícios 
anteriores, não houve qualquer distribuição de 
dividendos. 

 
No exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2016 foi apurado prejuízo, motivo 
pelo qual não houve qualquer distribuição de 
dividendos.. 

Periodicidade 
distribuições 
dividendos 

das 
de 

A distribuição de dividendos segue a regra da 
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada (“Lei das Sociedades por 
Ações”), ou seja, de distribuição anual, 
podendo também a Companhia, por 
deliberação do Conselho de Administração, 
levantar balanços semestrais, trimestrais ou de 
período menores, e declarar dividendos à conta 
de lucro apurado nesses balanços. Ainda, o 
Conselho de Administração poderá declarar 
dividendos intermediários, à conta de lucros 
acumulados ou de reservas de lucros existentes 
no último balanço anual. 

A distribuição de dividendos segue a regra da 
Lei das Sociedades por Ações, ou seja, de 
distribuição anual, podendo também a 
Companhia, por deliberação do Conselho de 
Administração, levantar balanços semestrais, 
trimestrais ou de período menores, e declarar 
dividendos à conta de lucro apurado nesses 
balanços. Ainda, o Conselho de 
Administração poderá declarar dividendos 
intermediários, à conta de lucros acumulados 
ou de reservas de lucros existentes no último 
balanço anual. 

A distribuição de dividendos segue a regra da Lei 
das Sociedades por Ações, ou seja, de 
distribuição anual, podendo também a 
Companhia, por deliberação do Conselho de 
Administração, levantar balanços semestrais, 
trimestrais ou de período menores, e declarar 
dividendos à conta de lucro apurado nesses 
balanços. Ainda, o Conselho de Administração 
poderá declarar dividendos intermediários, à 
conta de lucros acumulados ou de reservas de 
lucros existentes no último balanço anual. 
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Restrições à 
distribuição de 
dividendos 

A Lei das Sociedades por Ações permite que a 
Companhia suspenda a distribuição do 
dividendo obrigatório caso o Conselho de 
Administração informe à Assembleia Geral que 
a distribuição é incompatível com sua situação 
financeira. O Conselho Fiscal, se instalado, 
deve emitir seu parecer sobre essa informação.  
 
Ademais, o Conselho de Administração deverá 
apresentar à Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) justificativa para suspensão da 
distribuição dos dividendos, dentro de cinco dias 
da realização da Assembleia Geral. Os lucros 
não distribuídos em razão da suspensão, na 
forma acima mencionada, serão destinados a 
uma reserva especial e, caso não sejam 
absorvidos por prejuízos subsequentes, 
deverão ser pagos, a título de dividendos, tão 
logo a condição financeira da Companhia o 
permita.  
 
Além disso, o pagamento do dividendo 
obrigatório pode ser limitado ao montante do 
lucro líquido realizado, nos termos da lei, para 
destinar o excesso para a reserva de lucros a 
realizar. Essa reserva só pode ser usada para 
pagamento do dividendo obrigatório. 

 
 A Companhia e/ou suas controladas, conforme 
aplicável, são partes em financiamentos de 
projetos que contém cláusulas que restringem a 
distribuição de dividendos em valor superior ao 
mínimo obrigatório conforme previsto nos 
respectivos estatutos sociais, exceto para os 
casos de anuência prévia. 
 
Para mais informações, ver os itens 10.1 
e18.12 deste Formulário de Referência. 

A Lei das Sociedades por Ações permite que 
a Companhia suspenda a distribuição do 
dividendo obrigatório caso o Conselho de 
Administração informe à Assembleia Geral 
que distribuição é incompatível com a sua 
situação financeira. O Conselho Fiscal, se 
instalado, deve emitir seu parecer sobre essa 
informação. 
 
Ademais, o Conselho de Administração 
deverá apresentar à CVM justificativa para 
suspensão da distribuição dos dividendos, 
dentro de cinco dias da realização da 
Assembleia Geral. Os lucros não distribuídos 
em razão da suspensão, na forma acima 
mencionada, serão destinados a uma reserva 
especial e, caso não sejam absorvidos por 
prejuízos subsequentes, deverão ser pagos, a 
título de dividendos, tão logo a condição 
financeira da Companhia o permita. 
 
Além disso, o pagamento do dividendo 
obrigatório pode ser limitado ao montante do 
lucro líquido realizado, nos termos da lei, para 
destinar o excesso para a reserva de lucros a 
realizar. Essa reserva só pode ser usada para 
pagamento do dividendo obrigatório. 
 
A Companhia e/ou suas controladas, 
conforme aplicável, são partes em 
financiamentos de projetos que contém 
cláusulas que restringem a distribuição de 
dividendos em valor superior ao mínimo 
obrigatório conforme previsto nos respectivos 
estatutos sociais, exceto (i) pela  1ª emissão de 
debêntures de Parnaíba III Geração de 
Energia S.A., a qual restringe, inclusive, o 
dividendo mínimo obrigatório e (ii) pelo 
financiamento obtido mediante repasse de 
recursos do BNDES por meio do Banco Itaú 
pela Parnaíba II Geração de Energia S.A., o 
qual restringia, inclusive, até 15 de janeiro de 
2017, o dividendo mínimo obrigatório.  
 
 
Para mais informações, ver os itens 10.1 e 
18.12 deste Formulário de Referência. 

A Lei das Sociedades por Ações permite que a 
Companhia suspenda a distribuição do 
dividendo obrigatório caso o Conselho de 
Administração informe à Assembleia Geral que a 
distribuição é incompatível com sua situação 
financeira. O Conselho Fiscal, se instalado, deve 
emitir seu parecer sobre essa informação. 
 
Ademais, o Conselho de Administração deverá 
apresentar à CVM justificativa para suspensão 
da distribuição dos dividendos, dentro de cinco 
dias da realização da Assembleia Geral. Os 
lucros não distribuídos em razão da suspensão, 
na forma acima mencionada, serão destinados a 
uma reserva especial e, caso não sejam 
absorvidos por prejuízos subsequentes, deverão 
ser pagos, a título de dividendos, tão logo a 
condição financeira da Companhia o permita. 
 
Além disso, o pagamento do dividendo 
obrigatório pode ser limitado ao montante do 
lucro líquido realizado, nos termos da lei, para 
destinar o excesso para a reserva de lucros a 
realizar. Essa reserva só pode ser usada para 
pagamento do dividendo obrigatório. 
 
A Companhia e/ou suas controladas, conforme 
aplicável, são partes em financiamentos de 
projetos que contém cláusulas que restringem a 
distribuição de dividendos em valor superior ao 
mínimo obrigatório conforme previsto nos 
respectivos estatutos sociais, exceto (i) pela 1ª 
emissão de debêntures de Parnaíba III Geração 
de Energia S.A., a qual restringe, inclusive, o 
dividendo mínimo obrigatório e (ii) pelo 
financiamento obtido mediante repasse de 
recursos do BNDES por meio do Banco Itaú pela 
Parnaíba II Geração de Energia S.A., o qual 
restringia, inclusive, até 15 de janeiro de 2017, o 
dividendo mínimo obrigatório. 
 
Para mais informações, ver os itens 10.1 e 18.12 
deste Formulário de Referência  
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Se o emissor possui 
uma política de 
destinação de 
resultados 
formalmente aprovada, 
informando Órgão 
responsável pela 
aprovação, data da 
aprovação e, caso o 
emissor divulgue a 
política, locais na rede 
mundial de 
computadores onde o 
documento pode ser 
consultado 

A destinação de resultados da Companhia 
segue os critérios estabelecidos em seu 
Estatuto Social, aprovado pelos acionistas e 
disponível no endereço http://ri.eneva.com.br e 
no website da CVM (www.cvm.gov.br) não 
havendo uma política de destinação de 
resultados específica formalmente aprovada. 

A destinação de resultados da Companhia 
segue os critérios estabelecidos em seu 
Estatuto Social, aprovado pelos acionistas e 
disponível no endereço http://ri.eneva.com.br 
e no website da CVM (www.cvm.gov.br) não 
havendo uma política de destinação de 
resultados específica formalmente aprovada. 

A destinação de resultados da Companhia segue 
os critérios estabelecidos em seu Estatuto Social, 
aprovado pelos acionistas e disponível no 
endereço http://ri.eneva.com.br e no website da 
CVM (www.cvm.gov.br) não havendo uma 
política de destinação de resultados específica 
formalmente aprovada. 
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Ordinária 0,00 0,00 0,00

Data da aprovação da retenção

3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido

Lucro líquido retido Montante Pagamento dividendo Montante Pagamento dividendo Montante Pagamento dividendo

Lucro líquido retido 0,00 0,00 0,00

Lucro líquido ajustado 888.223.000,00 93.860.000,00 -111.139.000,00

(Reais) Exercício social 31/12/2018 Exercício social 31/12/2017 Exercício social 31/12/2016

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado 
(%)

0,000000 0,000000 0,000000

Dividendo distribuído total 0,00 0,00 0,00

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor 
(%)

0,000000 0,000000 0,000000
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas 

 

 
 

Nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, não foram declarados pela 

Companhia dividendos ou juros sobre o capital próprio à conta de lucros retidos ou de reservas 

constituídas em exercícios sociais anteriores. 
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31/12/2018 6.015.802.000,00 Índice de Endividamento 0,95733880

3.7 - Nível de endividamento

Exercício Social Soma do Passivo 
Circulante e Não 

Circulante

Tipo de índice Índice de 
endividamento

Descrição e motivo da utilização de outro índice
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Títulos de dívida Quirografárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Títulos de dívida Garantia Real 113.297.406,81 441.300.820,00 561.726.320,00 671.596.579,97 1.787.921.126,78

Empréstimo Quirografárias 0,00 0,00 0,00 1.517.383.703,25 1.517.383.703,25

Financiamento Quirografárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiamento Garantia Real 184.066.290,11 416.476.784,05 478.236.730,44 779.660.105,56 1.858.439.910,16

Empréstimo Garantia Real 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 297.363.696,92 857.777.604,05 1.039.963.050,44 2.968.640.388,78 5.163.744.740,19

Observação

As informações constantes deste item referem-se às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia. Dívidas sem garantia real ou flutuante, independentemente do fato de possuírem garantia fidejussória 
foram classificadas como dívidas quirografárias. As dívidas garantidas com bens de terceiros, por não onerarem bens da Companhia, foram consideradas como dívidas quirografárias e classificadas como tal.

3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2018)

Tipo de Obrigação Tipo de Garantia Outras garantias ou 
privilégios

Inferior a um ano Um a três anos Três a cinco anos Superior a cinco anos Total
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3.9 - Outras informações relevantes 

 

 
Aprovação de Contas 

 
A Companhia esclarece que a assembleia geral ordinária dos acionistas da Companhia que deliberará sobre 
a aprovação de contas e sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembo 
de 2018 está programada para ocorrer em 29 de abril de 2019. Sendo assim, a totalidade da informação 
financeira inserida neste Formulário de Referência referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembo 
de 2018, assim como comparativo com as informações correspondentes referente ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembo de 2017, permanece sujeita à aprovação dos acionistas da Companhia. 
 
Informações Adicionais aos Itens 3.1 e 3.7 
 
A Companhia esclarece ainda que, em virtude da oferta pública de ações da Companhia realizada em outubro 
de 2017, em atendimento às exigências ao Ofício CVM no 58/2017/CVM/SRE/SEP e em consonância com o 
CPC 23 – Politicas Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis e Correção de Erros e CPC 26 (R1) – 
Apresentação das Demonstrações Financeiras, as notas explicativas de 31 de dezembro de 2016 foram 
reapresentadas, para o seu aprimoramento, decorrentes dos seguintes assuntos: (i) reclassificação dos 
saldos de aplicações em títulos públicos (LFTs) da rubrica “caixa e equivalentes de caixa” para “títulos e 
valores mobiliários”; (ii) reclassificação dos depósitos vinculados do Ativo para o grupo de Empréstimos e 

Financiamentos; (iii) reclassificação das debêntures referentes a 5º emissão de debêntures não conversíveis 
realizada pela controlada Parnaíba Gás Natural S.A. e subscrita pela Cambuhy I FIP, de partes relacionadas 
do Passivo para debêntures também no Passivo; (iv) Divulgação de informações previstas no CPC 01 (R1) 
em relação às premissas-chave utilizadas pela Administração nos testes de recuperabilidade de seus ativos, 
os quais consideraram o modelo de valor em uso, com base no valor presente do fluxo de caixa por unidade 
geradora de caixa. As referidas informações estão apresentadas na nota explicativa 13 - Imobilizado e na 
nota explicativa 14 - Intangível; (v) divulgação de informações previstas no CPC 40 (R1) em relação ao valor 
contábil de cada categoria de ativos e passivos financeiros. As referidas informações estão apresentadas na 
nota explicativa 19 -  Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos; (vi) correção de inconsistências 
de referências cruzadas entre notas explicativas, as quais foram corrigidas na nota explicativa 18 
-  Debêntures e na nota explicativa 20 -  Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos; (vii) correção 
de inconsistência na divulgação dos cenários alternativos de fluxo de caixa relacionados aos juros flutuantes 
calculados pela Administração. As informações corrigidas estão apresentadas no item 20.1.3 da nota 
explicativa 20 -  Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos; (viii) correção de inconsistência no 
cálculo do resultado por ação referente ao exercício de 2016 e exercício comparativo de 2015. As 
informações corrigidas estão apresentadas na nota explicativa 23 – Resultado por ação; (vix) rerratificação 
do capital social e da reserva de capital da Companhia, considerando a deliberação constante da ata da 
Reunião do Conselho de Administração de 10.05.2017, que alterou a abertura entre capital social e reserva 
de capital e (x) Em consonância com o CPC 23 – Politicas Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis e 
Correção de Erros e CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Financeiras, a demonstração do fluxo 
de caixa foi reapresentada, pois a Administração da Companhia avaliou que a melhor aplicabilidade dos 
juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures é nos fluxos de caixa de financiamentos, pois 
o custo desses passivos financeiros está intrinsicamente ligado a obtenção de recursos para a construção 
do parque gerador e produtor de gás do Grupo Eneva. Por esse motivo, os juros pagos foram reclassificados 
dos fluxos de caixa das atividades operacionais para os fluxos de caixa das atividades de financiamentos, 
de acordo com no item 33 do CPC 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa. 
 
Para informações sobre a reconciliação dos valores originalmente apresentados e os valores reapresentados 
nas demonstrações financeiras, vide o item 10.4 (a) deste Formulário de Referência.  
 
Contratos Financeiros 
 
Parte dos contratos de financiamento e escrituras de emissão de debêntures celebrados pelas subsidiárias 
da Companhia, nos quais a Companhia é interveniente garantidora, possui cláusulas que determinam o 
vencimento antecipado das parcelas em aberto de dívidas da Companhia e de suas subsidiárias em caso de 
vencimento antecipado ou descumprimento de determinadas obrigações de outro contrato financeiro, seja 
com a mesma contraparte ou com outros bancos e instituições financeiras (“cross default”). Para 
informações adicionais, ver o item 10.1(f) deste Formulário de Referência. 
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4.1 - Descrição dos fatores de risco 

 

 
 

(a) Riscos Relacionados à Companhia  
 
A imprevisibilidade dos acionamentos de determinada usina por ordem, na forma de despacho, 
do ONS pode afetar negativamente tanto as operações das usinas movidas a gás natural quanto 
o nível de consumo das reservas dos campos de gás natural da Companhia, podendo afetar 
adversamente os resultados financeiros e operacionais da Companhia. 
 
A Companhia é acionista controladora do Complexo Termelétrico Parnaíba (“Complexo Parnaíba”), o qual é 
composto por cinco usinas termelétricas movidas a gás natural, detidas por quatro subsidiárias da 
Companhia, quais sejam: (i) UTE Maranhão IV e UTE Maranhão V, detidas pela Parnaíba I Geração de 
Energia S.A. (“Parnaíba I”); (ii) UTE Maranhão III, detida pela Parnaíba II Geração de Energia S.A. 
(“Parnaíba II”); (iii) UTE MC2 Nova Venécia 2, detida pela Parnaíba III Geração de Energia S.A. (“Parnaíba 
III”); e (iv) UTE Parnaíba IV, detida pela Parnaíba IV Geração de Energia S.A. (“Parnaíba IV” e, em conjunto 
com os itens (i), (ii) e (iii), “UTEs Parnaíba”). O Complexo Parnaíba tem o fornecimento de gás natural 
garantido pela Parnaíba Gás Natural S.A. (“PGN”), subsidiária integral da Companhia. 
 
O Complexo Parnaíba é um empreendimento reservoir-to-wire, ou seja, a geração de energia pelas usinas 

termelétricas utiliza o gás natural produzido pelos campos da PGN. Dessa forma, as UTEs Parnaíba 
dependem do fornecimento de gás natural pela PGN.  
 
Parnaíba I, Parnaíba II e Parnaíba III celebraram Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no 
Ambiente Regulado (“CCEARs”) por disponibilidade, ou seja, as usinas estão disponíveis para geração de 
energia elétrica sempre que acionadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”). Nesse sentido, 
tais usinas são remuneradas mediante o recebimento de (i) uma parcela fixa, denominada Receita Fixa, e 
(ii) uma parcela variável, denominada Receita Variável, que é proporcional à geração de energia e valorada 
ao seu Custo Variável Unitário (“CVU”), o qual remunera seus custos variáveis de operação. Por meio desses 
CCEARs e da regulamentação vigente, Parnaíba I, Parnaíba II e Parnaíba III estão obrigadas a, caso 
despachadas (ou seja, acionadas pelo ONS), gerar quantidade de energia determinada pela ONS, a qual 
pode corresponder a até a potência instalada da usina para o Sistema Interligado Nacional (“SIN”). Por sua 
vez, a Parnaíba IV está no mercado livre e possui uma estrutura de autoprodução. Isso significa que deverá 
obedecer a ordem de despacho do ONS, sendo remunerada a um valor fixo mensalmente, pela energia 
disponibilizada no âmbito da estrutura de autoprodução.  
 
O ONS, semanalmente, analisa as condições do SIN tais como (i) demanda de energia, (ii) vazões 
hidrológicas e níveis dos reservatórios das hidrelétricas, (iii) entrada em operação de novas plantas, dentre 
outros, a fim de determinar a geração de energia para cada submercado brasileiro. O resultado desse 
processo definirá o Custo Marginal de Operação (“CMO”), ou seja, o custo que o sistema incorre para acionar 
mais uma usina para fazer frente a uma unidade adicional de carga. Todas as usinas que possuam um custo 
abaixo do CMO definido podem ser, em regra, despachadas (acionadas) pelo ONS. 
  
O despacho, ou seja, o acionamento de determinada usina por ordem do ONS, pode ocorrer por meio das 
seguintes modalidades: (i) despacho por mérito, quando o CVU é menor que o CMO, conforme descrito 
acima, (ii) despacho fora da ordem de mérito por “garantia energética”, quando a usina é demandada a 
gerar energia independentemente de critérios econômicos e das condições estabelecidas no CCEARs, 
conforme orientação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (“CMSE”) ao ONS, ou (iii) despacho fora 
da ordem de mérito por restrição elétrica, quando a usina é demandada a gerar energia elétrica mesmo que 
seu CVU esteja acima do CMO em razão de restrição operativa. Nesse caso, a restrição operativa decorre 
de, entre outros motivos, de problema da rede de transmissão ou distribuição elétrica. 
 
Assim, em certos cenários, as UTEs Parnaíba podem enfrentar despacho elevado durante períodos 
prolongados, como no caso de eventual interrupção ou paralisação de operações de usinas hidrelétricas 
relevantes para seu subsistema ou no caso de períodos de seca e estiagens prolongados. Nos casos de 
despacho elevado e por longos períodos de tempo, a produtividade dos campos de gás natural da 
Companhia pode ser afetada, ocorrendo um declínio acentuado de suas reservas face às projeções 
inicialmente realizadas pela Companhia. Nessas hipóteses, as UTEs Parnaíba podem não ser capazes de 
gerar energia elétrica em montante suficiente para cumprir as obrigações assumidas em seus CCEARs. 
 
Nesse caso, Parnaíba I, Parnaíba II e Parnaíba III estarão sujeitas ao pagamento de ressarcimento às 
distribuidoras por geração abaixo do despacho do ONS e Parnaíba IV poderá ter que arcar com o pagamento 
do preço de energia a preço de mercado (“PLD”). Em ambos os casos, é possível que haja a degradação da 
garantia física das UTEs Parnaíba. Adicionalmente, poderá haver a cobrança de penalidade por falta de 
combustível pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”). Tal penalidade será calculada 
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4.1 - Descrição dos fatores de risco 

 

mensalmente com base na energia não gerada pela falta de combustível, correspondendo ao PLD médio 
acrescido de 25% da diferença entre o PLD máximo e médio, sendo que este percentual de acréscimo será 

agravado conforme reincidência até o patamar de 100%.  
 
E, em caso de uma restrição operativa prolongada, as UTEs Parnaíba poderão ter sua operação comercial 
suspensa ou revogada, sendo que tal penalidade pode acarretar a revogação dos CCEARs, implicando em 
(i) encerramento do recebimento da Receita Fixa e Receita Variável, e (ii) pagamento de multa por rescisão, 
além de perdas e danos e quaisquer outras indenizações e compensações cabíveis.  
 
Todo o acima exposto pode afetar de forma significativa e adversa a situação financeira e patrimonial das 
UTEs Parnaíba e, por conseguinte, da Companhia. 
 
As atividades de exploração, desenvolvimento e produção nas áreas sob concessão da 
Companhia poderão não resultar na produção de gás natural em quantidades ou qualidades 
viáveis de forma atender ao suprimento das Usinas Termelétricas (“UTEs”) movidas a gás 
natural da Companhia.  
 
Em 28 de dezembro de 2018, a Companhia incorporou a PGN, e passou a ser a concessionária em 18 
contratos de concessão para exploração e produção de petróleo1 e gás natural, outorgados pela Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”), com uma área total de 38.939,24 km² 
concedida na bacia terrestre do Parnaíba, localizada preponderantemente no estado do Maranhão. A Eneva 
é fornecedora exclusiva do Complexo Parnaíba, sendo que o suprimento de gás natural para as UTEs é 
essencial para a geração de energia elétrica, e eventual intercorrência ou interrupção nesse suprimento 
poderá acarretar a aplicação de determinadas penalidades em face das UTEs. 
 
No âmbito das atividades de exploração, desenvolvimento e produção (“E&P”), as decisões de adquirir, 
explorar e desenvolver uma área estão sujeitas a diversas informações e interpretações, como por exemplo, 
dados sísmicos, análises geofísicas, geoquímicas e geológicas, e dados de testes de produção. A depender 
das características geológicas da área, os dados existentes podem não ser suficientes para permitir a 
identificação com precisão de uma acumulação de gás natural economicamente viável. As operações de E&P 
da Companhia são desenvolvidas em uma área considerada como “nova fronteira” (Bacia do Parnaíba), o 
que significa que as características geológicas da área são pouco conhecidas e há poucos dados sísmicos 
disponíveis, quando comparadas a outras bacias sedimentares. 
 
Não é possível assegurar, antes da perfuração de um poço e da realização de certos testes específicos, que 
um determinado prospecto exploratório mapeado, ou seja, que uma acumulação potencial efetivamente 
conterá gás natural ou, ainda que os contenha, que produzirá gás natural em quantidade e/ou com qualidade 
suficientes para recuperar os custos de sua exploração e de seu desenvolvimento.  
 
Após a perfuração bem-sucedida de um poço, indicando a existência de uma acumulação de gás natural, 
determinados fatores, tais como fatores geológicos, regulatórios e de mercado, bem como informações 
adicionais adquiridas a posteriori (por exemplo, na perfuração de poços de desenvolvimento), podem fazer 
com que uma descoberta seja economicamente pouco viável ou, até mesmo, totalmente inviável. 
 
Além disso, uma vez comprovadas as reservas, a Companhia depende de sua habilidade de desenvolvê-las 
com sucesso. Por exemplo, os custos de perfuração de poços são incertos, e inúmeros fatores podem fazer 
com que as operações de desenvolvimento sejam dificultadas, atrasadas ou canceladas, o que pode afetar 
de forma negativa as operações da Companhia.  
 
Ainda, a vazão de gás natural esperada para os campos de gás natural da Companhia pode não ser atingida, 
fazendo com que a descoberta, exploração e desenvolvimento de novas reservas seja necessária para que 
a vazão de gás natural planejada seja atingida. Para tanto, pode ser necessária a antecipação de 
investimentos para a exploração e o desenvolvimento de reservas ainda não exploradas e desenvolvidas e 
a aceleração de atividades exploratórias, que, conforme acima, estão sujeitas a insucesso.  
 
Em vista do acima exposto, a Companhia poderá não recuperar os custos despendidos na respectiva 
exploração e desenvolvimento, não entregar a vazão e/ou o volume de gás natural planejados afetando 

                                                           
1  A companhia, por meio da PGN também produz em pequenas quantidades petróleo e condensado, mas como 
subprodutos na produção do gás natural. Conforme definido pela ANP, o condensado consiste em líquido de gás natural 
obtido no processo de separação normal de campo, que é mantido na fase líquida nas condições de pressão e temperatura 
de separação.  
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adversamente o suprimento de gás natural para as UTEs Parnaíba e, por consequência, os negócios da 
Companhia e sua situação financeira.  

 
A Companhia pode não ser capaz de gerar toda a energia que se obriga contratualmente a 
entregar, o que pode ter um efeito adverso sobre os seus negócios.  
 
Por meio dos CCEARs celebrados, as UTEs da Companhia se comprometem a gerar e entregar montantes 
determinados de energia elétrica ao sistema elétrico brasileiro. Caso as UTEs não sejam capazes ou sejam 
impedidas de gerar energia elétrica em montante suficiente para cumprir com as obrigações assumidas em 
razão de imprevistos operacionais, tais como desgastes de equipamentos e overhauls (paradas para 
manutenção) fora do programado, por exemplo, as subsidiárias da Companhia podem ter seu fluxo de caixa 
e resultados operacionais impactados adversamente e de forma relevante. 
 
Na ocorrência dos eventos descritos no parágrafo acima, as UTEs poderão incorrer em diferentes custos, 
penalidades e consequências contratuais e regulatórias, tais como:  
 

(i) pagamento de ressarcimento às distribuidoras de energia elétrica por geração abaixo do 
despacho exigido pelo ONS (ADOMP), calculado pela CCEE com base na diferença entre o PLD 
e o CVU das usinas e aplicado no valor de Receita Fixa e Receita Variável das mesmas; 

 
(ii) obrigação de adquirir energia a preço de mercado (PLD) no mercado livre para recomposição 

de lastro; 
 

(iii) pagamento de penalidade por falta de lastro (ou seja, pelo fato de a UTE não ter adquirido 
energia no mercado livre para compensar a energia contratual por esta não gerada 
diretamente);  

 
(iv) a degradação da garantia física das UTEs; e 

 
(v) no caso de falta de combustível, pagamento de penalidade calculada com base na energia não 

gerada pela falta de combustível.  
 

Em determinados casos, como indisponibilidades prolongadas, poderá ocorrer a suspensão da operação 
comercial da usina pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) com interrupção do recebimento de 
sua receita fixa prevista nos CCEARs, o que poderá afetar adversamente a condição financeira e situação 
patrimonial da Companhia.  
 
As penalidades acima descritas se aplicam indistintamente às operações das usinas que possuem CCEARs 
vigentes que são movidas (i) a gás natural, quais sejam, as UTEs Parnaíba e (ii) a carvão mineral, quais 
sejam, as usinas de Itaqui e Pecém II detidas pelas sociedades Itaqui Geração de Energia S.A. (“Itaqui”) e 
Pecém II Geração de Energia S.A. (“Pecém II”).  
 
A aplicação das penalidades depende de diversos fatores como o motivo, tempo de duração da 
indisponibilidade, montante de energia não gerado, bem como a capacidade de replicar as taxas históricas 
de sucesso na exploração, desenvolvimento e produção de gás natural nas áreas sob concessão. A 
ocorrência de quaisquer destes fatores e a subsequente aplicação das penalidades podem impactar 
negativamente e de forma relevante os negócios e os resultados financeiros das UTEs, e, por consequência, 
da própria Companhia. 
 
As estimativas de reservas de gás natural da Companhia envolvem um grau significativo de 
incerteza e estão baseadas em premissas que podem não ser precisas.  
 
A Companhia contratou a Gaffney, Cline & Associates (“GCA”), empresa independente de certificação de 
recursos e reservas no setor de petróleo e gás natural, para elaborar um relatório independente de reservas 
(“Relatório GCA”), conforme abaixo: 
 
Relatório de reservas preparado em 9 de janeiro de 2019 com data-base de 31 de dezembro de 2018.  
 
O Relatório GCA está disponível em www.ri.eneva.com.br. Para informações relativas ao Relatório GCA, vide 
o item 7.9 deste Formulário de Referência.  
 
Caso os dados geológicos e de engenharia utilizados no aferimento das reservas sejam revisados devido a 
obtenção de informação adicional durante o desenvolvimento ou produção dos campos, as reservas da 
Companhia poderão ser significativamente menores que as indicadas hoje nas estimativas de volume do 
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portfólio da Companhia e Relatório GCA.  
 

Ainda, o Relatório GCA contém informações que são baseadas em premissas e expectativas de eventos 
futuros e tendências financeiras, não sendo possível à Companhia assegurar se essas premissas serão 
observadas e se essas expectativas e tendências se concretizarão. Caso as premissas e expectativas em que 
se baseia o Relatório GCA não sejam observadas ou não venham a se concretizar, poderá haver reduções 
das reservas o que, por conseguinte, pode levar a uma depleção mais rápida dos campos ou a uma redução 
da produção futura, causando um efeito adverso sobre os resultados operacionais e condição financeira da 
Companhia.  
 
Decisões adversas em um ou mais processos administrativos e/ou judiciais em que a 
Companhia é parte podem afetar adversamente seus negócios e resultados operacionais. 
 
A Companhia e suas subsidiárias são partes em processos administrativos e judiciais, na esfera cível, 
regulatória, ambiental, trabalhista e fiscal, que são ajuizados no curso habitual dos seus negócios. A 
Companhia não pode garantir que os resultados de tais processos lhe serão favoráveis ou, ainda, que os 
riscos inerentes a tais ações estejam adequadamente provisionados. As provisões constituídas e que venham 
a ser constituídas podem ser insuficientes para fazer frente ao custo total decorrente dos processos. 
Adicionalmente, a Companhia pode estar sujeita a contingências por outros motivos que a obrigam a 

dispender valores significativos. No caso de decisões judiciais desfavoráveis à Companhia, especialmente 
em processos envolvendo valores relevantes e causas conexas, que alcancem valores substanciais ou 
impeçam a realização de negócios conforme inicialmente planejados, poderá se observar efeito adverso nos 
resultados da Companhia, bem como os negócios, a situação financeira e o valor de mercado das ações da 
Companhia podem ser adversamente afetados.  

 
Especificamente com relação a contingências envolvendo a Lei Anticorrupção Brasileira, a UTE Porto de 
Itaqui é parte em ação civil pública de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado 
do Maranhão, sob a alegação de que foram praticados atos de improbidade para a emissão da licença 
ambiental em favor da UTE Porto de Itaqui para a instalação de usina termoelétrica, visto que tal licença 
fora concedida sem a emissão da certidão de uso e ocupação do solo, em desconformidade com a legislação 
ambiental vigente. 
 
Para mais informações sobre os processos administrativos e judiciais relevantes em que a 
Companhia é parte, vide itens 4.3 a 4.7 deste Formulário de Referência. 
 
 
A Companhia possui passivos significativos e pode não ser capaz de alongar o prazo de 
vencimento das dívidas de suas subsidiárias, refinanciar a sua dívida atual e/ou de obter novos 
empréstimos e financiamentos a custos atrativos. 
 
A Companhia e suas subsidiárias possuem empréstimos e financiamentos em valores significativos. Caso a 
Companhia não obtenha êxito no alongamento do prazo de vencimento das dívidas de suas subsidiárias 
e/ou renegociação ou substituição de tais dívidas por novos empréstimos e financiamentos em condições 
mais atrativas, a Companhia poderá ter a rentabilidade dos seus negócios e a sua geração de fluxo de caixa 
comprometidos. Para informações sobre os empréstimos e financiamentos da Companhia, vide os itens 3.1 
e 10.1(f) deste Formulário de Referência. 
 
Ainda, caso o fluxo de caixa operacional da Companhia seja insuficiente para arcar com as obrigações de 
principal e juros da sua dívida, e se, por qualquer razão, houver dificuldade para acessar o mercado de 
capitais e ou realização de eventuais captações junto aos seus atuais acionistas e/ou novos investidores, a 
capacidade da Companhia de cumprir suas obrigações de pagamento de principal e juros do seu 
endividamento pode ser comprometida, o que poderá impactar (i) o atendimento do cronograma de 
pagamento de longo prazo da dívida da Companhia acordado no contexto do seu processo de recuperação 
judicial concluído em 2016 (“Créditos Concursais”) e, por conseguinte, (ii) os seus resultados e o 

cumprimento de seu plano de negócios e gestão. Para mais informações sobre o processo de recuperação 
judicial da Companhia ver o item 6.5 deste Formulário de Referência.  
 
No caso de eventual insuficiência de recursos para fazer frente ao endividamento da Companhia e de Eneva 
Participações S.A. (“Eneva Participações”), e caso não seja possível a renegociação pela Companhia 
diretamente junto aos seus credores, ressalta-se que a Companhia e a Eneva Participações não poderão se 
valer, até 15 de maio de 2020, de nova recuperação judicial para reestruturação de suas dívidas, nos termos 
do prazo previsto na Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, conforme alterada (“Lei 11.101/2005”). 
Dessa forma, caso seja inadimplido o pagamento do saldo remanescente dos Créditos Concursais, os 
credores poderão (i) ajuizar uma execução de título judicial (a decisão homologatória do Plano de 
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Recuperação Judicial) para satisfação do crédito; e/ou (ii) requerer a falência da Companhia e da Eneva 
Participações com base no artigo 94 da Lei n° 11.101/2005. 

 
Em vista do acima exposto, caso a Companhia não seja capaz de arcar com o pagamento do principal ou 
juros do seu endividamento nos termos acordados, os negócios da Companhia e sua situação financeira 
poderão ser afetados de modo adverso.  
 
Os contratos financeiros da Companhia possuem diversas obrigações (covenants), dentre as 
quais restrições à capacidade de endividamento e a distribuição de dividendos e juros sobre 
capital próprio. Eventual inadimplemento dessas obrigações pode afetar adversamente e de 
forma relevante a Companhia e os seus acionistas.  
 
A Companhia e suas subsidiárias estão sujeitas a certas cláusulas e condições das escrituras de emissão de 
debêntures, dos contratos de empréstimo e dos financiamentos existentes que restringem sua autonomia e 
capacidade de contrair novos empréstimos. Na hipótese de descumprimento de qualquer disposição dos 
respectivos contratos, tornar-se-ão exigíveis os valores vincendos (principal, juros e multa) objeto dos 
referidos contratos, além de se desencadear o vencimento antecipado cruzado (“cross acceleration”) de 
outras obrigações da Companhia e de suas subsidiárias (garantidas pela Companhia). No caso de 
descumprimento de obrigações contratuais pela Companhia ou por suas subsidiárias, ou no caso de 

vencimento antecipado de qualquer de seus contratos financeiros, a Companhia e/ou as suas subsidiárias 
poderão não ser capazes de liquidar o saldo devedor antecipadamente vencido, o que poderá ter um impacto 
adverso relevante nos negócios e na situação financeira da Companhia.  
 
Além disso, a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio pelas subsidiárias da Companhia é 
fonte primordial de receita para a mesma, de modo que a Companhia depende dessas distribuições para 
distribuir dividendos aos seus acionistas. Não obstante, determinados contratos financeiros de que a 
Companhia e as sociedades controladas são parte impõem, entre outras restrições, a proibição de 
pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio. Tal restrição, quando imposta às sociedades 
controladas, pode reduzir uma fonte essencial de recursos da Companhia, impactando negativamente e de 
forma relevante os seus resultados, liquidez e condição financeira e o pagamento de dividendos aos 
acionistas. Para mais informações sobre os referidos contratos, vide os itens 3.4, 10.1(f) e 18.12 deste 
Formulário de Referência.  
 
Por fim, alguns desses contratos financeiros da Companhia e suas subsidiárias possuem garantias reais 
outorgadas para garantir o pagamento da totalidade da obrigação financeira. Em alguns casos, há alienação 
fiduciária de ações de emissão das subsidiárias da Companhia e respectivos equipamentos, além de cessão 
fiduciária de recebíveis e direitos emergentes relacionados aos principais contratos. Para mais informações 
sobre os contratos financeiros da Companhia que possuem as garantias acima mencionadas, vide os itens 
10.1(f) e 18.12 deste Formulário de Referência.  
 
Em caso de vencimento antecipado dessas obrigações ou no vencimento final sem que as respectivas 
obrigações garantidas tenham sido devidamente quitadas, os credores poderão excutir as garantias acima 
mencionadas. Caso tais garantias sejam excutidas, os resultados operacionais e a condição financeira da 
Companhia serão adversamente afetados.  
 
A Companhia pode ser incapaz de manter ou renovar todas as licenças, concessões e 
autorizações, inclusive ambientais, necessárias para as suas operações atuais, bem como obter 
licenças necessárias à implementação e operação de novos projetos.  
 
As atividades da Companhia estão sujeitas à obtenção de diversas licenças, autorizações e concessões 
perante diferentes agências e órgãos públicos, inclusive agências governamentais e autoridades com 
jurisdição sobre o meio ambiente, como, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos 
Naturais Renováveis (“IBAMA”), a Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Maranhão (“SEMA”), a Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente do Ceará (“SEMACE”), o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiental do Estado do Rio Grande do Norte (“IDEMA”) e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas 
(“IPAAM”), além de outros órgãos governamentais brasileiros. Além disso, vários contratos firmados pela 
Companhia, em razão do seu objeto, também requerem a manutenção de tais licenças, autorizações e 
concessões. 
 
Não é possível assegurar que a Companhia será capaz de manter, renovar, ou obter tempestivamente, todas 
as licenças, autorizações e concessões necessárias para manter as operações relacionadas a suas atividades. 
A falta de licenças, autorizações ou concessões necessárias para as operações da Companhia, inclusive nos 
casos em que essas tenham sido obtidas e posteriormente contestadas, ou caso tenham vencido ou expirado 
sem posterior renovação, poderá afetar substancial e adversamente os negócios, a situação financeira e os 
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resultados operacionais da Companhia, sem prejuízo das penalidades aplicáveis de acordo com a respectiva 
regulamentação segundo a qual tais licenças e autorizações são necessárias. 

 
Adicionalmente, é possível que a Companhia necessite obter novas licenças, autorizações e concessões 
perante órgãos públicos, especialmente em razão da implementação e desenvolvimento de novos projetos. 
A Companhia não pode garantir se ou quando será capaz de obter todas as licenças, autorizações e 
concessões que venham a se tornar necessárias, especialmente para a instalação e operação de novos 
projetos. As agências governamentais ou outras autoridades podem, ainda, atrasar de maneira significativa 
a emissão das licenças, autorizações e concessões necessárias para o desenvolvimento dos negócios da 
Companhia, causando atrasos em cronogramas de implantação de projetos. Adicionalmente, as exigências 
formuladas por tais agências governamentais ou outras autoridades, para cumprimento dos requisitos 
necessários para a obtenção das licenças, autorizações e concessões podem representar um aumento dos 
custos das operações e projetos. 
 
Além disso, se essas licenças e autorizações ambientais forem revogadas ou canceladas, não forem 
renovadas tempestivamente ou concedidas, forem emitidas com a inclusão de condicionantes ambientais 
desfavoráveis para a Companhia ou, ainda, forem emitidas com um atraso significativo ao previsto pela 
Companhia, os seus negócios e resultados operacionais e financeiros poderão ser afetados de maneira 
adversa. 

 
A Companhia pode não ser capaz de executar integralmente sua estratégia de negócios. 
 
A Companhia conta atualmente com projetos em estudo, além de campanhas exploratórias de gás natural 
em andamento, estando sujeita, portanto, a riscos e incertezas relativos à implementação de sua estratégia 
de negócios, pois a condução desses projetos dependerá do seu planejamento estratégico, da correta 
adoção de estratégias comerciais, financeiras, ambientais e logísticas, todas igualmente necessárias ao 
desempenho de suas operações.  
 
A Companhia pode não ser bem-sucedida na execução da sua estratégia de negócios devido a 
impossibilidade de, dentre outros: (i) concluir seus atuais e futuros projetos sem atrasos ou custos 
adicionais; (ii) expandir suas operações com disciplina financeira; (iii) levantar recursos financeiros adicionais 
dentro dos termos previstos; e (iv) manter níveis desejados de eficiência operacional. Nesse cenário, a 
efetiva produtividade, investimentos, custos operacionais e estratégia de negócios da Companhia poderão 
se revelar substancialmente menos favoráveis do que aqueles estimados. Caso a Companhia não execute a 
sua estratégia de negócios nos termos originalmente esperados, a sua capacidade econômica e financeira 
poderá ser afetada de forma adversa.  
 
A Companhia é responsável por quaisquer perdas e danos causados a terceiros em decorrência 
de falhas na geração de energia oriunda de suas usinas ou interrupções ou distúrbios que não 
possam ser atribuídos a nenhum agente identificado do setor elétrico, e os seguros contratados 
podem ser insuficientes para cobrir estas perdas e danos. 
  
Com relação às atividades de geração de energia, a Companhia e suas subsidiárias podem ser 
responsabilizadas por: (i) perdas e danos causados a terceiros em decorrência de falhas na operação das 
usinas, que acarretem em interrupções ou distúrbios aos sistemas de distribuição e/ou transmissão; ou (ii) 
interrupções ou distúrbios aos sistemas de distribuição e/ou transmissão que não possam ser atribuídos a 
nenhum agente identificado do setor elétrico. 
 
O valor das indenizações no caso do item (ii) acima, bem como o critério de identificação do agente causador 
é realizado em conformidade com as disposições constantes dos procedimentos de rede estabelecidos pelo 
ONS e homologados pela ANEEL e poderá acarretar efeito negativo para a condução dos negócios das 
subsidiárias da Companhia, e por consequência afetar os resultados operacionais e situação financeira da 
Companhia. 
 
As atividades de E&P da Companhia e as operações de usinas envolvem diversos riscos e os 
seguros contratados podem ser insuficientes para cobrir eventuais perdas e danos decorrentes 
desses riscos. 

  
O desempenho das atividades de E&P e das operações de usinas por subsidiárias da Companhia envolvem 
diversos riscos, dentre os quais, o risco de vazamentos, explosões em dutos e poços exploratórios e 
desastres ambientais e geológicos. Esses e outros eventos imprevisíveis ou acidentes podem resultar em (i) 
lesões corporais, mortes e/ou danos severos ao meio ambiente, exigindo que a Companhia faça dispêndios 
com indenizações, penalidades ou multas, contenção, limpeza e reparação do dano; bem como (ii) danos 
em equipamentos e responsabilização no âmbito cível, criminal e administrativo. Ainda, a atividade de 

PÁGINA: 28 de 464

Formulário de Referência - 2019 - ENEVA S.A Versão : 11



4.1 - Descrição dos fatores de risco 

 

produção da Companhia é atualmente realizada apenas em terra (onshore), o que pode gerar impactos 
ambientais e sociais graves no caso de eventuais acidentes, especialmente em face do risco de danos à 

saúde humana.  
 
Adicionalmente, determinados tipos de riscos, tais como guerra, caso fortuito, força maior ou interrupção 
de certas atividades, não são garantidos pelas seguradoras que atuam no mercado. Na eventualidade da 
ocorrência de qualquer um desses eventos não garantidos, a Companhia pode sofrer um revés financeiro 
para recompor e/ou reformar os ativos atingidos por eles, o que poderá comprometer suas receitas, 
investimentos e imagem. Adicionalmente, a Companhia pode ser responsabilizada judicialmente pelo 
pagamento de indenização a terceiros em decorrência de um eventual sinistro. 
 
A Companhia não pode garantir que os valores das coberturas contratadas de seguro para cobrir os riscos 
relacionados às suas subsidiárias e eventuais lucros cessantes pela interrupção das atividades serão 
adequados e/ou suficientes para garantir, na hipótese de ocorrência de um sinistro, o pagamento de todos 
os danos causados, o que pode afetar adversamente os negócios, as operações e resultados financeiros da 
Companhia.  
 
A construção, operação e ampliação das instalações e equipamentos de geração de energia 
elétrica e exploração, desenvolvimento e produção de gás natural da Companhia envolvem 
riscos significativos que podem ensejar perda de receita ou aumento de despesas.  
 
A Companhia está sujeita a impactos adversos na construção, operação e ampliação das instalações e 
equipamentos de projetos no setor de geração de energia elétrica e de exploração, desenvolvimento e 
produção de gás natural, em razão de diversos riscos, incluindo, mas não se limitando a: 
 
 aumentos nos custos de materiais, de capacidade técnica ou mão-de-obra;  
 problemas de engenharia dos projetos e disputas com empreiteiros e subempreiteiros;  
 atrasos ou negativas na concessão de licenças, alvarás ou autorizações pelas autoridades 

competentes, assim como seus respectivos cancelamentos ou revogações;  
 falhas técnicas e indisponibilidade de equipamentos; 
 indisponibilidade dos sistemas de distribuição e/ou transmissão que impossibilite a distribuição da 

energia gerada no sistema; 
 condições climáticas adversas e desastres naturais;  
 interrupção do fornecimento de combustível ou interferências hidrológicas e meteorológicas; 
 riscos geológicos ou ambientais; 
 variações nos volumes de reservas, ou as estimativas referentes aos volumes de reserva, em razão 

de dados adicionais adquiridos ao longo da perfuração de poços de desenvolvimento ou durante a 
produção dos campos de gás; 

 interrupções no trabalho, agitações sociais, greves e outras disputas trabalhistas, inclusive nos 
portos por meio dos quais a Companhia importa insumos (como por exemplo, carvão) para certos 
projetos; 

 situações ou problemas de engenharia não antecipadas na fase de projetos; 
 atrasos na construção e operação, ou custos excedentes não previstos; 
 volatilidade dos preços de insumos, incluindo carvão; 
 necessidade de altos investimentos de capital;  
 atração de capital para o desenvolvimento dos projetos; 
 aumentos nas taxas de juros no período;  
 acidente de trajeto durante a fase de implementação dos projetos; e/ou 
 indisponibilidade de financiamentos adequados.  
 
As operações das usinas termelétricas e o escoamento de gás natural dos campos em produção da 
Companhia dependem de complexa infraestrutura logística, tais como operações de desembarque portuário, 
esteiras mecânicas e gasodutos, dentre outros, os quais estão sujeitos a falhas, atrasos e interrupções que 
podem prejudicar tais operações. 
 
A ocorrência de quaisquer das hipóteses mencionadas acima ou de outros problemas que impactem a 
logística da Companhia poderá afetar adversamente a capacidade da Companhia de gerar energia e/ou 
produzir gás natural em quantidade compatível com suas obrigações e expectativas, o que pode ter um 
efeito negativo relevante sobre a sua situação financeira e resultados operacionais. 
 
Mudanças nos benefícios fiscais atuais ou futuramente existentes poderão ter efeito negativo 
relevante sobre os resultados da Companhia. 
 
Na data deste Formulário de Referência, os resultados da Companhia são impactados por determinados 
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benefícios fiscais, incluindo aquele concedido pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – 
SUDENE. A Companhia não pode garantir que os seus benefícios fiscais serão mantidos ou que não serão 

reduzidos ou contestados, caso em que a redução ou revogação de benefício fiscal poderá resultar num 
impacto adverso para os negócios, condição financeira, fluxos de caixa e resultados operacionais da 
Companhia. Para mais informações sobre os benefícios fiscais da Companhia, vide o item 7.3(c)(v) deste 
Formulário de Referência. 
 
Da mesma forma, demais benefícios fiscais (diferimento, isenção ou outro) podem não se efetivar. No caso 
de a concessão destes benefícios fiscais não se efetivar, pode haver a necessidade de desembolsos não 
previstos, fato que pode afetar de maneira adversa os negócios e resultados operacionais e financeiros da 
Companhia.  
 
Caso a Companhia não cumpra satisfatoriamente as leis e regulamentos destinados a combater 
a corrupção no Brasil, poderá ficar sujeita a multas, penalidades ou outras sanções 
administrativas, e a continuidade dos negócios da Companhia pode ser afetada.  
 
O Governo Federal promulgou, em 29 de janeiro de 2013, a Lei nº 12.846 (“Lei Anticorrupção Brasileira”) 
impondo responsabilidade objetiva às empresas, no âmbito cível e administrativo, por atos de corrupção e 
fraude à licitação, praticados por seus administradores, empregados e terceiros que atuem em seu nome. 

De acordo com a Lei Anticorrupção Brasileira, as pessoas jurídicas consideradas culpadas por atos de 
corrupção poderão ficar sujeitas a multas no valor de até 20% do faturamento bruto do exercício anterior 
ou, caso não seja possível estimar o faturamento bruto, a multa será estipulada entre R$6.000,00 e 
R$60.000.000,00. Entre outras sanções, a Lei Anticorrupção Brasileira prevê também a perda de benefícios 
ilicitamente obtidos, a suspensão de operações corporativas, confisco de ativos e dissolução da pessoa 
jurídica. 
 
Os processos de compliance e de controles internos atualmente existentes na Companhia podem não ser 
suficientes para prevenir ou detectar todas as práticas inapropriadas, fraudes ou violações à lei por qualquer 
pessoa, empregados ou administradores. A Companhia poderá descobrir casos em que falhou em cumprir 
com as leis, regulações ou controles internos aplicáveis. Se quaisquer controladas, empregados, 
administradores ou outras pessoas se envolverem em práticas fraudulentas, corruptas ou ilícitas, ou mesmo 
em qualquer violação à lei, regulação ou política interna aplicáveis, a Companhia poderá vir a sofrer ações 
coercitivas ou ser responsabilizada pela violação às referidas leis, regulamentos ou políticas de controles 
internos, o que pode resultar em penas, multas ou sanções, e afetar adversamente a cotação dos valores 
mobiliários de sua emissão, ocasionar o vencimento antecipado de determinados contratos nos quais a 
Companhia e suas controladas sejam parte, bem como afetar a imagem e reputação, a condição financeira, 
os resultados operacionais e os negócios da Companhia.  
 
A Companhia poderá não obter sucesso na manutenção de áreas e imóveis em que suas 
operações se localizam ou estão em fase de desenvolvimento, inclusive em relação a obtenção 
ou renovação de todas as licenças de operação necessárias à condução dos seus negócios, fato 
que poderá causar um efeito adverso nas suas atividades, situação financeira e resultados 
operacionais. 
 
A Companhia tem um portfólio de empreendimentos em operação, dos quais três são desenvolvidos em 
áreas próprias (Itaqui, as UTEs Parnaíba e a unidade de tratamento de gás do Complexo Parnaíba) e o 
restante desenvolvido em áreas ocupadas a título de locação, comodato, arrendamento, servidão ou direito 
real de uso (tais como as atividades de E&P desenvolvidas na Bacia do Parnaíba e Pecém II).  
 
A Companhia não garante que tais áreas não serão objeto de desapropriação, esbulho, turbação ameaça 
ou ainda que não haverá o encerramento antecipado dos contratos que legitimam a sua posse ou 
propriedade dos imóveis por ela ocupados. Caso alguma dessas hipóteses se verifique, as operações e, por 
conseguinte, a situação financeira da Companhia pode ser adversamente afetada, podendo gerar efeitos 
negativos sobre os seus negócios e resultado operacional.  
 
A Companhia não pode assegurar que as licenças e/ou alvarás necessários ao desenvolvimento das suas 
atividades, expedidos pelas prefeituras municipais competentes e pelos corpos de bombeiros, que devem 
ser obtidos e mantidos válidos para cada um dos imóveis onde são exercidas as suas atividades, serão 
regularmente mantidas em vigor ou tempestivamente renovados junto às autoridades públicas competentes. 
A não obtenção ou a não renovação de tais licenças e alvarás pode resultar na aplicação de sucessivas 
multas e, conforme o caso, no fechamento dos estabelecimentos tidos como irregulares, com interrupção 
das suas atividades. Caso ocorra o fechamento, ainda que temporário, de alguma das unidades onde são 
exercidas as atividades da Companhia, os seus negócios e resultados podem ser adversamente afetados. 
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A falta de proteção de dados pessoais pode afetar a Companhia negativamente. 
 

A Companhia gerencia e mantém dados pessoais de clientes, funcionários e fornecedores no curso normal 
do seu negócio. Divulgações não autorizadas ou violações de segurança podem sujeitar a Companhia a 
ações judiciais, bem como a penalidades que podem afetar negativamente os seus resultados operacionais, 
a sua situação financeira e as suas perspectivas. Além disso, as atividades da Companhia estão expostas a 
possíveis riscos de inobservância de políticas, conduta imprópria de funcionários ou negligência e fraude, o 
que poderá resultar em graves danos reputacionais ou financeiros.  
 
Atualmente, o tratamento de dados pessoais no Brasil é regulamentado por uma série de normas previstas 
de forma esparsa na legislação, como por exemplo a Constituição Federal, o Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014). Os esforços para proteção 
dos dados pessoais processados nos sistemas da Companhia podem não garantir que essas proteções sejam 
adequadas e que atendam às regras estabelecidas na legislação vigente.  
 
Ainda, no ano de 2017, foi sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 – “LGPD”), 
que entrará em vigor no mês de agosto de 2020 e transformará o sistema de proteção de dados pessoais 
no Brasil. A LGPD estabelece um novo marco legal a ser observado nas operações de tratamento de dados 
pessoais. A LGPD prevê, entre outros, os direitos dos titulares de dados pessoais, as bases legais aplicáveis 

à proteção de dados pessoais, os requisitos para obtenção de consentimento, as obrigações e requisitos 
relativos a incidentes de segurança e vazamentos de dados e a transferências de dados, bem como a criação 
da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Assim, a Companhia pode ter dificuldades para se adequar 
à nova legislação, tendo em vista a quantidade e complexidade de novas obrigações a serem cumpridas. 
Em caso de descumprimento da LGPD, a Companhia pode estar sujeita às sanções de advertência, obrigação 
de divulgação de incidente, eliminação de dados pessoais e multa de até 2% (dois por cento) do faturamento 
da empresa, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no 
total, a R$50.000.000 (cinquenta milhões de reais) por infração. 
 
Desta forma, ausência de medidas suficientes para proteção dos dados pessoais tratados pela Companhia, 
bem como eventual inadequação à legislação aplicável, podem resultar em custos e afetar adversamente os 
resultados da Companhia. 
 
A Companhia depende da qualificação técnica de membros de sua administração e não pode 
garantir que será capaz de reter ou substituí-los por pessoas com mesma experiência e 
qualificação. 
 
Parte do sucesso da Companhia depende do conhecimento, das habilidades e esforços de seu atual quadro 
de administradores e colaboradores chave. Se administradores ou colaboradores chave optarem por não 
mais participar da gestão dos negócios da Companhia, podemos não identificar no mercado profissionais 
igualmente qualificados para substitui-los. A perda de membros da administração e a dificuldade de contratar 
profissionais com a mesma competência e experiência poderão gerar um efeito nos negócios da Companhia, 
impactando negativamente nos seus resultados operacionais, financeiros e na sua credibilidade. 
 
Os interesses dos administradores da Companhia podem ficar excessivamente vinculados à 
cotação das ações de sua emissão, uma vez que lhes são outorgadas opções de compra de 
ações de emissão da Companhia. 
 
A Companhia possui plano de opção de compra de ações com o objetivo de permitir que, sujeito a 
determinadas condições, seus administradores adquiram ações da Companhia. 
 
A possibilidade de os administradores receberem opções de compra de ações de emissão da Companhia 
pode levar tais pessoas a ficarem com seus interesses excessivamente vinculados à cotação das ações de 
emissão da Companhia, em detrimento de suas metas de longo prazo, o que pode causar um impacto 
negativo aos negócios da Companhia. Para mais informações sobre o Programa de Opção de Compra e 
Subscrição de Ações da Companhia, ver os itens 13.4 a 13.8 e 14.3 deste Formulário de Referência.  
 
A captação de recursos adicionais por meio da emissão de certos valores mobiliários poderá 
diluir a participação acionária de investidores nas ações na Companhia. 
 
A Companhia pode, no futuro, captar recursos por meio de ofertas públicas ou privadas de ações ou valores 
mobiliários lastreados, conversíveis ou permutáveis em, ou que, por qualquer outra forma, confiram um 
direito de subscrever ou receber, ações representativas do capital social da Companhia. Tais captações de 
recursos, poderão, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 
Sociedades por Ações”), ser realizadas com exclusão do direito de preferência dos acionistas da Companhia 
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e/ou alterar o valor das ações da Companhia, o que poderá resultar na diluição de suas respectivas 
participações acionárias. 

 
Eventual processo de recuperação judicial ou falência da Companhia ou de suas subsidiárias 
pode ser conduzido em bases consolidadas.  
 
O Judiciário brasileiro ou os próprios credores da Companhia e/ou de empresas de seu grupo econômico 
podem determinar a condução de eventual processo de recuperação judicial ou falência da Companhia e/ou 
de qualquer empresa de seu grupo econômico como se fossem uma única sociedade (Teoria da Consolidação 
Substancial). Caso isso aconteça, os acionistas da Companhia poderão ser negativamente impactados pela 
perda de valor da Companhia em caso de destinação de seu patrimônio para pagamento dos credores de 
outras empresas do grupo econômico da Companhia. 
 
(b) Riscos Relacionados ao Controlador ou Grupo de Controle da Companhia 
 
A Companhia não conta com acionista ou grupo de acionistas controladores diretos e/ou indiretos. 
 
(c) Riscos Relacionados aos Acionistas da Companhia 
 

Como não há acionista controlador ou grupo de controle titular de mais que 50% do capital 
votante da Companhia, a Companhia está suscetível a alianças entre acionistas, conflitos entre 
acionistas, morosidade para aprovação de algumas matérias em sede de assembleia geral por 
ausência de quórum, e outros eventos decorrentes da ausência de um acionista controlador ou 
grupo de controle titular de mais de 50% do capital votante. 
 
Não há um acionista ou grupo controlador titular de mais que 50% do capital votante da Companhia, o que 
faz com que a Companhia esteja suscetível à formação de alianças ou acordos entre acionistas, o que pode 
vir a ter o mesmo efeito de ter um grupo de controle. Caso surja um grupo de controle e este passe a deter 
o poder decisório da Companhia, a Companhia poderá sofrer mudanças repentinas e inesperadas das suas 
políticas corporativas e estratégias, incluindo a substituição dos seus administradores. Além disso, a 
inexistência de um controlador ou grupo de controle deixa a Companhia mais vulnerável a conflitos entre 
acionistas, tentativas hostis de aquisição de controle, e outros conflitos daí decorrentes. Além disso, a 
ausência de um acionista ou grupo controlador titular de mais de 50% do capital votante pode dificultar 
certos processos de tomada de decisão, principalmente no tocante a aprovações em sede de assembleia 
geral, por ausência de quórum. 
 
Qualquer mudança repentina ou inesperada na administração da Companhia, sua política empresarial ou 
direcionamento estratégico, tentativa de aquisição de controle ou qualquer disputa entre acionistas 
concernentes aos seus respectivos direitos podem afetar adversamente os negócios e resultados 
operacionais da Companhia. 
 
(d) Riscos Relacionados às Controladas e Coligadas da Companhia 
 
Tendo em vista a Companhia se tratar de uma holding, os fatores de risco previstos nos itens 4.1 e 4.2 se 
aplicam às suas controladas e coligadas.  
 
(e) Riscos Relacionados aos Fornecedores da Companhia 
 
A Companhia conta com fornecedores de equipamentos nacionais e importados e contrata 
serviços terceirizados para a construção, operação e manutenção de seus empreendimentos. 
Caso os equipamentos adquiridos ou utilizados pelos fornecedores, ou os serviços prestados, 
não sejam executados de forma a atender a especificações e níveis mínimos de qualidade 
relativos a cada projeto, os resultados operacionais da Companhia poderão ser adversamente 
afetados. 
 
A Companhia e suas subsidiárias podem enfrentar rupturas no fornecimento de materiais, equipamentos e 
serviços no futuro. Nesse caso, a Companhia e suas subsidiárias podem não ser capazes de substituir, em 
tempo hábil, seus fornecedores ou prestadores de serviços. Tal ocorrência poderia afetar negativamente a 
execução em tempo hábil e bem-sucedida dos principais projetos da Companhia e, consequentemente, seus 
resultados operacionais e sua condição financeira. 
 
Adicionalmente, o fornecimento e a prestação de serviços com qualidade eventualmente abaixo daquela 
prevista poderão gerar o não cumprimento de condições impostas à Companhia e suas subsidiárias pela 
autoridade responsável e provocar, por exemplo, desgaste acelerado de ativos de geração elétrica, 
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acarretando em custos adicionais e interferindo no fluxo de caixa dos projetos e da Companhia, podendo 
causar um impacto adverso em sua situação financeira e seus resultados operacionais. O mesmo poderá 

acontecer no caso de suspensão ou ruptura imprevista dos contratos de fornecimento de equipamentos ou 
de prestação de serviços. 
 
Além disso, mudanças recentes na legislação trabalhista relativa à terceirização foram aprovadas e não é 
possível prever como serão regulamentadas ou interpretadas pelo poder judiciário e autoridades 
competentes. Também são imprevisíveis os impactos que tais mudanças terão sobre o mercado de trabalho 
e a remuneração dos empregados terceirizados. Se, em decorrência dessa nova legislação, a terceirização 
das atividades se tornar mais restrita ou custosa, é possível que a Companhia tenha que encontrar serviços 
alternativos de construção, operação e manutenção, o que pode afetar negativamente o seu fluxo de caixa 
e o resultado de suas operações. 
 
A Companhia pode ainda ser solidariamente responsabilizada por qualquer obrigação trabalhista ou 
previdenciária requerida judicialmente por empregados dos seus prestadores de serviços terceirizados, o 
que pode afetar a Companhia negativamente de forma relevante. 
 
A Companhia importa carvão mineral para o suprimento de suas usinas termelétricas a carvão 
e está sujeita a riscos de variação de preço, logísticas no transporte e descarregamento do 
referido insumo, que podem impactar de forma adversa o resultado operacional e financeiros 
de tais usinas. 
 
As usinas termelétricas da Companhia, Itaqui e Pecém II, importam carvão mineral para a geração de 
energia. A Companhia dispõe, atualmente, de contratos de suprimento de carvão multiorigem, com um 
único fornecedor, para as suas usinas termelétricas de Itaqui e Pecém II. O transporte e descarregamento 
do carvão até as plantas da Companhia é realizado por intermédio dos operadores portuários e terceiros, 
além de contar com instalações logísticas complexas (como a esteira transportadora em Itaqui e Pecém II). 
Eventuais impactos relevantes de preço e oferta do carvão no mercado mundial, bem como no transporte e 
logística do referido insumo podem causar efeitos adversos nos resultados financeiros e operacionais das 
usinas termelétricas de Itaqui e Pecém II, e, por conseguinte, na Companhia. 
 
A escassez de fornecedores de bens ou serviços de conteúdo local pode afetar adversamente o 
compromisso contratual de atender a determinados percentuais de conteúdo local exigidos de 
certas sociedades controladas da Companhia.  
 
As sociedades controladas da Companhia concessionárias de E&P estão sujeitas a exigências de um mínimo 
de aquisição no Brasil de bens e serviços utilizados na fase exploratória e de desenvolvimento e produção 
de seus empreendimentos, de acordo com a regulamentação brasileira e os contratos de concessão para a 
exploração e produção de gás natural firmados com a ANP. A eventual falta de disponibilidade de 
fornecedores locais, ou ainda que sejam fornecedores locais mas que não fornecem bens e serviços com 
conteúdo local, pode afetar a capacidade das sociedades controladas da Companhia em atender aos níveis 
de conteúdo local estabelecidos nos contratos de concessão já celebrados. 
 
Essa aquisição obrigatória de equipamentos e serviços de um número ainda limitado de fornecedores pode 
resultar em (i) aumento dos custos de aquisição, (ii) atrasos, e (iii) penalidades da ANP, no caso de 
descumprimento dos mínimos estabelecidos nos contratos de concessão. Os bens e serviços com conteúdo 
local podem adicionalmente ser afetados por políticas ou incentivos governamentais que influenciem de 
forma adversa sua oferta e demanda, comprometendo a capacidade da Companhia de atender os 
percentuais determinados nos referidos contratos de concessão e afetando adversamente os negócios e 
resultados financeiros da Companhia. 
 
(f) Riscos Relacionados aos Clientes da Companhia 
 
Caso a capacidade de pagamento dos clientes da Companhia se deteriore, a Companhia poderá 
não receber pagamentos por eles devidos. 
 
O recebimento de valores decorrentes das atividades da Companhia depende da contínua capacidade 
creditícia de seus clientes, bem como da capacidade da Companhia de realizar controle de risco de crédito 
e de cobrar as quantias em aberto. Se a capacidade de pagamento de seus clientes diminuir ou se a 
Companhia não conseguir realizar os controles e a cobrança de forma adequada, a Companhia poderá sofrer 
um efeito negativo relevante sobre sua situação financeira e resultados operacionais. Em 31 de dezembro 
de 2018, os valores contabilizados como saldo de contas a receber circulantes e não circulante da Companhia 
era correspondente a R$357,9 milhões.  
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(g) Riscos Relacionados aos Setores da Economia em que a Companhia Atua 
 
O setor elétrico brasileiro é vulnerável a fatores naturais, como enchentes e escassez de 
chuvas, que afetam a capacidade geradora de energia, e às restrições do sistema interligado 
de transmissão de energia no País, que impedem o maior aproveitamento do potencial de 
geração de energia brasileiro. 
 
O setor elétrico brasileiro, cuja matriz energética ainda é concentrada na geração hidrelétrica de energia, 
enfrenta uma restrição natural à expansão de sua capacidade de geração, uma vez que não é possível 
adicionar hidrelétricas ao sistema além do potencial disponível para aproveitamento. O Brasil está sujeito às 
condições hidrológicas imprevisíveis, com desvios não cíclicos da média pluviométrica. A fim de compensar 
as condições hidrológicas, manter os níveis de segurança nos reservatórios e os níveis de fornecimento de 
energia elétrica, o ONS poderá despachar (ou seja, acionar) as Usinas Termoelétricas (“UTEs”), incluindo 
aquelas operadas pelas subsidiárias da Companhia. 
 
Assim, não é possível assegurar que extensos períodos com médias pluviométricas baixas ou extremamente 
baixas não afetarão adversamente o resultado operacional da Companhia, considerando a relação dos 
índices pluviométricos com o despacho pelo ONS. Em cenários de despacho elevado, a Companhia e suas 
subsidiárias poderão enfrentar um acentuado declínio de suas reservas de gás natural prejudicando a 

exploração e desenvolvimento de novas reservas e campos de gás natural nas áreas sob concessão da 
Companhia, o que poderá acarretar em um impacto adverso nos seus negócios e operações.  
 
A demanda por energia elétrica no Brasil poderá não aumentar ou até mesmo reduzir-se, sendo, 
ainda, suprida por outros projetos de geração de energia elétrica que não os da Companhia. 
Nesses casos, os resultados financeiros e operacionais da Companhia poderão ser afetados. 
 
A demanda por energia elétrica no Brasil está sujeita a diversas variáveis, incluindo a taxa de crescimento 
econômico, PIB e incentivos regulatórios. Dessa forma, o crescimento ou manutenção da demanda por 
energia elétrica poderá não ocorrer ou ser inferior ao inicialmente estimado. Nesse caso, as UTEs existentes 
e os futuros projetos podem não ser despachadas pelo ONS, o que poderá afetar negativamente o fluxo de 
caixa e os resultados financeiros das subsidiárias e, consequentemente, os da Companhia. 
 
Da mesma forma, caso um eventual aumento da demanda seja superior ao aumento estimado pela 
Companhia, tal demanda excedente poderá ser atendida por outros projetos de geração de energia elétrica 
de terceiros que já estejam em operação ou que venham a entrar em operação no futuro. 
 
Tendo em vista o exposto acima, poderá haver a redução da receita variável estimada da Companhia 
(atrelada à taxa de despacho mensal de determinada usina e os reembolsos das despesas relacionadas) ou 
o impedimento para a implementação de novos projetos, o que, por conseguinte, poderá afetar 
adversamente os resultados financeiros e a estratégia da Companhia.  
 
As atividades da Companhia e suas controladas demandarão investimentos de capital e 
despesas de manutenção substanciais, que a Companhia e suas controladas poderão não ser 
capazes de suportar. 
 
Para manter as operações da Companhia para produção de energia elétrica e exploração e produção de gás 
natural, pode ser necessário substancial investimento de capital. A Companhia e suas subsidiárias 
necessitarão de capital para, entre outras finalidades, gerenciar ativos, adquirir novos equipamentos, manter 
as condições operacionais dos equipamentos existentes, financiar custos operacionais, obter direitos de 
titularidade, licenças e autorizações, bem como para assegurar o cumprimento da legislação e 
regulamentação ambientais. Na medida em que os recursos financeiros gerados internamente e aqueles 
decorrentes de empréstimos e financiamentos contratados sejam insuficientes para financiar a necessidade 
de capital da Companhia e de suas subsidiárias, será preciso obter recursos adicionais por meio de 
endividamento e/ou emissão de valores mobiliários. Esse tipo de financiamento poderá não estar disponível 
ou, se estiver, poderá não estar disponível em termos aceitáveis.  
 
Os futuros financiamentos da dívida da Companhia e de suas subsidiárias, se disponíveis, poderão resultar 
em maiores despesas com o serviço e amortização da dívida, aumento do nível de alavancagem e diminuição 
da receita disponível para financiar novas aquisições e a expansão dos negócios. Ademais, futuros 
financiamentos da dívida poderão limitar a capacidade de suportar pressões competitivas e sujeitar a 
Companhia e suas subsidiárias a maior vulnerabilidade em períodos de crise econômica. Se a Companhia e 
suas subsidiárias não forem bem-sucedidas ao gerar ou obter suficiente capital adicional no futuro, poderão 
ser forçadas a reduzir ou adiar despesas de capital, vender ativos ou reestruturar ou refinanciar seu 
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endividamento, o que representará efeito negativo relevante sobre a situação financeira e resultados 
operacionais da Companhia. 

 
O desenvolvimento de novos projetos de geração de energia elétrica da Companhia depende 
do cenário futuro de preços da energia elétrica e, ainda, cenário de demanda, regulação e 
evolução tecnológica, que poderá diferir significativamente do cenário atual de mercado.  
 
Os investimentos da Companhia em novos projetos de geração de energia elétrica são baseados em cenários 
que levam em consideração variáveis futuras de demanda, expectativa de despacho e preço da energia 
elétrica, sendo que, podem não ocorrer ou ser consideravelmente desfavoráveis à realização de novos 
investimentos a retornos atrativos.  
 
Nessa hipótese, os futuros projetos podem não ser despachadas pelo ONS conforme o projetado pela 
Companhia, o que poderá implicar em uma redução de sua receita variável estimada (atrelada à taxa de 
despacho mensal de determinada usina e os reembolsos das despesas relacionadas), e poderá afetar 
adversamente o seu fluxo de caixa o resultado esperado para cada projeto. 
 
Ademais, a projeção de cenários futuros desfavoráveis pode significar a interrupção temporária do 
desenvolvimento de novos projetos. 

 
As atividades de exploração, desenvolvimento e produção gás natural estão sujeitas a riscos 
operacionais específicos que podem ser afetados por uma variedade de fatores.  
 
As atividades de exploração, desenvolvimento e produção gás natural estão sujeitas a riscos operacionais 
específicos, tais como dificuldade de aquisição e interpretação de dados geológicos, falhas de equipamentos 
para fins relacionados a exploração, desenvolvimento, produção e logística, questões ambientais, e outras 
incertezas, incluindo aquelas relativas às características físicas de um campo de gás natural. A ocorrência 
de incidentes associados a estes riscos ou a outros riscos inerentes à atividade de exploração, 
desenvolvimento e produção de gás natural pode resultar em acidentes, danos pessoais, danos ambientais 
graves com despesas decorrentes de indenização, despesas com correção de falhas geradoras de tais danos, 
contenção, limpeza e reparação e danos aos equipamentos e responsabilidade em processos criminais, cíveis 
e administrativos. 
 
As operações de E&P da Companhia poderão ser reduzidas, adiadas ou canceladas em consequência de 
condições meteorológicas, problemas mecânicos, tais como explosões, derrames ou vazamentos de 
hidrocarbonetos, faltas ou atrasos na entrega de equipamentos e necessidades de atendimento a exigências 
regulatórias, judiciais e governamentais. Em qualquer destas hipóteses, a Companhia poderá incorrer em 
perdas significativas e interromper as operações de suas subsidiárias, causando danos à sua reputação e 
afetando de forma adversa os seus resultados financeiros e operacionais. 
 
(h) Riscos Relacionados à Regulação dos Setores em que a Companhia Atua 
 
A extensa legislação e regulamentação governamental sobre o setor elétrico e eventuais 
alterações na regulamentação do setor elétrico podem afetar os negócios e resultados da 
Companhia.  
 
As atividades desempenhadas pelas subsidiárias da Companhia geradoras de energia elétrica, assim como 
dos seus concorrentes, são regulamentadas e fiscalizadas pela ANEEL, a qual implementa as diretrizes do 
Ministério de Minas e Energia (“MME”), órgão do Governo Federal responsável pela condução das políticas 
energéticas do país. As instituições do setor elétrico brasileiro têm, historicamente, exercido um grau 
substancial de influência sobre os seus negócios, incluindo sobre a produção de energia, que segue o 
despacho centralizado realizado pelo ONS. O MME e a ANEEL têm poderes discricionários para implementar 
e alterar políticas, interpretações e normas aplicáveis a diversos aspectos das atividades das subsidiárias da 
Companhia, especialmente aspectos operacionais, de manutenção, de segurança, bem como aspectos 
relacionados à remuneração e fiscalização de tais atividades. Qualquer medida regulatória significativa por 
parte das autoridades competentes poderá impor um ônus relevante sobre as atividades desempenhadas 
pelas subsidiárias da Companhia e causar um efeito adverso relevante à Companhia. 
 
As empresas atuantes no setor elétrico, em particular as companhias geradoras de energia, estão sujeitas 
a uma rigorosa legislação ambiental nas esferas federal, estadual e municipal no tocante, dentre outros, a 
emissões atmosféricas, descarte de resíduos e às intervenções em áreas especialmente protegidas. As 
agências governamentais ou outras autoridades podem editar novas regras mais rigorosas ou adotar 
interpretações mais restritivas das leis e regulamentos existentes, que podem obrigar as empresas do setor 
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de energia elétrica a empregar recursos adicionais na adequação ambiental, inclusive na obtenção de 
licenças ambientais para instalações e equipamentos anteriormente não sujeitos a licenciamento ambiental.  

 
As principais atividades comerciais, a implementação da estratégia de crescimento e a condução das 
atividades pelas subsidiárias da Companhia podem ser afetadas de forma adversa por ações 
governamentais, dentre as quais: (i) alteração na legislação aplicável aos seus respectivos negócios; (ii) 
imposição de critérios mais rigorosos para a qualificação em licitações futuras, o que, por conseguinte, 
poderá impactar de forma adversa a situação econômica e financeira da Companhia; e (iii) a descontinuidade 
e/ou mudanças nos programas de concessão e emissão de autorização por parte do Governo Federal. 
 
Adicionalmente, a Companhia não pode assegurar quais ações serão tomadas pelos Governos Federal, 
estaduais e/ou municipais no futuro e em que medida tais ações poderão afetar negativamente as atividades 
das subsidiárias da Companhia e os seus resultados operacionais. Caso a Companhia seja obrigada a 
proceder de maneira substancialmente diferente daquela estabelecida em seu plano de negócios, seus 
resultados financeiros e operacionais poderão ser adversamente afetados. 
 
As operações da Companhia operando na exploração e produção de gás natural estão sujeitas 
a extensa regulamentação.  
  

As atividades de exploração e produção de gás natural estão sujeitas a extensa regulamentação e 
intervenção do Governo Federal em questões como o interesse na concessão de exploração e produção, a 
imposição de obrigações específicas de perfuração e exploração, restrições à produção, tributação e 
desapropriação ou cancelamento de direitos contratuais. O cumprimento da regulamentação governamental 
pode acarretar no dispêndio significativo de recursos pela Companhia, incluindo, mas não se limitando, com 
relação às seguintes matérias: (i) licenças para operações de perfuração, para a instalação de dutos e 
facilidades de produção e licenças de operação; (ii) unitização de acumulações de gás natural; (iii) política 
de conteúdo local; (iv) cumprimento de regulamentações específicas do setor desenvolvidas pela a ANP e 
sujeitas a auditorias de verificação e (v) tributação, em particular devido ao fato das autoridades fiscais 
competentes continuarem a aprovar novas regras sujeitas a interpretações e eventuais litígios. 
  
Sob essas leis e regulamentos, há responsabilidade potencial para danos pessoais, danos à propriedade, 
danos à coletividade e outros danos. A não observância a tais leis e regulamentos também pode resultar na 
suspensão ou término das operações e na sujeição a penalidades administrativas, cíveis e criminais por 
parte da Companhia. Além disso, tais leis e regulamentos, assim como sua interpretação, podem ser 
alteradas de tal forma a aumentar substancialmente os custos incorridos pela Companhia.  
 
Adicionalmente, a Companhia não pode assegurar quais ações serão tomadas pelo Governo Federal, 
estaduais e/ou municipais no futuro e em que medida tais ações poderão afetar negativamente as atividades 
da Companhia e os seus resultados operacionais. Caso a Companhia seja obrigada a proceder de maneira 
substancialmente diferente daquela estabelecida em seu plano de negócios, seus resultados financeiros e 
operacionais poderão ser adversamente afetados. 
 
O quadro regulatório sob o qual operam as subsidiárias da Companhia atuantes no setor de 
geração de energia elétrica está sujeito a contestação judicial. 
 
O Governo Federal implementou mudanças fundamentais na regulamentação do setor elétrico em 2004, por 
meio da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, conforme alterada (“Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico”). 
Ações de inconstitucionalidade relativas à referida regulamentação ainda estão pendentes perante o 
Supremo Tribunal Federal. Se as leis vigentes forem declaradas, em todo ou em parte, inconstitucionais, 
isso terá consequências incertas quanto à validade da regulamentação existente e ao desenvolvimento 
posterior do quadro regulamentar. O desfecho das ações judiciais pode ter impacto adverso sobre os 
negócios e resultados operacionais da Companhia. Para mais informações sobre a Lei do Novo Modelo do 
Setor Elétrico, vide o item 7.5(a) deste Formulário de Referência. 
 
A Companhia não é e não será proprietária de quaisquer reservas de gás natural no subsolo do 
Brasil e depende de concessões federais para realizar as atividades de E&P. O descumprimento 
dos contratos de concessão ou alterações regulatórias podem vir a afetar adversamente a 
Companhia. 
 
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, a União Federal é proprietária de todas as 
acumulações de petróleo e gás natural no subsolo do Brasil, podendo contratar o exercício das atividades 
de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural mediante contratos de concessão, 
precedidos de licitação, na forma estabelecida na Lei nº 9.487, de 6 de agosto de 1997 (“Lei do Petróleo”), 
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ou contratos sob o regime de partilha de produção, na forma estabelecida pela Lei nº 12.351, de 22 de 
dezembro de 2010. 

 
A Companhia é proprietária do produto da exploração das jazidas de petróleo e gás natural na qualidade de 
concessionária, tendo adquirido o direito exclusivo de explorar, desenvolver e produzir as reservas 
descobertas em determinadas áreas de concessão e de arrendamento, nos termos dos contratos de 
concessão firmados com a ANP.  
 
O acesso a reservas de gás natural é essencial para a geração sustentada de receita, sendo que, no caso 
da Companhia, essencial para o suprimento de combustível para parcela significativa de seu parque térmico. 
A operação da Companhia e sua capacidade futura de gerar receita seria afetada adversamente se a União 
Federal restringisse ou impedisse a exploração e a produção dessas reservas de gás natural. 
 
Além disso, a Companhia, como concessionária de E&P possui obrigações e compromissos vigentes 
decorrentes dos contratos de concessão, tal qual previstos nos Planos de Avaliação de Descoberta (“PADs”), 
nos Planos de Desenvolvimento (“PDs”) e nos Programas Exploratórios Mínimos (“PEM”), apresentados à 
ANP, os quais deverão ser cumpridos, mesmo que os projetos sejam considerados pouco atrativos do ponto 
de vista comercial, sob pena de aplicação de sanções administrativas, que variam de penalidades pecuniárias 
à perda da área ou término antecipado do respectivo contrato de concessão.  

 
Caso a Companhia não seja capaz de replicar as taxas históricas de sucesso na exploração, desenvolvimento 
e produção de gás natural nas áreas sob concessão, a operação das subsidiárias da Companhia que atuam 
na geração de energia elétrica poderá ser comprometida adversamente, bem como, a Companhia e suas 
subsidiárias poderão incorrer em penalidades pela ANP e/ou ANEEL 
 
Adicionalmente, conforme previsto na legislação brasileira, a execução de tais compromissos e o 
cumprimento de tais obrigações podem ser exigidos pela ANP, mesmo que não sejam mais ou deixem de 
ser viáveis do ponto de vista financeiro e logístico no planejamento estratégico de curto prazo das sociedades 
controladas da Companhia.  
 
Dessa forma, caso a Companhia venha a não honrar os compromissos assumidos no âmbito dos PADs e dos 
PDs ou as obrigações decorrentes do PEM, bem como caso tais compromissos e obrigações, ainda que não 
viáveis sob o ponto de vista comercial, financeiro e logístico venham a ser exigidos pela ANP, a situação 
econômica e financeira da Companhia e, por conseguinte, a própria Companhia, poderá ser afetada de 
forma adversa.  
 
A revogação das autorizações para geração termelétrica e perda das concessões de E&P pelas 
sociedades controladas da Companhia podem gerar prejuízos significativos nos resultados da 
Companhia. 
 
A legislação aplicável, em especial a Resolução Normativa ANEEL n° 63, de 12 de maio de 2004 (“REN n° 
63/04”), e as portarias autorizativas do MME estabelecem que as autorizações da Companhia para geração 
de energia termelétrica poderão ser revogadas nas seguintes hipóteses: (i) produção e comercialização de 
energia elétrica em desacordo com a legislação específica; (ii) descumprimento de cronogramas, obrigações 
e encargos decorrentes da autorização; (iii) transferência a terceiros de qualquer bens e das unidades 
geradoras de energia elétrica sem prévia autorização da ANEEL, quando aplicável; (iv) descumprimento de 
notificação da fiscalização para regularizar a exploração do empreendimento objeto da autorização, quando 
for o caso; (v) desativação da Central Geradora Termelétrica; (vi) não recolhimento de multa decorrente de 
penalidade imposta à autorizatária; (vii) desligamento do agente da CCEE por inadimplemento, entre outras.  
 
A revogação da autorização para geração termelétrica poderá acarretar na rescisão dos CCEARs das 
subsidiárias da Companhia, que responderão pelas perdas e danos e pelo pagamento de multa por rescisão, 
arcando com todas as indenizações e compensações cabíveis. A rescisão dos CCEARs e/ou revogação da 
autorização não acarretará para a ANEEL, em nenhuma hipótese, qualquer responsabilidade quanto a 
encargos, ônus, obrigações ou compromissos assumidos pela autorizada com relação a terceiros, inclusive 
aquelas relativas aos seus empregados. 
 
Já os contratos de concessão para exploração e produção de petróleo e gás natural da Companhia e a 
Portaria ANP nº 234/2003 estabelecem o seu término antecipado nos seguintes casos: (i) impossibilidade 
de cumprimento, pelo concessionário, das obrigações contratuais por fato da administração ou fato do 
príncipe; (ii) descumprimento, pelo concessionário, das obrigações contratuais no prazo fixado pela ANP; 
ou (iii) recuperação judicial ou administrativa, sem a apresentação de um plano de recuperação aprovado e 
capaz de demonstrar à ANP capacidade econômica e financeira para integral cumprimento de todas as 
obrigações contratuais e regulatórias.  
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Caso a concessão para exploração e produção de petróleo e gás natural seja extinta pela ANP, a Companhia 

responderá pelas perdas e danos decorrentes de seu inadimplemento e da resolução, arcando com todas 
as indenizações e compensações cabíveis e as áreas da concessão deverão ser devolvidas para o Poder 
Concedente. A devolução de áreas da concessão, assim como a reversão de bens, não implicará ônus de 
qualquer natureza para a União ou para a ANP, nem conferirá ao concessionário qualquer direito de 
indenização pelos serviços, poços, imóveis e bens reversíveis, os quais passarão à propriedade da União e 
à administração da ANP.  
 
Desta forma, a revogação das autorizações para geração termelétrica e/ou perda das concessões para 
exploração e produção de gás natural, assim como a imposição de penalidades associadas a tais situações 
poderão gerar significativos impactos adversos nos resultados da Companhia e afetar adversamente sua 
capacidade de pagamento e cumprimento de obrigações financeiras. 
  
A ANEEL e a ANP poderão impor penalidades às subsidiárias da Companhia por 
descumprimento de obrigações previstas nas autorizações, CCEARs, contratos de concessão e 
nas leis e regulamentos setoriais.  
 
A Companhia e suas subsidiárias estão sujeitas a sanções administrativas impostas pela ANEEL e/ou a ANP 

em razão de eventuais descumprimentos de obrigações previstas nas autorizações, contratos de concessão 
e nas leis e regulamentos setoriais. 
 
No caso do setor elétrico, a ANEEL poderá impor as seguintes penalidades às subsidiárias da Companhia 
por descumprimento de qualquer disposição de suas respectivas autorizações e da legislação setorial, nos 
termos da REN n°. 63/04:  
 
 advertências; 
 multas, por infração, de até 2% sobre o valor estimado da energia produzida nos últimos doze meses 

anteriores à data da respectiva infração;  
 interdição das instalações; 
 embargos de obras à construção de novas instalações ou equipamentos; 
 restrições à operação das instalações e equipamentos existentes; 
 suspensão temporária da participação em processos de licitação para novas concessões, permissões 

ou autorizações, bem como impedimento de contratar com a ANEEL e de receber autorização para 
serviços e instalações de energia elétrica, alcançando inclusive o acionista controlador da infratora; 
e 

 revogação da autorização.  

 
A ANP, no caso de descumprimentos das obrigações legais, regulatórias e contratuais, poderá, ainda, aplicar 
sanções administrativas e pecuniárias estabelecidas nos contratos de concessão e na Portaria ANP nº 
234/2003, que podem variar desde advertência, multas e suspensão temporária do exercício das atividades 
e/ou do direito de participar de futuras licitações para obtenção de novas concessões e de contratar com a 
ANP, a interdição até a rescisão de contrato de concessão aplicável. 
 
Qualquer das penalidades elencadas acima que venham a ser impostas tanto pela ANEEL quanto pela ANP 
poderão ter um efeito material adverso na condição financeira e nos resultados operacionais da Companhia. 
 
Alterações na legislação e interpretações divergentes e/ou mudanças na interpretação da 
legislação tributária podem representar um efeito adverso sobre a condição financeira da 
Companhia. 
 
O governo brasileiro tem implementado diversas alterações nos regimes fiscais que podem afetar 
adversamente a Companhia. Essas alterações incluem mudanças nas alíquotas vigentes, revogação de 
benefícios fiscais e criação de tributos, encargos setoriais, taxas e, ocasionalmente, o recolhimento de 

contribuições temporárias relacionadas a propósitos governamentais específicos. Algumas dessas mudanças 
podem resultar em aumentos da carga tributária, afetando negativamente os resultados da Companhia. 
Além disso, algumas leis fiscais podem ser interpretadas de forma controversa pelas autoridades fiscais, 
sendo a Companhia afetada no caso de uma interpretação diferente daquela utilizada por ela para o 
desenvolvimento de suas atividades. Caso tais alterações ou mudanças nas interpretações ocorram, os 
resultados financeiros e operacionais da Companhia podem ser adversamente afetados. Para informações 
sobre os benefícios fiscais vigentes aplicáveis à Companhia, ver o item 7.3(c)(v) deste Formulário de 
Referência.  
 
(i) Riscos Relacionados aos Países Estrangeiros em que a Companhia Atua 
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A Companhia atua somente no mercado brasileiro. 

 
(j) Riscos Relacionados a Questões Socioambientais  
 
A ocorrência de danos ambientais envolvendo as atividades da Companhia e suas controladas 
pode sujeitá-las ao pagamento de substanciais custos de recuperação ambiental, inclusive 
indenizações e sanções, que podem afetar adversamente a sua imagem os seus negócios e o 
valor de mercado de suas ações. 
 
As atividades dos setores de geração de energia elétrica e exploração e produção de petróleo e gás podem 
causar significativos impactos e danos ao meio ambiente. A legislação ambiental impõe responsabilidade 
objetiva e solidária àquele que direta ou indiretamente causar degradação ambiental e, portanto, o dever 
de reparar ou indenizar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados, independentemente 
de dolo ou culpa. A legislação ambiental também prevê a desconsideração da personalidade jurídica da 
empresa poluidora, podendo atribuir responsabilidade pessoal aos administradores e eventualmente a 
acionistas, para viabilizar o ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Como 
consequência, a Companhia, seus acionistas e administradores poderão ser obrigados a arcar com o custo 
da reparação ambiental. O pagamento de indenizações ambientais substanciais ou despesas relevantes 

incorridas para custear a recuperação do meio ambiente poderá impedir, ou levar a Companhia a retardar 
ou redirecionar planos de investimento em outras áreas, o que poderá afetar adversamente os negócios da 
Companhia e suas operações, bem como trazer eventuais prejuízos aos acionistas e administradores. Além 
disso, a ocorrência de danos ambientais graves – em especial, casos envolvendo danos à saúde humana, 
mortandade de animais, contaminação (solo e águas subterrâneas) e degradação significativa da flora – 
pode trazer riscos à imagem da Companhia.   
 
Ainda, considerando que a legislação brasileira prevê responsabilidade objetiva e solidária ao causador dos 
danos ao meio ambiente, a Companhia e suas subsidiárias podem ser chamadas a responder no caso de 
terceiros subcontratados causarem prejuízos decorrentes de dano ambiental. Como parcela relevante das 
atividades dos setores de energia e petróleo e gás desempenhadas pela Companhia e suas subsidiárias são 
executadas diretamente por terceiros e subcontratados, a Companhia e suas subcontratadas podem ser 
adversa e significativamente afetadas caso terceiros e subcontratadas causem danos ambientais nas 
atividades que desempenham em nome da Companhia. 
 
A inobservância das leis e regulamentos ambientais poderá ter como consequência, além da 
obrigação de reparar ou indenizar quaisquer danos ambientais que venham a ser causados 
independentemente da existência de culpa, a aplicação de sanções penais e administrativas. 
 
A Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) elege como responsáveis pelas condutas 
caracterizadas como criminosas todos aqueles que, de qualquer forma, concorrem para sua prática. Com 
base na legislação brasileira, sanções criminais, envolvendo multa, prisão e restrição de direitos – tais como 
(i) prestação de serviços à comunidade, (ii) interdição temporária de direitos, (iii) suspensão parcial ou total 
de atividades, (iv) prestação pecuniária e (v) recolhimento domiciliar –, podem ser aplicadas às pessoas 
físicas (incluindo o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, 
o preposto ou mandatário da Companhia), enquanto que, além das multas, as penalidades de restrições de 
direitos distintas – tais como (a) suspensão parcial ou total de atividades, (b) interdição temporária de 
estabelecimento, obra ou atividade, e (c) proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter 
subsídios, subvenções ou doações ou prestação de serviços à comunidade –, podem ser aplicadas a pessoas 
jurídicas.  
 
Com relação às sanções administrativas – especialmente definidas no Decreto Federal nº. 6.514/2008 –, 
dependendo das circunstâncias, as autoridades ambientais podem impor advertências e multas que variam 
entre R$50,00 e R$50 milhões, exigir a suspensão parcial ou total de atividades, suspender ou restringir 
benefícios fiscais, cancelar ou suspender linhas de financiamento provenientes de instituições financeiras 
governamentais, bem como proibir a Companhia de celebrar contratos com órgãos, companhias e 
autoridades governamentais. Quaisquer desses eventos podem afetar adversamente o negócio, os 
resultados operacionais e a situação financeira da Companhia, além de gerar reflexos negativos à sua 
imagem e reputação. 
 
Alterações nas leis e regulamentos ambientais podem afetar de maneira adversa os negócios 
da Companhia. 
 
As empresas do setor elétrico e de petróleo e gás estão sujeitas a uma rigorosa legislação ambiental nas 
esferas federal, estadual e municipal no tocante, dentre outros, à supressão de vegetação, emissões 
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atmosféricas e às intervenções em áreas especialmente protegidas. Tais empresas necessitam de licenças 
e autorizações de agências governamentais para a condução de suas atividades. Na hipótese de violação ou 

não cumprimento de tais leis, regulamentos, licenças e autorizações, as empresas podem sofrer sanções 
administrativas, tais como multas, interdição de atividades, cancelamento de licenças e revogação de 
autorizações, ou estarem sujeitas a sanções criminais (aplicáveis inclusive a seus administradores).  
 
O Ministério Público poderá instaurar inquérito civil e/ou promover ação civil pública visando ao 
ressarcimento de eventuais danos ao meio ambiente e terceiros. As agências governamentais ou outras 
autoridades também podem editar novas regras mais rigorosas ou buscar interpretações mais restritivas 
das leis e regulamentos existentes, que podem obrigar as empresas do setor de energia elétrica a gastar 
recursos adicionais na adequação ambiental, inclusive obtenção de licenças ambientais para instalações e 
equipamentos que não necessitavam anteriormente dessas licenças ambientais.  
 
As agências governamentais ou outras autoridades podem, ainda, atrasar ou requerer informações e estudos 
adicionais que levem a atraso significativo na emissão das licenças e autorizações necessárias para o 
desenvolvimento dos negócios de empresas do setor elétrico e de petróleo e gás, causando atrasos em 
cronogramas de implantação de projetos. Qualquer ação neste sentido por parte das agências 
governamentais ou outras autoridades públicas poderá afetar de maneira negativa os negócios do setor de 
energia elétrica e de petróleo e gás e ter um efeito adverso para seus negócios e resultados e, 

consequentemente, para os negócios e resultados da Companhia e suas subsidiárias. 
 
Mudanças climáticas e taxação de carbono podem impactar adversamente os ativos 
operacionais e a estratégia de crescimento da Companhia. 
 
As mudanças climáticas associadas à emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) vem sendo discutidas no 
setor de energia e exploração e produção (E&P) de petróleo e gás. Esse tema impõe novos desafios à 
Companhia, como por exemplo regulamentações mais restritivas, que podem resultar em custos não 
previstos de redução de emissões de GEE, e uma possível taxação de carbono (Carbon Pricing), que poderá 
limitar as emissões de GEE, com significativo potencial aumento dos custos operacionais da Companhia. 
 
Os riscos associados às mudanças climáticas podem se materializar na dificuldade de acesso à capital devido 
às questões de política de investimento do setor e na mudança da matriz energética brasileira com a 
diminuição de incentivos e leilões para fontes de combustíveis fósseis. Esses fatores podem ter impactos 
negativos sobre os negócios da Companhia e podem onerar ou mesmo inviabilizar a implementação e a 
operação de seus empreendimentos, impactando os resultados operacionais e financeiros da Companhia e 
limitando algumas das suas oportunidades de crescimento. 
 
A Companhia está exposta aos riscos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA) que podem 
levar a acidentes, perdas significativas, processos administrativos e judiciais 
 
As atividades operacionais da Companhia apresentam riscos capazes de acarretar acidentes tais como 
incêndios, explosões e vazamentos de produtos perigosos. Esses eventos podem ser originados em falhas 
técnicas, erros humanos ou eventos naturais. A ocorrência de acidentes pode incidir em lesões ou impacto 
à saúde da força de trabalho ou das comunidades, danos ambientais ou ao patrimônio, perdas de produção, 
perdas financeiras e, em determinadas situações, responsabilização judicial em processos cíveis, 
trabalhistas, criminais e administrativos, despesas com reparação ou remediação, dificuldades para a 
obtenção ou manutenção de licenças de operação, gerando consequentemente prejuízos à reputação da 
Companhia e afetando adversamente os negócios e resultados financeiros. 
 
(k) Riscos políticos, macroeconômicos e referentes à conjuntura brasileira 
 
O Governo exerceu e continua exercendo influência significativa sobre a economia brasileira. 
Esse envolvimento, bem como as condições políticas e econômicas brasileiras, pode ter um 
efeito adverso sobre as atividades da Companhia, seus negócios e no valor de mercado de suas 
ações.  
 
A economia brasileira tem sido marcada por frequentes, e por vezes significativas, intervenções do Governo 
Federal, que ocasionalmente modificam as políticas monetárias, creditícia e fiscal do País. Para influenciar o 
curso da economia do Brasil, controlar a inflação e implementar outras políticas, o Governo tem tomado 
várias medidas comuns no mercado mundial, inclusive o uso de controles salariais e de preço, aumentos 
nas taxas de juros, mudanças na política fiscal, desvalorizações de moeda, bloqueio ao acesso de contas 
bancárias, controles do fluxo de capitais, limites sobre importações e congelamento de contas bancárias. 
Não é possível prever quais medidas ou políticas o Governo poderá adotar ou criar no futuro. Os seus 
negócios, situação financeira, receitas, resultados operacionais e perspectivas podem ser prejudicados 
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significativamente por mudanças relevantes nas políticas públicas e regulamentos do Governo, nas esferas 
federal, estadual e municipal, bem como outros fatores, tais como: 

 
• flutuação cambial; 
• inflação; 
• flutuação nas taxas de juros; 
• políticas monetárias; 
• liquidez dos mercados financeiro, de capitais e de crédito domésticos; 
• política fiscal e regime tributário, incluindo alterações na legislação tributária; 
• instabilidade social e política; 
• reduções de salários e níveis de renda; 
• aumentos nas taxas de desemprego; 
• alterações nas normas trabalhistas; 
• ambiente regulatório pertinente às atividades da Companhia; 
• intervenções no fornecimento de energia; 
• controles e restrições cambiais sobre remessas para o exterior;  
• expansão ou contração da economia global ou brasileira; e 
• outras ocorrências políticas, diplomáticas, sociais ou econômicas no Brasil ou que o afetem.  
 

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas ou normas 
que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil 
e para o aumento da volatilidade no mercado brasileiro e de capitais. Tais fatores somam-se ao fato de que 
o Brasil vivenciou uma longa recessão após um período de lenta recuperação e crescimento insignificante 
do PIB em 2017 e 2018. Adicionalmente, em 28 de outubro de 2018, o Sr. Jair Bolsonaro venceu as eleições 
presidenciais no Brasil. Não podemos prever quais politicas ou regulamentação serão adotadas e/ou 
alteradas pelo presidente eleito.. 
 
Em virtude da atual instabilidade política, há uma incerteza sobre as políticas econômicas futuras, e a 
Companhia não pode prever quais políticas serão adotadas pelo governo brasileiro e se essas políticas 
afetarão negativamente a economia, seus negócios ou condição financeira. A instabilidade política e 
econômica atual levou a uma percepção negativa da economia brasileira e um aumento na volatilidade no 
mercado de valores mobiliários brasileiro, que também podem afetar adversamente os negócios da 
Companhia e suas ações. Qualquer instabilidade econômica recorrente podem afetar adversamente os 
negócios da Companhia. 
 
A instabilidade política e o envolvimento de um ex-acionista controlador da Companhia em 
operações conduzidas pela Polícia Federal podem afetar adversamente os negócios e 
resultados da Companhia, além do preço de suas ações e sua reputação. 
 
O ambiente político do Brasil historicamente influenciou, e continua a influenciar, o desempenho da 
economia do país. Crises políticas afetaram, e continuam a afetar, a confiança dos investidores e do público 
em geral, o que resultou na desaceleração da economia e no aumento da volatilidade dos valores mobiliários 
emitidos por companhias brasileiras. 
 
Os mercados brasileiros enfrentaram volatilidade devido às incertezas relacionadas com os escândalos de 
corrupção em curso, os quais estão sendo investigados pelo Ministério Público Federal nas Operações Lava 
Jato, Zelotes, Greenfield, Eficiência e outras, e ao impacto dos escândalos sobre a economia e ambiente 
político brasileiro. Membros do Governo Federal e do Poder Legislativo, bem como altos funcionários de 
grandes empresas estão sendo processados pelo crime de corrupção, dentre outros crimes. 
 
Atualmente, políticos, outros funcionários públicos e empresários estão sendo investigados por alegações 
de conduta antiética e ilegal, identificadas durante as investigações das Operações Lava Jato, Zelotes, 
Greenfield, Eficiência e outras. Como resultado, diversos políticos, incluindo deputados e diretores das 
principais empresas estatais e privadas no Brasil renunciaram ou foram presos. Nesse contexto, o Sr. Eike 
Batista, acionista controlador indireto da Companhia de dezembro de 2007 a maio de 2013 e membro do 
conselho de administração da Companhia de dezembro de 2007 a julho de 2013, foi indiciado pela Polícia 
Federal em fevereiro de 2017 no âmbito da operação Eficiência, que investiga alegações de práticas ilícitas, 
envolvendo crimes de lavagem de dinheiro e corrupção em um esquema envolvendo o ex-governador do 
Estado do Rio de Janeiro, Sr. Sérgio Cabral. No âmbito do referido processo, a Companhia foi citada. 
Adicionalmente, eventuais desdobramentos ou colaborações com a justiça podem impactar negativamente 
a imagem e reputação da Companhia bem como a percepção geral do mercado em relação à mesma.  
 
Ainda, no mesmo contexto, especificamente sobre a Operação Zelotes, vale notar que a Companhia celebrou 
no passado contratos de consultoria com a CVEM Consultoria Empreendimentos Ltda., que tinha como sócio 
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o Sr. Francisco Mirto, preso no contexto da referida operação, pois, segundo o Ministério Público Federal, 
teria participado de um grupo de lobistas acusado de cometer atos ilícitos. A Companhia não pode garantir 

que o Sr. Francisco Mirto não tenha violado leis ou engajado ilegalmente agentes públicos no período em 
que prestava serviços para a Companhia, o que pode impactar negativamente a imagem e reputação da 
Companhia. 
 
A Companhia não pode prever se eventuais desdobramentos das investigações, seja no âmbito da operação 
Eficiência, Zelotes ou outra, poderá causar à Companhia danos ou prejuízos diversos daqueles relacionados 
à sua imagem e reputação, atingindo, inclusive, seu patrimônio e/ou suas atividades, direta ou 
indiretamente, nem o impacto sobre a economia brasileira ou o mercado acionário brasileiro.  
 
Ressalta-se que o potencial resultado das investigações sobre os esquemas de corrupção é incerto, mas as 
investigações já tiveram um impacto negativo sobre a imagem e a reputação das empresas implicadas e 
sobre a percepção geral do mercado da economia brasileira. A Companhia não pode prever se tais alegações 
levarão a uma maior instabilidade política e econômica ou se novas alegações contra os funcionários do 
governo irão surgir no futuro, o que poderá impactar negativamente o preço de suas ações e sua reputação. 
 
Depois de uma tumultuada disputa presidencial, em 28 de outubro de 2018, o Sr. Jair Bolsonaro, militar da 
reserva e congressista por três décadas, foi eleito presidente do Brasil e tomou posse em 1º de janeiro de 

2019. Não há garantias de que Sr. Bolsonaro conseguirá implementar suas promessas durante a campanha 
presidencial, inclusive no que diz respeito às reformas, principalmente se levado em consideração a ausência 
de um Congresso alinhado. Ademais, o atual Ministro da Economia do Brasil, Sr. Paulo Guedes, propôs 
durante a campanha presidencial a revogação da isenção de imposto de renda sobre dividendos, o que, se 
colocado em vigor, poderia aumentar os custos tributários relacionados aos dividendos a serem distribuídos 
por companhias brasileiras, o que poderia impactar a capacidade da Companhia em receber, de suas 
subsidiarias, futuros dividendos. Além disso, não está claro se e por quanto tempo as divisões políticas no 
Brasil, que surgiram antes das eleições, continuarão sob a presidência do Sr. Bolsonaro e os efeitos que tais 
divisões terão sobre a capacidade do Sr. Bolsonaro de governar o Brasil e implementar políticas e reformas. 
Qualquer continuação de tais divisões poderia resultar em impasse no Congresso, agitação política e 
manifestações massivas e/ou greves que poderiam afetar adversamente as operações da Companhia. 
Incertezas em relação à implementação, pelo novo governo, de mudanças relativas às políticas monetária, 
fiscal e previdenciária, bem como à legislação pertinente, podem contribuir para a instabilidade econômica. 
Essas incertezas e novas medidas podem aumentar a volatilidade do mercado de capitais brasileiros. 
 
A Companhia não é capaz de estimar plenamente o impacto dos acontecimentos políticos e 
macroeconômicos globais e brasileiros em seus negócios. Quaisquer incertezas políticas podem afetar 
adversamente os negócios da Companhia. 
 
A inflação e as medidas do Governo Federal para combatê-la podem influenciar 
significativamente a incerteza econômica no Brasil, e podem afetar adversamente os 
resultados operacionais da Companhia. 
 
A inflação e algumas das medidas do Governo Federal tomadas na tentativa de combatê-la, combinada com 
a especulação sobre eventuais medidas governamentais a serem adotadas, afetaram de forma negativa e 
significativa a economia brasileira, contribuindo para a incerteza econômica existente no Brasil e para o 
aumento da volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro. De acordo com o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”) divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE”), 
as taxas de inflação anuais brasileiras em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 foram 6,5%, 
5,8%, 5,9%, 6,4% 10,67%, 6,29%, 2,95% e 3,75%, respectivamente. Não se pode prever o 
comportamento da inflação futura com base no seu comportamento passado.  
 
As medidas do Governo Federal para controle da inflação frequentemente têm incluído a manutenção de 
política monetária restritiva com altas taxas de juros, limitando assim a disponibilidade de crédito e reduzindo 
o crescimento econômico. Medidas futuras a serem tomadas pelo Governo Federal, incluindo aumentos ou 
reduções da taxa de juros, intervenção no mercado de câmbio e ações visando a ajustar ou fixar o valor do 
real, poderão acarretar aumentos da inflação. Ademais, as pressões inflacionárias e a eventual política 
adotada pelo Governo Federal para combatê-la poderão impactar o custo dos endividamentos da Companhia 
e os custos de captação de novos empréstimos, bem como restringir a capacidade de acesso da Companhia 
a mercados financeiros estrangeiros, afetando adversamente os negócios, as condições financeiras e os 
resultados da Companhia. 
 
Ainda, eventual política anti-inflacionária adotada pelo Governo Federal poderá resultar em desaceleração 
no nível de atividade econômica e queda do poder aquisitivo da população, o que também poderá gerar 
consequências negativas para os negócios, condição financeira e o resultado das operações da Companhia. 
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A instabilidade na taxa de câmbio pode afetar desfavoravelmente a economia brasileira, 
podendo prejudicar os resultados das operações da Companhia. 
 
A moeda brasileira tem historicamente sofrido frequentes desvalorizações com relação ao dólar norte-
americano e outras moedas fortes ao longo das últimas décadas em decorrência de diversas pressões. No 
passado, o Governo Federal implementou diversos planos econômicos e fez uso de diversas políticas 
cambiais, incluindo desvalorizações súbitas, minidesvalorizações periódicas durante as quais a frequência 
de ajustes variou de diária a mensal, sistemas de taxa de câmbio flutuante, controles de câmbio e dois 
mercados distintos de câmbio. A desvalorização ao longo de períodos mais curtos resultou em flutuações 
significativas da taxa de câmbio entre a moeda brasileira e o dólar dos Estados Unidos e moedas de outros 
países. Por exemplo, a desvalorização do real frente ao dólar foi 13,4% em 2014 e 47,0% em 2015. Em 
2016, houve uma valorização do real frente ao dólar de 16,5%, enquanto que em 31 de dezembro de 2017, 
a desvalorização acumulada do real frente ao dólar era de 1,5%. Em 2018, ocorreu a desvalorização do real 
frente ao dólar de 16,5%. 
 
Considerando a volatilidade que a economia global está enfrentando, não é possível prever qual será a 
variação futura do real em relação às principais moedas no mercado de câmbio internacional, nem se pode 
garantir que o real não desvalorizará novamente em relação ao dólar dos Estados Unidos.  

 
As depreciações do real geralmente dificultam o acesso aos mercados financeiros estrangeiros e podem 
incitar a intervenção do Governo Federal, inclusive com a adoção de políticas antirrecessão econômica. Por 
outro lado, a apreciação do real em relação ao dólar pode levar à deterioração da conta corrente e do saldo 
dos pagamentos do Brasil, bem como impedir o crescimento das exportações. Nesse sentido, ambas as 
situações acima mencionadas podem afetar desfavoravelmente os negócios, a condição financeira e os 
resultados operacionais da Companhia. 
 
As depreciações do real frente ao dólar também podem criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil, o 
que pode afetar negativamente a Companhia.  
 
Restrições sobre a movimentação de capitais para fora do Brasil poderão prejudicar a 
capacidade da Companhia de cumprir determinadas obrigações de pagamentos em moedas 
estrangeiras. 

 
A lei brasileira permite que o Governo Federal imponha restrições temporárias à conversão da moeda 
brasileira em moedas estrangeiras e à remessa para investidores estrangeiros dos recursos de seus 

investimentos no Brasil sempre que houver um desequilíbrio grave na balança de pagamentos brasileira ou 
motivos para que se preveja a ocorrência de um sério desequilíbrio. O Governo Federal poderá tomar 
medidas do gênero, no futuro, caso julgue necessário. A imposição de restrições à conversão e à remessa 
de divisas ao exterior pode prejudicar o acesso da Companhia ao mercado de capitais internacional, além 
de impedi-la de efetuar o pagamento de eventuais obrigações de dívida denominadas em moeda 
estrangeira. Como resultado, essas restrições poderiam afetar adversamente a capacidade da Companhia 
de cumprir suas obrigações de pagamentos em moedas estrangeiras. 
 
Acontecimentos e mudanças na percepção de riscos em outros países, sobretudo em economias 
desenvolvidas, podem prejudicar o preço de mercado dos valores mobiliários globais, dentre 
eles o preço de mercado dos valores mobiliários de emissão da Companhia. 
 
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em 
diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive economias 
desenvolvidas e emergentes. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode 
causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores mobiliários das companhias brasileiras, como 
por exemplo o referendo popular que aprovou a saída do Reino Unido da União Europeia e a eleição de 
Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Crises em outros países de economia emergente ou 
políticas econômicas diferenciadas podem reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliários das 
companhias brasileiras, incluindo os valores mobiliários de sua emissão, o que poderia prejudicar o preço 
de mercado das ações de emissão da Companhia. 
 
Adicionalmente, crises financeiras, principalmente nos Estados Unidos, na Europa e na China, podem afetar 
a economia mundial, gerando diversos reflexos, que direta ou indiretamente afetam o mercado acionário e 
a economia do Brasil, tais como oscilações nas cotações de valores mobiliários de companhias abertas, falta 
de disponibilidade de crédito, desaceleração generalizada da economia mundial, instabilidade cambial e 
pressão inflacionária, dentre outros, que podem, direta ou indiretamente, ter um efeito adverso sobre a 
Companhia. 
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Qualquer outro rebaixamento na classificação de crédito do Brasil poderia afetar adversamente 
o preço de negociação das ações de emissão da Companhia. 

 
Os ratings de crédito afetam a percepção de risco dos investimentos e, como resultado, os rendimentos 
necessários nas futuras emissões de dívida no mercado de capitais. Agências de classificação avaliam 
regularmente o Brasil e seus ratings soberanos, tendo como base diversos fatores, incluindo tendências 
macroeconômicas, condições físicas e orçamentárias, métricas de endividamento e a perspectiva de 
mudanças em quaisquer desses fatores. 
 
As agências de rating começaram a revisar a classificação de rating de crédito soberano do Brasil em 
setembro de 2015. Subsequentemente, o Brasil perdeu sua condição de grau de investimento nas três 
principais agências de rating. Standard & Poor´s inicialmente reduziu o rating de crédito brasileiro de BBB-
negativo para BB-positivo e, posteriormente, reduziu-o novamente de BB-positivo para BB, mantendo sua 
perspectiva negativa sobre o rating, citando uma situação de crédito pior desde o primeiro rebaixamento. 
Em dezembro de 2015, Moody´s colocou os ratings de emissão e de títulos Baa3 do Brasil em revisão para 
rebaixamento e, posteriormente, rebaixou os ratings de emissão e de títulos para abaixo do grau de 
investimento, em Ba2 com uma perspectiva negativa, citando a perspectiva de uma maior deterioração nos 
indicadores de dívida brasileiro, considerando um ambiente de baixo crescimento e com dinâmicas políticas 

desafiadoras. A Fitch rebaixou a classificação de crédito soberano do Brasil para BB-positivo com uma 
perspectiva negativa, citando a rápida expansão de déficit orçamentário do País e a recessão em nível pior 
do que o esperado. Como resultado, o Brasil perdeu seu status de grau de investimento nas três grandes 
agências de rating e, consequentemente, os preços de negociação de valores mobiliários dos mercados de 
dívida e de ações brasileiro foram afetados de maneira negativa. Um prolongamento na atual recessão 
brasileira poderia levar a novos rebaixamentos de ratings.  
 
Qualquer rebaixamento adicional de ratings de crédito soberano brasileiro poderia aumentar a percepção 
de risco dos investimentos e, como resultado, aumentar o custo de futuras emissões de dívida e afetar 
adversamente o preço de negociação de ações de emissão da Companhia. 
 
Riscos nos procedimentos de controles internos relacionados à emissão das demonstrações 
financeiras. 
 
Os sistemas, políticas e procedimentos de controles internos da Companhia podem não ser suficientes e/ou 
totalmente eficazes para detectar práticas inapropriadas ou erros na emissão das demonstrações financeiras. 
Durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, os auditores independentes da Companhia 

comunicaram ao Conselho de Administração três falhas relacionadas ao processo de encerramento contábil 
que representam, individualmente ou no agregado, a existência de deficiência significativa nos controles 
internos, conforme definidos nas normas brasileiras e internacionais de auditoria. As questões envolvendo 
controles e procedimentos internos que representaram deficiências foram descritos no item 5.3 (item d) 
deste Formulário de Referência. 
 
Se a Companhia não for capaz de manter seus controles internos operando de maneira adequada, poderá 
não ser capaz de reportar seus resultados de maneira precisa ou prevenir a ocorrência de práticas 
inapropriadas ou erradas. 
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Além dos riscos indicados no item “4.1 - Descrição dos fatores de risco” deste Formulário de Referência, a 

Companhia está exposta a riscos de mercado decorrentes das suas atividades envolvendo principalmente a 
possibilidade de mudanças nas taxas de juros, flutuações na taxa de câmbio e risco de variação de preço.  
 
Risco de taxas de juros 
 
A elevação das taxas básicas de juros estabelecidas pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”) poderá ter 
impacto adverso no resultado da Companhia na medida em que pode inibir o crescimento econômico do 
País e, consequentemente, do setor elétrico. Ressalte-se também que, para exercer suas atividades, a 
Companhia necessita de investimentos de capital, o qual, em sua maioria, é financiado com recursos de 
terceiros e remunerados com taxas de juros pós-fixadas. Diante desse cenário, a Companhia está exposta 
a um risco financeiro associado a taxas flutuantes que pode elevar o valor futuro de seus passivos 
financeiros. A incerteza sobre o mercado futuro de juros tira a previsibilidade dos fluxos de pagamento da 
Companhia e, em cenários em que a estrutura a termo de juros se desloca para cima, ocorre o aumento do 
valor das despesas financeiras relativas a empréstimos, financiamentos e debêntures.  
 
 
Em 31 de dezembro de 2018, 92,6% do saldo consolidado de empréstimos e financiamentos e debêntures 

(95,7% em 31 de dezembro de 2017) era indexado a juros pós-fixados, como a taxa de depósitos 
interbancários (DI), a taxa de juros do longo prazo do BNDES (TJLP), a taxa de correção inflacionária 
refletida no IPCA e à taxa Libor. 
 
Em 31 de dezembro de 2017, 95,7% do saldo consolidado de empréstimos e financiamentos e debêntures 
(96,1% em 31 de dezembro de 2016) era indexado a juros pós-fixados, como a taxa de depósitos 
interbancários (DI), a taxa de juros do longo prazo do BNDES (TJLP), a taxa de correção inflacionária 
refletida no IPCA e à taxa Libor. 
 
O montante de empréstimos e financiamentos e debêntures da Companhia (i) corrigidos pela taxa DI teve 
saldo de (a) R$2.840,9 milhões em 31 de dezembro de 2018; (b) R$2.305,5 milhões em 31 de dezembro 
de 2017; e (c) R$2.770,0 milhões em 31 de dezembro de 2016; (ii) corrigidos pela TJLP, nas mesmas datas, 
era de (a) R$1.442,9 milhões; (b) R$1.565,7 milhões e (c) R$1.527,7 milhões, respectivamente; (iii) 
indexada ao IPCA, nas mesmas datas, era de (a) R$439,9 milhões; (b) R$337,4 milhões e (c) R$326,9 
milhões, respectivamente; e (iv) remuneradas pela Libor, nas mesmas datas, era de (a) R$154,9 milhões; 
(b) R$129,8 milhões e (c) R$125,1 milhões, respectivamente. 
 
As tabelas a seguir demonstram análise de sensibilidade da Companhia em 31 de dezembro de 2018, na 
qual são considerados os seguintes cenários sobre a variação das despesas financeiras brutas, sendo: (i) 
cenário provável, o adotado pela Companhia; e (ii) cenários variáveis chaves, com os respectivos impactos 
nos resultados da Companhia, considerando a deterioração de 25% e 50% da variável do risco considerado.  
 
Como cenário provável, a Companhia utilizou as taxas e moedas vigentes em 31 de dezembro de 2018. 
Como cenários alternativos, a Companhia calculou o que seria a perda financeira caso as curvas de TJLP, 
CDI e IPCA fossem deslocadas em 25% e 50% respeitando os prazos de pagamento de cada linha.  
 

Em 31 de dezembro de 2018  Cenário Cenário I Cenário 
II 

  Em R$ mil Risco Provável   

Risco de Fluxo de Caixa: Alta na Taxa de Juros  
 

(alta 
25%) 

(alta 
50%) 

Passivo indexado a TJLP   136.316  158.466 180.301 
Passivo indexado ao CDI   263.447  308.358  352.992 
Passivo indexado ao IPCA   54.262  58.685  63.105 
Despesa Financeira Esperada   454.025  525.509  596.398 
Aumento da despesa 
financeira 

  
-  71.484 142.372 

 

(*) Os cenários não refletem a expectativa da empresa em relação ao mercado de juros. 

A avaliação visa meramente o cumprimento da legislação. 

Metodologia: deslocamento paralelo para cima das curvas de juros em 25% e 50% 
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Risco de taxas de câmbio 

 
A Companhia está sujeita à variação cambial das moedas estrangeiras na aquisição de insumos e contratação 
de passivos financeiros. Além disso, a Companhia tem fluxos operacionais de compras, preponderantemente 
em Dólar americano de modo que o risco de variação cambial pode afetar adversamente os negócios e 
resultados da Companhia. 
 
As unidades geradoras de energia consolidadas da Companhia possuem sua receita lastreada em moeda 
nacional. Por outro lado, parte do investimento realizado em ativo fixo é paga em moeda estrangeira, 
preponderantemente dólar americano e euro.  

 
Do saldo consolidado de empréstimos, financiamentos e debêntures da Companhia 2,9% eram denominados 
em moeda estrangeira, em 31 de dezembro de 2018. 
 
As tabelas a seguir demonstram uma análise de sensibilidade em 31 de dezembro de 2018, considerando 
cenários hipotéticos de stress para o risco cambial da Companhia, mantendo-se todas as outras variáveis 
constantes:  
  

- Cenário Provável: considera os saldos e as taxas de câmbio vigentes no mercado ao final do período; 
- Cenário II: considera uma deterioração de 25% nos fatores de risco em relação às taxas de mercado do 
cenário provável; e 
- Cenário III: considera uma deterioração de 50% nos fatores de risco em relação às taxas de mercado do 
cenário provável. 
 
Em 31 de dezembro de 2018     

      

Em R$ milhões  
Risco Cenário Provável(1)  Cenário 

II 
 Cenário 
III  

Valorização do 
dólar 

   

Passivo indexado ao Dólar   154,9 193,6 232,3 

Valor em aberto (Principal + 
Juros) 

 154,9 193,6 232,3 

Aumento da despesa financeira   38,7 77,4 
(1) Taxa de referência do cenário provável: PTAX 800 Venda (3,8748 em 31/12/2018) do Banco Central do Brasil. 

 
 
Risco de variação de preço 

 
O risco de variação de preço é associado ao preço do carvão que compõe o saldo de estoques necessários 
para geração de energia nas termelétricas.  
 
O período entre a compra da carga do carvão e sua utilização para geração de energia se configura como o 
risco de variação de preço carregado pela termelétrica.  
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Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia e suas controladas eram parte em processos judiciais e 

administrativos de natureza tributária, trabalhista, ambiental e cível.  
 
Na opinião da administração da Companhia, são considerados relevantes no aspecto financeiro os processos 
judiciais e administrativos contenciosos que envolvam valores superiores a R$50,0 milhões, ou que envolvam 
matérias que, caso decididas desfavoravelmente à Companhia, podem impactar adversamente suas 
operações ou imagem. 
 
A análise do prognóstico do risco processual, assim como o cálculo dos valores a serem provisionados, 
refletem a melhor expectativa de perda nas ações judiciais de natureza cível, e foram realizadas pelos 
advogados externos da Companhia, responsáveis pela condução/gerenciamento desses processos. 
  
(i) Tributário 
 
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia e suas controladas não eram parte de processos administrativos 
e judiciais de natureza tributária, considerados relevantes.  
 
(ii) Cível 

 
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia e suas controladas eram parte de processos administrativos e 
judiciais de natureza cível, sendo os seguintes relevantes: 
 
 

Ação Ordinária n° 56457-18.2013.4.01.3400 

a. Juízo 22ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal 

b. Instância 2ª instância 

c. Data de instauração 02/10/2013 

d. Partes do Processo Autora: MPX Pecém II Geração de Energia S.A. 
Réu: Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) e Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”) 
 

e. Valores, bens ou 
direitos envolvidos 

R$ 86.981.093,64 (em 31 de dezembro de 2018)  
 

Trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela que 
visa: (i) a anulação parcial do Despacho nº 3.013/2013 e o voto da 
diretoria da ANEEL que o subsidia a fim de permitir o recebimento das 
receitas fixas sem a contrapartida de adquirir lastro para honrar seus 
compromissos contratuais; (ii) a declaração de operação comercial de 
Pecém II; e (iii) o recebimento da receita fixa referente aos Contratos 
de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado 
(“CCEARs”) firmados no âmbito do 7º Leilão para Compra de Energia 
Elétrica de Novos Empreendimentos de Geração. 
 

f. Principais fatos 
  
  
  
  
  
  
  

Publicada sentença de procedência, em 11 de novembro de 2014, 
determinando que a ANEEL e CCEE passassem a efetuar o pagamento 
das receitas fixas previstas no CCEAR, em favor da Autora, inclusive as 
vencidas, desde 1º de julho de 2013, sem a contrapartida de adquirir 
lastro. A tutela antecipada restou confirmada em 2ª instância. Em 17 
de dezembro de 2014, 7 de janeiro de 2015 e 26 de março de 2015, 
foram interpostas apelações pela Autora, ANEEL e pela CCEE, 
respectivamente. Em 7 de outubro de 2015, foram protocoladas as 

contrarrazões da Autora às apelações da CCEE e ANEEL, distribuídas ao 
Des. Souza Prudente.   
 
Em 11 de outubro de 2017 a 5ª turma, por unanimidade, negou 
provimento à apelação e à remessa necessária. Em 18.10.2017 foi 
expedido ofício à CCEE e ANEEL informando do resultado do 
julgamento, determinando o cumprimento do acórdão no prazo de 10 
dias.  
 
Em 24 de outubro de 2017 foi publicado o acórdão do julgamento. Em 
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11 de dezembro de 2017 a ANEEL opôs embargos de declaração. Em 
21 de fevereiro de 2018 foi juntada a resposta de Pecém II. Em 25 de 

abril de 2018, os embargos de declaração foram rejeitados por 
unanimidade. Em 27 de julho de 2018 a ANEEL interpôs Recurso 
Especial contra o acórdão que negou provimento aos seus embargos 
de declaração. Em 19 de outubro de 2018 foram juntadas aos autos as 
contrarrazões de Pecém II. Aguarda-se o julgamento da admissibilidade 
do Recurso Especial pelo Vice-Presidente do Tribunal. 
 

g. Chance de perda Remota.  

h. Análise do impacto em 
caso de perda do processo 

Em caso de decisão final desfavorável, haverá o impacto adverso na 
situação financeira da Companhia em função da devolução do valor a 
título de receita fixa recebido em razão do período de 1º de julho de 
2013 a 18 de outubro de 2013, o qual atualizado até 31 de dezembro 
de 2018, corresponde a R$ 86.981.093,64. 

i. Valor Provisionado Não foi constituída provisão.  

 
 

Ação Ordinária n° 0000184-82.2014.4.01.3400 

a. Juízo 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal 

b. Instância 2ª instância 

c. Data de instauração 07/01/2014 
 

d. Partes do Processo Autoras: Itaqui Geração de Energia S.A. e Usina Termelétrica Porto 
do Pecém Geração de Energia S.A. (“Porto Pecém”) 
Ré: Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) e Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”) 

e. Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 1.205.036,93 (Valor da causa indicado pelas Autoras atualizado 
até 31 de dezembro de 2018). 
 
Trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela a fim 
de que a ANEEL se abstenha de calcular a indisponibilidade das usinas 

autoras com base nas horas (evitando, consequentemente, que as 
demandantes tenham que suportar qualquer obrigação de pagar, ou 
de receber receitas com desconto, com base em cálculo das 
indisponibilidades permitidas à base horária), garantindo-lhes a 
aferição em linha com o disposto na Resolução 169 da ANEEL 
(“ADOMP”). Além disso, as autoras objetivam (i) a declaração da 
ilegalidade da forma de contabilização da indisponibilidade das usinas 
autoras à base horária (ou qualquer outra senão aquela prevista na 
Resolução nº 169/2005 da ANEEL); (ii) o reconhecimento da correção 
da apuração levando-se em conta a média dos últimos 60 meses; e 
(iii) a condenação da ANEEL para determinar à CCEE que promova 
os cálculos das indisponibilidades com base na média dos últimos 60 
meses, inclusive de forma retroativa. 
 

f. Principais fatos 
  
  
  
  
  
  
  

Em 7 de agosto de 2014, foi proferida sentença que julgou a ação 
parcialmente procedente para determinar que a ANEEL se abstenha 
de calcular a indisponibilidade das usinas autoras com base horária, 
com reflexo nas receitas e cobranças daí decorrentes, aplicando-se a 
média móvel dos últimos 60 meses, nos termos do artigo 5º, 
parágrafo único, III, da resolução 169/2005. Em 1º de setembro de 
2014, as Autoras interpuseram apelação contra a decisão para 
reformar parcialmente a sentença de modo a condenar a ANEEL a 
determinar a CCEE que promova os cálculos das indisponibilidades 
com base na média dos últimos 60 meses, inclusive de forma 
retroativa e em 9 de outubro de 2014, a ANEEL interpôs apelação 
pretendendo a reforma integral da sentença para que a ação seja 
julgada improcedente. Em 13 de novembro de 2014, houve remessa 
dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região onde ambas as 
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apelações foram distribuídas por prevenção ao Des. Daniel Paes 
Ribeiro e aguardam julgamento. Em 31 de dezembro de 2018, o 

processo permanecia no mesmo status. 
 

g. Chance de perda Possível. 

h. Análise do impacto em 
caso de perda do processo 

Caso haja decisão desfavorável, a CCEE calculará o valor de 
ressarcimento por indisponibilidades considerando dois critérios: a) a 
média móvel dos últimos 60 meses; e b) apuração horária das 
indisponibilidades. Assim, realizado tal cálculo, as Autoras deverão 
efetuar o pagamento da diferença de ressarcimento apurado entre 
essas duas metodologias, observado que as Autoras já realizaram o 
pagamento do ressarcimento com base na média móvel dos 60 
meses. Na referida fase em que se encontra o processo, não é 
possível apurar com precisão quais os valores envolvidos, e, por 
conseguinte o valor a ser desembolsado em caso de decisão 
desfavorável, poderá ser significativamente superior ao valor da 
causa acima exposto. 
 
Dessa forma, não é possível apurar de forma precisa o eventual 
impacto financeiro que o mesmo possa ter sobre a situação financeira 
da Companhia, no caso de decisão desfavorável. Sem prejuízo de tal 
fato, a Companhia entende ser o processo relevante por conta da 
complexidade e/ou relevância da matéria discutida.  
 
Não obstante, considerando que o caso foi pacificado no âmbito 
administrativo/regulatório no sentido de reconhecer o direito dos 
empreendimentos vencedores do leilão de 2007 ao cálculo do 
ressarcimento pela média móvel dos 60 meses, e não conforme a 
base horária, a análise é de que é possível a chance de devolução do 
valor de ressarcimento.  
 

i. Valor Provisionado Não foi constituída provisão. 

 

 

Ação Ordinária n° 0043145-38.2014.4.01.3400 

a. Juízo 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal 

b. Instância 2ª instância 

c. Data de instauração 25/06/2014 

d. Partes do Processo Autoras: Pecém II Geração de Energia S.A (“Pecém II”); Parnaíba I 
Geração de Energia S.A. (“Parnaíba I”); e Parnaíba III Geração de 
Energia S.A. (“Parnaíba III”) 
Ré: Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”)  
 

e. Valores, bens ou 
direitos envolvidos 

R$ 1.205.036,93 (Valor da causa atualizado até 31 de dezembro de 
2018). 
 
Trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela a fim 
de que a ANEEL se abstenha de calcular a indisponibilidade das usinas 
autoras com base nas horas (evitando, consequentemente, que as 
demandantes tenham que suportar qualquer obrigação de pagar, ou de 
receber receitas com desconto, com base em cálculo das 

indisponibilidades permitidas à base horária), garantindo-lhes a aferição 
em linha com o disposto na Resolução 169 da Aneel (“ADOMP”). Além 
disso, as autoras objetivam (i) a declaração da ilegalidade da forma de 
contabilização da indisponibilidade das usinas autoras à base horária 
(ou qualquer outra senão aquela prevista na Resolução nº 169/2005 da 
ANEEL); (ii) o reconhecimento da correção da apuração levando-se em 
conta a média dos últimos 60 meses; e (iii) a condenação da ANEEL 
para determinar à CCEE que promova os cálculos das indisponibilidades 
com base na média dos últimos 60 meses, inclusive de forma retroativa.  
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f. Principais fatos 
  

  
  
  
  

Em 9 de setembro de 2014, foi proferida sentença que julgou 
procedente a demanda, bem como concedeu a antecipação de tutela 

requerida pelas Autoras. Em 3 de outubro de 2014, a ANEEL interpôs 
apelação. Em 31 de agosto de 2015, foram apresentadas contrarrazões 
das Autoras à apelação da ANEEL (Relator: Kassio Nunes Marques). 
Aguarda-se o julgamento da apelação. Em 31 de dezembro de 2018, o 
processo permanecia no mesmo status. 
 

g. Chance de perda Possível. 

h. Análise do impacto em 
caso de perda do processo 

Caso haja decisão desfavorável, a CCEE calculará o valor de 
ressarcimento por indisponibilidades considerando dois critérios: a) a 
média móvel dos últimos 60 meses; e b) apuração horária das 
indisponibilidades. Assim, realizado tal cálculo, as Autoras deverão 
efetuar o pagamento da diferença de ressarcimento apurado entre 
essas duas metodologias, observado que as Autoras já realizaram o 
pagamento do ressarcimento com base na média móvel dos 60 meses. 
Na referida fase em que se encontra o processo, não é possível apurar 
com precisão quais os valores envolvidos, e, por conseguinte o valor a 
ser desembolsado em caso de decisão desfavorável, poderá ser 
significativamente superior ao valor da causa acima exposto. 
 
Dessa forma, não é possível apurar de forma precisa o eventual impacto 
financeiro que o mesmo possa ter sobre a situação financeira da 
Companhia, no caso de decisão desfavorável. Sem prejuízo de tal fato, 
a Companhia entende ser o processo relevante por conta da 
complexidade e/ou relevância da matéria discutida.  
 

i. Valor Provisionado Não foi constituída provisão.    

 

Ação Ordinária n° 1078755-27.2014.8.26.0100 

a. Juízo 38ª Vara Cível da Comarca de São Paulo – SP 

b. Instância 1ª instância 

c. Data de instauração 20/08/2014 

d. Partes do Processo Autora: Montcalm Montagens Industriais S.A. (“Montcalm”) 
Rés: Usina Termelétrica Porto do Pecém Geração de Energia S.A. 
(“Porto do Pecém”); MABE Construção e Administração de Projetos 
Ltda. (“MABE”); Eneva S.A. (“Companhia”); e EDP Energias do Brasil 
S.A. (“EDP”) 
 

e. Valores, bens ou 
direitos envolvidos 

R$ 53.399.297,68 (Valor atualizado até 31 de dezembro de 2018).   
 
A Autora requer (i) pagamento de R$41.781.720,59 por valores devidos 
pelos serviços prestados (montagem eletromecânica, instalação de 
equipamentos e tubulação da planta elétrica e pintura especializada), 
(ii) devolução dos valores retidos e indenização pelos danos a ela 
causados. Além disso, requer seja decretada a baixa da garantia 
consubstanciada na Carta de Fiança nº 100412080083300 no valor de 
R$10.508.828,11 e devolvidos os valores depositados em juízo nos 
autos da ação cautelar incidental nº 2117152-50.2014.8.26.0000. Há 

ainda, pedido de tutela antecipada para o bloqueio dos ativos 
financeiros das Rés, no montante de R$ 41.781.720,59. 
 

f. Principais fatos 
  

Em 30 de setembro de 2014, foi proferida decisão que indeferiu a 
liminar requerida pela Autora, por ausência dos requisitos processuais. 
A Autora interpôs agravo de instrumento contra a referida decisão, 
sendo negado provimento em 29 de novembro de 2014. 
 
Em 24 de abril de 2015, foram apresentadas as contestações da 
Companhia, EDP, MABE e Porto do Pecém. Em 24 de abril também foi 
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juntada a reconvenção da MABE (conforme descrita no item (i) abaixo). 
Em 27 de agosto de 2015, a Autora apresentou sua réplica. Em 31 de 

agosto de 2015 a Autora apresentou sua contestação à reconvenção da 
MABE.  
 
Em 19 de maio de 2016, foi proferida decisão que determinou a 
regularização processual da Autora e da MABE, o que foi feito. Em 05 
de outubro de 2016, foi juntada petição da Montcalm requerendo a 
substituição do valor de R$6.432.500,00 depositado em juízo por uma 
apólice de seguro e o levantamento dos valores depositados. Em 29 de 
novembro de 2016, foi proferida decisão afirmando que o saneamento 
do processo ainda não é possível, pois deve-se esperar o retorno da 
ação cautelar em apenso aos autos e também afirmando que o pedido 
de substituição de garantia deve ser feito nos autos da cautelar. Em 31 
de dezembro de 2018, o processo permanecia no mesmo status.  
 

g. Chance de perda Possível  

h. Análise do impacto em 
caso de perda do 
processo 

Perda possível para a ação principal, no valor constante do item “e”.  
 
Em relação à reconvenção, a chance de êxito é possível para o 
recebimento do valor envolvido constante do item “i” (em caso de 
perda, a Companhia terá que desembolsar apenas emolumentos e 
honorários sucumbenciais, a serem arbitrados pelo juiz). 
 
Importante destacar que os valores de perda serão rateados entre 
Pecém II e Porto de Pecém (na proporção de 50% para cada uma 
dessas sociedades), uma vez que Eneva e a EDP Energia do Brasil S.A. 
(“EDP”) são acionistas na MABE na proporção de 50% cada uma. Por 
sua vez, Porto de Pecém é uma usina detida exclusivamente pela EDP. 
    

i. Observações Reconvenção nº 1039628-48.2015.8.26.0100: objetivando a 
recomposição de prejuízos a ela ocasionados pela Montcalm. Requer, 
ainda, a condenação em danos materiais e perdas e danos decorrentes 
do inadimplemento contratual, que somam o valor de R$20.000.000,00. 
Em 30 de abril de 2015, foi proferida decisão determinando o 
entranhamento dos autos à ação nº 1078755-27.2014.8.26.0100. Em 
31 de dezembro de 2017, o processo permanecia no mesmo status 
(Como a MABE é autora no referido processo, em de caso perda serão 
devidos apenas emolumentos e honorários sucumbenciais, a serem 
arbitrados pelo juiz). 
 

j. Valor Provisionado Não foi constituída provisão.  

 
 

Ação Ordinária nº 0077327-79.2016.4.01.3400 

a. Juízo 7ª Vara Federal de Brasília – DF 

b. Instância 1ª instância 

c. Data de instauração 19/12/2016 

d. Partes do Processo Autoras: Pecém II Geração de Energia S.A. (“Pecém II”) e Porto do 
Pecém Geração de Energia S.A. (“Porto do Pecém”) 

Ré: Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) 
 

e. Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$26.334.592,94 (Valor histórico atribuído à causa pela Autora da 
ação). 
 

f. Principais fatos Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada para 
determinar (i) o repasse, pela ANEEL, do valor cobrado pelo estado do 
Ceará, a título de EHE, com o aumento do Custo Variável Unitário 
(“CVU”) e da receita de venda percebida pelas Autoras; e (ii) a 
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Ação Ordinária nº 0077327-79.2016.4.01.3400 

suspensão da aplicação pela ANEEL de quaisquer penalidades por 
eventual redução e/ou interrupção da geração de energia das usinas 
em virtude da redução no fornecimento de água.  
 
Em 31 de janeiro de 2017, foi proferida decisão que indeferiu o pedido 
de tutela antecipada formulado pelas Autoras. Contra esta decisão, as 
Autoras interpuseram recurso de agravo de instrumento, o qual foi 
distribuído ao Desembargador Souza Prudente, em 1º de março de 
2017. Após a manifestação da Procuradoria, o Desembargador Souza 
Prudente, em 9 de maio de 2017, deferiu a tutela antecipada requerida 
pelas autoras. 
 
Contra referida decisão, em 15.05.2017 a ANEEL interpôs Agravo 
Interno, o qual foi julgado em 14.11.2017, determinando o integral 
cumprimento da decisão monocrática.  
 
Em 12.12.2017, foi juntada petição da ANEEL informando do 
cumprimento da decisão.  

 
Em 11.04.2018 e 30.11.2018 foram juntadas duas petições da ANEEL, 
e os autos encontram-se conclusos desde então. 
 

g. Chance de perda Possível. 

h. Análise do impacto em 
caso de perda do processo 

Caso haja decisão desfavorável, Pecém II não terá o seu CVU 
reajustado para considerar o aumento dos seus custos operacionais em 
decorrência da imposição do EHE. Além disso, em caso de eventual 
redução e/ou interrupção da geração de energia das usinas em virtude 
da redução no fornecimento de água, Pecém II deverá arcar com os 
custos de reposição de energia e de lastro. Na fase em que se encontra 
o processo, não é possível apurar com precisão quais os valores 
envolvidos, uma vez não ser possível determinar o consumo de água 
nos próximos meses. Da mesma forma, não se pode antever nos 
próximos meses eventuais impactos nas operações de Pecém II.  
 
Dessa forma, não é possível apurar de forma precisa o eventual 

impacto financeiro que o mesmo possa ter sobre a situação financeira 
da Companhia, no caso de decisão desfavorável. Sem prejuízo de tal 
fato, a Companhia entende ser o processo relevante por conta da 
complexidade e/ou relevância da matéria discutida. 
 

j. Valor Provisionado Não foi constituída provisão.  

 

Processo N° 0805670-25.2017.4.05.8500 
 

a. Juízo 2ª Vara Federal de Sergipe 

b. Instância 1ª Instância 

c. Data de instauração 27/10/2017 

d. Partes do processo Autora: Solange Bueno Santos 
Ré: Petróleo Brasileiro S.A., Agência Nacional do Petróleo -ANP, 
Pedro Pullen Parente,  
Assistentes simples: ENEVA, União Federal e Parnaíba Gás 
Natural S.A. 
 

e. Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$150.000.000,00. Valor histórico atribuído à causa pela Autora 
da ação popular.  
 

f. Principais fatos Na exordial, requer a autora, liminarmente, a imediata 
suspensão da venda sem licitação do Campo de Gás de Azulão 
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Processo N° 0805670-25.2017.4.05.8500 
 

no Estado do Amazonas e, no mérito, em linhas gerais, (i) a 
declaração de nulidade do processo de venda sem licitação do 
Campo de Gás de Azulão; (ii) a condenação dos réus a se 
absterem de promover qualquer forma de alienação do referido 
campo sem o devido procedimento licitatório; e (iii) a 
condenação de Pedro Pullen Parente a indenizar todos os 
prejuízos que venham a ser sofridos pela Petrobras em 
decorrência da operação de venda do Campo de Gás de Azulão, 
incluindo os danos sofridos com a venda e os lucros cessantes. 
 
Aos 27.10.2017, a juíza da 2ª Vara Federal do Sergipe 
determinou a intimação da parte autora para emendar a inicial, 
a fim de sanar os seguintes defeitos: (a) ausência de indicação 
do número do título de eleitor na qualificação da autora; (b) 
ausência do comprovante de residência, bem como da cópia do 
título de eleitor; e (c) inadequação do valor da causa. 
 

Após a intimação da parte autora em 27.10.2017, a mesma se 
manifestou, aos 14.11.2017, atendendo a todos os 
requerimentos do Juízo. No mesmo momento, aduziu que o 
arbitramento do valor da causa deveria ser realizado pelo Juízo, 
conforme art. 292 § 3º CPC/2015, bem como indicou a margem 
de lucro esperada pela venda tendo em vista o maior e o menor 
valor de comercialização do gás (R$ 1.954.268.255,40 e R$ 
300.557.900,50). 
 
Aos 16 de novembro de 2017, a Juíza Laura Lima Miranda e Silva 
proferiu despacho determinando a intimação da Petrobras S.A. 
e da ANP para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) 
dias sobre o pedido liminar. Aos 24 de novembro de 2017, a 
ANP se manifestou no sentido de não haver, no presente caso, 
prova inequívoca necessária ao convencimento da 
verossimilhança da alegação a ensejar a concessão da liminar, 
não havendo, sequer, fundado receio de dano irreparável. 

Ademais, aventou sua ilegitimidade passiva, uma vez que não 
há qualquer fundamentação que faça referência à atuação da 
ANP na referida alienação.  
 
A Petrobras, por sua vez, aos 28 de novembro de 2017, se 
manifestou alegando que (i) o pedido autoral carece de 
utilidade, posto que a alienação já ocorreu, (ii) houve 
impropriedade processual decorrente da inclusão do seu 
Presidente no polo passivo da demanda, (iii) faltam os requisitos 
basilares de fumus boni juris e de periculum in mora a ensejar 
a concessão de liminar e (iv) “o valor da transação referente à 
cessão dos direitos na concessão do Campo de Azulão encontra-
se chancelado pela avaliação de assessor externo contratado 
pela Petrobras, que atestou ser justo o valor ofertado”. 
 
Os autos foram conclusos para decisão aos 29 de novembro de 
2017. Posteriormente, em 18 de dezembro de 2017, a Eneva e 
a Parnaíba Gás Natural apresentaram manifestação conjunta 
requerendo suas admissões como assistentes simples da 
Petrobras. Em 08 de março de 2018 a União requereu seu 
ingresso no feito na qualidade de assistente simples da 
Petrobras. Em 09 de março de 2018 foi certificada a retificação 
da autuação para incluir a União Federal no polo passivo.  
 
Em 25 de abril de 2018 foi proferida decisão indeferindo a 
medida liminar. Em 26 de abril de 2018 foi expedida intimação 
às partes para ciência da decisão. Ainda, na mesma data foi 
expedida citação para Petrobras, ANP e Pedro Pullen Parente, 
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bem como foi certificada a retificação da autuação para incluir a 
Eneva e a Parnaíba Gás Natural no polo passivo.  
 
Em 18 de maio de 2018 a Petrobras apresentou contestação. 
Em 22.05.2018 foi proferido despacho, ainda indisponível para 
visualização. Aos 24.05.2018, foi certificada a retificação da 
autuação para regularizar a inclusão dos patronos das partes. 
Em 24.05.2018, a Petrobras apresentou petição requerendo a 
juntada de Fiarness Opinion e Valuation Report. 
 
Em 28 de maio de 2018 Eneva e Parnaíba Gás Natural 
apresentaram contestação. No dia 06.06.2018 foi certificado o 
decurso de prazo para manifestação da Autora. No mesmo dia 
foi juntada manifestação do MPF pugnando pela realização de 
ampla instrução probatória a fim de subsidiar a manifestação 
ministerial e as decisões do juízo, diante da natureza peculiar da 
discussão judicial.  

 
No dia 29.06.2018 foi certificado o decurso de prazo para 
manifestação da União. No mesmo dia foi proferido um Ato 
Ordinatório que determinou a intimação da parte autora para 
apresentação de Réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Na 
mesma data, a intimação foi expedida à Autora. 
 
Em 31 de julho de 2018 foi certificado o decurso de prazo sem 
que a Autora apresentasse réplica e, no mesmo dia, foi proferido 
despacho intimando as partes a dizerem se ainda teriam provas 
a produzir.  
 
Em 06 de agosto de 2018 a Petrobras apresentou manifestação 
indicando rol de testemunhas.  
 
No dia 07.08.2018, o Sr. Vando Santana (processo extinto nº 
0806317-20.2017.4.05.8500) apresentou petição requerendo 

seu ingresso como litisconsorte, bem como requerendo que a 
inicial do processo extinto nº 0806317-20.2017.4.05.8500 seja 
recebida como emenda. Para tal, expõe fatos constantes da 
outra ação, bem como requer a inclusão de Ivan Souza Monteiro 
(Presidente Interino e Diretor Executivo Financeiro e de 
Relacionamento com investidores da PB) e Eneva no polo 
passivo. 
 
No dia 08.08.2018 foi proferido despacho determinando que as 
partes se manifestem, em 15 dias, acerca do pedido de ingresso 
no feito a título de litisconsorte da parte autora. Na mesma data, 
foi expedida intimação a todas as partes.  
 
Em 16 de agosto de 2018, Eneva e Parnaíba Gás Natural 
apresentaram manifestação na qual requereram o 
indeferimento do pedido de aditamento à inicial formulado pelo 
Sr. Vando Santana, bem como apresentaram parecer técnico e 
o comunicado para o mercado informando acerca da habilitação 
dos projetos de geração a gás natura no Leilão de Energia Nova 
ANEEL A-6/2018.  
 
No dia 21.08.2018, a Eneva e a Parnaíba Gás Natural reiteraram 
a petição sobre litisconsorte e provas. 
 
No dia 31.08.2018, foi juntada petição da Petrobras se 
manifestando pelo indeferimento da pretensão de ingresso 
ulterior do Sr. Vando Santana como litisconsorte ativo 
facultativo, ante a completa estabilização da presente demanda.  
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No dia 19.09.2018, foi juntado ofício encaminhado pelo juiz 
titular da 2 Vara federal à Juíza Substituta solicitando que a 
mesma se manifeste quanto ao entendimento acerca da 
conexão dos feitos referentes à Sistemática de Desinvestimento 
da Petrobrás para que resolva quanto à declinação (ou não) de 
competência dos processos que lhe forem distribuídos sobre a 
matéria, para que haja uma efetiva reunião das demandas e 
julgamento conjunto. 
 
No dia 17.10.2018 o MPF apresentou manifestação opininado 
pelo indeferimento do pedido de ingresso ulterior do Sr. vando 
Santana como litisconsorte ativo facultativo.  
 
Em 29 de outubro de 2018 foi proferida decisão que deferiu o 
pedido de ingresso de Vando Santana Gomes no polo ativo da 
ação, perante o qual Eneva e Parnaíba Gás Natural haviam se 

manifestado pelo indeferimento, indeferindo, contudo, o 
requerimento de aditamento da inicial.  
 
No dia 02.12.2018 foi certificado o transcurso de prazo sem 
manifestação da PGN, petrobras, Solange Bueno e Vando 
Santana Gomes acerca da decisão de 29.10.2018. 
 

g. Chance de perda Remota. 

h. Análise do impacto em caso de 
perda do processo 

Na eventual hipótese de procedência do pedido, a cessão do 
Campo de Azulão negociada entre a Petrobras e a Eneva seria 
declarada nula, o que poderia significar o desfazimento do 
negócio, com restabelecimento do status quo: devolução do 
valor pago à Parnaíba Gás Natural e do ativo à Petrobras.   

j. Valor Provisionado Não foi constituída provisão.  

 

 
(iii) Ambiental  
 
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia e suas controladas eram parte de processos administrativos e 
judiciais de natureza ambiental, sendo os seguintes relevantes:  
 

Ação Civil Pública n° 2009.81.00.016918-2 (Apenso à ACP 0002218-23.2010.4.05.8100) 

a. Juízo 10ª Vara Federal do Ceará 
 

b. Instância 1ª Instância 
 

c. Data de instauração 11/12/2009 
 

d. Partes do Processo Autor: Ministério Público Federal (“MPF”) 
Réus: Estado do Ceará, Superintendência Estadual do Meio Ambiente 
(“SEMACE”), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – (“IBAMA”), Companhia Siderúrgica do Pecém 
(“CSP”), Porto do Pecém e Pecém II. 
 

e. Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Imóvel onde se encontram os empreendimentos Pecém I e II, bem 
como as respectivas licenças ambientais. 
 

f. Principais fatos Ação civil pública com pedido liminar com o intuito de assegurar a 
delimitação da Terra Indígena Anacé na área do Complexo Industrial 
e Portuário do Pecém (“CIPP”).  
 
Foi apresentada manifestação prévia por Porto do Pecém e Pecém II, 
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Ação Civil Pública n° 2009.81.00.016918-2 (Apenso à ACP 0002218-23.2010.4.05.8100) 
em 11 de janeiro de 2010. Em 25 de janeiro 2010, foi indeferido o 
pedido liminar. Contra a referida decisão, o MPF interpôs agravo de 
instrumento, em 2 de fevereiro de 2010, o qual teve seu provimento 
negado, em 7 de dezembro de 2010. Em 2 de setembro de 2010, foi 
proferida decisão deferindo o pedido do MPF relacionado à suspensão 
do feito por 180 dias. Porto do Pecém e Pecém II interpuseram agravo 
retido. Em 20 de maio de 2011, os autos foram apensados aos da Ação 
Civil Pública nº 0002218-23.2010.4.05.8100 (descrita no quadro 
abaixo). Em 20 de julho de 2011, foi proferido despacho determinando 
expedição de ofício à Fundação Nacional do Índio (“FUNAI”) para 
informação sobre a existência da etnia Anacé na área do CIPP. Em 
resposta aos ofícios, o Diretor de Proteção Ambiental (Aluísio Ladeira) 
informou que, sobre análise do relatório de identificação e delimitação 
da Terra Indígena Tapeba (despacho publicado em 30 de outubro de 
2013 no Diário Oficial do Estado), a FUNAI envidou esforços nas 
tratativas com o Governo do Estado do Ceará e o MPF, que resultou 
na assinatura do Termo de Compromisso firmado entre MPF, Governo 
Federal, Petroleo Brasileiro S.A. (“Petrobras”), FUNAI, Governo do 
Estado e Comunidades Indígenas Anacé de Matões e Bolso, visando à 
aquisição das terras que constituirão a Reserva indígena Taba dos 
Anacés e relatou que a publicação do relatório circunstanciado da Terra 
Indígena Anacé estaria prevista para 2014. 
 
Em 08 de junho de 2017 o Estado do Ceará juntou aos autos Termo 
de Compromisso firmado entre o Estado do Ceará, Petrobras e Funai 
para a constituição da Reserva Indígena dos Anacé. A União Federal 
se manifestou pela perda do objeto da ação, em razão da celebração 
de Termo de Compromisso, requerendo a extinção do processo sem 
resolução de mérito. Em 17 de abril de 2018 o Ministério Público 
Federal insistiu na realização de estudos do componente indígena que 
complementavam os impactos do CIPP, bem como em instrução de 
audiência para oitiva das comunidades indígenas Anacé. Em 21 de 
junho de 2018, CSP e Pecém II manifestaram-se pela perda do objeto 
da ação, requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito, 
em razão da celebração de Termo de Compromisso. Em 10 de outubro 
de 2018 os autos foram conclusos para sentença.  
 

g. Chance de perda Remota. 
 

h. Análise do impacto em 
caso de perda do processo 

Perda da posse do imóvel em questão e paralisação das atividades, em 
decorrência da cassação da Licença Ambiental. Não há como mensurar 
o real impacto, em caso de perda, na situação financeira e patrimonial 
da Companhia, tendo em vista que não foi estipulado um valor à causa. 
Sem prejuízo de tal fato, a Companhia entende ser o processo 
relevante por conta da complexidade e/ou relevância da matéria 
discutida.  
 

j. Valor Provisionado Não foi constituída provisão.  

 
 

Ação Civil Pública n° 0002218-23.2010.4.05.8100 (Apenso à ACP 2009.81.00.016918) 

a. Juízo 10ª Vara Federal do Ceará 
 

b. Instância 1ª Instância 
 

c. Data de instauração 11/12/2009 
 

d. Partes do Processo Autor: MPF 
Réu: SEMACE, Estado do Ceará, Porto do Pecém Geração de Energia 
S.A., Pecém II Geração de Energia S.A., IBAMA e União Federal 
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e. Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Imóvel onde se encontram os empreendimentos Pecém I e II, bem 
como as respectivas licenças ambientais. 
 

f. Principais fatos Ação Civil Pública, com pedido liminar, com o intuito de assegurar a 
delimitação da Terra Indígena Anacé na área do Complexo Industrial 
e Portuário do Pecém (“CIPP”) bem como para transferir o 
licenciamento ambiental dos empreendimentos da SEMACE para o 
IBAMA. 
 
Apresentada manifestação prévia, em 26 de fevereiro de 2010, por 
Porto do Pecém e Pecém II. Em 7 de abril de 2010 foram indeferidos 
os pedidos liminares. Expedido ofício à FUNAI, em 28 de abril de 2010, 
para que adote as medidas necessárias à identificação da etnia 
indígena. Em resposta aos ofícios, o Diretor de Proteção Ambiental 
(Aluísio Ladeira) informou que, sobre análise do relatório de 
identificação e delimitação da Terra Indígena Tapeba, a FUNAI envidou 
esforços nas tratativas com o Governo do Estado do Ceará e o MPF, 
que resultou na assinatura do Termo de Compromisso firmado entre o 
MPF, Governo Federal, Petrobrás, FUNAI, Governo do Estado e 
Comunidades Indígenas Anacé de Matões e Bolso, visando à aquisição 
das terras que constituirão a Reserva indígena Taba dos Anacés e 
relatou que a publicação do relatório circunstanciado da Terra Indígena 
Anacé estaria prevista para 2014.  
 
Em 08 de junho de 2017 o Estado do Ceará juntou aos autos Termo 
de Compromisso firmado entre o Estado do Ceará, Petrobras e Funai 
para a constituição da Reserva Indígena dos Anacé. A União Federal 
se manifestou pela perda do objeto da ação, em razão da celebração 
de Termo de Compromisso, requerendo a extinção do processo sem 
resolução de mérito. Em 17 de abril de 2018 o Ministério Público 
Federal insistiu na realização de estudos do componente indígena que 
complementavam os impactos do CIPP, bem como em instrução de 
audiência para oitiva das comunidades indígenas Anacé. Em 21 de 
junho de 2018, CSP e Pecém II manifestaram-se pela perda do objeto 
da ação, requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito, 
em razão da celebração de Termo de Compromisso. Em 10 de outubro 
de 2018 os autos foram conclusos para sentença. 

g. Chance de perda Remota. 
 

h. Análise do impacto em 
caso de perda do processo 

Perda da posse do imóvel em questão e paralisação das atividades, em 
decorrência da cassação da Licença Ambiental. Não há como mensurar 
o real impacto, em caso de perda, na situação financeira e patrimonial 
da Companhia, tendo em vista que não foi estipulado um valor à causa. 
Sem prejuízo de tal fato, a Companhia entende ser o processo 
relevante por conta da complexidade e/ou relevância da matéria 
discutida. 
 

j. Valor Provisionado Não foi constituída provisão.  

 

 

Ação Civil Pública n° 26.458/2007 ou 026458-57.2007.8.10.0001 (Apenso à ACP nº 
15.542/2007) 

a. Juízo Vara de Direitos Difusos e Coletivos de São Luís/MA 

b. Instância 1ª instância 

c. Data de instauração 02/07/2007 

d. Partes do Processo Autor: Ministério Público Estadual do Maranhão 
Réus: Itaqui e Município de São Luís 
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Ação Civil Pública n° 26.458/2007 ou 026458-57.2007.8.10.0001 (Apenso à ACP nº 
15.542/2007) 

e. Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Certidão de uso e ocupação do solo da Itaqui. O objeto é o 
questionamento da validade da certidão de uso do solo emitida pela 
Prefeitura de São Luís no curso do licenciamento ambiental da usina. 
 

f. Principais fatos 
  
  
  
  
  
  
  

Em 20 de setembro de 2011, foi proferida decisão que determinou o 
apensamento desta ação com a Ação Civil Pública nº 15.542/2007 
(descrita no quadro acima) e designou data para a audiência de 
instrução e julgamento. Em 18 de julho de 2013, a juíza determinou a 
remessa dos autos (inclusive apensados) à nova Vara de Direitos 
Difusos e Coletivos, recém implantada, determinando, portanto, a sua 
baixa na 1ª Vara de Fazenda Pública. As partes apresentaram as suas 
alegações finais após intimação para tanto. Em 13 de janeiro de 2017, 
foi publicada sentença que julgou a ação procedente. Em 02 de março 
de 2017, Itaqui opôs recurso de embargos de declaração, cujo 
julgamento encontra-se pendente. Em 26 de maio de 2017, os autos 
foram remetidos à conclusão. 
 

Em 20 de abril de 2018 foi proferida decisão que acolheu parcialmente 
os embargos de declaração opostos por Itaqui. Em 12 de junho de 2018 
Itaqui interpôs recurso de apelação. Em 19 de junho de 2018 foi 
juntada aos autos certidão que atestou a tempestividade da apelação 
de Itaqui. Em 13 de agosto de 2018 o Ministério Público interpôs 
apelação. Em 05 de outubro de 2018 os autos foram remetidos ao 
Tribunal de Justiça. 

g. Chance de perda Possível. 

h. Análise do impacto em 
caso de perda do processo 

Não há como mensurar o real impacto, em caso de perda, na situação 
financeira e patrimonial da Companhia, tendo em vista que não foi 
estipulado um valor à causa. Sem prejuízo de tal fato, a Companhia 
entende ser o processo relevante por conta da complexidade e/ou 
relevância da matéria discutida.  
 

j. Valor Provisionado Não foi constituída provisão. 

 
 

Ação Civil Pública n° 18069-24.2010.4.01.3700 

a. Juízo 8ª Vara Federal do Maranhão 

b. Instância 1ª instância 

c. Data de instauração 11/06/2010 

d. Partes do Processo Autor: MPF 
Rés: Itaqui e IBAMA 
 

e. Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Processo de Licenciamento Ambiental da Itaqui em âmbito federal 

f. Principais fatos 
  
  
  
  
  
  
  

Ação Civil Pública, com pedido liminar, na qual o MPF requer a 
declaração de nulidade das licenças ambientais emitidas pelo IBAMA, 
que autorizaram a instalação da Itaqui por supostas irregularidades.  
 
Em 23 de fevereiro de 2012, foi proferida decisão, na qual se 
determinou a realização de perícia técnica, intimação do IBAMA para 
que prestasse informações a respeito do atendimento ou não das 
condicionantes presentes nas licenças de instalação, intimação do 
IBAMA e da Itaqui para que prestassem informações sobre a 
implantação da estação de monitoramento João Paulo e prognóstico de 
operacionalização, e a realização de audiência pública. Em 10 de 
outubro 2013, a Itaqui interpôs agravo de instrumento, o qual foi 
provido para revogar a decisão que lhe havia atribuído o ônus financeiro 
da prova pericial. No dia 11 de novembro de 2013, Itaqui interpôs 
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Ação Civil Pública n° 18069-24.2010.4.01.3700 

agravo regimental no agravo de instrumento, cujos autos foram 
redistribuídos ao Des. Néviton Guedes. Em 1ª instância, a perícia para 
verificar a conformidade ou não do processo administrativo que 
concedeu as licenças ambientais teve início em 8 de março de 2016. 
Aguarda-se a conclusão da perícia. Em 17 de julho foi apresentado 
laudo pericial. Em 22 de outubro de 2018 foi juntada aos autos 
manifestação do IBAMA acerca do laudo pericial. Aguarda-se intimação 
para manifestação sobre o laudo pericial. 
 

g. Chance de perda Possível. 
 

h. Análise do impacto em 
caso de perda do processo 

Não há como mensurar o real impacto, em caso de perda, na situação 
financeira e patrimonial da Companhia, tendo em vista a natureza da 
causa.  
 
Sem prejuízo de tal fato, a Companhia entende ser o processo relevante 
por conta da complexidade e/ou relevância da matéria discutida. 
 
Ressalta-se ainda que, eventual procedência da demanda, ainda que 
parcial, poderá ensejar na realização de novos estudos ambientais e na 
implementação de novos programas ou planos ambientais para 
mitigação dos impactos do empreendimento na região, o que envolverá 
custos.  
 

j. Valor Provisionado Não foi constituída provisão. 

 
 

Ação Popular n° 2009.37.00.006877-1 (6730-05.2009.4.01.3700) 

a. Juízo 8ª Vara Federal do Maranhão 

b. Instância 2ª instância 

c. Data de instauração 28/09/2009 

d. Partes do Processo Autor: Pedro Leonel Pinto de Carvalho 
Réus: União Federal, IBAMA, Município de São Luis, Estado do 
Maranhão, Itaqui e a Companhia 
 

e. Valores, bens ou 
direitos envolvidos 

Processo de Licenciamento Ambiental da Itaqui e Certidão de uso e 
ocupação do solo concedida para o empreendimento. 

f. Principais fatos 
  
  
  
  
  
  
  

Ação Popular, com pedido de liminar, na qual se requer (i) a nulidade 
do processo de licenciamento ambiental da UTE Itaqui, (ii) 
deslocamento de competência para o IBAMA, e (iii) anulação da certidão 
de uso e para ocupação do solo concedida pela Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Habitação do Município de São Luis. No dia 14 de abril de 
2010, foi proferida decisão liminar que (i) declarou suspensos os efeitos 
das licenças e autorizações do IBAMA até a resolução da questão da 
legalidade da Certidão de Uso do Solo expedida pelo Município, e (ii) 
determinou a paralisação das obras da UTE Itaqui. Em 25 de novembro 
de 2013, foi publicada sentença que extinguiu a ação sem resolução do 

mérito. O Autor e o MPF opuseram embargos de declaração, os quais 
foram rejeitados. Em 23 de outubro de 2015, Pedro Leonel e MPF 
interpuseram apelação. Em 15 de abril de 2016, Itaqui protocolou suas 
contrarrazões à apelação do Pedro Leonel. Em 14 de julho de 2016, 
foram apresentadas as contrarrazões da União Federal. Em 5 de agosto 
de 2016, foram apresentadas as contrarrazões do IBAMA. Em 29 de 
agosto de 2016, foram apresentadas as contrarrazões do Estado do 
Maranhão. Em 5 de outubro de 2016, forma apresentadas as 
contrarrazões do Munícipio de São Luis. Em 29 de março de 2017, Itaqui 
protocolou suas contrarrazões, que foram remetidas à Procuradoria 

PÁGINA: 59 de 464

Formulário de Referência - 2019 - ENEVA S.A Versão : 11



4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes 

 

Ação Popular n° 2009.37.00.006877-1 (6730-05.2009.4.01.3700) 

Geral do Estado. A apelação interposta foi incluída na pauta de 
julgamento do dia 16 de maio de 2018. O Relator da apelação 
interrompeu o julgamento para avaliar informações levantadas pelos 
advogados presentes e o julgamento foi retomado no dia 13 de junho 
de 2018. Em 14 de novembro de 2018 foi publicada decisão que 
determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, para que 
aguarde o julgamento da apelação interposta na Ação Civil Pública nº 
26458-57.2007.8.10.0001, acima reportada. 

g. Chance de perda Possível. 

h. Análise do impacto em 
caso de perda do processo 

Não há como mensurar o real impacto, em caso de perda, na situação 
financeira e patrimonial da Companhia, tendo em vista a natureza da 
causa.  
 
Sem prejuízo de tal fato, a Companhia entende ser o processo relevante 
por conta da complexidade e/ou relevância da matéria discutida.  
 
Ressalta-se ainda que, eventual procedência da demanda, ainda que 

parcial, poderá ensejar na realização de novos estudos ambientais e na 
implementação de novos programas ou planos ambientais para 
mitigação dos impactos do empreendimento na região, o que envolverá 
custos. 

j. Valor Provisionado Não foi constituída provisão.  

 
 

Ação Civil de Improbidade n° 58.727/2013 (53670-43.2013.8.10.0001)  

a. Juízo Vara de Interesses Difusos e Coletivos do Maranhão 

b. Instância 1ª instância 

c. Data de instauração 09/12/2013 

d. Partes do Processo Autor: Ministério Público Estadual 
Réus: Itaqui / Carlos Tadeu D Aguiar Palácio / Paulo Helder Guimarães de 
Oliveira 
 

e. Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Certidão de uso e ocupação do solo da usina termoelétrica Porto do Itaqui 
(“UTE Porto do Itaqui”) 

f. Principais fatos Ação Civil de Improbidade por supostos atos de improbidade cometidos no 
processo de emissão da certidão de uso e ocupação do solo de Itaqui. Em 
6 de março de 2014, a Itaqui protocolou sua defesa prévia. Em 7 de maio 
de 2014, foi publicada sentença que recebeu a ação e determinou a citação 
dos Réus para se manifestarem. Em 21 de maio de 2014, a Itaqui foi 
regularmente citada, apresentando sua defesa em 13 de junho de 2014. 
Em 14 de março de 2016, o Ministério Público apresentou sua réplica. Em 
17 de fevereiro de 2017, foi proferido despacho que deferiu a restituição 
do prazo para defesa do réu Carlos Tadeu de Aguiar. Em 16 de março de 
2017, o réu Carlos Tadeu de Aguiar apresentou contestação e, em 15 de 
maio de 2017, foi protocolada réplica pelo Ministério Público. Em 01 de 
fevereiro de 2018 foi publicada decisão rejeitando a preliminar de extinção 
do processo por inadequação da ação e deferindo o pedido de provas 

formulado pelo MPE. Em 20 de fevereiro de 2018 Itaqui opôs embargos de 
declaração contra a decisão que se omitiu em relação às preliminares de 
inépcia da inicial e caráter subjetivo da responsabilidade. Em 11 de junho 
de 2018 os embargos de declaração de Itaqui foram acolhidos. Sem novos 
movimentos até 31 de dezembro de 2018. 
 

g. Chance de perda Possível. 
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h. Análise do impacto em 
caso de perda do processo 

Não há como mensurar o real impacto, em caso de perda, na situação 
financeira e patrimonial da Companhia, tendo em vista a natureza da causa. 
Sem prejuízo de tal fato, a Companhia entende ser o processo relevante 
por conta da complexidade e/ou relevância da matéria discutida. Ressalta-
se que eventual condenação da Itaqui pela prática de atos de improbidade 
previstos no artigo 11 da Lei no 8.429/1992, sujeitaria a referida sociedade 
a imposição de punições de ressarcimento do dano, pagamento de multa 
civil, proibição de contratação com o Poder Público, restrição de 
recebimento de incentivos fiscais dieta ou indiretamente, por prazo que 
pode variar até 10 anos, bem como existe risco (ainda que remoto) de tal 
proibição de contratar com o Poder Público se estender aos contratos 
atualmente em vigor e que foram celebrados pela Itaqui com o Poder 
Público. 

j. Valor Provisionado Não foi constituída provisão. 

 
 

Medida Cautelar Preparatória n° 0000279-66.2014.4.05.8100 (nova numeração na Justiça 
Estadual: 0042044-33.2016.8.06.0001) 

a. Juízo 1ª Vara Federal da Seção Judicial do Ceará / 4ª Vara de Fazenda Pública 
de Fortaleza/CE 

 

b. Instância  1ª instância 

c. Data de instauração 24/01/2014 
 

d. Partes do Processo Autor: MPF  
Réus: Porto do Pecém, Pecém II, SEMACE e BNDES 

 

e. Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

A medida cautelar preparatória engloba: (i) Pecém I e II: suspensão 
por 120 dias de qualquer atividade de descarregamento pela correia 
transportadora; (ii) Estado do Ceará e SEMACE: suspensão da 
instalação de novas correias transportadoras até que seja comprovado, 
por meio de perícia, que os requisitos técnicos para controle dos danos 
ambientais são atingidos; (iii) BNDES: suspensão de qualquer repasse 
de recursos para aquisição de novas correias; e (iv) SEMACE: suspensão 
dos efeitos da Licença de Operação da Correia de Pecém por 120 dias, 
bem como todos os procedimentos de licenciamento ambiental de 
novas correias. 

 

f. Principais fatos Ação ajuizada em razão de supostos problemas ambientais identificados 
pelo MPF na correia transportadora de Pecém. Proferida sentença que 
declarou a ilegitimidade ativa do MPF para ajuizar a ação e 
incompetência absoluta da justiça federal para julgar a demanda e, 
após, determinou a remessa dos autos à justiça estadual. Em 31 de 
julho de 2014, foi proferida sentença que manteve a decisão embargada 
que declarou a incompetência da justiça federal para julgar a causa e a 
ilegitimidade do MPF para ajuizar a ação. Em 4 de novembro de 2014, 
o MPF interpôs apelação contra a sentença com relação ao pedido em 
face do BNDES, alegando interesse da União em assegurar a adequada 
destinação de recursos. Foi proferido acórdão em 15 de dezembro de 
2015, negando provimento ao recurso de apelação. Autos baixados para 
a 1ª instância e entregues à 1ª Vara Federal em 21 de março de 2016. 
Autos remetidos ao Juízo competente em 25 de julho de 2016, sendo 
atribuída nova numeração: 0042044-33.2016.8.06.0001. Autos 
conclusos. Em 09 de outubro de 2018 os autos foram conclusos para 
decisão interlocutória. 

 

h. Chance de perda    Remota. 
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i. Análise do impacto em 
caso de perda do processo 

Em caso de perda de processo, haverá a interrupção da correia 
transportadora de carvão por 120 dias o que pode afetar a condição 
financeira da Companhia, caso seja necessário o descarregamento por 
caminhão. Não há como mensurar o real impacto, em caso de perda, 
na situação financeira e patrimonial da Companhia. 
 

j. Valor Provisionado Não foi constituída provisão. 

 
 

Ação Civil Pública nº 0015129-13.2015.4.01.3700 (nova numeração: 0000531-
11.2016.8.10.0119) 

a. Juízo 8ª Vara Federal da Seção Judicial do Maranhão / Vara Única de Santo 
Antônio dos Lopes 
 

b. Instância 1ª instância 

c. Data de instauração 27/03/2015 

d. Partes do Processo Autor: MPF e MPE 
Rés: Eneva (Parnaíba) / Estado do Maranhão / ANEEL 
 

e. Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

A ação civil pública engloba: (i) a realocação imediata dos moradores 
da Comunidade da Demanda em razão dos impactos ambientais e 
sociais causados pelo Complexo Parnaíba, (ii) a inclusão de novas 
famílias no programa, (iii) a conclusão do reassentamento em 180 dias, 
e (iv) a suspensão das licenças ambientais e dos contratos de energia 
em caso de descumprimento de tais pedidos. 
 

g. Principais fatos Ação ajuizada em razão de supostos impactos ambientais e sociais no 
Complexo do Parnaíba, referentes aos moradores da Comunidade da 
Demanda. Em 14 de abril de 2015, a Companhia apresentou 
manifestação contra a liminar e, em 11 de maio de 2015, apresentou 
a contestação. Em 8 de junho de 2015, foi publicado despacho, no qual 
o juiz acolheu uma das proposições da Companhia e determinou a 
realização de audiência preliminar de conciliação, com o objetivo de 
alcançar um acordo com relação ao cronograma de implantação do 
reassentamento. Foi realizada audiência, na qual foram apresentados 
parecer técnico do MPF e auto de infração (nº 970/2015) com o mesmo 
objeto no valor de R$ 10 milhões, emitido pela SEMA. A audiência foi 
concluída em 2 de setembro de 2015, ocasião em que não houve 
conciliação. Foi proferida decisão declinando da competência e 
determinando a remessa dos autos para a Comarca de Santo Antônio 
dos Lopes, no Estado do Maranhão. Em 13 de janeiro de 2016, o MPF 
interpôs agravo de instrumento, no entanto, o juiz manteve a decisão 
agravada. Autos remetidos ao Juízo competente em 11 de maio de 
2016 com nova numeração: 0000531-11.2016.8.10.0119, na Vara 
Única de Santo Antonio dos Lopes, que designou audiência de 
conciliação para o dia 9 de março de 2017. Juntada de manifestação 
do Ministério Público Estadual e, remessa dos autos para conclusão em 
setembro de 2017. Em 22 de maio de 2018 foi juntada aos autos 
certidão informando que foi encaminhado ofício ao TRF da 1ª Região 
solicitando informações acerca de recurso interposto no curso do 
processo. 
 

h. Chance de perda Possível. 
 

i. Análise do impacto em 
caso de perda do processo 

Não há como mensurar o real impacto, em caso de perda, na situação 
financeira e patrimonial da Companhia, tendo em vista a natureza da 
causa. Sem prejuízo de tal fato, a Companhia entende ser o processo 
relevante por conta da complexidade e/ou relevância da matéria 
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Ação Civil Pública nº 0015129-13.2015.4.01.3700 (nova numeração: 0000531-
11.2016.8.10.0119) 

discutida.  
 

j. Valor Provisionado Não foi constituída provisão.  

 

Ação Civil Pública nº 20676-97.2016.4.01.3700 

a. Juízo 8ª Vara Federal da Seção Judicial do Maranhão 

b. Instância 1ª instância 

c. Data de instauração 24/06/2016 

d. Partes do Processo Autor: MPF  
Rés: Itaqui Geração de Energia S.A e IBAMA 
 

e. Valores, bens ou direitos 

envolvidos 

Taxa de emissão de efluentes atmosféricos da usina de Itaqui. 

f. Principais fatos Ação Civil Pública ajuizada por suposta alteração indevida de licença 
ambiental promovida pelo IBAMA para burlar condicionantes de 
monitoramento dos efluentes atmosféricos gerados pela usina de 
Itaqui, gerando o aumento dos limites de poluentes. Pedidos: (i) 
antecipação de tutela para suspender os efeitos da ampliação dos 
limites de poluentes concedida pelo Ibama a Itaqui; (ii) antecipação de 
tutela para que Itaqui corrija o seu limite de poluentes emitidos, 
inclusive com instalação de equipamentos que auxiliem na redução; 
(iii) nulidade da alteração realizada pelo IBAMA; (iv) obrigação de fazer 
à Itaqui para que proceda às mudanças necessárias que reduzam o 
limite de poluentes emitidos; e (v) fixação de multa a ser aplicada ao 
IBAMA e Itaqui por descumprimento. Em 11 de julho de 2016, Itaqui 
protocolou sua manifestação sobre o pedido liminar do MPF. Proferida 
decisão que deferiu o pedido liminar do MPF para determinar a 
suspensão dos efeitos da ampliação dos limites de poluentes concedida 
pelo Ibama a Itaqui e que Itaqui proceda às mudanças necessárias 
para se adequar aos novos limites. Em 29 de novembro de 2016, o 
Ibama apresentou sua contestação. Em 08 de fevereiro de 2017, o 
Ibama apresentou petição, solicitando a dilação do prazo para análise 
do relatório de Itaqui por mais 15 dias. Contra a decisão que 
suspendeu os efeitos da ampliação dos limites de poluentes concedida 
pelo Ibama a Itaqui, esta interpôs agravo de instrumento, no qual foi 
proferida decisão que deferiu o pedido liminar e restabeleceu os efeitos 
da 1ª Retificação da Licença Operacional enquanto não são concluídas 
as análises de emissões pelo IBAMA. Em 25 de janeiro de 2017, foi 
protocolado pela Companhia relatório de emissões no Ibama. 
 
Contra a decisão que deferiu o pedido liminar do MPF para determinar 
a suspensão dos efeitos da ampliação dos limites de poluentes 
concedida pelo Ibama a Itaqui, o MPF interpôs agravo de instrumento 
para determinar que Itaqui proceda às mudanças necessárias para se 
adequar aos novos limites. Agravo distribuído ao Des. Souza Prudente. 
 
Foi protocolada em 06 de novembro de 2017, a réplica do MPF às 
contestações da Itaqui e do Ibama, na qual a Promotoria solicitou a 
dilação do prazo, em 30 dias, para manifestação técnica em relação 
aos documentos juntados pelo Ibama. O MPF também alegou a 
impossibilidade de realização de audiência de conciliação, 
considerando que a Itaqui e o Ibama, em suas contestações, não 
teriam indicado qualquer possibilidade de acordo. 
 
Em 11 de junho de 2018, a Itaqui protocolou petição esclarecendo já 
ter juntado todos os documentos necessários e reforçando a clareza 
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Ação Civil Pública nº 20676-97.2016.4.01.3700 

dos estudos técnicos exigidos e analisados pelo Ibama. Em 12 de junho 
de 2018 o MPF juntou laudo técnico contendo análise dos documentos 
juntados pelo Ibama. Em 31 de outubro de 2018 o Ibama protocolou 
petição requerendo dilação de prazo para manifestar-se acerca do 
laudo apresentado pelo MPF. 

g. Chance de perda   Possível. 
 

h. Análise do impacto em 

caso de perda do processo 

Não há como mensurar o real impacto, em caso de perda, na situação 
financeira e patrimonial da Companhia, tendo em vista a natureza da 
causa. Sem prejuízo de tal fato, a Companhia entende ser o processo 
relevante por conta da complexidade e/ou relevância da matéria 
discutida.  
 

j. Valor Provisionado  Não foi constituída provisão. 

 
 

Procedimento Administrativo nº 02001.001641/2012-49 

a. Juízo IBAMA/MA 

b. Instância Processo Administrativo 

c. Data de instauração 15/05/2012 

d. Partes do Processo Autoridade: IBAMA 
Autuada: Itaqui Geração de Energia 
 

e. Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 1.137.971,11 (Valor atualizado até 31 de dezembro de 2018). 
Processo Administrativo instaurado para cobrança de multa 
administrativa aplicada no Auto de Infração nº 642.658-D, em 
decorrência de suposto descumprimento de termos da Licença de 
Instalação no que tange ao sistema de drenagem do canteiro de obras 
da UTE, sobretudo no pátio de carvão. 
 

f. Principais fatos Em 22 de junho de 2012, a Itaqui apresentou sua defesa 

administrativa. Em 27 de agosto de 2012, foi emitido parecer técnico 
indicando que (i) não há agravantes a serem aplicadas; (ii) há 
atenuantes que permitem a redução da multa em até 50%; (iii) o 
pedido de conversão da multa pode ser deferido; (iv) a infração foi 
mesmo cometida e há comprovação da autoria; e (v) a conduta 
também, pode, em tese, configurar crime ambiental. Desde o dia 3 de 
setembro de 2012, os autos estão com a Procuradora Federal do 
IBAMA, para análise e parecer sobre a defesa apresentada. Em 18 de 
abril 2013, Itaqui apresentou impugnação e alegações finais. Em 30 de 
agosto de 2016 foi proferida decisão indeferindo a defesa e mantendo 
o auto de infração. Em 06 de julho de 2017 foi apresentada petição 
requerendo devolução do prazo para interposição de recurso 
administrativo, visto que a notificação sobre a decisão de primeira 
instância ter sido enviada para endereço equivocado. Em 01 de outubro 
de 2018, a Itaqui foi notificada do indeferimento da defesa apresentada 
contra o auto de infração. Houve a adequação do valor da multa, com 
redução do valor original pela metade, porém dobrado devido à 

reincidência. Em 22 de outubro de 2018 Itaqui protocolou recurso 
administrativo, que ainda aguarda julgamento. 
 

g. Chance de perda Possível. 
 

h. Análise do impacto em 
caso de perda do processo 

Caso o agravamento da multa por reincidência seja confirmado pelo 
IBAMA, a multa será duplicada, o que implicará no pagamento do valor 
atualizado em 31 de dezembro de 2018 de R$ 1.137.971,11. Ainda, 
caso a conduta venha ser considerada como crime ambiental, a 
Companhia poderá estar sujeita a eventuais sanções de natureza penal. 
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Sem prejuízo de tal fato, a Companhia entende ser o processo relevante 
por conta da complexidade e/ou relevância da matéria discutida. 
 

j. Valor Provisionado Não foi constituída provisão. 

 
 

Procedimento Administrativo nº 02001.006997/2012-79 

a. Juízo IBAMA/MA 

b. Instância Processo Administrativo 

c. Data de instauração 10/10/2012 

d. Partes do Processo Autoridade: IBAMA 
Autuada: Itaqui Geração de Energia 
 

e. Valores, bens ou direitos 

envolvidos 

R$ 100.000,00 (Valor da multa quando da lavratura do auto de 

infração). Processo Administrativo decorrente do auto de infração nº 
723734/D, instaurado por suposto descumprimento de condicionante 
relativa aos trabalhos dos profissionais envolvidos no Programa de 
Monitoramento de Fauna da Licença de Instalação nº 672/09. 
 

f. Principais fatos Desde 12 de novembro de 2014, os autos permanecem na 
Coordenação de Recursos do IBAMA, em Brasília, para análise técnica. 
Em seguida, serão encaminhados à autoridade julgadora. Os autos 
foram arquivados definitivamente em 26 de junho de 2017, após 
manifestação equivocada do Ibama.  
 

g. Chance de perda Possível. 
 

h. Análise do impacto em 
caso de perda do processo 

Caso haja decisão desfavorável à Companhia, a mesma deverá efetuar 
o pagamento do valor atualizado de R$100.000,00 (Valor atualizado 
até 31 de dezembro de 2018). A Companhia entende ser o processo 
relevante por conta da complexidade e/ou relevância da matéria 

discutida. 
 

j. Valor Provisionado Não foi constituída provisão.  

 
 

Processo Administrativo nº 0013183/2015 / Auto de Infração nº 970  

a. Juízo SEMA 

b. Instância Processo Administrativo 

c. Data de instauração 23/06/2015 

d. Partes do Processo Autoridade: SEMA  
Autuada: Parnaíba I Geração de Energia S.A. 
 

e. Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$17.004.254,68 (Valor atualizado até 31 de dezembro de 2018). 
Processo administrativo decorrente do Auto de Infração nº 970, 
instaurado, segundo alegações da autoridade, por (i) deixar de atender 
a condicionantes estabelecidas na licença ambiental; e (ii) deixar de 
apresentar mensalmente os dados do monitoramento de qualidade do 
ar. 
 

f. Principais fatos Em 03 de agosto de 2015, foi apresentada defesa ao presente Auto. 
Aguarda-se a sua análise. Em 31 de dezembro de 2018, o processo 
permanecia no mesmo status. 
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g. Chance de perda Possível. 
 

h. Análise do impacto em 
caso de perda do processo 

Caso haja decisão desfavorável à Companhia, a mesma deverá efetuar 
o pagamento do valor atualizado de R$17.004.254,68 (Valor atualizado 
até 31 de dezembro de 2018). A Companhia entende ser o processo 
relevante por conta da complexidade e/ou relevância da matéria 
discutida. 
 

j. Valor Provisionado Não foi constituída provisão.  

 
 
(iv) Trabalhista 
 
 Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia e suas controladas eram parte de processos judiciais de natureza 
trabalhista, sendo os seguintes relevantes: 
 

Processo Judicial nº 0016806-22.2016.5.16.0021 

a. Juízo 21ª Vara do Trabalho de Pedreiras / Tribunal Regional do Trabalho da 
16ª Região 

b. Instância 1ª Instância 

b. Data de instauração 15/02/2017 

c. Partes do Processo Autor: Ministério Público do Trabalho  
Réu: Parnaíba II Geração de Energia S.A. 

d. Valores, bens ou 
direitos envolvidos 

Seguem os principais pedidos: a) cumprir os itens 5.2 e 5.32.2 da 
Norma Regulamentadora (“NR”) 5 do Ministério do Trabalho e Emprego 
(“MTE”), os itens 7.1.1 e 7.3.2 “a” da NR 7, itens 18.2.1 e 18.28.2 da 
NR 18 do MTE e os itens 9.1.1 e 9.3.5.5 “b” da NR 9 do MTE (os quais 
incluem, comunicação prévia da obra, implantação de Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais, regularizar trabalho aos domingos e 
em feriado, falta de registro de horários, funcionamento regular da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e implementação de 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional); b) cumprir o item 

10.12.1 da NR 10 do MTE (o qual requer que ação de emergência que 
envolvam as instalações com eletricidade constem do plano de 
emergência da empresa); c) abster-se de prorrogar a jornada normal 
de trabalho, além do limite legal de 2 (duas) horas diárias, sem 
justificativa legal; d) conceder intervalo interjornada, na forma do art. 
66 da Consolidação da Legislação Trabalhista (“CLT”); e) conceder 
repouso semanal remunerado na forma do art. 7º, XV da Constituição 
Federal, e art. 67 e 68 da CLT; f) abster-se de exigir trabalho em 
feriados, na forma do art. 70 da CLT; g) cumprir a determinação contida 
no art. 74, § 2º da CLT; h) ajuste da Jornada de Trabalho e computo 
das horas in itinere na jornada diária de trabalho de seus funcionários, 
com os devidos reflexos; i) pagamento de até R$2.000.000,00 a título 
de indenização por dano moral coletivo aos interesses difusos e 
coletivos. 
 

e. Principais fatos Apresentada contestação com documentos na audiência do dia 21 de 
fevereiro de 2017. Foi realizada audiência em 16 de agosto de 2017, na 

qual foi homologado acordo que determinou o pagamento do valor de 
R$150.000,00 referente a execução de projetos nas áreas da saúde e 
social. 
 
Em 20 de dezembro de 2017 foi protocolado requerimento para 
aditamento do acordo. Em 18 de abril de 2018 o Ministério Público do 
Trabalho concordou com o aditamento pleiteado. Em 7 de agosto de 
2018 foi proferido despacho homologando o aditamento do acordo. 
Aguarda-se o integral cumprimento do acordo. 
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes 

 

Processo Judicial nº 0016806-22.2016.5.16.0021 

f. Chance de perda Não aplicável. Celebrado acordo para execução de projetos nas áreas 
da saúde e sócia, tendo sido o processo descrito em virtude da 
relevância da matéria. 
 

g. Análise do impacto em 
caso de perda do processo 

Os principais impactos no caso de perda do processo consistiam: (i) 
necessidade de cumprir ou se adequar para atender todas as 
obrigações constantes nos pedidos; (ii) ajuste da Jornada de Trabalho 
e computo das horas in itinere na jornada diária de trabalho dos 
funcionários da Parnaíba I Geração de Energia S.A. (cerca de 15 no 
total), (iii) pagamento a partir da sentença os consectários legais e 
convencionais advindos da integração mencionada no item (ii) acima, 
mais precisamente adicional de horas extras e os reflexos do descanso 
semanal remunerado, no 13º salário, nas férias, + 1/3, no 
reconhecimento do FGTS e nas verbas rescisórias; e (iii) pagamento de 
Indenização por dano moral no valor de até R$ 2.000.000,00. Não 
obstante, tendo em vista a celebração de acordo, o impacto atual do 
referido processo consiste somente no pagamento de R$150.000,00, 
caso os projetos nas áreas da saúde e social não sejam executados. 
 

j. Valor Provisionado Não foi constituída provisão.  

 
(v) Regulatório 
 
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia e suas controladas não eram parte em processos de natureza 
regulatória considerados relevantes.  
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes 

 

4.3.1 – Valor total provisionado 
 

Não aplicável, tendo em vista que não há valor provisionado nos processos descritos no item 4.3 deste 
Formulário de Referência.  
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4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam

administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores

 

 

 
 

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia não tinha conhecimento de qualquer processo judicial, 
administrativo ou arbitral não sigiloso, em que a Companhia ou suas controladas fossem parte e cujas partes 
contrárias sejam administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores da 
Companhia ou de suas controladas. 
 
4.4.1 – Valor total provisionado  
 
Não aplicável, tendo em vista que não há processos descritos no item 4.4 deste Formulário de Referência. 
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4.5 - Processos sigilosos relevantes 

 

 
 

Em 31 de dezembro de 2018, salvo pelo processo abaixo disposto, a Companhia e suas controladas não 
eram partes em nenhum processo sigiloso relevante: 
 
 

Ação Anulatória relativa a Procedimento Arbitral 

a. Análise do Possível 
Impacto para a 
Companhia e suas 
Controladas 

Trata-se de processo que tramita na 2ª Vara de Falências e 
Recuperações Judiciais de São Paulo, e que consiste em ação 
anulatória de sentença arbitral que julgou procedentes pedidos 
formulados pela subsidiária da Companhia, qual seja Eneva 
Comercializadora de Energia Ltda. (“Eneva Comercializadora”) 
no procedimento arbitral nº 22/2014, instaurado contra 
terceiro (o qual já se encontra encerrado).  
 
Em 16 de maio de 2017, foi proferida decisão que julgou 
parcialmente procedente o pedido de reconsideração da Eneva 
Comercializadora, de forma que foram suspensos os efeitos 
financeiros imediatos da decisão (que determinava a devolução 
de R$38.000.000,00). Em 29 de junho de 2017, uma das 
partes do processo requereu o julgamento antecipado da lide, 
tendo sido proferida sentença em 10 de julho de 2017, na qual 
foram julgados improcedentes os pedidos constantes da 
petição inicial. Contra a sentença, foi interposto pela parte 
contrária à Eneva Comercializadora o recurso de apelação. Em 
novembro de 2018 foi iniciado o julgamento da apelação 
interposta pela parte contrária. Após sustentações orais e voto 
do Revisor negando provimento ao recurso, o Des. Cesar 
Ciampolini, terceiro juiz, pediu de vista dos autos. O 
julgamento foi retomado em fevereiro de 2019, sendo 
proferido acórdão favorável, reconhecendo a validade da 
sentença arbitral.  
 
Eventual decisão desfavorável nesse processo, no qual a 
subsidiária Eneva Comercializadora e outra parte (fora do 
grupo da Companhia) figuram na qualidade de rés, resultará 
(i) na perda pela Companhia do valor mencionado no item (b) 
abaixo (o qual já foi desembolsado pela Companhia em virtude 
de liminar), (ii) no eventual pagamento de penalidades que 
podem vir a ser impostas pelo agente setorial e (iii) em 
eventual dano à imagem da referida subsidiária e, por 
conseguinte da Companhia no mercado de energia, o que 
poderá afetar adversamente a condição financeira e 
patrimonial da Companhia.  
 

b. Valores Envolvidos O processo envolve o valor de R$38.000.000,00 (em 31 de 
dezembro de 2018), o qual, acrescido de eventuais 
penalidades a serem aplicadas pelo agente setorial em virtude 
de falta de lastro de energia, pode vir a ser desembolsado pela 
Companhia, no caso de provimento do recurso de apelação e 
consequente reforma da sentença.  
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto

 

 

 
 

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia e suas controladas não eram parte em processos de natureza 
tributária, cível, ambiental, trabalhistas, regulatória, repetitivos ou conexos, considerados relevantes em 
conjunto.  
 
4.6.1 – Valor total provisionado  
 
Não aplicável, considerando que não há processos descritos no item 4.6 deste Formulário de Referência.  
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4.7 - Outras contingências relevantes 

 

 
 
Termos de Ajustamento de Conduta Relevantes 
 

Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta nº 001/2014 

(i) Signatários Eneva S.A., Parnaíba II Geração de Energia S.A. e Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL 
 

(ii) Data da celebração 11/11/2014  
 

(iii) Descrição dos fatos que 
levaram à celebração do termo 

Em 18 de junho de 2014 UTE Maranhão III (Parnaíba II) 
apresentou à ANEEL proposta de Termo de Ajuste de Conduta 
(“TAC”) visando mitigar os efeitos decorrentes do atraso do 
início da operação comercial da UTE Parnaíba II e adequar as 
obrigações de fornecimento de energia elétrica, previstas nos 
CCEARs decorrentes do Leilão n°. 2/2011-ANEEL.  
 
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis – ANP, por meio das Notas Técnicas 
Conjuntas nº 8/2014/SDP-SCM, de 5 de agosto de 2014 e nº 
8-1/2014/SDP-SCM-SEP, de 27 de agosto de 2014 expôs as 
condições relativas às concessões terrestres dos campos de 
Gavião Real, Gavião Azul e Gavião Branco, todos operados 
pela Parnaíba Gás Natural S.A., restringindo, dessa forma, a 
disponibilidade de combustível para geração de energia 
elétrica.  
 
Em 5 de setembro de 2014 a ANEEL decidiu conhecer o novo 
pedido de TAC e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, por 
considerar atendidas as condições mínimas para sua 
formalização. 
 

(iv) Obrigações assumidas Os CCEARs da UTE Maranhão III (Parnaíba II) ficam 
suspensos entre sua vigência original, 1º de março de 2014, 
e 30 de junho de 2016, com a consequente postergação do 

término do período de suprimento de 31 de dezembro de 
2033 para 30 de abril de 2036. 
 
No período entre 30 de novembro de 2014 e 30 de junho de 
2016, o combustível gás natural atualmente disponível para a 
UTE Maranhão IV e para a UTE Maranhão V passará a ser 
disponibilizado para a UTE Maranhão III, para fins de geração 
de energia elétrica nessa última. De 2 de outubro de 2014 até 
30 de novembro de 2014, a energia elétrica gerada em teste 
pela UTE Maranhão III será contabilizada pela Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica – CCEE e liquidada ao 
PLD em favor da UTE Maranhão III, em conformidade com as 
Regras de Comercialização vigentes.  
 
A Companhia deverá promover, em até cinco anos contados 
da data de assinatura deste TAC, o fechamento do ciclo 
combinado das unidades geradoras a gás natural do 
Complexo Paranaíba I (quais sejam, UTE Maranhão IV e UTE 
Maranhão V), sendo que a capacidade instalada e a 
consequente garantia física resultante desse investimento 
deverá ser destinada em sua totalidade ao Ambiente de 
Contratação Regulada – ACR, por meio de contratação 
regulada.  
 
A eventual não realização de leilão adequado à contratação 
regulada da energia elétrica decorrente da ampliação da 
capacidade instalada do Complexo Parnaíba I (UTE Maranhão 
IV e UTE Maranhão V) prevista no referido TAC, caracterizará 
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4.7 - Outras contingências relevantes 

 

Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta nº 001/2014 

hipótese de prorrogação do prazo fixado para a realização dos 
investimentos compromissados. 
 
A partir de janeiro de 2022, inclusive, a Receita Fixa 
estipulada nos CCEARs da UTE Maranhão III deve ser 
reduzida, por todo o período de suprimento superveniente, 
no valor total de R$334.115.075,94, na forma do Anexo I do 
TAC. 
 
A Parnaíba II deverá renovar a Garantia de Fiel Cumprimento 
da UTE Maranhão III que deverá vigorar por até três meses 
após o início da operação comercial da última Unidade 
Geradora da Usina e ser mantida nas condições estipuladas 
pelo Edital do Leilão nº 2/2011-ANEEL (A-3/2011).  
 

(v) Prazo, se houver Não Aplicável 
 

(vi) Informações sobre as condutas 
que estão sendo adotadas para 
observância das obrigações 
assumidas no termo 

Pendente apenas o Fechamento do ciclo combinado unidades 
geradoras. A Companhia está envidando todos os esforços, 
em conjunto com os órgãos reguladores, para a realização do 
Leilão adequado que permita o fechamento do ciclo.  
 

(vii) Consequências em caso de 
descumprimento 

O descumprimento a quaisquer termos ou condições 
dispostas no TAC ensejará a aplicação de multa de 20% sobre 
R$334.115.075,94, a ser também destinada à modicidade 
tarifária, e, portanto, mediante majoração da redução da 
Receita Fixa dos CCEARs da UTE Maranhão III. 
 
Na hipótese de descumprimento do TAC decorrente de 
rescisão dos CCEARs da UTE Maranhão III por inadimplência 
da Parnaíba II ou por seu eventual desligamento da CCEE, o 
valor estipulado no TAC que ainda não tiver sido efetivamente 
reduzido da Receita Fixa prevista nos CCEARs da UTE 
Maranhão III se tornará imediatamente exigível, acrescido de 

multa de 20%, sem prejuízo das penalidades previstas nos 
CCEARs e da indenização por perdas e danos neles prevista. 
 

 

Processo nº 0474961-48.2014.8.19.0001 

a. Juízo 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro – RJ  

b. Instância 1ª instância 

c. Data de instauração 09/12/2014 

d. Partes do Processo Autoras: Eneva S.A. / Eneva Participações S.A.  

e. Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Recuperação Judicial das Autoras 

f. Principais fatos 
  

Em 9 de dezembro de 2014, foi apresentado pelas Autoras pedido de 
recuperação judicial (“Recuperação Judicial”). Em 16 de dezembro de 
2014, foi proferida decisão deferindo o processamento da recuperação 
judicial. Em 12 de fevereiro de 2015, foi apresentado o Plano de 
Recuperação único (“Plano”). Em 31 de março de 2015, foi publicado 
o edital com a relação de credores formulada pela Administradora 
Judicial, bem como o edital de convocação para a Assembleia Geral de 
Credores, na qual (em segunda convocação) foi aprovado o Plano pelos 
credores.  
 
Em 15 de maio de 2015, o Plano foi homologado, tendo sido proferida 
sentença em 29 de junho de 2016 decretando o encerramento da 
recuperação judicial nos termos do artigo 63 da Lei 11.101/2005, 
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4.7 - Outras contingências relevantes 

 

Processo nº 0474961-48.2014.8.19.0001 

diante do cumprimento de todas as obrigações vencíveis no período de 
dois anos. Ainda, foi deferida liminar judicial autorizando a exclusão da 
expressão “Em recuperação judicial” em todos os atos, contratos e 
documentos firmados pelo devedor sujeito ao procedimento de 
recuperação judicial, até então acrescida após o nome empresarial.  
 
Em 24 de outubro de 2016, um dos credores interpôs apelação e 
agravo de instrumento contra as decisões acima referidas. No recurso 
de apelação o credor alega que: (a) existem questões incidentais 
discutidas em recursos que ainda não foram encerradas e precisam ser 
apreciadas pelas instâncias superiores antes da decretação do 
encerramento da recuperação judicial; (b) existem obrigações previstas 
no plano de recuperação a se vencerem depois do prazo de 2 (dois) 
anos de supervisão judicial previsto na Lei; (c) a decisão que 
homologou o plano de recuperação judicial não transitou em julgado, 
uma vez que a Companhia e Eneva Participações haviam interposto 
recurso de agravo. Por essa razão, o credor requer a reforma da 

sentença sob o fundamento de que “(...) ainda não transitaram em 
julgado questões que envolvem (i) a questão da consolidação 
substancial in casu e (ii) a homologação da aprovação do plano da 
ENEVA.” No recurso de Agravo de Instrumento, o credor requereu, 
liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que autorizou a 
comunicação à Receita Federal e à Junta Comercial sobre o 
encerramento do processo para que a Companhia e a Eneva 
Participações deixassem de usar a expressão “Em recuperação judicial” 
em seus nomes empresariais.  
 
Em 23 de novembro de 2016, a Companhia e a Eneva Participações 
apresentaram contrarrazões refutando os argumentos apresentados 
pelo credor destacando que: (a) ocorreu a perda superveniente dos 
incidentes recursais mencionados; (b) as obrigações previstas no plano 
foram cumpridas antes do biênio legal e a existência de obrigações 
posteriores, ainda não vencidas, não afeta a conclusão do processo de 
recuperação judicial; (c) o recurso que questionava a homologação foi 
julgado, razão pela qual ocorreu a perda superveniente do objeto. 
 
Em 26 de junho de 2017, as Autoras apresentaram petição informando 
sobre o decurso do biênio de supervisão judicial em 15 de maio de 
2017, solicitando a perda do objeto do agravo e do recurso interposto 
pelo credor. 
 
Em 01 de agosto de 2017, e Desembargador Relator determinou que 
todos os recursos apresentados pelo credor sejam julgados em 
conjunto.  
 
Em 26 de setembro de 2017, a 22ª Câmara Cível do TJRJ negou 
provimento à apelação do Credit Suisse, confirmando a sentença que 
decretou o encerramento da recuperação judicial. Em razão do 
transcurso do prazo para interposição de recurso especial, a sentença 
transitou em julgado.  
 
Em 01 de dezembro de 2017, o juiz determinou o cumprimento do 
acórdão. Em 19 de dezembro de 2017, foi juntada petição pelo AJ 
informando que o credor Credit Suisse desistiu do agravo interposto 
perante o STJ.  
 
Em 07 de março de 2018, foi proferido despacho determinando que 
seja certificado o cumprimento de todos os itens determinados na 
sentença de arquivamento, com o intuito de que os autos possam ser 
arquivados.  
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Processo nº 0474961-48.2014.8.19.0001 

O administrador judicial apresentou manifestação apontando as 
pendências para arquivamento dos autos, requerendo (i) a intimação 
da Eneva para pagamento do saldo devedor de seus honorários 
(R$36.616,56); (ii) a expedição de mandado de pagamento para a 
Claro S.A.; (iii) sejam certificados pelo cartório eventuais custas 
pendentes de pagamento. 
 
Para informações sobre o processo de recuperação judicial da 
Companhia, ver o item 6.5 deste Formulário de Referência.  
 

g. Chance de perda Não aplicável, uma vez que a sentença que decretou o encerramento 
da recuperação judicial transitou em julgado. 
 

h. Análise do impacto em 
caso de perda do processo 

De acordo com a análise dos assessores legais da Companhia, a 
sentença que decretou o encerramento da recuperação judicial 

transitou em julgado, restando apenas a confirmação acerca do 
cumprimento de todos os itens determinados na sentença. Não 
obstante tal fato, o processo foi incluído neste item, em virtude da 
relevância da matéria. 

 
 

Ação Civil Pública n° 15.542/2007 ou 0015542-61.2007.8.10.0001 (Apenso à ACP nº 

26.458/2007) 

a. Juízo Vara de Direitos Difusos e Coletivos de São Luís/MA 

b. Instância 1ª instância 

c. Data de instauração 02/07/2007 

d. Partes do Processo Autor: Ministério Público Estadual do Maranhão (“MPE”) 
Réu: Itaqui Geração de Energia S.A. (“Itaqui”), Estado do Maranhão e 
EDP. 
 

e. Valores, bens ou 
direitos envolvidos 

Licença prévia de Itaqui concedida pela Secretaria do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais do Maranhão (“SEMA”) 

f. Principais fatos 
  
  
  
  
  
  
  

Ação civil pública que requer a nulidade da Licença Prévia por ausência 
de apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo 
Relatório de Impacto Ambiental – EIA-RIMA. 
 
Protocoladas contestações, pela Itaqui e pela EDP, em 1º de fevereiro 
de 2008 e 26 de maio de 2009, respectivamente. Em 3 de agosto de 
2009, foi protocolada réplica pelo MPE. Em 24 de maio de 2010, a Itaqui 
protocolou petição requerendo que o processo fosse extinto sem 
julgamento do mérito. Em 7 de abril de 2011, a EDP apresentou petição 
requerendo sua exclusão do polo passivo da demanda. Em 20 de 
setembro de 2011, foi proferida decisão que determinou o 
apensamento desta ação com a Ação Civil Pública nº 26.458/2007 
(descrita no quadro abaixo) e designou data para a audiência de 
instrução e julgamento. Em 18 de julho de 2013, a juíza determinou a 
remessa dos autos (inclusive apensos) à nova Vara de Direitos Difusos 
e Coletivos, recém implantada, determinando, portanto, a sua baixa na 
1ª Vara de Fazenda Pública. As partes apresentaram as suas alegações 
finais. Em 13 de janeiro de 2017, foi publicada sentença que julgou a 
ação procedente. Em 26 de janeiro de 2017, Itaqui opôs recurso de 
embargos de declaração, cujo julgamento encontra-se pendente. Em 
19 de abril de 2017, os autos foram remetidos à conclusão para decisão.  
 
Em 16 de maio de 2018 foi publicada decisão julgando e acolhendo 
parcialmente os embargos de declaração, tão somente para consignar 
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Ação Civil Pública n° 15.542/2007 ou 0015542-61.2007.8.10.0001 (Apenso à ACP nº 

26.458/2007) 

que a sentença questionada não impõe obrigações ao IBAMA. Em 08 
de junho de 2018 Itaqui interpôs recurso de apelação. Em 21 de junho 
de 2018 a EDP interpôs recurso de apelação. Em 31 de julho de 2018 
foi praticado ato ordinário que certificou a tempestividade das 
apelações e intimou o MPE para apresentar contrarrazões. Em 04 de 
setembro de 2018 o Estado do Maranhão apresentou manifestação 
ratificando os termos da apelação. Em 25 de dezembro os autos foram 
remetidos ao Ministério Público. 
 

g. Chance de perda Possível. 
 

h. Análise do impacto em 
caso de perda do processo 

Não há impacto, tendo em vista que o licenciamento foi transferido para 
o IBAMA e foram expedidas novas licenças prévias, de instalação e de 
operação. Sem prejuízo de tal fato, a Companhia entende ser o 
processo relevante por conta da complexidade e/ou relevância da 
matéria discutida. 

j. Valor Provisionado Não foi constituída provisão.  

 

Ação Civil Pública n° 2008.37.00.003564-6 (0003446-23.2008.4.01.3700) 

a. Juízo 8ª Vara Federal do Maranhão 

b. Instância 1ª instância 

c. Data de instauração 13/05/2008 

d. Partes do Processo Autor: IBAMA, Ministério Público Estadual do Maranhão e MPF 
Réus: Estado do Maranhão e Itaqui. 
 

e. Valores, bens ou 
direitos envolvidos 

Processo de Licenciamento Ambiental da Itaqui em âmbito estadual.  

f. Principais fatos 
  
  
  
  
  
  
  

Ação Civil Pública com pedido liminar na qual se requer a nulidade de 
todos os atos administrativos praticados pelo órgão ambiental estadual 
com relação ao processo de licenciamento ambiental da Itaqui, bem 
como o deslocamento do licenciamento para o IBAMA. Foi deferido 
parcialmente o pedido liminar, em 26 de maio de 2008, para determinar 
a suspensão das obras da usina termoelétrica até que seja decidida a 
questão da competência para o licenciamento. Interposto agravo de 
instrumento pela Itaqui, em 27 de maio de 2008. Foi proferida decisão, 
em 3 de junho de 2008, a qual determinou que os estudos e processos 
de licenciamento da usina termoelétrica, em trâmite perante a SEMA, 
sejam avaliados pelo IBAMA, para análise de possível aproveitamento e 
continuidade do licenciamento. Em 6 de maio de 2009, foi apresentada 
petição pela Itaqui requerendo a extinção da ação, pois o processo de 
licenciamento foi transferido para o IBAMA, que emitiu novas licenças 
prévia e de instalação. O processo foi redistribuído para a 8ª Vara 
Federal. Em 20 de abril de 2012, foi proferida sentença com exame de 
mérito julgando o pedido autoral procedente, na qual além de declarar 
nulos os atos praticados a título de licenciamento ambiental junto à 
SEMA, ainda condenou a Itaqui em obrigação de fazer consistente na 
submissão do pedido de licenciamento ambiental ao IBAMA e a pagar 
honorários advocatícios, arbitrados exclusivamente em favor do IBAMA, 
no valor de R$100.000,00. Em 19 de novembro de 2012 e 11 de 
dezembro de 2012, a Itaqui e o Estado do Maranhão interpuseram 
recurso de Apelação, respectivamente. Em 14 de novembro de 2013, 
foi publicada decisão que recebeu a apelação de Itaqui e do Estado do 
Maranhão apenas no seu efeito devolutivo, exceto em relação ao 
pagamento dos honorários de sucumbência. Em 23 de maio de 2014, 
os autos foram remetidos para o TRF da 1ª Região, onde se aguarda o 
julgamento das apelações, cujo relator é o Desembargador Néviton 
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Ação Civil Pública n° 2008.37.00.003564-6 (0003446-23.2008.4.01.3700) 

Guedes. Em 29 de novembro de 2017, o processo foi redistribuído por 
sucessão à Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa. Em 31 
de dezembro de 2018, o processo permanecia no mesmo status. 
 

g. Chance de perda Possível. 

h. Análise do impacto em 
caso de perda do processo 

Não se aplica, uma vez que o processo de licenciamento foi transferido 
para o IBAMA, que emitiu novas licenças prévia e de instalação. 
 
Vale destacar que o objeto da ação se limita ao deslocamento da 
competência para conduzir o licenciamento do órgão estadual para o 
federal. A Companhia voluntariamente reiniciou o licenciamento 
ambiental do empreendimento junto ao órgão federal e obteve todas 
as licenças (Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença 
Operacional) perante o mesmo. Nesse contexto, a Companhia entende 
que a presente ação perdeu o seu objeto, persistindo a discussão em 
relação aos honorários advocatícios.  

j. Valor Provisionado Não foi constituída provisão.  
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4.8 - Regras do país de origem e  do país em que os valores mobiliários estão custodiados 

 

 
 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não é emissora estrangeira, possuindo sede no Brasil e seus 
valores mobiliários encontram-se custodiados no país. 
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5.1 - Política de gerenciamento de riscos e controles internos em relação aos riscos indicados 
no item 4.1 
 
(a) Se a Companhia possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, 

destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em 
caso negativo, as razões pelas quais a companhia não adotou tal política 

 
A Eneva S.A. (“Companhia” ou “Eneva”) possui uma Política de Gerenciamento de Riscos aprovada pelo 
Conselho de Administração em 31 de outubro de 2018 (“Política de Gerenciamento de Riscos”). 
 
A política estabelece os princípios, diretrizes e responsabilidades a serem observados pela Companhia, no 
processo de gerenciamento de riscos, de forma a possibilitar a identificação, avaliação, tratamento, 
monitoramento e comunicação dos riscos aos administradores, permitindo redução do grau de incerteza no 
alcance dos objetivos e na preservação do valor e perpetuidade dos negócios da companhia. Além disso, 
visa promover a gestão integrada de todos os riscos aos quais a Eneva está exposta, incluindo: riscos 
financeiros, estratégicos, operacionais, regulatórios, dentre outros. 
 

A Política de Gerenciamento de Riscos da Eneva aplica-se à Eneva e suas controladas, bem como aos seus 
colaboradores, administradores e membros do Conselho Fiscal, se instalado. 
 
Cabe à Diretoria Executiva definir a metodologia a ser utilizada no processo de gerenciamento de riscos e 
propor ao Conselho de Administração o nível de Apetite ao Risco da Companhia. A Diretoria Executiva deve 
acompanhar de forma periódica o gerenciamento de riscos com o objetivo de garantir sua eficácia e o 
cumprimento de seus objetivos, revendo a Política de Gerenciamento de Riscos e submetendo adequações 
e melhorias à aprovação do Conselho de Administração. 
 
(b) Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, se houver 
 

i.  Riscos para os quais se busca proteção 
 

Buscamos proteção para os principais riscos que possam impactar de forma adversa e relevante os objetivos 
traçados pela administração da Companhia, sua reputação bem como os seus resultados financeiros e 
operacionais, os quais se encontram descritos no item 4.1 deste Formulário de Referência, dentre os quais 
se destacam:  

 
(i) riscos que possam impactar as operações da Companhia, em especial relativos a eventos, sejam 

de força maior ou decorrentes de processos ordinários da Companhia e suas controladas, que 
possam impactar seu processo produtivo e utilização da capacidade instalada; 
 

(ii) riscos associados às decisões estratégicas da Companhia para fins de atingimento dos seus 
objetivos e/ou decorrentes da habilidade da Companhia se proteger ou se adaptar a mudanças nos 
setores de energia e exploração e produção de gás natural; 
 

(iii) riscos de sanções legais ou regulatórias, instauração de processos legais contra a Companhia e 
suas controladas, cuja perda ou aplicação de penalidades, possa impactar a Companhia de forma 
relevante, do ponto de vista financeiro, operacional ou causar danos à sua imagem; 

 
(iv) risco de aumentos dos custos das operações da Companhia, em virtude não só de condições de 

mercado como também decorrente de alterações legais e regulatórias nas localidades e nos setores 
operados; 
 

(v) riscos de paralisação das atividades de projetos da Companhia e de suas controladas em virtude 
da não obtenção ou não renovação das licenças regulatórias, incluindo mas não se limitando a 
licenças ambientais; 

 
(vi) riscos associados à falta de consistência e adequação dos sistemas e controle de operações e 

projetos da Companhia, incluindo, mas não se limitando a sistemas de informações, bem como a 
falhas no gerenciamento dos controles internos da Companhia.  
 

ii. Instrumentos utilizados para proteção 
 
A Companhia adota um modelo de gestão integrada dos riscos aos quais está exposta, incluindo: riscos 
financeiros, estratégicos, operacionais, regulatórios, dentre outros. 
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Os principais riscos aos quais os negócios e operações da Companhia estão sujeitos são monitorados 
periodicamente, buscando-se a efetividade dos controles-chave de prevenção/mitigação desses riscos e a 
execução da consequente estratégia de tratamento. Para fins de proteção aos riscos expostos, a Companhia: 
 

▪ desenvolve soluções tecnológicas para a otimização de seus processos; 
 

▪ realiza o monitoramento constante dos seus níveis de endividamento por meio de indicadores, bem 
como realiza a gestão da captação de recursos de forma a obter uma distribuição de vencimentos 
sustentável; 
 

▪ promove a capacitação e treinamento de seus colaboradores, inclusive nas políticas e normativos 
internos; 
 

▪ realiza procedimentos internos de auditoria para analisar dados e prevenir desvios com relação às 
atividades desenvolvidas pela Companhia e a consequente aderência de tais atividades às suas 
políticas e às determinações de seus órgãos de administração; 
 

▪ suporta a tomada de decisão da Administração com relação ao planejamento estratégico da 
companhia através da quantificação dos riscos financeiros associados ao seu fluxo de caixa; 
 

▪ adota ações para aprimorar a eficiência, transparência e efetividade nos processos de licenciamento 
regulatório, inclusive licenciamento ambiental; e 
 

▪ aperfeiçoa continuamente os sistemas de gestão de saúde e segurança da Companhia, bem como 
a disseminação de informação e campanha de prevenção na Companhia para melhoria nos padrões 
de saúde e segurança dos colaboradores. 
 

▪ aperfeiçoa continuamente o seu Programa de Compliance, incluindo o monitoramento do Canal de 
Denúncias, realização de treinamentos periódicos para toda Companhia e revisão dos 
procedimentos de Compliance. 

 
iii. Estrutura organizacional de gerenciamento de riscos 

 
A Eneva adota em sua Política de Gerenciamento de Riscos o conceito das 3 (três) Linhas de Defesa para 

operacionalizar sua estrutura de gerenciamento de riscos buscando assegurar o cumprimento das diretrizes 
definidas:  
 
1ª Linha de Defesa: É representada por todos os gestores das áreas de negócio e de suporte, os quais 
devem assegurar a efetiva gestão de riscos dentro do escopo das suas responsabilidades organizacionais 
diretas. 
 
2° Linha de Defesa: É responsável pelo apoio à 1° Linha de Defesa no gerenciamento dos riscos e é 
representada pela área de Governança, Riscos e Compliance, estrutura com atuação consultiva junto às 
áreas executivas, porém com avaliação e reporte independentes sobre o gerenciamento dos riscos e o 
ambiente de controle da Eneva. 
 
3° Linha de Defesa: É representada pela Auditoria Interna, e tem como objetivo fornecer opiniões 
independentes ao Conselho de Administração, por meio do Comitê de Auditoria, sobre o processo de 
gerenciamento de riscos e a efetividade dos controles internos. 
 
Cabe à Diretoria Executiva definir a metodologia a ser utilizada no processo de gerenciamento de riscos e 
propor ao Conselho de Administração o nível de Apetite ao Risco da Companhia. A Diretoria Executiva deve 
acompanhar de forma periódica o gerenciamento de riscos com o objetivo de garantir sua eficácia e o 
cumprimento de seus objetivos, revendo esta Política de Gerenciamento de Riscos e submetendo 
adequações e melhorias à aprovação do Conselho de Administração. 
 
Cabe ao Conselho de Administração aprovar as alterações da Política de Gerenciamento de Riscos, autorizar, 
se necessário, quaisquer exceções à esta Política, definir o nível de Apetite ao Risco na condução dos 
negócios e assegurar a aderência da Companhia às políticas e às estratégias de gerenciamento de riscos 
estabelecidas. 
 
O Conselho de Administração também deve buscar a disseminação da cultura de gerenciamento de riscos 
na Companhia e assegurar recursos adequados e suficientes para a execução do gerenciamento de riscos 
de forma independente, objetiva e efetiva.  
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(A) Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”) 
 
O Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”) passou a ser previsto com a alteração do Estatuto Social da 
Companhia aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de outubro de 2018 e foi instalado 
pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 26 de junho de 2019. Com sua instalação o Comitê 
de Auditoria (não estatutário) criado na reunião do Conselho de Administração de 10 de agosto de 2016 e 
alterado em 10 de maio de 2017 deixou de existir. Nos termos do artigo 17 do Estatuto Social, o Comitê de 
Auditoria Estatutário é um órgão colegiado de assessoramento do Conselho de Administração, composto 
por, no mínimo 3 (três) membros, devendo 1 (um) ser conselheiro independente e ao menos 1 (um) deve 
ter reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária.  
 
Compete ao comitê dentre outras matérias:  
 

(i) opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria independente;  
(ii) avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras; 
(iii) acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos da Companhia;  

(iv) avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia;  
(v) avaliar, monitorar e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das políticas 

internas da Companhia, incluindo a política de transações entre partes relacionadas; e  
(vi) possuir meios de recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de 

dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos 
internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e 
de confidencialidade da informação.  

 
O Comitê de Auditoria Estatutário possui regras de funcionamento que dispõem sobre seus objetivos, 
composição, responsabilidades e periodicidade de reuniões, aprovadas pelo Conselho de Administração na 
reunião de 31 de outubro de 2018, e tem as seguintes responsabilidades:  
 

I. avaliar e monitorar as exposições de risco da companhia, conforme Política de Gerenciamento 
de Riscos;  
 

II. opinar sobre a parametrização do modelo de gestão de riscos da Companhia e avaliar 

periodicamente a política de gerenciamento de riscos, seus recursos e tolerância máxima a 
riscos, podendo inclusive requerer informações detalhadas de políticas e procedimentos 
relacionados com: 

 
a) a remuneração da administração; 
b) a utilização de ativos da Companhia; e 
c) as despesas incorridas em nome da Companhia; 

 

III. avaliar, em conjunto com a área jurídica da Companhia, todas as questões legais e/ou 
contingências que possam ter impacto significativo sobre as demonstrações financeiras; 
 

IV. avaliar periodicamente a adequação dos relatórios gerenciais da administração, referentes a 
aspectos contábeis, de resultados financeiros e de gestão de riscos, em relação a sua 
integridade, forma, conteúdo e distribuição (acesso às informações); 
 

V. acompanhar as atividades da Auditoria Interna e da área de Controles Internos da Companhia; 
 

VI. opinar sobre o Plano Anual de Auditoria Interna, levando em consideração a adequada 
cobertura de riscos; 

 

VII. opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria independente externa para 
a Companhia, bem como a substituição de tais auditores, e opinar sobre a sua contratação 
para qualquer outro serviço;  
 

VIII. analisar o escopo e o enfoque propostos pelos auditores externos e avaliar seus honorários e 
resultados dos serviços prestados, supervisionando suas atividades, a fim de avaliar: 

 
a) a sua independência; 
b) a qualidade de serviços prestados; e 
c) a adequação dos serviços prestados às necessidades da Companhia; 

PÁGINA: 81 de 464

Formulário de Referência - 2019 - ENEVA S.A Versão : 11



5.1 - Política de gerenciamento de riscos

 

IX. avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras; 
 

X. monitorar a qualidade e integridade das informações e medições divulgadas com base em 
dados contábeis ajustados e em dados não contábeis que acrescentem elementos não 
previstos na estrutura dos relatórios usuais das demonstrações financeiras; 
 

XI. reunir-se com os auditores externos para tratar de mudança e/ou manutenção de princípios e 
critérios contábeis; uso de reservas e provisões; estimativas e julgamentos relevantes 
utilizados na elaboração das demonstrações financeiras; métodos de avaliação de risco e os 
resultados dessas avaliações; mudanças do escopo da auditoria; áreas de alto risco; 
deficiências relevantes e falhas significativas nos controles internos; conhecimento de atos 
ilegais; e efeitos de fatores externos (econômicos, normativos e setoriais) sobre os relatórios 
financeiros e sobre o processo de auditoria; 
 

XII. monitorar a implementação das recomendações feitas pela área de Auditoria Interna e pelos 
auditores externos, bem como a qualidade e integridade dos processos; 
 

XIII. acompanhar as manifestações encaminhadas através do canal de denúncias da Companhia, 
zelando pelo cumprimento do Código de Conduta, alertar ao Conselho sobre fraudes e/ou 
crimes e sugerir providências; 

 

XIV. avaliar, monitorar e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das políticas 
internas da Companhia, incluindo a Política de Transações entre Partes Relacionadas; 

 

XV. avaliar e monitorar a adequação das transações com partes relacionadas realizadas pela 
Companhia e suas respectivas evidenciações, em conjunto com a administração, a área de 
governança, riscos e compliance, a área de controladoria e a área jurídica da Companhia; 

 

XVI. reunir-se com os diversos Comitês e com o Conselho da Companhia para discutir políticas, 
práticas e procedimentos identificados no âmbito das suas respectivas competências;  

 

XVII. possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de 
dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos 
internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e 
da confidencialidade da informação; 

 

XVIII. elaborar um relatório anual a ser apresentado pela Companhia juntamente com as 
demonstrações financeiras, contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

 
 

a) as atividades exercidas no período, as reuniões realizadas com os principais assuntos 
discutidos, os resultados e conclusões alcançados; 

b) a avaliação da efetividade dos sistemas de controles internos e de gerenciamento de riscos 
corporativos da Companhia; 

c) a descrição das recomendações apresentadas à administração da Companhia e as evidências 
de sua implementação; 

d) a avaliação da efetividade das auditorias independente e interna; 
e) a avaliação da qualidade dos relatórios financeiros, de controles internos e de gerenciamento 

de riscos corporativos referentes ao período; e 
f) quaisquer situações nas quais exista divergência significativa entre a administração da 

Companhia, os auditores independentes e o Comitê em relação às demonstrações financeiras 
da Companhia; 
 

XIX. opinar sobre as matérias que lhe sejam submetidas pelo Conselho; 
 

XX. proceder, anualmente, à auto avaliação de suas atividades e identificar possibilidades de 
melhorias na forma de sua atuação; e  
 

XXI. manter postura imparcial e cética no desempenho de suas atividades e, sobretudo, em relação 
às estimativas presentes nas demonstrações financeiras e à gestão da Companhia. 
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O Comitê de Auditoria Estatutário se reunirá ao menos uma vez a cada trimestre, devendo coincidir com as 
datas de fechamento de resultados trimestrais da Companhia, e sempre que necessário.   
 
(B) Comitê Financeiro 
 
Criado na reunião do Conselho de Administração de 10 de maio de 2017, nos termos do artigo 17 do Estatuto 
Social, o Comitê Financeiro da Companhia é um órgão não estatutário de assessoramento do Conselho de 
Administração. Para tanto, compete ao Comitê aconselhar e fazer recomendações ao Conselho de 
Administração em suas decisões relativas a (i) integridade das demonstrações financeiras e dos processos 
de controle interno; (ii) políticas financeiras; e (iii) metas e orçamentos para promover os objetivos 
estratégicos da Companhia. 
 
O Comitê deve ser formado por 3 (três) a 5 (cinco) membros, sendo ao menos 1 (um) conselheiro e, a 
critério do Conselho de Administração, membros especialistas externos, sendo um dos membros eleito como 
“Coordenador”.  
 
Compete ao Comitê Financeiro, dentre outras matérias:  

 

I. recomendar e acompanhar a adoção dos melhores padrões econômico-financeiros e o processo de 
implementação e manutenção de tais padrões na Companhia, propondo alterações, atualizações e 
melhorias ao Conselho; 

II. assessorar o conselho na análise e eventual revisão do orçamento da Companhia, bem como 
monitorar a sua implementação e execução; 

III. analisar e revisar os índices econômico-financeiros e de fluxo de caixa da Companhia de modo a 
sugerir modificações e ajustes sempre que considerar necessário; 

IV. opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à Assembleia Geral, 
relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de 
investimento e/ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, 
fusão ou cisão, questões tributárias e operações financeiras estruturadas de mercado; 

V. analisar os potenciais reflexos da conjuntura econômica brasileira e mundial nos negócios da 
Companhia, bem como na discussão de cenários e tendências, na avaliação de oportunidades e 

riscos, e na definição de estratégias financeiras apropriadas; 

VI. monitorar os riscos de mercado, liquidez e crédito da Companhia, por meio do acompanhamento 
de indicadores definidos pelo Comitê;  

VII. analisar e revisar a viabilidade econômico-financeira dos planos e programas de investimento da 
Companhia, bem como acompanhar e monitorar a sua implementação; 

VIII. acompanhar e monitorar o custo médio da estrutura de capital da Companhia e sugerir 
modificações, sempre que considerar necessárias, bem como avaliar e debater alternativas de 
captação de novos recursos para a Companhia;  

IX. proceder à auto avaliação de suas atividades e identificar possibilidades de melhorias na forma de 
sua atuação. 

 
As reuniões do Comitê Financeiro ocorrerão ordinariamente a cada trimestre, e extraordinariamente sempre 
que necessário. As reuniões serão realizadas nas dependências da Companhia, sendo que, em casos 
especiais poderão ser realizadas por meio de conferência telefônica ou de outro modo que possibilite a 

participação de todos os membros do Comitê e garanta a troca de ideias e impressões a respeito das 
matérias em discussão. 
 
(C) Comitê de Recursos Humanos 
 
Criado na reunião do Conselho de Administração de 08 de maio de 2019, nos termos do artigo 17 do Estatuto 
Social, o Comitê de Recursos Humanos da Companhia é um órgão não estatutário de assessoramento do 
Conselho de Administração. Para tanto, compete ao Comitê aconselhar e fazer recomendações ao Conselho 
de Administração em suas decisões relativas a (i) avaliação de desempenho de executivos; (ii) fixação e 
avaliação de metas; (iii) retenção e desenvolvimento profissional; (iv) remuneração, salários e benefícios; e 
(v) programas de inventivo de longo prazo. 
 
O Comitê deve ser formado por 3 (três) a 5 (cinco) membros, sendo ao menos 1 (um) conselheiro 
independente e, a critério do Conselho, membros especialistas externos. 
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Compete ao Comitê de Recursos Humanos, dentre outras matérias: 
 

I. opinar sobre as políticas, estruturas e práticas de recursos humanos propostas pela Diretoria, à luz 
das melhores práticas adotadas por sociedades nacionais e estrangeiras;  
 

II. examinar a política de remuneração, incluindo política salarial e de benefícios, remuneração variável 
e incentivos de longo prazo para os Diretores Estatutários, membros do Conselho e colaboradores 
da Companhia; 
 

III. opinar sobre os perfis dos executivos e descrições de cargos para as posições na Diretoria 
Estatutária da Companhia;  
 

IV. examinar candidatos a serem nomeados para a Diretoria Estatutária da Companhia e para os 
Comitês da Companhia, inclusive membros externos, com base na experiência profissional e 
capacitação técnica; 
 

V. auxiliar o Conselho no processo de fixação das metas anuais dos Diretores Estatutários, financeiras 
e não financeiras, incluindo aspectos ambientais, sociais e de governança; 
 

VI. contribuir no processo de avaliação anual do Conselho e seus Comitês, como órgãos colegiados, 
do Presidente do Conselho de Administração, dos Conselheiros individualmente considerados e do 
Diretor Presidente da Companhia, bem como da Secretaria de Governança, com base na análise e 
parecer sobre o atingimento das metas de desempenho;  
 

VII. acompanhar e contribuir com os planos de retenção, aprimoramento profissional e sucessão dos 
Diretores Estatutários e posições executivas chaves da Companhia;  
 

VIII. avaliar proposta da administração de distribuição da remuneração global anual entre os Diretores 
Estatutários e os Conselheiros; 

 
IX. monitorar o patamar da remuneração e dos benefícios aos administradores e colaboradores da 

Companhia; 
 

X. opinar sobre a participação nos lucros e sobre a outorga de incentivos baseados em ações para os 
administradores e colaboradores da Companhia; 
 

XI. destacar matérias relacionadas às estratégias de desenvolvimento organizacional e de pessoas; 
 

XII. apresentar ao Conselho a sua avaliação acerca da eficácia das políticas de remuneração adotadas 
pela Companhia, de modo a aferir a capacidade de referidas políticas de recompensar os bons 
desempenhos em detrimento dos desempenhos não-satisfatórios, de acordo com métrica alinhada 
aos objetivos estratégicos da Companhia; 
 

XIII. proceder à auto avaliação de suas atividades e identificar possibilidades de melhorias na forma de 
sua atuação; e 
 

XIV. apresentar proposta de remuneração dos membros dos Comitês compatível com suas 
responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e 
o valor de seus serviços no mercado, a qual será submetida para aprovação do Conselho. 

 
(D) Comitê de Investimentos 
 
Criado na reunião do Conselho de Administração de 26 de junho de 2019, nos termos do artigo 17 do 
Estatuto Social, o Comitê de Investimentos da Companhia é um órgão não estatutário de assessoramento 
do Conselho de Administração. Para tanto, compete ao Comitê aconselhar e fazer recomendações ao 
Conselho de Administração em suas decisões relativas ao Projeto de Fechamento de Ciclo – Parnaíba V e 
ao Projeto Roraima. O Comitê deve ser formado por 3 (três) membros, sendo todos conselheiros da 
Companhia, e reunir-se-á, ordinariamente 4 (quatro) vezes por ano, ou, extraordinariamente, por solicitação 
do Coordenador 
 
Compete ao Comitê de Investimento: 
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I. acompanhar a execução física e financeira do Projeto de Fechamento de Ciclo – Parnaíba V e 
Projeto Roraima em fase de implantação, monitorando sua aderência aos valores orçados e à 
programação física previstos, a partir dos relatórios de progresso formulados pela Diretoria; 
 

II. acompanhar a evolução do cenário econômico e financeiro e seus impactos no retorno esperado e 
na viabilidade econômico-financeira do Projeto de Fechamento de Ciclo e Projeto Roraima em fase 
de implantação; 
 

III. monitorar os riscos associados ao Projeto de Fechamento de Ciclo e Projeto Roraima em fase de 
implantação, a partir dos relatórios de progresso formulados pela Diretoria; e 

 
 
Auditoria Interna 
 
A Companhia conta, ainda, com uma área específica de Auditoria Interna, reportando-se ao Conselho de 
Administração, via Comitê de Auditoria Estatutário. A área de Auditoria Interna monitora continuamente os 
riscos aos quais a Companhia está exposta, tanto do ponto de vista qualitativo quanto quantitativo, e 

assegura a efetiva divulgação dos riscos identificados, a fim de adequar a estrutura de controle internos 
para minimizar eventual materialização de tais riscos. A estrutura e dimensão da área foram atualizadas, 
em 2017, para se adequar às atuais necessidades do negócio e garantir maior efetividade e agilidade aos 
processos por eles conduzidos.  
 
Importante destacar que a área de Auditoria Interna não possui qualquer vínculo hierárquico ou funcional 
com as unidades auditadas, mantendo, assim, um relacionamento de total independência funcional e técnica 
par ao pleno exercício de suas funções.  
 
A área de Auditoria Interna da Companhia foi criada em agosto de 2013. 
 
(c) Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da 

efetividade da política de gerenciamento de riscos 
 
A efetividade das medidas de gerenciamento de riscos adotadas pela Companhia é verificada pelo Comitê 
de Auditoria, descrito no subitem (b) acima, o qual reporta as suas constatações e recomendações para o 
Conselho de Administração da Companhia para que sejam adotados os planos de ação aplicáveis para 

aprimoramento dos controles internos da Companhia.  
 
Além do Comitê de Auditoria, a Companhia conta com a área de Governança, Riscos e Compliance, estrutura 
com atuação consultiva junto às áreas executivas, porém com avaliação e reporte independentes sobre o 
gerenciamento dos riscos e o ambiente de controle da Eneva. Adicionalmente conta com demais áreas de 
sua estrutura interna, conforme citadas no item 5.1(b) acima, para implementar, verificar a adequação e 
monitorar continuamente a efetividade das políticas e medidas relacionadas a gerenciamento de riscos da 
Companhia (1ª Linha de Defesa). 
 
A Companhia conta ainda com uma área de Auditoria Interna, que tem como objetivo fornecer opiniões 
independentes ao Conselho de Administração, por meio do Comitê de Auditoria, sobre o processo de 
gerenciamento de riscos e a efetividade dos controles internos. Compete a ela: 
 

Auditar o processo de gerenciamento de riscos da Companhia com pareceres imparciais, independentes 
e tempestivos; 

Após a implementação dos planos de ação, auditar as ações para verificar se todas foram implementadas 
como planejado; 

Identificar novas fragilidades e processos aptos à priorização a partir dos resultados da avaliação de riscos 
em execução; 

Adequar o porte do ambiente de testes substantivos ou de monitoramento contínuo a partir da 
identificação de novos riscos ou agravamento de riscos já identificados. 
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(a) Se a Companhia possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de 

mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua 
aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais a companhia não adotou tal 
política 

 
A Eneva S.A. (“Companhia” ou “Eneva”) possui uma Política de Gerenciamento de Riscos aprovada pelo 
Conselho de Administração em 31 de outubro de 2018 (“Política de Gerenciamento de Riscos”). 
 
A política visa estabelecer os princípios, diretrizes e responsabilidades a serem observados pela Companhia, 
no processo de gerenciamento de riscos, de forma a possibilitar a identificação, avaliação, tratamento, 
monitoramento e comunicação dos riscos aos administradores, permitindo redução do grau de incerteza no 
alcance dos objetivos e na preservação do valor e perpetuidade dos negócios da Companhia. Além disso, 
visa promover a gestão integrada de todos os riscos aos quais a Eneva está exposta, incluindo: riscos 
financeiros, estratégicos, operacionais, regulatórios, dentre outros. 
 
A Política de Gerenciamento de Riscos da Eneva aplica-se à Eneva e suas controladas, bem como aos seus 
colaboradores, administradores e membros do Conselho Fiscal, se instalado. 
 

Cabe à Diretoria Executiva definir a metodologia a ser utilizada no processo de gerenciamento de riscos e 
propor ao Conselho de Administração o nível de Apetite ao Risco da Companhia. A Diretoria Executiva deve 
acompanhar de forma periódica o gerenciamento de riscos com o objetivo de garantir sua eficácia e o 
cumprimento de seus objetivos, revendo a Política de Gerenciamento de Riscos e submetendo adequações 
e melhorias à aprovação do Conselho de Administração. 
 
(b) Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, se houver  
 

i. Riscos de mercado para os quais se busca proteção 
 

A Companhia está exposta ao comportamento de diversos fatores de risco de mercado – principalmente 
taxas de juros e câmbio, inflação e risco de variação de preços – que podem impactar seu fluxo de caixa e 
o balanço patrimonial.  
 
A Política de Gerenciamento de Riscos prevê que o gerenciamento de riscos deve apoiar o plano de 
crescimento, planejamento estratégico e a continuidade dos negócios da Eneva garantindo a preservação 
do fluxo de caixa e fortalecendo a estrutura de capital e gestão de ativos da Companhia. 
 
A mitigação de riscos depende de implementação estruturada de modelos, controles, sistemas e mecanismos 
de proteção que não possuem forma ou modelo único, devendo ser sempre priorizado aquele que mais se 
adapte ao processo, estrutura e recursos disponíveis. 
 
 

ii. Estratégia de proteção patrimonial (hedge) 
 

Atualmente, a Companhia realiza transações envolvendo instrumentos financeiros derivativos visando a 
proteção do fluxo de caixa previsto para as despesas com Capex em 2019 e 2020 ao risco de variação 
cambial, uma vez que suas receitas e geração de fluxo de caixa são em reais e uma parcela da sua despesa 
de Capex é atrelada ao dólar-americano. Para os demais fatores de risco de mercado não foram adotados 
instrumentos de mitigação uma vez que o risco atribuído aos mesmos do ponto de vista consolidado não 
têm magnitude que justifique tais transações. Quando seja necessária a adoção de proteção patrimonial via 
derivativos, o Comitê Financeiro e a Diretoria da Companhia deverão ser consultados.  
 

iii. Instrumentos utilizados para a proteção patrimonial (hedge) 
 

Atualmente, a Companhia realiza transações envolvendo instrumentos financeiros derivativos - contratos a 
termo – visando a proteção do fluxo de caixa previsto para as despesas com Capex em 2019 e 2020 ao risco 
de variação cambial, uma vez que suas receitas e geração de fluxo de caixa são em reais e uma parcela da 
sua despesa de Capex é atrelada ao dólar-americano. 
 

iv. Parâmetros utilizados para o gerenciamento de riscos  
 
Com relação a instrumentos derivativos, é estabelecido na Política de Finanças que não será permitida a sua 
contratação, que não para fins de proteção e quando previamente aprovados pela Diretoria e deverá ser 
consultado o Comitê Financeiro, bem como será vedada a celebração de contratos que contenham derivativos 
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embutidos ou investimentos de caixa em operações de derivativos ou que contenham derivativos embutidos 
e aplicações financeiras em instrumentos que apresente risco de mercado. 

 
Além disso, a Companhia elabora anualmente um Plano de Captação, que integra o Plano Anual de Negócios, 
bem como o Orçamento Anual, os quais são submetidos ao Conselho de Administração. As contratações de 
empréstimos e financiamentos que não estejam pré-aprovadas no Plano Anual de Captação deverão ser 
autorizadas previamente pelo Diretoria ou pelo Conselho de Administração, neste último caso quando 
envolverem valores superiores a R$50,0 milhões. 
 
v. Instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) 
 
A Companhia não utiliza atualmente instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção 
patrimonial. 
 
vi. Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado 
 
A Companhia, por meio de sua Diretoria Financeira e área de Governança, Riscos e Compliance mediante 
acompanhamento e supervisão do Comitê Financeiro e do Conselho de Administração da Companhia, 
identifica, avalia e monitora os riscos de mercado aos quais a Companhia está exposta. 

 
A Eneva adota em sua Política de Genrenciamento de Riscos o conceito das 3 (três) Linhas de Defesa para 
operacionalizar sua estrutura de gerenciamento de riscos buscando assegurar o cumprimento das diretrizes 
definidas: 
 
1ª Linha de Defesa: É representada por todos os gestores das áreas de negócio e de suporte, os quais 
devem assegurar a efetiva gestão de riscos dentro do escopo das suas responsabilidades organizacionais 
diretas. 
 
2° Linha de Defesa: É responsável pelo apoio à 1° Linha de Defesa no gerenciamento dos riscos e é 

representada pela área de Governança, Riscos e Compliance, estrutura com atuação consultiva junto às 

áreas executivas, porém com avaliação e reporte independentes sobre o gerenciamento dos riscos e o 
ambiente de controle da Eneva. 
 
3° Linha de Defesa: É representada pela Auditoria Interna, e tem como objetivo fornecer opiniões 
independentes ao Conselho de Administração, por meio do Comitê de Auditoria, sobre o processo de 
gerenciamento de riscos e a efetividade dos controles internos. 

 
Cabe à Diretoria Executiva definir a metodologia a ser utilizada no processo de gerenciamento de riscos e 
propor ao Conselho de Administração o nível de Apetite ao Risco da Companhia. A Diretoria Executiva deve 
acompanhar de forma periódica o gerenciamento de riscos com o objetivo de garantir sua eficácia e o 
cumprimento de seus objetivos, revendo esta Política de Gerenciamento de Riscos e submetendo 
adequações e melhorias à aprovação do Conselho de Administração. 
 
Cabe ao Conselho de Administração aprovar as alterações desta Política de Gerenciamento de Riscos, 
autorizar, se necessário, quaisquer exceções à Politica, definir o nível de Apetite ao Risco na condução dos 
negócios e assegurar a aderência da Companhia às políticas e às estratégias de gerenciamento de riscos 
estabelecidas. 
 
O Conselho de Administração também deve buscar a disseminação da cultura de gerenciamento de riscos 
na Companhia e assegurar recursos adequados e suficientes para a execução do gerenciamento de riscos 
de forma independente, objetiva e efetiva. 
 

(c) Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da 

efetividade da política de gerenciamento de riscos de mercado 
 
A efetividade das medidas de gerenciamento de riscos adotadas pela Companhia é verificada pelo Comitê 
de Auditoria, descrito no subitem (b) acima, o qual reporta as suas constatações e recomendações para o 
Conselho de Administração da Companhia, para que sejam adotados os planos de ação aplicáveis para 
aprimoramento dos controles internos da Companhia.  
 

Além do Comitê de Auditoria, a Companhia conta com a área de Governança, Riscos e Compliance, estrutura 

com atuação consultiva junto às áreas executivas, porém com avaliação e reporte independentes sobre o 
gerenciamento dos riscos e o ambiente de controle da Eneva. Adicionalmente conta com demais áreas de 
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sua estrutura interna, conforme citadas no item 5.1(b) acima, para implementar, verificar a adequação e 
monitorar continuamente a efetividade das políticas e medidas relacionadas a gerenciamento de riscos da 

Companhia (1ª Linha de Defesa). 
 
Auditoria Interna tem como objetivo fornecer opiniões independentes ao Conselho de Administração, por 
meio do Comitê de Auditoria, sobre o processo de gerenciamento de riscos e a efetividade dos controles 
internos. Compete a ela: 
 
Auditar o processo de gerenciamento de riscos da Companhia com pareceres imparciais, independentes e 
tempestivos;  
Após a implementação dos planos de ação, auditar as ações para verificar se todas foram implementadas 
como planejado; 
Identificar novas fragilidades e processos aptos à priorização a partir dos resultados da avaliação de riscos 

em execução; 
Adequar o porte do ambiente de testes substantivos ou de monitoramento contínuo a partir da 
identificação de novos riscos ou agravamento de riscos já identificados. 
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(a) as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, 

indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las  
 
A Companhia considera seus controles internos suficientes dado o tipo de atividade e o volume de transações 
que opera. Adicionalmente, face à complexidade das atividades e inovações tecnológicas, a Administração 
da Companhia está empenhada no aprofundamento, revisão e melhoria contínua de seus processos, e na 
implementação de novas ferramentas para revisão e controles internos. 
 
(b) as estruturas organizacionais envolvidas 
 
Vide o subitem 5.1(b) acima. 
 
(c) Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do 

emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento 
 
A Companhia conta com gerências específicas submetidas à Diretoria de Finanças, Diretoria Jurídica e 
Conselho, quais sejam: Governança, Riscos e Compliance, Controladoria, Tesouraria e Auditoria Interna. 
 

Além do mencionado acima, no subitem 5.1(b) “iii” também são detalhadas informações adicionais. 
 
(d) Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório 

circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos 
termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da 
atividade de auditoria independente 
 

IRPJ e CSL diferidos passivos 

A Companhia possuía contabilizado em 31 de dezembro de 2018, saldo acumulado de R$153 milhões em 
impostos diferidos passivos (DTL) em função da indedutibilidade da mais valia de ativos por conta da 
aquisição da PGN, ocorrida em 2016, quando não havia perspectiva concreta de tal incorporação acontecer. 
No entanto, a incorporação da PGN pela Companhia aconteceu no final de 2018 e, dentre outros efeitos, 
tornou dedutível para fins de IRPJ e CSL essa mais valia. A Companhia efetuou o registro contábil dessa 
baixa de imposto diferido passivo contra o resultado de 2018. 

 
Contratos de comercialização de energia caracterizados como portfólio de negociação (trading) 

não contabilizados pelo valor justo por meio do resultado 

A Companhia não contabilizou os efeitos dos contratos de comercialização de energia em aberto na data 
base caracterizados como portfólio de negociação (trading) como instrumentos financeiros pelo valor justo 
por meio do resultado, conforme CPC 48 / IFRS 9. 
 
Como impacto (não contabilizado) em 31 de dezembro de 2018, a administração apurou um débito no 
resultado do exercício (perda) e um crédito no passivo (instrumentos financeiros derivativos) no montante 
aproximado de R$8 milhões. 
 
Em relação à memória de cálculo do valor apurado pela administração, os auditores fizeram as seguintes 
recomendações: 
 
(i) O preço inicial dos contratos é ajustado pela curva de IPCA projetada, enquanto os auditores recomendam 
a taxa PréxDI como taxa de desconto livre de risco; e 
 
(ii) O cálculo não é sensibilizado pelo risco de crédito associado às contra-partes nas operações, os auditores 
recomendam incluir tal premissa. 

 
Direito de uso não amortizado 

A Companhia não amortiza contabilmente o montante de R$52.889 mil relacionado ao direito de uso das 
autorizações de Parnaíba III e Parnaíba IV (atualmente incorporadas em Parnaíba II) oriundo da aquisição 
da Eneva Participações S.A. pela Companhia, conforme requerido pelo CPC 04. O impacto da amortização 
acumulada (não contabilizada) em 31 de dezembro de 2018 é de R$5.783 mil, sendo R$1.832 mil 
amortização do exercício de 2018 e R$3.951 mil amortização de exercícios anteriores. 
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(e) Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado 
preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas      

 
Em relação ao assunto reportado pelos auditores independentes descrito no item “IRPJ e CSL diferidos 
passivos”, em 31 de dezembro de 2018, baseada em seus controles sobre a natureza e mensuração do 
IRPJ/CSL diferidos passivos, A Companhia decidiu adotar a recomendação dos auditores e efetuar a baixa 
contábil do referido passivo. Cabe destacar que este assunto foi objeto de discussões técnicas contábeis e 
tributárias entre a Companhia e seus auditores independentes. 
 
Com relação ao item “Contratos de comercialização de energia caracterizados como portfólio de negociação 
(trading) não contabilizados pelo valor justo por meio do resultado”, a Companhia realizou estudo 
aprofundado de sua carteira de comercialização de energia, segregando conforme determinado pelo CPC 
48/IFRS 9 os contratos do portfólio de negociação (trading), tendo efetuado a mensuração do 
correspondente valor justo desta carteira. Esta mensuração e controle foi objeto de apreciação pelos 
auditores independentes, não tendo sido identificadas discordâncias materiais nas premissas adotadas.  
 
O montante envolvido nesta avaliação do exercício de 2018 é de R$8 milhões. A Companhia incorporou este 
controle em seus procedimentos contábeis de fechamento contábil e realizará esta avaliação mensalmente 
para o exercício de 2019, efetuando os registros contábeis aplicáveis.  

 
Com relação ao item “Direito de uso não amortizado”, a Companhia possuía entendimento técnico-contábil 
de que este Direito de Uso era atribuído ao investimento detido na sub-holding Eneva Participações S.A., 
não cabendo amortização. Após discussão técnica-contábil com os auditores independentes, a Companhia 
alterou seu entendimento sobre o assunto e passará a realizar amortização para o exercício de 2019. O 
montante envolvido nesta discussão é de R$5.783 mil acumulados desde 2015.  
 
Adicionalmente, para o primeiro trimestre de 2019 está em implementação controle de amortização dos 

saldos classificados como "Direito de uso" com o objetivo de evitar eventuais distorções nas Demonstrações 

Financeiras. 
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a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, 
detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, 
identificando, em caso positivo: 
 
i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil 
e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e 
as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas 
 
A Companhia desenvolveu um Código de Conduta, um Código de Conduta de Terceiros e políticas acessórias 
determinando e esclarecendo a visão, valores e diretrizes da Companhia sobre a conduta esperada de seus 
colaboradores, administradores e terceiros e, como forma de disseminar e consolidar o Código de Conduta 
e políticas de integridade, a Companhia promove treinamentos presenciais e virtuais seguidos de avaliações 
que devem ser respondidas por todos os colaboradores e administradores.  
 
A fim de mitigar riscos relativos à contratação de terceiros fornecedores e prestadores de serviço, a 
Companhia realiza análises reputacionais utilizando o sistema UpMiner, a qual permite acesso a uma maior 
base de dados e obtém informações mais detalhadas sobre as pessoas jurídicas e físicas analisadas.  
 
Por fim, a Companhia possui um canal de denúncias disponível 24 horas por dia, gratuito, confidencial e 
aberto a todos, o qual permite que colaboradores e terceiros apresentem relatos os quais são recebidos, 
analisados e investigados pela Comissão de Compliance da Companhia que reporta ao Comitê de Auditoria 
e ao Conselho de Administração da Companhia. De acordo com a gravidade da denúncia e da violação ao 
Código de Conduta e políticas de integridade, a sanção ao denunciado é determinada pela Comissão de 
Compliance ou pelo Conselho de Administração.   
 
A Companhia promove a avaliação de suas políticas e procedimentos constantemente e sempre que 
necessário, como forma de mantê-las sempre atualizadas e adequadas à estrutura de governança, à atuação 
da Companhia e às leis e regulamentos aplicáveis.  
 
ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência 
dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua 
criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de 
garantia da independência de seus dirigentes, se existentes 
 
A Comissão de Compliance é responsável pelo monitoramento do funcionamento e da eficiência dos 
mecanismos e procedimentos internos de integridade, tendo como atribuição principal o acompanhamento 
da implementação das iniciativas de compliance. A Comissão de Compliance é um órgão criado sem 
deliberação formal o qual se reporta ao Comitê de Auditoria e, quando necessário, ao Conselho de 
Administração. 
 
iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando: 
 

 se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração 
e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de 
serviço, agentes intermediários e associados 
 
O mais recente Código de Conduta da Companhia foi aprovado em janeiro de 2017 e é aplicável a 
todos os colaboradores, diretores, conselheiros fiscais, quando aplicável, conselheiros de 
administração e terceiros. No que se refere à fornecedores, prestadores de serviço, agentes 
intermediários e associados, a Companhia desenvolveu um Código de Conduta de Terceiros, 
detalhando as regras e recomendações específicas para aqueles que tenham relações comerciais 
com a Companhia ou suas subsidiárias. 

 
 se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de 

administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta 
e às demais normas relacionadas ao tema 

 
Após a aprovação do Código de Conduta no início de 2017, foram conduzidos treinamentos 
presenciais, um treinamento online no primeiro semestre e outro treinamento online no segundo 
semestre daquele ano. Os treinamentos foram oferecidos a todos os colaboradores, diretores e 
conselheiros de administração da Companhia e todos contaram com mais de 95% de participação. 
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Durante o ano de 2018, foram conduzidos pela área de Governança, Riscos e Compliance, 
treinamentos presenciais direcionados ao colaboradores da Companhia sobre assédio moral e suas 
particularidades. Afim de atender aos colaboradores que não puderam comparecer aos 
treinamentos presencialmente, a Companhia conduziu treinamentos online. Adicionalmente, a 
Companhia incluiu uma apresentação sobre o Código de Conduta no processo de ambientação de 
novos colaboradores. 

 
 as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao 

assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas 
 

O Código de Conduta determina que o descumprimento das condutas nele definidas ou 
estabelecidas nas políticas da Companhia e/ou leis e regulamentos aplicáveis poderão resultar na 
aplicação de medidas disciplinares, as quais serão proporcionais à natureza e gravidade da violação, 
podendo variar desde advertência até demissão por justa causa, sem prejuízo de sanções 
administrativas, civis e penais, quando aplicáveis. Aos terceiros que violarem o Código de Conduta, 
políticas da Companhia e/ou leis e regulamentos aplicáveis, a sanção imposta será aquela prevista 
no respectivo contrato, incluindo o término da relação comercial existente entre o terceiro e a 
Companhia.  

 
 órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de 

conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser 
consultado 

 
O Código de Conduta foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em 12 de janeiro de 
2017. O código pode ser encontrado no website da Companhia em e na central de sistemas de CVM em 
http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ArquivoComCabecalho.asp?motivo=&protocolo=598916&fun
cao=visualizar&Site=C.  
 
b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo: 
 

 se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros 
 

O canal de comunicação está a cargo da empresa terceirizada Contato Seguro. 
 

 se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe 
denúncias somente de empregados 

 
O canal de comunicação está aberto para o recebimento de denúncias e relatos de terceiros e dos 
colaboradores da Companhia. 

 
 se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé 

 
As denúncias podem ser realizadas anonimamente pelos canais de comunicação disponibilizados 
pela Contato Seguro, tanto através de ligação gratuita como através do website. 

 
 órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias 

 
As denúncias são apuradas e tratadas pela área de Governança, Riscos e Compliance e reportadas 
para a Comissão de Compliance. 

 
c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações 
societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas 
pessoas jurídicas envolvidas 
 
Em todas operações societárias como fusão, aquisição e reestruturações societárias fora do grupo econômico 
da Companhia é realizado um detalhado processo de auditoria (due diligence) que identifica, dentre outros 
aspectos, a aderência e cumprimento às leis, regulamentos e normas de integridade e anticorrupção. 
 
d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a 
prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração 
pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido 
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Não aplicável. Conforme descrito acima, a Companhia possui um programa de integridade em vigor para a 
prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, contra as 
regras e políticas da Companhia e/ou contra a lei e regulamentos aplicáveis.
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A Eneva S.A. (“Companhia” ou “Eneva”) possui uma Política de Gerenciamento de Riscos aprovada pelo 
Conselho de Administração em 31 de outubro de 2018. 
 
A política visa estabelecer os princípios, diretrizes e responsabilidades a serem observados pela Eneva, no 
processo de gerenciamento de riscos, de forma a possibilitar a identificação, avaliação, tratamento, 
monitoramento e comunicação dos riscos aos administradores, permitindo redução do grau de incerteza no 
alcance dos objetivos e na preservação do valor e perpetuidade dos negócios da Companhia. Além disso, 
visa promover a gestão integrada de todos os riscos aos quais a Eneva está exposta, incluindo: riscos 
financeiros, estratégicos, operacionais, regulatórios, dentre outros. 
 
A respeito do fator de risco “As estimativas de reservas de gás natural da Companhia envolvem um grau 
significativo de incerteza e estão baseadas em premissas que podem não ser precisas”, existem certas 
particularidades dos ativos da Companhia, bem como ações tomadas pela Companhia, que levam a uma 
mitigação dos riscos associados a realização de suas reservas: 
 

1. A similaridade das características de seus reservatórios e do gás produzido, reduzem os riscos dos 
projetos a serem desenvolvidos para atendimento dos contratos de gás. 
 

2. O histórico da produção dos campos em produção vem reduzindo consistentemente as incertezas 
das reservas relacionadas à performance dos reservatórios e seus planos de desenvolvimento; 
 

3. A incerteza do preço do produto da Companhia é mitigada pelos contratos de longo prazo com 
preços definidos e sujeito à reduzidas variações; 
 

4.  A incerteza da receita dos contratos é mitigada pela cláusula de uma receita fixa significativa 
independente do despacho; 
 

Estas e outras particularidades fazem com que os valores de reservas atualmente certificados pela GCA 
estejam muito próximos dos estimados pela Companhia, apresentando uma variação de apenas 5%. Isto 
demonstra que o nível de informações existentes para suportar estas estimativas é bastante satisfatório e 
consistente, o que reduz em muito os riscos relacionados as reservas de gás da Companhia. 
 
Por fim, a Companhia não identifica cenário de aumento ou redução significativa dos riscos já mencionados 
nos itens 4.1 e 4.2 deste Formulário de Referência. 
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5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos 

 

 
 
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação ao item 5 que não tenham sido 
divulgadas nos demais itens deste Formulário de Referência. 
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

País de Constituição

Prazo de Duração

Data de Registro CVM

Forma de Constituição do Emissor

07/12/2007

25/04/2001

Sociedade por ações

Brasil

Prazo de Duração Indeterminado
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A Companhia iniciou suas atividades em 25 de abril de 2001, sob a denominação de MPX Mineração e 
Energia Ltda., visando atuar no setor de geração de energia.  
 
De 2001 a 2004, o principal investimento da Companhia consistia de uma participação majoritária (51%) no 
capital da MPX Termoceará Ltda. (“Termoceará”), operadora da UTE Senador Carlos Jereissati, uma usina 
termoelétrica movida a gás natural com capacidade instalada de 220 MW, situada no Município de Caucaia, 
no estado do Ceará. O empreendimento foi desenvolvido na forma de um consórcio constituído entre a 
Companhia, a Montana Dakota Utilities (MDU) e a Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobras”). A capacidade total 
(operação comercial) da planta (220 MW) foi atingida em 1° de janeiro de 2003. Em junho de 2005, a 
Petrobras adquiriu a totalidade do capital da Termoceará.  
 
Entre os anos de 2006 e 2007, a Companhia desenvolveu um portfólio de projetos de geração de energia.  
 
Em 25 de setembro de 2007, a Companhia promoveu sua transformação em sociedade por ações. 
 
Em 16 de outubro de 2007, a Porto do Pecém Geração de Energia S.A. (“Pecém I”), parceria 50/50 entre a 
Companhia e a EDP Energias do Brasil S.A. (“EDP”), com capacidade instalada de 720 MW na data de 
habilitação do projeto, vendeu 615 MW médios no leilão A-5, por 15 anos, gerando uma receita anual de 
R$417,4 milhões (data-base: janeiro de 2007), indexada ao índice de inflação Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo – IBGE (“IPCA”). No mesmo leilão, a usina termoelétrica Itaqui (“Itaqui”), projeto 100% 
da Companhia, com capacidade instalada de 350,2 MW na data de habilitação do projeto, vendeu 315 MW 
médios, por 15 anos, gerando uma receita anual de R$220,7 milhões (data-base: novembro de 2007), 
também indexada ao IPCA.  
 
Em 5 de novembro de 2007, foi alterada a denominação social da Companhia de MPX Mineração e Energia 
S.A. para MPX Energia S.A. 
 
Em 7 de dezembro de 2007, a Companhia teve o seu registro como emissora de valores mobiliários deferido 
pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Desde então, a Companhia opera sob elevados padrões de 
governança corporativa, estando listada no segmento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 
(“B3”). 
 
Em meio a um cenário econômico amplamente favorável, como meio de se capitalizar para desenvolver seus 
projetos e obter novas fontes de financiamento, em 14 de dezembro de 2007, a Companhia realizou uma 
oferta pública inicial de ações (IPO), por meio da qual captou R$2,0 bilhões. Considerando as ações do lote 
suplementar, foram disponibilizadas ao mercado um total de 2.022.004 ações ordinárias, ao preço de 
R$1.006,63 por ação. O encerramento da oferta pública se deu em 17 de janeiro de 2008.  
 
Em 30 de setembro de 2008, a usina termelétrica Pecém II de propriedade de Pecém II Geração de Energia 
S.A. (anteriormente denominada MPX Pecém II Geração de Energia S.A.) (“Pecém II”), um projeto 100% 
da Companhia, com capacidade instalada de 360 MW na data de habilitação do projeto, vendeu 276 MW 
médios no leilão de energia nova A-5 realizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”). 
O Contrato de Compra e Venda de Energia no Ambiente Regulado (“CCEAR”) decorrente desse leilão tem 
prazo de 15 anos e assegura uma receita fixa anual de R$207,0 milhões (data-base: setembro de 2008), 
indexada ao IPCA.  
 
Os referidos CCEARs preveem, adicionalmente, uma Receita Variável destinada a cobrir os custos variáveis 
das usinas (combustível, operação e manutenção) incorridos quando a planta for despachada pelo ONS.  
 
Em 8 de maio de 2009, a Companhia lançou o seu Programa de American Depositary Receipts Nível I, sob 
o código “MPXEY”, tendo o Banco Itaú S.A. como instituição custodiante e o Bank of New York Mellon como 
instituição depositária, os quais são negociados atualmente sob o código ENEVY em mercado de balcão não 
organizado, na Pink OTC Markets.  
 
Em 24 de setembro de 2009, a Companhia assinou um Memorando de Entendimento com a OGX Petróleo 
e Gás S.A., posteriormente denominada Dommo Energia S.A. (“Dommo”), formalizando a intenção de 
adquirir 33,3% da participação que a Dommo detinha em sete blocos exploratórios terrestres na Bacia do 
Parnaíba, quais sejam PN-T-48, PN-T-49, PN-T-50, PN-T-67, PN-T-68, PN-T-84 e PN-T-85 (“Blocos”). 
Conforme publicado no site da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”), a 
Dommo havia adquirido, na mesma data, 70% dos Blocos da Petra Energia S.A. (“Petra”), que permaneceu 
com 30%. 
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Adicionalmente, a Companhia e a Petra firmaram, na mesma data, um acordo de parceria para o 
desenvolvimento de projetos integrados de geração termelétrica utilizando o gás natural a ser produzido 
nos Blocos. O referido acordo previa que a Companhia teria uma participação de 70% nos projetos, cabendo 
os demais 30% à Petra. 
 
Em 05 de maio de 2010, concluiu-se a aquisição da participação nos Blocos, em que a ANP aprovou a 
transferência da participação de 70% dos direitos e obrigações referentes aos Blocos, detida pela Dommo, 
para a Parnaíba Gás Natural S.A., atual denominação da OGX Maranhão Petróleo e Gás Ltda. (“Parnaíba Gás 
Natural”) a qual foi incorporada pela Companhia em 28 de dezembro de 2018, sociedade de propósito 
específico em que a Companhia e a Dommo detinham, à época, 33,3% e 66,7% do capital social, 
respectivamente. 
 
Em maio de 2011, foi declarada a comercialidade de dois campos de gás natural operados pela Parnaíba 
Gás Natural na Bacia do Parnaíba. 
 
Em junho de 2011, foi aprovada a capitalização da Companhia mediante subscrição de debêntures 
conversíveis pelos participantes âncoras da operação, (i) a Gávea Investimentos Ltda., através de um dos 
fundos por esta geridos; (ii) o acionista controlador da Companhia na ocasião, Sr. Eike Batista; e (iii) a 
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR. Com a emissão e subscrição de R$1,37 bilhão em debêntures 
conversíveis, a capacidade de investimento da Companhia foi reforçada. 
 
Em junho de 2011, foi assinado um Termo de Compromisso para aquisição pela Companhia das sociedades 
UTE MC2 João Neiva S.A. e da UTE MC2 Joinville S.A. da Bertin Energia e Participações S.A. (“Bertin”). Essas 
sociedades eram detentoras de autorizações para a construção de usinas termelétricas a gás natural 
liquefeito, com capacidade total de 660 MW, no estado do Espírito Santo, e haviam comercializado energia 
no leilão A-5 de 2008, equivalente a 450 MW médios, pelo prazo de 15 anos a partir de 2013. Em agosto 
de 2011, a Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) aprovou a referida aquisição, além das alterações 
na localização e nas características técnicas dos projetos para o Complexo Termoelétrico Parnaíba, no estado 
do Maranhão, visando a completa integração do gás natural da bacia do Parnaíba até a geração de energia. 
Com a aprovação, esse projeto se tornou a usina termelétrica Parnaíba I, detida pela sociedade Parnaíba I 
Geração de Energia S.A. (“Parnaíba I”). 
 
Ainda em relação ao Complexo Termelétrico Parnaíba, a usina termelétrica Parnaíba II Geração de Energia 
S.A. (“Parnaíba II”), com capacidade instalada de 518 MW, sagrou-se vitoriosa no leilão de energia nova A-
3, realizado em agosto de 2011, e contratou a venda de 450 MW médios por um período de 20 anos 
contados a partir de fevereiro de 2014, o qual foi posteriormente alterado para 1º de julho de 2016. 
 
Em setembro de 2011, a Companhia, por meio de sua coligada Parnaíba Gás Natural, adquiriu 50% de 
participação no bloco exploratório terrestre PN-T-102 na bacia do Parnaíba, detida pelas companhias 
Imetame Energia S.A., DELP Engenharia Mecânica Ltda. e Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda. 
(“Consórcio”). Com essa concessão adicional, a Parnaíba Gás Natural passou a deter participação em oito 
blocos exploratórios terrestres na bacia do Parnaíba, com área total superior a 24.500 km². 
 
Em novembro de 2011, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do estado do Maranhão emitiu 
Licença de Instalação para a capacidade adicional de 1.859 MW em nome do Complexo Termelétrico 
Parnaíba, totalizando uma capacidade de 3.722 MW na região já com Licença de Instalação.  
 
Em dezembro do mesmo ano, a Parnaíba Gás Natural obteve a Licença Prévia para a produção de gás 
natural nos campos Gavião Real e Gavião Azul, ambos na Bacia do Parnaíba.  
 
Em janeiro de 2012, a Companhia anunciou sua intenção de formar uma joint venture com o grupo Uniper3, 
uma das maiores empresas privadas de energia e gás natural no mundo, segundo a Forbes, com o objetivo 
de alavancar as significativas complementaridades de ambas as companhias, para acelerar o crescimento e 
o desenvolvimento de um projeto de energia maior e mais rentável no Brasil, e de realizar aumento de 
capital que seria subscrito pelo grupo Uniper, ficando assim com participação minoritária na Companhia.  
 
Em abril de 2012, foram celebrados os documentos definitivos dessa operação, por meio da qual, em maio 
do mesmo ano, (i) foi constituída joint venture 50/50, a Eneva Participações S.A. (“ENEVA Participações”), 
com governança compartilhada, para desenvolvimento, com exclusividade, de novos projetos de geração 
de energia no Brasil e no Chile e de determinados projetos de energia térmica e renovável da carteira de 
empreendimentos da Companhia, totalizando 11.000 MW, transferidos para a Eneva Participações a valor 

                                                           
3 À época, o grupo Uniper era então conhecido por grupo E.ON. O grupo Uniper é resultado de uma cisão do grupo 
E.ON cujos efeitos se deram a partir de 1º de janeiro de 2016.  
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contábil; (ii) o capital social da Companhia foi aumentado em R$ 1,0 bilhão e integralmente subscrito pela 
Uniper Holding GmbH (“Uniper”, sucessora legal por incorporação da DD Brazil Holdings S.A.R.L.), de modo 
que a Uniper alcançou uma participação acionária de 11,7% na Companhia; (iii) 99,9% das debêntures 
emitidas em junho de 2011 foram convertidas em ações da Companhia; e (iv) foi realizada a cisão parcial 
da Companhia, com versão da parcela cindida para uma nova companhia listada no Novo Mercado da B3, a 
CCX Carvão da Colômbia S.A., na qual a Companhia não detém participação.  
 
Em julho de 2012, a Companhia, por meio da Eneva Participações, firmou um contrato para a aquisição dos 
Complexos Eólicos Jandaíra, Pedra Preta I e Pedra Preta II (em conjunto, “Projeto Ventos”), os quais 
possuem capacidade total parcialmente licenciada de 600 MW, a qual foi devidamente concluída uma vez 
cumpridas as condições contratuais.  
 
Em 1° de dezembro de 2012, a Pecém I recebeu autorização da ANEEL para iniciar a operação comercial da 
primeira unidade geradora, com capacidade instalada de 360 MW. 
 
Em 19 de janeiro de 2013, a primeira turbina de Parnaíba I, com capacidade instalada de 169 MW, realizou 
a primeira sincronização com o Sistema Integrado Nacional. Em fevereiro de 2013, a Itaqui recebeu 
autorização da ANEEL para iniciar a operação comercial parcial da usina. Diferentemente das outras usinas 
da Companhia, a Itaqui obteve uma operação comercial escalonada. Ou seja, em 05 de fevereiro de 2013, 
obteve autorização para operar com 220MW, e posteriormente, obteve autorização para operar em 28 de 
março de 2013 e em 03 de abril de 2013, respectivamente, com 300 MW e 360 MW. Assim, apenas em 03 
de abril de 2013 Itaqui obteve autorização para operar comercialmente com a sua capacidade instalada 
plena de 360MW. 
 
A Parnaíba I recebeu autorização da ANEEL para iniciar a operação comercial (i) da primeira turbina (de um 
total de quatro, cada qual com a capacidade de 169 MW), em 1º de fevereiro de 2013; (ii) da segunda 
turbina, em 20 de fevereiro de 2013; (iii) da terceira turbina, em 29 de março de 2013; e (iv) da quarta 
turbina, em 12 de abril de 2013. Em 2013, portanto, a Parnaíba I atingiu sua capacidade instalada total de 
676MW. 
 
Em 5 de abril de 2013, foi concluída a aquisição da totalidade do capital social da usina termelétrica Parnaíba 
III (anteriormente denominada UTE MC2 Nova Venécia) (“Parnaíba III”) pela Companhia (35%), Eneva 
Participações (35%) e Petra (30%), projeto que detinha autorização para a construção de uma usina 
termelétrica com capacidade de 178 MW, e que comercializou energia no leilão A-5 de 2008, equivalente a 
98 MW, pelo prazo de 15 anos a partir de 2013. Com a autorização do Ministério de Minas e Energia para 
alteração do combustível e transferência de localidade do empreendimento, o projeto foi transferido para a 
Bacia do Parnaíba. 
 
Em 26 de abril de 2013, a Companhia informou ao mercado a celebração, em conjunto com a Eneva 
Participações e a Petra, contrato com a Kinross Brasil Mineração S.A. para implantação de projeto da usina 
termelétrica Parnaíba IV (“Parnaíba IV”), com capacidade instalada de 56 MW, na Bacia do Parnaíba, Estado 
do Maranhão. 
 
Em maio de 2013, após a verificação ou dispensa das condições precedentes previstas em acordo de 
investimento celebrado em 27 de março do mesmo ano, entre o Sr. Eike Batista e a Uniper, a Uniper adquiriu 
141.544.637 ações de emissão da Companhia detidas pelo Sr. Eike Batista e por determinados acionistas, 
detentores de opções de compra de ações de emissão, representativas de 24,47% do seu capital social. 
Com esta operação, a Uniper passou a deter 36,2% do capital da Companhia, tendo celebrado um acordo 
de acionistas com o Sr. Eike Batista para exercício de controle compartilhado. 
 
Em 3 de julho de 2013, tendo em vista a necessidade de capital, foi aprovado o aumento privado de capital 
social da Companhia, no valor de R$800 milhões, dentro do limite do capital autorizado, com a observância 
ao direito de preferência para acionistas da Companhia. Com esse aumento, a Uniper passou a deter 38% 
do capital social da Companhia. 
 
No dia 11 de setembro de 2013, foi alterada a denominação social da Companhia de MPX Energia S.A. para 
Eneva S.A. 
 
Em outubro de 2013, Parnaíba III iniciou as operações comerciais de sua primeira unidade geradora, com 
capacidade de 178 MW. 
 
Em 31 de outubro de 2013, a Companhia informou ao mercado a celebração, em conjunto com a Cambuhy 
Investimentos Ltda. (“Cambuhy”), a Uniper, a OGX Petróleo e Gás Participações S.A. e algumas de suas 
afiliadas, de contrato por meio do qual, dentre outras avenças, a Cambuhy e a Uniper acordaram investir 
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R$250 milhões na Parnaíba Gás Natural, investimento esse concluído em 19 de fevereiro de 2014, mediante 
aumento de capital da Parnaíba Gás Natural, integralmente subscrito e integralizado pela Cambuhy I Fundo 
de Investimento em Participações (“Cambuhy I FIP”), veículo de investimento gerido pela Cambuhy, e 
Uniper. 
 
Em novembro de 2013, Parnaíba IV finalizou sua sincronização com o Sistema Interligado Nacional, 
atingindo sua capacidade nominal plena, e, em dezembro de 2013, iniciou suas operações comerciais como 
autoprodutor de energia elétrica. A Companhia, em conjunto com a Eneva Participações e a Petra, firmou 
contrato no mercado livre para fornecimento de 46MW médios por R$54 milhões/ano (data-base: abril de 
2013), pelo prazo de cinco anos. Com o início da operação, o Complexo do Parnaíba, composto pelas usinas 
termelétricas Parnaíba I, Parnaíba III e Parnaíba IV, bem como Parnaíba Gás Natural como operadora e 
fornecedora de gás para tais usinas, atingiu capacidade instalada operacional de 909 MW e consumo de gás 
natural de aproximadamente 6,0 milhões m3/dia. 
 
Em 12 de maio de 2014, foi concluído acordo entre a Companhia, a Uniper e determinadas instituições 
financeiras, visando o aumento da disponibilidade de caixa do grupo e o fortalecimento da sua estrutura de 
capital. Tal acordo envolvia um aumento privado de capital de até R$1,5 bilhão em duas etapas, um 
financiamento de longo prazo à Pecém II, e um reperfilamento das dívidas da Companhia, dentre outras 
medidas. Em virtude da subscrição de ações por parte da Uniper no referido aumento de R$120 milhões, a 
mesma passou a deter 42% do capital da Companhia, compartilhando, ainda, o controle com o Sr. Eike 
Batista. 
 
Em decorrência desse acordo, em 14 de julho de 2014, foi realizada a alienação indireta pela Companhia de 
50% das ações de emissão da Pecém II para a Uniper, por R$400 milhões, de modo que a Companhia e a 
Uniper passaram a deter 50% de participação, cada, da Pecém II Participações S.A., sociedade de propósito 
específico que detém, por sua vez, 100% das ações de emissão da Pecém II. 
 
Em 10 de outubro de 2014, a Companhia comunicou ao mercado que celebrou um Protocolo de 
Entendimentos com a Copelmi Mineração Ltda. (“Copelmi”) que, dentre outros assuntos, previa a 
capitalização da Seival Sul Mineração Ltda. (“SSM”), sociedade arrendatária dos direitos à exploração das 
jazidas de carvão mineral da Mina de Seival, na qual a Companhia e a Copelmi detinham participação de 
70% e 30%, respectivamente, passando a Companhia e a Copelmi a deter participações de 30% e 70% na 
SSM, respectivamente, o qual foi concluído em outubro de 2014.  
 
Em 9 de dezembro de 2014, a Companhia celebrou contrato de venda para a EDP da totalidade de sua 
participação em Pecém I e do seu direito de capitalização de créditos concedidos à Pecém I, pelo valor de 
R$300 milhões, sujeita a determinadas condições precedentes e à aprovação do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica – CADE. 
 
A Companhia e a Eneva Participações ajuizaram, em 9 de dezembro de 2014, na Comarca do Estado do Rio 
de Janeiro, pedido de recuperação judicial em conjunto com sua subsidiária Eneva Participações. Para mais 
informações sobre a recuperação judicial, ver o item 6.5 deste Formulário de Referência. 
 
Em 26 de agosto de 2015, foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia aumento de 
capital privado, no valor de até R$3,65 bilhões, como passo fundamental para a implantação do plano de 
recuperação judicial (“Plano de Recuperação”). O aumento foi concluído em 5 de novembro de 2015, tendo 
sido subscrito e integralizado (i) por meio da contribuição de ativos, no valor total de R$1,3 bilhão; (ii) por 
meio da capitalização de créditos, no valor global de R$983,0 milhões do total dos créditos quirografários 
contra a Companhia e inscritos na Recuperação Judicial; e (iii) em dinheiro, totalizando a quantia de R$9,1 
milhões.  
 
Com os ativos contribuídos, a Companhia passou a deter participação acionária, direta ou indireta, de (a) 
100% na BPMB Parnaíba S.A. (“BPMB”); (b) 100% nas usinas termelétricas Parnaíba I, Parnaíba III e 
Parnaíba IV; (c) 100% na Eneva Participações; e (d) 27,3% na Parnaíba Gás Natural.  
 
Com a conclusão do aumento de capital de 26 de agosto de 2015, os acionistas Uniper e o Sr. Eike Batista 
(e Centennial Asset Mining Fund LLC e Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLC) tiveram suas participações 
no capital social reduzidas a 12,25% e 1,04%, respectivamente, deixando assim de figurar como acionistas 
controladores da Companhia. 
 
Em 24 de março de 2016, foi celebrado acordo entre a Companhia e Cambuhy FIP e acordo entre a 
Companhia e a Dommo, sujeitos a determinadas condições suspensivas, segundo os quais a Companhia se 
comprometeu a promover aumento de capital, para subscrição privada pelo Cambuhy FIP e pela Dommo 
mediante a contribuição da totalidade de suas participações acionárias na Parnaíba Gás Natural e da 

PÁGINA: 100 de 464

Formulário de Referência - 2019 - ENEVA S.A Versão : 11



6.3 - Breve histórico 

 

totalidade das debêntures conversíveis da 3ª e 4ª emissões de debêntures da Parnaíba Gás Natural detidas 
pelo Cambuhy FIP, no valor de R$1,15 bilhão.  
 
Em 29 de junho de 2016, o Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro decretou o 
encerramento do processo de recuperação judicial da Companhia e de sua subsidiária Eneva Participações. 
Para mais informações sobre o Plano de Recuperação, ver o item 6.5 deste Formulário de Referência. 
 
Em 1º de julho de 2016, a usina Parnaíba II, com capacidade instalada de 518,8 MW iniciou operação 
comercial, conforme autorização da ANEEL. A usina passa assim a ser remunerada segundo os termos do 
Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR) assegurado no leilão A-3 de 2011. 
 
Em 4 de julho de 2016, a Companhia celebrou acordo com a Prumo Logística S.A. (“Prumo”) e a Porto do 
Açú Operações S.A., com as finalidades de (a) encerrar litígios existentes entre as partes, e (b) transferir a 
licença ambiental para implantação de projeto termoelétrico a gás natural detida pela UTE Porto do Açú 
Energia S.A., subsidiária da Eneva, para a Gás Natural Açú Ltda., subsidiária da Prumo. O encerramento dos 
referidos litígios foi concluído com a homologação pela Justiça e a transferência da licença ambiental foi 
transferida em setembro de 2017. 
 
Em 3 de outubro de 2016, foram concluídos os acordos celebrados pela Companhia e Cambuhy FIP, e pela 
Companhia e Dommo, em 24 de março de 2016 (“Acordos de Subscrição”). Com essa operação, a 
Companhia passou a deter 100% do capital social da Parnaíba Gás Natural, tornando-se a sua única acionista 
e adotando o modelo reservoir-to-wire o qual conjuga duas atividades distintas e complementares de 
geração de energia e exploração e produção de óleo e gás. Adicionalmente, os litígios judiciais e arbitrais 
envolvendo interesses da Companhia e/ou de suas subsidiárias, de um lado, e da Parnaíba Gás Natural, de 
outro, foram encerrados, mediante a homologação de acordos judiciais. 
 
Em 13 de janeiro de 2017, a Parnaíba II renegociou seus contratos de empréstimo-ponte com as instituições 
financeiras apoiadoras do projeto, estendendo o vencimento dessas operações para janeiro de 2019 e 
mantendo o custo de CDI + 3,0% ao ano.  
 
Em 08 de agosto de 2017, a Companhia apresentou à CVM pedido de registro de oferta pública de ações 
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, livres e desembaraçadas 
de quaisquer ônus ou gravames de sua emissão (“Oferta”). Em virtude da referida Oferta, foram emitidas e 
integralizadas em outubro de 2017 75.861.069 ações de emissão da Companhia, ao preço por ação de 
R$11,00, totalizando R$834.482.759,00. 
 
Em 20 de outubro de 2017, a Companhia anunciou o encerramento da oferta pública de distribuição primária 
e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, 
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames de sua emissão). Para maiores informações vide 
item 18.12.  
 
Em 22 de novembro de 2017, a Companhia adquiriu através da Parnaíba Gás Natural 100% dos direitos e 
obrigações para exploração e produção de hidrocarbonetos da concessão do Compo de Azulão (Concessão 
BA-3), localizado na Bacia do Amazonas, Estado do Amazonas. A operação foi concluída em 30 de abril de 
2018 após o cumprimento de todas as condições precedentes e ajustes previstos no contrato. 
 
Em 12 de março de 2018, a Companhia celebrou o contrato de aquisição de 100% da participação detida 
pela Uniper Holding GmbH em Pecém II, cuja eficácia estava condicionada á algumas condições suspensivas, 
as quais foram integralmente atendidas e a operação de aquisição concluída em 13 de abril de 2018.  
 
Em 31 de agosto de 2018, a usina termelétrica UTE Parnaíba 5A e 5B (“UTE Parnaíba V”), com capacidade 
instalada pretendida de 385MW, sagrou-se vitoriosa no leilão de energia nova A-6 de 2018 da ANEEL, 
contratando 326,4MW médios, assegurando uma receita fixa anual de R$ 272.377.314,57 (data-base: 
março/2018), pelo prazo de 25 anos, a partir de janeiro de 2024. 
 
Em 28 de dezembro de 2018, foi concluído o projeto de reestruturação societária da Companhia, que 
envolveu: (i) a incorporação de Parnaíba III Geração de Energia S.A. e Parnaíba IV Geração de Energia S.A. 
por Parnaíba II Geração de Energia S.A.; (ii) a emissão de debêntures simples em série incentivada e não-
incentivada no valor total de R$866 milhões pela Parnaíba I; (iii) a emissão de debêntures simples no valor 
de R$695 milhões pela Parnaíba II; (iv) o pagamento antecipado da 2ª e 6ª emissões de debêntures simples 
da Parnaíba Gás Natural; e (iv) a incorporação da Parnaíba Gás Natural pela Companhia. 
 
Em 23 de agosto de 2018 entrou em vigência a Resolução Normativa ANEEL nº 827/2018, que alterou a 
penalidade por falta de combustível prevista na Resolução Normativa ANEEL nº 583/2013. A alteração 
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consiste na desvinculação da penalidade por falha no suprimento de combustível do Preço de Liquidação de 
Diferenças (PLD), estabelecendo nova relação da penalidade com o Custo Variável Unitário (CVU) de cada 
planta. Anteriormente, a penalidade não guardava relação com o custo variável da planta geradora. Até 
agosto de 2018, a penalidade tinha como teto o PLD máximo, sendo o novo teto equivalente a 30% do CVU 
de cada UTE, caso seja verificada indisponibilidade mensal, em decorrência da falha no suprimento de 
combustível, superior a 50%. A nova forma de cálculo da penalidade por falha no suprimento de combustível 
representa um redução de mais de 80% no teto anteriormente vigente para as UTEs da Companhia.  
A Companhia esclarece que não foram verificadas outras decisões de políticas setoriais ou macroeconômicas 
que tenham afetado de forma relevante a Companhia no último exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018 e até a data de divulgação deste Formulário de Referência. 
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Diversos fatores, incluindo alguns externos e imprevisíveis, fizeram com que alguns projetos em curso 
tivessem sua conclusão atrasada, alterando-se os prognósticos sobre o momento inicial de geração de 
energia, assim como o programa de rentabilidade da operação. Esses fatores geraram impactos negativos 
nas sociedades operacionais controladas direta ou indiretamente pela Companhia, o que afetou 
adversamente seu fluxo de caixa, impossibilitando a Companhia de honrar pontualmente os pagamentos a 
seus fornecedores e às instituições financeiras. 
 
Desse modo, em 9 de dezembro de 2014, foi ajuizado pela Companhia e pela Eneva Participações S.A. 
(“Eneva Participações”) na Comarca do Estado do Rio de Janeiro pedido de recuperação judicial, nos termos 
do artigo 51 e seguintes da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, conforme alterada, em caráter de 
urgência, em razão (i) da não revalidação do acordo para suspender a amortização e o pagamento de juros 
de operações financeiras contratadas pela Companhia e determinadas subsidiárias com seus credores 
financeiros, expirado em 21 de novembro de 2014; e (ii) da falta de acordo entre a Companhia e instituições 
financeiras na implementação de um plano de estabilização da Companhia visando ao fortalecimento da 
estrutura de capital e medidas para o reperfilamento das dívidas financeiras da Companhia. 
 
A Administração da Companhia entendeu que, diante dos desafios decorrentes de sua situação econômico-
financeira, tal medida era a mais adequada, dos pontos de vista econômico e financeiros, como forma de 
assegurar a preservação dos interesses dos acionistas, dos credores e de terceiros interessados 
(stakeholders).  
 
O pedido foi deferido pelo Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro 
em 16 de dezembro de 2014, tendo sido nomeada a Deloitte Touché Tohmatsu Consultores Ltda. como seu 
administrador judicial. 
 
Em 12 de fevereiro de 2015, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a apresentação de plano 
de recuperação, alterado pelo Conselho de Administração em 10 de abril de 2015 (“Plano de Recuperação”), 
com relação à forma de restruturação do endividamento financeiro e ao equacionamento da estrutura de 
capital, considerando o recebimento pela Companhia e pela Eneva Participações de cartas de determinados 
stakeholders, informando sua intenção de participar de aumento de capital mediante a contribuição de 
certos ativos de sua propriedade. 
 
O Plano de Recuperação previa os meios de recuperação a serem empregados, tais como (i) pagamento 
integral de até R$250.000,00 por credor quirografário, respeitado o valor do respectivo crédito; (ii) redução 
obrigatória do valor de 20% dos créditos quirografários, mediante a aplicação de deságio sobre o valor de 
cada crédito quirografário no montante que superar o valor de R$250.000,00 pagos conforme o item (i) 
acima; (iii) redução obrigatória, por meio de capitalização de créditos, de 40% dos créditos quirografários 
no montante que superar o valor de R$250.000,00 pagos conforme o item (i) acima; e (iv) reperfilamento 
do saldo remanescente dos créditos quirografários. 
  
Adicionalmente, o Plano de Recuperação ainda previa realização de um aumento de capital, a ser deliberado 
e aprovado em Assembleia Geral de Acionistas, no valor estimado de R$3,0 bilhões, ao preço de emissão 
de R$0,15 por ação da Companhia, sendo composto pela: (i) capitalização de créditos detidos por credores 
quirografários da Companhia e da Eneva Participações; (ii) aporte de determinados ativos por parte de 
acionistas, credores e/ou investidores da Companhia; e/ou (iii) contribuição em moeda corrente.  
 
Em 30 de abril de 2015, a Assembleia Geral de Credores aprovou (i) a alienação da participação societária 
detida pela Companhia em Pecém I em favor da EDP (descrita no item 6.3 deste Formulário de Referência); 
e (ii) o Plano de Recuperação. 
 
Em 15 de maio de 2015, o Juízo da 4ª Vara Empresarial Comarca do Estado do Rio de Janeiro proferiu 
decisão homologando o Plano de Recuperação da Companhia. 
 
Em 26 de agosto de 2015, foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia aumento de 
capital privado, no valor de até R$3,65 bilhões, como passo fundamental para a implantação do Plano de 
Recuperação. A transação foi concluída em 5 de novembro de 2015, tendo sido subscrito e integralizado (i) 
por meio da contribuição de ativos, no valor total de R$1,3 bilhão; (ii) por meio da capitalização de créditos, 
no valor global de R$983,0 milhões do total dos créditos quirografários contra a Companhia e inscritos na 
Recuperação Judicial; e (iii) em dinheiro, totalizando a quantia de R$9,1 milhões.  
 
Com os ativos contribuídos, a Companhia passou a deter participação acionária, direta ou indireta, de (a) 
100% na BPMB; (b) 100% nas usinas termelétricas Parnaíba I, Parnaíba III e Parnaíba IV; (c) 100% na 
Eneva Participações; e (d) 27,3% na Parnaíba Gás Natural.  
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Com a conclusão do aumento de capital aprovado em 26 de agosto de 2015, os acionistas Uniper e o Sr. 
Eike Batista (e Centennial Asset Mining Fund LLC e Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLC) tiveram suas 
participações no capital social reduzidas a 12,25% e 1,04%, respectivamente, deixando assim de figurar 
como acionistas controladores da Companhia.  
 
Todos os credores trabalhistas, micro e pequenas empresas e credores quirografários com créditos até 
R$250.000,00 foram integralmente pagos em menos de 12 meses após o início do processo. Após a 
realização destes pagamentos e do referido aumento de capital da Companhia concluído em 5 de novembro 
de 2015, restaram apenas 15 credores quirografários, de um universo de mais de 120 credores originalmente 
sujeitos à recuperação judicial, que receberão seus créditos em um prazo total de 13 anos. 
 
Em 29 de junho de 2016, o Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro proferiu sentença 
decretando o encerramento do processo de recuperação judicial da Companhia e de sua subsidiária Eneva 
Participações, diante do cumprimento de todas as obrigações vencíveis no período de dois anos. Ainda, foi 
deferida liminar judicial autorizando a exclusão da expressão “Em Recuperação Judicial” em todos os atos, 
contratos e documentos firmados pelo devedor sujeito ao procedimento de recuperação judicial, até então 
acrescida após o nome empresarial.  
 
Em 24 de outubro de 2016, foram interpostos por credor recursos de apelação e agravo contra as decisões 
acima referidas (decretação do final da recuperação judicial e liminar para autorizar os órgãos públicos a 
retirarem a expressão “Em Recuperação Judicial”). No recurso de apelação o credor alega que: (a) existiriam 
questões incidentais discutidas em recursos que não foram encerradas e precisariam ser apreciadas pelas 
instâncias superiores antes da decretação do encerramento da recuperação judicial; (b) existiriam 
obrigações previstas no plano de recuperação a se vencerem depois do prazo de 2 (dois) anos de supervisão 
judicial previsto na Lei; e (c) a decisão que homologou o plano de recuperação judicial não teria transitado 
em julgado, uma vez que a Companhia e Eneva Participações haviam interposto recurso de agravo. 
 
Em 23 de novembro de 2016, a Companhia e a Eneva Participações apresentaram contrarrazões refutando 
os argumentos apresentados pelo credor destacando que: (a) ocorreu a perda superveniente dos incidentes 
recursais mencionados; (b) as obrigações previstas no plano foram cumpridas antes do biênio legal e a 
existência de obrigações posteriores, ainda não vencidas, não afeta a conclusão do processo de recuperação 
judicial; (c) o recurso que questionava a homologação foi julgado, razão pela qual ocorreu a perda 
superveniente do objeto.  
 
Em 26 de junho de 2017, a Companhia apresentou petição informando sobre o decurso do biênio de 
supervisão judicial em 15 de maio de 2017, solicitando a perda do objeto do agravo e do recurso 
interposto pelo credor. 

Em 01 de agosto de 2017, e Desembargador Relator determinou que todos os recursos apresentados pelo 
credor sejam julgados em conjunto. 
 
Em 26 de setembro de 2017, a 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento 
à apelação do Credit Suisse, confirmando a sentença que decretou o encerramento da recuperação judicial. 
Em razão do transcurso do prazo para interposição de recurso especial, a sentença transitou em julgado.  
 
Em 01 de dezembro de 2017, o juiz determinou o cumprimento do acórdão. Em 19 de dezembro de 2017, 
foi juntada petição pelo administrador judicial informando que o credor Credit Suisse desistiu do agravo 
interposto perante o Superior Tribunal de Justiça.  
 
Em 07 de março de 2018, foi proferido despacho determinando que fosse certificado o cumprimento de 
todos os itens determinados na sentença de arquivamento, com o intuito de que os autos pudessem ser 
arquivados.  
 
O administrador judicial apresentou manifestação apontando as pendências para arquivamento dos autos, 
requerendo (i) a intimação da Eneva para pagamento do saldo devedor de seus honorários; (ii) a expedição 
de mandados de pagamentos pendentes; (iii) sejam certificados pelo cartório eventuais custas pendentes 
de pagamento. Na sequência o magistrado determinou a remessa dos autos ao Ministério Público. O 
magistrado ainda não se manifestou sobre a última manifestação do administrador judicial, de modo que 
ainda está pendente a questão relacionada ao saldo dos honorários mencionadas no item “(i)”. 

Atualmente aguarda-se expedição e levantamento de mandados de pagamento em favor dos credores, bem 
como a certidão do cartório sobre eventuais custas pendentes de pagamento, para que o processo possa 
ser arquivado em definitivo. 
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Não há outra informação relevante que não tenha sido mencionada nos demais itens deste Formulário de 
Referência. 
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A Companhia é uma empresa de geração de energia elétrica, pioneira no desenvolvimento e operação do 
modelo reservoir-to-wire (“R2W”) no Brasil1. A Companhia foi a primeira companhia privada de geração de 
energia elétrica no Brasil que atuou de forma integrada no setor termelétrico2, ou seja, atua desde a 
exploração e produção de gás natural até a geração e comercialização da energia elétrica, o que lhe 
possibilita o controle do suprimento de gás natural para suas usinas termelétricas movidas a gás natural.  
 
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia detém a maior operação privada de geração de 
energia elétrica integrada à produção de hidrocarbonetos no Brasil, de acordo com a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (“ANEEL”)3. Neste modelo integrado, a Companhia atua desde a exploração e produção de 
gás natural até a geração e comercialização de energia elétrica, o que lhe possibilita o controle do 
suprimento de combustível para suas usinas termelétricas movidas a gás natural.  
 
A Companhia é a segunda maior produtora de gás natural onshore no Brasil, e a segunda maior operadora 
de gás natural em ambiente terrestre ou marítimo conforme dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustível (“ANP”) 4  e, em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía reservas 
comprovadas mais prováveis (2P)5 de 21,4 bilhões de m³ de gás natural na Bacia do Parnaíba e 3,6 bilhões 
de m³ de gás natural na Bacia do Amazonas, conforme dados certificados pela Gaffney, Cline & Associates 
(“GCA”).  
 
Além disso, conforme dados da ANEEL, o parque gerador da Companhia, com capacidade operacional de 
2,2 GW6, representa 5% da capacidade térmica instalada do país, 11% da capacidade de geração a gás 
natural e 22% da capacidade de geração a carvão7. Na data deste Formulário de Referência, o portfólio de 
geração de energia da Companhia propicia uma receita fixa anual de R$2.026,2 milhões (data-base: 
exercício social de 2018) decorrentes de Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente 
Regulado (“CCEARs”), os quais possuem um prazo médio remanescente de 10 anos e, por conseguinte, 
geram um fluxo de caixa mínimo estável e receitas fixas que são atualizadas anualmente pela variação do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo/IBGE (“IPCA”).  
 
A capacidade da Companhia de desenvolvimento e operação de projetos termelétricos verticalizados, por 
meio do modelo R2W, possibilita, uma posição competitiva diferenciada no segmento de geração de energia 
termelétrica8. Esse posicionamento é particularmente estratégico para a segurança da matriz energética 
brasileira. 
 
Adicionalmente, a Companhia sagrou-se vencedora do leilão de energia nova A-6 da ANEEL, realizado em 
agosto de 2018, assegurando uma CCEAR para a UTE Parnaíba 5A e 5B (“UTE Parnaíba V”), com início de 
suprimento em janeiro de 2024, pelo prazo de 25 anos e que garante receita fixa anual de R$272,4 milhões 
(data-base: março de 2018), atualizada anualmente pela variação do IPCA. Quando operacional, a UTE 
Parnaíba V terá capacidade instalada de 385 MW. 
 
Crescimento da Matriz Energética Termelétrica 
 
Historicamente, a principal fonte na matriz elétrica brasileira tem sido a hídrica, que representa 
aproximadamente 63,8% da capacidade instalada total em operação na data deste Formulário de 

                                                           
1 Publicação “Brasil Energia Petróleo”, no 432, novembro de 2016, páginas 34 a 36. 
2 Idem nota 1 
3  Dados da ANEEL referentes a março de 2019, disponíveis no Banco de Informações de Geração: 
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoCapacidadeBrasil.cfm 
4 Boletins da Produção de Petróleo e Gás Natural – ANP, publicações de janeiro/2018 a dezembro/2018, disponível no 
site http://www.anp.gov.br/publicacoes/boletins-anp/2395-boletim-mensal-da-producao-de-petroleo-e-gas-natural   
5 Gaffney Cline & Associates. Relatórios das Reservas de Gás Natural dos Campos nos quais a ENEVA detém participação, 
na Bacia do Parnaíba e Amazonas, Brasil, referente a 31 de dezembro de 2018. Disponível em https://mz-
filemanager.s3.amazonaws.com/6c663f3b-ae5a-4692-81d3-ab23ee84c1de/1-
trimestre/6aaa950c039e046e19ad13f552629841ebfc3c03f3dca9141fdecd9369464d96/relatorio_de_certificac%C3%A3o
_de_reservas_31122018.pdf 
6 A capacidade operacional informada de 2,2 GW não inclui a futura produção de Parnaíba V, ainda em construção. Dados 
da ANEEL referentes a março de 2019, disponíveis no Banco de Informações de Geração: 
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoCapacidadeBrasil.cfm 
7  Dados da ANEEL referentes a março de 2019, disponíveis no Banco de Informações de Geração: 
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoCapacidadeBrasil.cfm 
8 Publicação Revista Exame de 23 de junho de 2014, disponível em: http://exame.abril.com.br/negocios/fim-de-potencial-
hidreletrico-desafia-expansao-energetica/ 
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Referência, segundo a ANEEL9. A exploração das hidrelétricas é cada vez mais desafiadora do ponto de vista 
ambiental e, por vezes, insuficiente ao consumo demandado em decorrência do crescimento populacional, 
econômico e industrial10.  
 
As hidrelétricas situam-se, em regra, em regiões sujeitas a diversas restrições ambientais e distantes dos 
principais centros consumidores, causam grande impacto ambiental na região de seus reservatórios, e a 
energia produzida se torna escassa durante períodos de grandes secas. As fortes secas que atingiram os 
reservatórios das grandes hidrelétricas no País em 2001, que resultaram no racionamento energético em 
âmbito nacional, e as secas que o Sudeste do Brasil sofreu em 2014, quando o preço da energia no mercado 
livre foi ao teto da faixa 11 , são exemplos desse cenário. O risco de desabastecimento e eventuais 
interrupções no fornecimento de energia têm estimulado o governo a criar incentivos a fontes alternativas 
de geração de energia elétrica12.  
 
Como consequência, a participação das hidrelétricas na matriz energética brasileira vem diminuindo 
gradativamente desde 200113. Em contrapartida, nota-se a participação cada vez mais significativa de fontes 
intermitentes de geração de energia, como a eólica e a fotovoltaica, que hoje respondem conjuntamente 
por 10,3% da capacidade elétrica instalada em operação no País e representarão 13,9% em 2023, segundo 
a EPE14. Tais fontes de energia são intermitentes, ou seja, estão sujeitas a fortes variações ou mesmo 
descontinuidades por alguns períodos em virtude de condições meteorológicas. Por essa razão em países 
nos quais a geração eólica e fotovoltaica é relevante, as termelétricas ganham importância, ou seja, de 
forma que possam atender a demanda de energia por períodos mais longos e com maior flexibilidade, a fim 
de compensar a falta de vento ou insolação temporárias15. No Brasil, devido aos desafios na implantação 
de novas usinas hidrelétricas e a concentração do potencial hídrico a ser explorado na Região Amazônica, 
as termelétricas a gás natural se apresentam como candidatas para suprir a futura demanda por energia, 
pois são capazes de suprir energia com altos padrões de confiabilidade16 e com uma fonte menos poluente, 
quando comparada aos demais combustíveis fósseis.  
 
Além disso, conforme dados da EPE17, o uso do gás natural para geração de energia elétrica no Brasil 
apresenta vantagens técnicas, econômicas e operacionais, como, por exemplo, a diversificação da matriz 
elétrica em prol da segurança do suprimento, maior capacidade de atendimento dos consumidores finais, 
nos horários em que há maior demanda e a complementação da geração renovável intermitente, entre 
outras.  
 
Em seu Plano Decenal de Expansão de Energia - PDE, com horizonte até 202718, a EPE estabelece que a 
“opção a gás natural se apresenta até o momento como a referência natural para a expansão de geração 
termelétrica”. De acordo com o documento, o Sistema Interligado Nacional contará com 13.000 MW de nova 
oferta para complementação de potência, representando 33% da expansão indicativa. Esse montante 
poderá ser composto por termelétricas flexíveis, que poderão operar quando necessário, e tecnologias de 
armazenamento.  
 
No mesmo sentido, reconhecendo a importância do gás natural, em 2016, o Ministério de Minas e Energia 
(“MME”) iniciou um projeto de aprimoramento de diretrizes regulatórias do segmento, chamado “Gás para 
Crescer”, e realizou consulta pública na qual foram discutidas as diretrizes estratégicas para o novo mercado 
de gás natural no Brasil. Desse trabalho, surgiram iniciativas regulatórias que impactam positivamente o 
modelo R2W, como a readequação da penalidade por não suprimento de gás natural atualmente imposta 

                                                           
9 Dados da ANEEL referentes a março de 2019, disponíveis no Banco de Informações de Geração: 
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoCapacidadeBrasil.cfm/ 
10Publicação Revista Exame de 23 de junho de 2014, disponível em: http://exame.abril.com.br/negocios/fim-de-potencial-
hidreletrico-desafia-expansao-energetica/ 
11 Conforme matérias publicadas em: https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-
noticias/redacao/2014/05/16/seca-atual-em-sao-paulo-e-a-maior-em-45-anos-mostram-dados-da-usp.htm / 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,com-a-seca-empresas-ja-pagam-mais-ate-por-energia-negociada-para-
2015,177709e 
12 Idem item 11. 
13  Publicação Revista Ambiente e Energia: https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2016/07/epe-aponta-
reducao-na-participacao-de-hidreletricas-na-matriz-energetica/29635 
14 EPE. Plano Decenal de Expansão de Energia 2027. Publicação de 2018. Anexo I do Capítulo III. p. 268/345. Acesso 
realizado em 11 de março de 2019. 
15 Publicação Revista Ambiente e Energia: https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2015/07/o-desafio-de-fontes-
renovaveis-intermitentes/26776. 
16 EPE. Plano Decenal de Expansão de Energia 2027. Publicação de 2018 
17 EPE. Plano Decenal de Expansão de Energia 2027. Publicação de 2018 
18 EPE. Plano Decenal de Expansão de Energia 2027. Publicação de 2018 
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pela ANEEL nos CCEARs19 a qual passaria a ser compatível com as características de cada fonte energética, 
e a adoção da metodologia de horizontes rolantes20 para comprovação de reservas ao invés da necessidade 
de comprovação de reservas para todo o período de suprimento dos CCEARs21. Iniciativas como essas 
fortalecem o mercado de gás natural, principalmente no que se refere ao fornecimento de gás natural para 
o setor elétrico. 
 
Com estas novas regras regulatórias, a Companhia acredita que a geração termelétrica a gás natural 
alcançará, nos próximos anos, importância ainda mais significativa no atendimento ao sistema elétrico 
brasileiro. Nesse contexto, vale destacar que a expertise na operação integrada da Companhia já foi 
reconhecida pelo próprio governo brasileiro, por meio do MME, como um modelo a ser replicado em outras 
áreas do Brasil22.  
 
Modelo de Negócio 
 
Conforme já destacado acima, a Companhia é a pioneira privada de energia termelétrica no Brasil que atua 
de forma integrada, controlando o suprimento de gás natural para suas usinas. O portfólio de ativos de 
geração térmica e a estratégia de expansão da Companhia concentram-se no modelo R2W, que integra a 
expertise da Companhia no desenvolvimento e operação de usinas de geração de energia termelétrica com 
sua experiência na exploração e produção de gás natural onshore.  
 
Dessa forma, por meio do acesso direto às reservas de gás natural para geração de energia, a Companhia 
se posiciona de forma diferenciada dos demais competidores não-integrados no atendimento à crescente 
necessidade brasileira por novas e mais seguras fontes de energia, uma vez que é acionista controladora e 
operadora dos campos de gás natural que fornecem o suprimento deste combustível para suas usinas de 
geração de energia elétrica movidas a gás natural. Desta maneira, a Companhia não depende de contratos 
de fornecimento de combustível com terceiros, assim como também não depende da infraestrutura de 
terceiros (como por exemplos gasodutos,) para produzir energia no modelo R2W. Assim, o modelo de 
independência de fornecimento e infraestrutura de terceiros da Companhia é um diferencial competitivo, 
especialmente relevante no Brasil, onde 98% da produção de gás natural pode ficar concentrada nas mãos 
de um único operador, a depender do mês de referência, qual seja a Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobras”) 

23.  
 
Além disso, diferentemente de outros projetos termelétricos cujo combustível é o gás natural, o modelo 
integrado da Companhia permite (a) uma melhor gestão comercial dos contratos de fornecimento de gás, 
uma vez que, à exceção de Parnaíba II, todas as outras termelétricas do Complexo Parnaíba (conforme 
abaixo definido) possuem 0% de inflexibilidade, ou seja, não possuem obrigação de geração mínima, sendo 
atreladas à ordem de despacho (acionamento) do Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS"), fazendo 
jus ao recebimento da parcela da receita fixa mesmo nos períodos que não estão despachadas além de (b) 
mitigar o risco de exposição às oscilações no preço da commodity gás natural no mercado internacional, 
possibilitando maior previsibilidade do custo de geração da energia elétrica.  
 

                                                           
19 Conforme Relatório do Gás para Crescer, horizonte rolante significa a comprovação das reservas de gás natural junto 
à EPE para fins de habilitação técnica nos leilões de energia que deveria corresponder, no mínimo, a uma quantidade 
suficiente para geração contínua de energia, à capacidade disponível máxima, por um período inferior ao do CCEAR. 
Após a entrada em operação comercial da usina, a renovação ou extensão da comprovação da disponibilidade de reservas 
deverá ser realizada anualmente, junto à ANEEL, demonstrando a existência de volumes de gás natural suficientes ao 
atendimento da usina para um horizonte de determinado período à frente, mediante ateste emitido pela ANP. 
20 Proposta incorporada nas portarias de diretrizes do MME para cada Leilão de Energia Nova, prevendo um período 
mínimo, um período adicional e um período remanescente ao prazo de suprimento do CCEAR para a comprovação da 
disponibilidade de combustível. 
21 Anteriormente, o Poder Concedente requeria a comprovação de disponibilidade de combustível a 100% de despacho 
(operação contínua) durante todo o período de suprimento previsto em CCEAR (15 a 35 anos, conforme Lei nº 
10.848/2004). 
22 "O Governo Federal espera que o sucesso do modelo de monetização de gás natural na bacia do Parnaíba seja levado 
a outras bacias sedimentares, de forma que o sucesso exploratório em áreas remotas ou de nova fronteira possa 
também ser monetizado de forma "célere e responsável" in Grupo de Trabalho de Política Energética para as Atividades 
de E&P de P&G (CNPE, 2017) e Grupo de Trabalho do Programa de Revitalização das Atividades de Exploração e 
Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres (MME, 2017). 
23 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural de 
dezembro de 2018 – Circulação Externa. Publicação de 31/01/2019. Disponível em 
http://www.anp.gov.br/images/publicacoes/boletins-anp/Boletim_Mensal-Producao_Petroleo_Gas_Natural/boletim-
dezembro-2018.pdf, Gráfico 11. 
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Dados do ONS24, por meio do Custo Variável Unitário (“CVU”), mostram que o gás natural onshore, explorado 
pela Companhia, é mais competitivo em termos de custo de descoberta, desenvolvimento e produção por 
metro cúbico, resultando na geração de energia elétrica com custos mais atrativos para o sistema elétrico 
brasileiro. 
 
Na data deste Formulário de Referência, a operação R2W da Companhia é desenvolvida no Complexo 
Termelétrico Parnaíba (“Complexo Parnaíba”), o qual é composto por seis usinas termelétricas movidas a 
gás natural:  
 

(i) UTE Maranhão IV e UTE Maranhão V, ambas detidas pela controlada Parnaíba I Geração de 
Energia S.A. (“Parnaíba I”), com capacidade instalada conjunta de 676 MW;  

(ii) UTE Maranhão III, detida pela controlada Parnaíba II Geração de Energia S.A. (“Parnaíba II”), 
com capacidade instalada de 519 MW;  

(iii) UTE MC2 Nova Venécia 2, detida pela controlada Parnaíba II Geração de Energia S.A. 
(“Parnaíba II”), com capacidade instalada de 178 MW; 

(iv) UTE Parnaíba IV, detida pela controlada Parnaíba II, com capacidade instalada de 56 MW; e 
(v) UTE Parnaíba V (em construção), detida pela controlada Parnaíba Geração e Comercialização 

de Energia S.A., com capacidade instalada pretendida de 385 MW25. O Complexo Parnaíba tem 
o fornecimento de gás natural garantido de forma exclusiva pela Eneva S.A. (Produtora de Gás 
Natural), com capacidade de produção de 8,4 milhões de m3/dia. 

 
Modelo R2W 

 
 
O modelo R2W pode ser expandido e replicado na bacia terrestre do Parnaíba, assim como em outras bacias 
terrestres com potencial para exploração e produção de gás natural e linhas de transmissão próximas. A 
replicação do modelo R2W é uma opção de comercializar gás natural em áreas remotas por meio da geração 
de energia elétrica, dada a carência de infraestrutura para escoamento e transporte do gás natural no 
Brasil26.  
 
Vale ressaltar o reconhecimento do Ministério de Minas e Energia (MME) quanto à eficácia do modelo, 
expressada através das recomendações constantes do Relatório Final do Programa de Revitalização das 
Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres (REATE)27. 
 
As usinas termelétricas do modelo R2W caracterizam-se pelo baixo custo variável de geração, o que propicia 
tarifas módicas na geração aos consumidores, e são opções importantes de mitigação de risco de déficit no 

                                                           
24 ONS. 2019. Informe do Programa Mensal de Operação. PMO de março de 2019. Semana Operativa de 09/03/2019 a 
15/03/2019. Acessado em 12 de março de 2019. Disponível em 
http://ons.org.br/AcervoDigitalDocumentosEPublicacoes/Informe_PMO_201903_RV2.pdf 
25 Atualmente, a outorga de Parnaíba V conta com potência de 363,2 MW, conforme Portaria MME nº 102, de 04/02/2019 
(DOU 07/02/2019). Oportunamente, a Companhia solicitará ao Poder Concedente a alteração da potência para 385 MW, 
conforme informado. 
26 "Há que se ter em consideração ainda, relativamente ao gás em terra, a quebra de paradigma em relação à necessidade 
de infraestrutura de transporte do energético para os centros de consumo, em vista de iniciativas que montaram 
termelétricas junto às jazidas e utilizaram-se do Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica como opção de 
monetização do gás natural (caso exitoso da Bacia do Parnaíba, já comentado anteriormente)”.– in Grupo de Trabalho 
de Política Energética para as Atividades de E&P de P&G (CNPE, 2017). 
27 Relatório Final do Programa de Revitalização das Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em 
Áreas Terrestres - REATE, disponível em: 
http://www.mme.gov.br/documents/10584/0/REATE+Relat%C3%B3rio+Final+Revisado+03out17+publicado____.pdf/
eb110c91-4afe-4571-ba80-138e58626898 
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suprimento de energia elétrica, em razão da flexibilidade que conferem à operação do sistema, o que ganha 
ainda mais relevância no atual contexto de expansão de fontes intermitentes, como a eólica e a 
fotovoltaica28.  
 
Principais Segmentos de Negócios  
 
A principal atividade desenvolvida pela Companhia se refere à upstream, geração térmica a gás, geração 
térmica a carvão e comercialização de energia elétrica.  
 
Complexo Parnaíba 
 
Térmicas a Gás  
 
Na data deste Formulário de Referência, o Complexo Parnaíba possui um parque de geração de 1,8 GW de 
capacidade instalada (dos quais 1,4 GW estão operacionais e 385 MW em construção), e licença ambiental 
para expansão de 1,7 GW adicionais, o qual está verticalmente integrado à Produtora de Gás Natural, que 
contam com a capacidade produtiva de até 8,4 milhões m³/dia e, em 31 de dezembro de 2018, apresentava 
21,4 bilhões de m³ de reservas provadas mais prováveis (2P) conforme dados certificados pela GCA. 
 
As usinas termelétricas do Complexo Parnaíba estão em operação desde 2013 (no caso de Parnaíba II, a 
operação comercial foi declarada em 2016), com exceção de Parnaíba V, que se encontra em construção, e 
integram o subsistema Norte do Sistema Interligado Nacional (“SIN”). A venda de energia das referidas 
usinas é realizada por meio de: 
 

(i) CCEARs celebrados por Parnaíba I, Parnaíba II e Parnaíba III, com uma receita fixa anual de 
R$1.197,1 milhões (data-base: exercício social de 201829), indexada anualmente ao IPCA, bem 
como uma receita variável destinada a cobrir os custos (de combustível, os quais são 
atualizados anualmente pela variação do IPCA e mensalmente pela variação do Henry Hub, no 
caso de Parnaíba I, e de operação e manutenção, os quais são atualizados anualmente pela 
variação do IPCA) incorridos quando as plantas são despachadas pelo ONS;  

(ii) Operação Merchant, no caso de Parnaíba IV. Até dezembro de 2018, a venda de energia de 
Parnaíba IV se dava através de contrato de consórcio celebrado entre Parnaíba Geração e 
Comercialização de Energia S.A. e Kinross Brasil Mineração S.A para o fornecimento de energia 
na modalidade de autoprodução no Ambiente de Contratação Livre (“ACL”) pela Parnaíba IV 
em volume mensal médio de 46 MW. Desde janeiro de 2019, Parnaíba IV está vendendo a 
energia gerada no mercado livre conforme despacho determinado pelo ONS; e  

(iii) CCEAR celebrados por Parnaíba V, com uma receita fixa anual de R$272,4 milhões (data-base: 
março de 2018), indexada anualmente ao IPCA, bem como uma receita variável destinada a 
cobrir os custos (de combustível, os quais são atualizados mensalmente pela variação do CPI-
US e da taxa de câmbio USD/BRL, e de operação e manutenção os quais são atualizados 
anualmente pela variação do IPCA) incorridos quando a planta é despachada pelo ONS. Ao 
todo, 19 compradoras participaram do leilão em que Parnaíba V sagrou-se vencedora.  

 

A tabela abaixo sintetiza as principais informações relativas aos ativos de geração a gás da Companhia:  
 

Empreendimento Localização Capacidade 
total   Combustível Participação 

Companhia 

Receita 
fixa anual 
(R$ 
milhões)(1)  

Data de 
término do 
Contrato 

Operacional 
 
 
Parnaíba I 

 
 
 
Santo 
Antônio dos 
Lopes/MA 

 
676 MW 

 
Gás natural 

 
100% 

 
R$580 

 
Dez/27 

Parnaíba II 
Santo  
Antônio dos 
Lopes/MA 

519 MW Gás natural 100% R$522 Abr/36 

                                                           
28 EPE. Plano Decenal de Expansão de Energia 2027. Publicação de 2018. Conforme previsto nos CCEARs, a receita fixa 
das usinas de Parnaíba I, Parnaíba II e Parnaíba III é reajustada anualmente no mês de novembro. 
29 Conforme previsto nos CCEARs, a receita fixa das usinas de Parnaíba I, Parnaíba II e Parnaíba III é reajustada 
anualmente no mês de novembro. 
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Empreendimento Localização Capacidade 
total   

Combustível Participação 
Companhia 

Receita 
fixa anual 
(R$ 
milhões)(1)  

Data de 
término do 
Contrato 

Parnaíba III 
Santo 
Antônio dos 
Lopes/MA 

178 MW Gás natural 100% R$96 Dez/27 

Parnaíba IV(2) 
Santo 
Antônio dos 
Lopes/MA 

56 MW Gás natural 100% - Dez/18 

Não operacional       

Parnaíba V(3) 
Santo 
Antônio dos 
Lopes/MA 

385 MW Gás natural 100% R$ 272 Dez/48 

 
       

(1) As receitas se referem às receitas do exercício social de 2018, exceto no caso de Parnaíba V. 
(2) Até dezembro de 2018, a usina era arrendada para o consórcio formado entre a Kinross Brasil Mineração S.A., que 

detinha 95% da sua produção e Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A., que por sua vez, detinha os 
5% remanescentes, operando mediante um modelo de autoprodução. A Parnaíba IV possuía um compromisso de 
atendimento a uma demanda de 46 MW médios da Kinross, pelo prazo de cinco anos, encerrados em dezembro de 
2018.  

(3) Parnaíba V encontra-se em fase de construção. Os CCEARs de Parnaíba V iniciam-se em janeiro de 2024. É o 
fechamento do ciclo aberto de Parnaíba I. Atualmente, a outorga de Parnaíba V conta com potência de 363,2 MW, 
conforme Portaria MME nº 102, de 04/02/2019 (DOU 07/02/2019). Oportunamente, a Companhia solicitará ao Poder 
Concedente a alteração da potência para 385 MW, conforme informado. 

 
Upstream  
 
A Companhia possui ativos de exploração e produção de gás natural nas Bacias do Amazonas e Parnaíba. 
 
Na Bacia do Parnaíba, para viabilizar o fornecimento de gás natural, combustível de suas usinas 
termelétricas, a Companhia, por meio da Produtora de Gás Natural é a operadora de 17 contratos de 
concessão para exploração e produção de petróleo e gás natural, com 8 campos de gás natural, sendo 5 
em produção e 3 em fase de desenvolvimento, com uma área total de 38.939 km² na bacia terrestre do 
Parnaíba, localizada preponderantemente no estado do Maranhão, sendo 4.103 km² concedidos na 9ª 
Rodada de Licitações da ANP, 21.328 km² concedidos na 13ª rodada de licitações da ANP, e 13.509 km² 
concedidos na 14ª rodada de licitações da ANP. 
 
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia (i) perfurou 134 poços onshore, dos quais 59 se 
tornaram poços produtores; (ii) atingiu um sucesso exploratório de 35% considerando as descobertas 
realizadas em poços pioneiros; e (iii) construiu 202,8 km de gasodutos em sua rede de coleta da produção, 
tendo se posicionado como empresa líder e com maior conhecimento na exploração e produção de gás 
natural na Bacia do Parnaíba, a partir da consolidação do Parque dos Gaviões como uma das principais áreas 
de produção de gás natural onshore do país30.  
 
Em maio de 2018, a Companhia concluiu a aquisição regulatória, da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), do 
campo terrestre de Azulão (Azulão), localizado na Bacia do Amazonas, estado do Amazonas. Azulão foi 
declarado comercial em 2004 e, em 31 de dezembro de 2018, tinha potencial para implementar um projeto 
integrado, com fluxo do gás natural produzido diretamente para fornecimento à usina termelétrica, de 
acordo com o modelo R2W, implementado com sucesso na Bacia do Parnaíba. 
 
Térmicas a Carvão  
 
Além das termelétricas movidas a gás natural, a Companhia possui ativos de geração termelétrica à base 
de carvão mineral, que, em conjunto, têm capacidade instalada de 725 MW e representam 33% da 
capacidade instalada em operação da Companhia. Os ativos de geração à base de carvão mineral são as 
usinas termelétricas: (i) UTE Porto do Itaqui, no Maranhão (“Itaqui”), com capacidade instalada de 360 MW, 
detida pela controlada Itaqui Geração de Energia S.A.; e (ii) UTE Porto do Pecém II, no Ceará, com 
capacidade instalada de 365 MW, detida pela controlada Pecém II Geração de Energia S.A.  
 

                                                           
30 Publicação “Brasil Energia Petróleo”, no 432, novembro de 2016, páginas 34 a 36. 
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As UTEs Itaqui e Pecém II integram o subsistema Norte e Nordeste, respectivamente, do SIN, e estão em 
operação. As referidas usinas estão localizadas nas proximidades de zonas portuárias e são abastecidas por 
carvão importado. A venda de energia produzida por tais usinas é realizada por meio de CCEARs, os quais, 
em conjunto, são responsáveis por uma receita fixa anual R$829,1 milhões (data-base: exercício social de 
2018), indexada anualmente ao IPCA. Os referidos CCEARs preveem, adicionalmente, uma receita variável 
destinada a cobrir os custos (de combustível, os quais são atualizados mensalmente pela variação do CIF 
ARA, e de operação e manutenção, os quais são atualizados anualmente pela variação do IPCA) incorridos 
quando as plantas forem despachadas pelo ONS.  
 
A tabela abaixo sintetiza as principais informações relativas aos ativos de geração a carvão da Companhia:  
 

Empreendimento Localização Capacidade 
total   Combustível Participação 

Companhia 

Receita fixa 
anual (R$ 
milhões)(1) 

Data de 
término do 
Contrato 

Itaqui São Luís/MA 360 MW Carvão 
importado 100% R$412 Dez/27 

Pecém II 
São Gonçalo 
do 
Amarante/CE 

365 MW Carvão 
importado 100% R$417 Dez/28 

  
(1) As receitas se referem às receitas do exercício social de 2018. 

 
Comercialização de Energia 
 
A Companhia atua também na comercialização de energia no mercado livre de energia, por meio da ENEVA 
Comercializadora de Energia Ltda. (“Eneva Comercializadora”). A realização de análises relativas a, dentre 
outros, cenário hidrológico das bacias do SIN, macroeconomia e evolução de oferta e demanda de energia 
são definidoras para as estratégias na comercialização de energia. A Eneva Comercializadora também faz a 
gestão do portfólio de geração, atuando na compra e venda de sobras e déficits de energia das usinas no 
mercado livre. 
 
Em 2018, o volume de energia negociado pela Eneva Comercializadora foi de 5.923 GWh (equivalente a 
676 MWm por mês). Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016, foram 
comercializados pela Eneva Comercializadora, respectivamente, 4.203 GWh e 1.910 GWh de energia.  
 
Principais indicadores financeiros e operacionais 
 
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a receita operacional líquida da Companhia 
totalizou R$3.129,1 milhões, em comparação com o montante de R$2.721,8 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2017 e no montante de R$ 2.161,0 milhões no exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2016. 
 
As tabelas a seguir apresentam um resumo das informações financeiras e operacionais da Companhia para 
os exercícios sociais abaixo indicados. Para informações mais detalhadas sobre as demonstrações financeiras 
da Companhia, ver o item 10.1(h) deste Formulário de Referência: 
 

Indicadores Financeiros (1) Exercício social encerrado 
 em 31 de dezembro de 

(Em R$ milhões, exceto quanto 
expressamente indicado 

2018 2017 2016 
Variação Variação 

(2018x2017) (2017x2016) 
(%) (%)  

Receita Operacional Bruta 3.488,1 2.966,8 2.357,9 17,6% 25,8% 
Receita Operacional Líquida 3.129,1 2.721,8 2.161,0 15,0% 26,0% 
Lucro/(Prejuízo) Líquido do exercício 888,2 93,9 (111,1) 845,9% -184,5% 

Margem líquida(2) 28,4% 3,4% -5,1% 25,0% 8,6% 

EBITDA (3) 1.563,0 1.124,6 916,5 39,0% 22,7% 
EBITDA Ajustado(4) 1.407,0 1.217,8 937,4 15,5% 29,9% 

Patrimônio Líquido 6.283,9 5.375,9 4.480,8 16,9% 20,0% 

Endividamento Bruto(5) 5.163,7 4.355,6 4.943,3 18,6% -11,9% 
Curto Prazo (6) 297,4 422,8 1.243,8 -29,7% -66,0% 

Longo Prazo (7) 4.866,4 3.932,8 3.699,5 23,7% 6,3% 
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(1)  A Companhia esclarece que, em virtude de determinadas operações societárias em 2018 e 2017, a comparabilidade 
(1) dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 em relação aos resultados do exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e (2) dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2017 com relação aos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 é limitada. Para 
informações adicionais sobre as referidas operações, vide os itens 10.1(h) e 10.3(b) deste Formulário de Referência.  

(2)  Margem líquida corresponde à divisão (a) do lucro/(prejuízo) líquido pela (b) receita operacional líquida. 
(3)  O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) é uma medida não contábil elaborada 

pela Companhia em consonância com a Instrução da CVM 527, conciliada com as demonstrações financeiras da 
Companhia e consiste no lucro líquido (prejuízo) antes do resultado financeiro líquido, do imposto de renda e 
contribuição social sobre o lucro e das depreciações e amortizações. O EBITDA não é uma medida reconhecida pelas 
Práticas Contábeis Adotadas no Brasil (BR GAAP) nem pelo IFRS, emitidas pelo IASB, tampouco representa o fluxo 
de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado como substituto para o lucro líquido, como 
indicador do desempenho operacional ou como substituto do fluxo de caixa como indicador de liquidez da Companhia. 
Para mais informações sobre o EBITDA, ver o item 3.2 deste Formulário de Referência. 

(4)  O EBITDA Ajustado consiste no lucro (prejuízo) líquido ajustado pelo resultado financeiro líquido, pelo imposto de 
renda e contribuição social sobre o lucro e pelas depreciações e amortizações acrescido de outras despesas e receitas 
operacionais, PECLD, resultado de equivalência patrimonial e poços secos. O EBITDA Ajustado não é uma medida 
reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil (BR GAAP) nem pelo IFRS, emitidas pelo IASB, tampouco 
representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado como substituto para o lucro 
líquido, como indicador do desempenho operacional ou como substituto do fluxo de caixa como indicador de liquidez 
da Companhia. Não possui significado padrão e pode não ser comparável com medidas semelhantes utilizadas por 
outras companhias. Para mais informações sobre o EBITDA Ajustado, ver o item 3.2 deste Formulário de Referência. 

 (5)  O endividamento bruto corresponde à soma do endividamento de curto prazo e do endividamento de longo prazo.  
(6)  O endividamento de curto prazo corresponde à soma dos empréstimos, financiamentos e debêntures circulantes da 

Companhia.  
(7)  O endividamento de longo prazo corresponde à soma dos empréstimos, financiamentos e debêntures não circulante 

da Companhia.  
 

(1) Os números da tabela acima consideram 100% do ativo Pecém II e não consideram o ativo Tauá. 

Vantagens Competitivas 
 
Na opinião de sua administração, a Companhia está estrategicamente posicionada para se beneficiar das 
oportunidades de crescimento e sinergias no setor de energia no Brasil e, assim, criar valor para seus 
acionistas, especialmente devido às vantagens competitivas abaixo apresentadas. 
 
A Companhia é uma empresa integrada de energia, pioneira na implementação do modelo 
R2W31. Na opinião de sua administração, a verticalização das operações e a integração plena da cadeia 
energética proporcionam à Companhia uma posição competitiva diferenciada no segmento de geração de 
energia termelétrica. O modelo de negócios da Companhia, ao reunir expertise na exploração e produção 
de gás natural e experiência no desenvolvimento de projetos de geração termelétrica de energia, lhe permite 
comercializar o gás natural de bacias terrestres onde não há estrutura de gasodutos para escoamento e 
comercialização do combustível pré-existente, ao mesmo tempo em que confere competitividade no custo 
de geração de energia. Tal modelo de negócios, baseado em projetos termelétricos verticalizados, traz, 
segundo o entendimento da Companhia, algumas importantes vantagens frente aos concorrentes: 
 
• Do ponto de vista econômico, os projetos verticalizados da Companhia possuem custos de geração 

estáveis e inferiores aos dos demais projetos térmicos a gás natural do setor, que dependem de 

                                                           
31 Publicação “Brasil Energia Petróleo”, no 432, novembro de 2016, páginas 34 a 36 

Indicadores Operacionais(1) Exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 

 

 2018 2017 2016 
Variação (2018 x 

2017)  
(%) 

Variação 
(2017x2016) (%) 

Disponibilidade (%) 95 87 87 7.8 p.p. -0,6 p.p. 
Despacho (%) 52 65 80 -15,1 p.p. -12,4 p.p. 
Total de energia gerada (Energia bruta 
gerada (GWh)) 

9.094 10.746 11.815 -15,4% -9,1% 

Total de gás natural produzido (BCM) 1,4 1,6 1,9 -12,6% -16,1% 

Total de energia comercializada (GWh) 5.923 4.203 1.910 40,9% 120,0% 
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terceiros para o fornecimento do combustível, conforme verificável nos dados do ONS32. O preço médio 
do gás natural praticado pela Companhia é de US$2,43/MMBTU, em contrapartida a valores de 
US$8,72/MMBTU do GNL e US$5,59/MMBTU no pré-sal brasileiro (2 módulos)33. Particularmente no 
Brasil, o fornecimento de gás natural por terceiros apresenta desafios de infraestrutura, em razão da 
malha de gasodutos e terminais ainda pouco desenvolvida, e altos custos logísticos que tornam os 
preços pouco competitivos. 
 

• Do ponto de vista técnico, o modelo R2W oferece segurança e flexibilidade de geração, haja vista 
possuir capacidade de atender rapidamente às ordens de despacho do operador do sistema, 
independentemente da condição meteorológica sazonal, aspectos muito requisitados por um setor 
elétrico cada vez mais dependente de fontes intermitentes e renováveis, além de se basear no 
combustível fóssil menos poluente, qual seja, o gás natural. 

 
Robusto portfólio de ativos operacionais com alta previsibilidade de geração de caixa em razão 
de contratos de venda de energia no longo prazo com receitas fixas atreladas à inflação. Os 
ativos de geração da Companhia, que iniciaram a operação entre 2013 e 2016, encontram-se em fase de 
maturidade operacional, tendo atingido maior estabilidade operativa. As receitas são principalmente 
provenientes de CCEARs de longo prazo, os quais garantem à Companhia receitas fixas, reajustadas 
anualmente com base no IPCA, e receitas variáveis reajustadas com base no IPCA, Índice Henry Hub ou 
CIF ARA destinadas a cobrir os custos de geração com base no despacho de cada usina. Os principais ativos 
da Companhia em operação possuem CCEARs com um prazo médio remanescente de 10 anos e receita 
anual fixa total de R$2.026,2 milhões (data-base: exercício social de 2018). Adicionalmente, o modelo 
integrado da Companhia lhe permite mitigar o risco de exposição às oscilações no preço da commodity gás 
natural no mercado internacional, garantindo maior previsibilidade do custo de geração da energia elétrica. 
A estabilidade da receita aliada à previsibilidade de custo do gás natural produzido pela Companhia, derivada 
do modelo R2W, lhe proporciona rentabilidade atrativa e previsível no longo prazo. Além disso, os ativos de 
geração a carvão da companhia estão nos níveis mais altos de disponibilidade média dos últimos anos, com 
melhoras significativas de eficiência, reduzindo custos variáveis e resultando em margens de despacho 
positivas tanto para Itaqui quanto Pecém II. 
 
Experiência comprovada no desenvolvimento e operação de usinas termelétricas e ativos 
onshore de gás natural. A Companhia liderou o desenvolvimento, execução e operação de 7 projetos 
termelétricos com capacidade instalada bruta de 2,9 GW, todos em maturidade operacional na data deste 
Formulário de Referência. Paralelamente, concluiu com êxito a estruturação de financiamentos na 
modalidade Project Finance junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”), 
Banco do Nordeste do Brasil (“BNB”), Interamerican Development Bank (“IDB”) e outras instituições 
financeiras nacionais e internacionais conhecidas. Os projetos de geração térmica da Companhia se 
mostraram de extrema relevância estratégica para a segurança da matriz energética 34  brasileira. No 
segmento de exploração e produção de gás natural, as subsidiárias da Companhia lideraram uma das 
maiores iniciativas de exploração e desenvolvimento de ativos onshore do passado recente no Brasil, 
conforme dados de perfuração de poços e de declarações de comercialidade da ANP. Nesse sentido, segundo 
dados da ANP, a Companhia foi responsável por 35% de todas as perfurações terrestres (excluídas as 
perfurações realizadas pela Petrobras) realizadas no país entre 2010 e 2018. A segunda colocada, por sua 
vez, respondeu por 10% das perfurações35. Na Bacia do Amazonas, a Companhia detém a concessão do 
Campo de Azulão, com área de 57,7 km² no Estado do Amazonas, o que evidencia o seu compromisso com 
a viabilidade de novas reservas. Em 2016, a Companhia declarou comercial o Campo de Gavião Preto e, em 
2018, o Campo de Gavião Tesoura.  
 
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia (i) adquiriu aproximadamente 18.000 km de sísmica 
exclusiva 2D; (ii) perfurou 134 poços onshore, dos quais 59 se tornaram poços produtores ; (iii) atingiu um 
sucesso exploratório de 35% considerando as descobertas realizadas em poços pioneiros; (iv) construiu 
202,8 km de gasodutos em sua rede de coleta da produção, o que a posicionou como empresa líder e com 

                                                           
32 ONS. 2019. Informe do Programa Mensal de Operação. PMO de março de 2019. Semana Operativa de 09/03/2019 a 
15/03/2019. Acessado em 12 de março de 2019. Disponível em 
http://ons.org.br/AcervoDigitalDocumentosEPublicacoes/Informe_PMO_201903_RV2.pdf 
33 Dados extraídos dos contratos de compra e venda de gás natural do grupo da Companhia, do Boletim Mensal de 
Acompanhamento da Indústria de Gás Natural do Ministério de Minas e Energia (MME) de dezembro de 2018 e do Plano 
Decenal da Expansão da Malha de Transporte Dutoviário – PEMAT 2022 (p. 79). 
34 Artigo “A Competitividade da Geração Termelétrica a Gás Natural do Brasil” publicado no Rio Oil& Gás Expo and 
Conference 2014 produzido por Diogo Lisbona Romeiro e Edmar Fagundes de Almeida. 
35 ANP, Consulta de Poços Perfurados – Dados estatísticos. Conteúdo acessado em 2019. Disponível para acesso em 
http://www.anp.gov.br/. 
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maior conhecimento na exploração e produção de gás natural na Bacia do Parnaíba36, (v) reduziu os custos 
de desenvolvimento de R$0,11 por metro cúbico em 2015 para R$0,04 por metro cúbico em 2018, além de 
reduzir o custo operacional em 33% no período entre 2015 e 2018. Como reconhecimento do trabalho 
desempenhado pela Companhia, em seus editais recentes de licitações, a ANP classifica que a bacia do 
Parnaíba possui “potencial petrolífero altamente promissor em razão das recentes descobertas de gás natural 
no Parque dos Gaviões” 37. O modelo R2W é inclusive mencionado como forma de viabilidade econômica 
das acumulações gaseíferas, uma vez que a ANP compreende que “o gás natural eventualmente descoberto 
e produzido poderá ser comercializado por meio das termelétricas” 38. Com este nível de reservas, a vida 
estimada das reservas de gás passou para 15 anos, presumindo um consumo de 8,2 milhões de m3 por dia. 
 
Entre janeiro de 2015 e julho de 2016, a capacidade de produção de gás natural da Companhia foi ampliada 
em aproximadamente 70%, passando de 4,9 milhões m³/dia em janeiro de 2015 para 8,4 milhões m³/dia 
em julho de 2016. Além disso, a Companhia mais que triplicou suas reservas totais de gás natural de 8,1 
bilhões m³ em 1º de janeiro de 2015 para 26,3 bilhões m³ em 31 de dezembro de 2018, conforme dados 
da ANP39.  
 
Ainda de acordo com aquela autarquia, de 2016 para 2017, as reservas provadas de gás natural na Bacia 
do Parnaíba aumentaram 4,7%, frente à queda nacional de 2,1%40.  
 
Além disso, conforme dados certificados pela GCA, as reservas provadas mais prováveis (2P) da Companhia, 
aumentaram de 4,3 bilhões de m³ em 30 de junho de 2014 para 17,5 bilhões de m³ em 31 de março de 
2016, 18,5 bilhões de m³ em 30 de abril de 2017, 18,8 bilhões de m³ em 31 de dezembro de 2017 e, 
posteriormente, para 21,4 bilhões de m³ em 31 de dezembro de 2018. As reservas 2P da Bacia do Parnaíba 
recém certificadas contribuiram para aumentar a razão entre reserva/produção da Companhia e 
representaram, em 31 de dezembro de 2018, um Índice de Reposição da Reserva de 286%, com base nos 
últimos doze meses. Em contrapartida, destaca-se que a produção acumulada de gás natural da Companhia 
desde 2013, foi de 2,5 bilhões de m³ até 30 de junho de 2014, 5,3 bilhões de m³ até 31 de março de 2016, 
7,0 bilhões de m³ até 30 de abril de 2017, 8,5 bilhões de m³ até 31 de dezembro de 2017, e 9,9 bilhões de 
m³ até 31 de dezembro de 2018, respectivamente.  
 
Essa série de atividades de exploração e produção desenvolvidas desde 2009 trouxe à Companhia 
experiência no desenvolvimento de ativos produtores de gás natural, o que a Companhia acredita que lhe 
confere vantagem tecnológica e econômica frente a seus competidores. Segundo a ANP, a Companhia é a 
segunda maior operadora de gás natural do Brasil, respondendo por cerca de 32% da produção disponível 
terrestre, sendo que, se somada à produção específica oriunda das operações da Petrobras, ambas as 
empresas detêm 99% da produção de gás natural41.  
 
Comprovada entrega de resultados. A Companhia acredita que, desde sua oferta pública de distribuição 
de ações realizada em 2017, vem, consistentemente, entregando resultados, reduzindo seus custos de 
captação (por meio de reestruturação de dívidas), aprimorando sua eficiência tributária (por meio de 
reorganizações societárias e otimização de sua estrutura de capital), fusão de suas unidades operacionais 
com a Eneva S.A., aumentando a disponibilidade de seu parque gerador e eliminando riscos do negócio de 
gás natural. As reservas 2P recém certificadas da Companhia permitem que ela consiga otimizar sua despesa 
de capital relacionada à exploração e produção, assim como planejar produção, além de diminuir o risco de 
escassez de combustível para seu parque gerador. 
 
O acréscimo líquido de reservas de gás reflete a habilidade da Companhia em administrar o crescimento de 
suas reservas e o desenvolvimento sustentável da razão entre reserva/produção. A certificação é um 
elemento importante de redução de risco nas operações de gás natural, em conjunto com a racionalização 
dos custos do Complexo Parnaíba, a maior disponibilidade no parque de usinas termelétricas a carvão da 

                                                           
36 Apresentação “Potencial Exploratório da Bacia do Parnaíba, Novos Modelos para Acumulação de Hidrocarbonetos 
Gasosos”, realizada pela ANP (SDB/ANP) em conjunto com a UFRJ. 2016. 
37 ANP, Apresentação para a 13ª Rodada de Licitações: “Bacia do Parnaíba”, 2015. Superintendência de Definição de 
Blocos 
38 ANP, Apresentação para a 13ª Rodada de Licitações: “Bacia do Parnaíba”, 2015. Superintendência de Definição de 
Blocos 
39 ANP, Reservas Nacionais de Petróleo de Gás Natural, disponível em: http://www.anp.gov.br/dados-
estatisticos/reservas-nacionais-de-petroleo-e-gas-natural 
40 Idem nota 39. 
41 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural de 
dezembro de 2018 – Circulação Externa. Publicação de 31/01/2019. Disponível em 
http://www.anp.gov.br/images/publicacoes/boletins-anp/Boletim_Mensal-Producao_Petroleo_Gas_Natural/boletim-
dezembro-2018.pdf, Gráfico 11 
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Companhia e a aprimorada eficiência logística em Pecém II, indicam um aperfeiçoamento do desempenho 
operacional da Companhia.  
 
A Companhia está preparada para aproveitar diversas oportunidades de crescimento. Diante das 
oportunidades existentes no setor elétrico brasileiro e do posicionamento competitivo da Companhia, na 
opinião de sua administração, a Companhia pode ser capaz de ampliar sua atuação no segmento de geração 
de energia elétrica, especialmente na geração termelétrica à base de gás natural. A Companhia possui 
projetos em estudo e desenvolvimento para ampliação do seu parque de geração térmica, cuja construção 
não foi iniciada, conforme detalhado abaixo:  

 
 Complexo Parnaíba (expansão): As subsidiárias da Companhia possuem licença de instalação 

para gerar 2.123 MW adicionais no Complexo Parnaíba, os quais poderão ser comercializados desde 
que a Companhia: 

 
(i) seja vencedora de futuros leilões de venda de energia da ANEEL, ou adquira contratos de venda 

de energia disponíveis no mercado, ou celebre novos contratos de fornecimento de energia no 
mercado livre, para: 

 
a) realizar o fechamento do ciclo de Parnaíba III, através do qual suas atuais duas unidades 

geradoras a gás natural serão combinadas com uma ou mais unidades geradoras a vapor, que 
aproveitarão o vapor oriundo da geração a gás para gerar energia adicional (potencialmente 
até 94 MW de capacidade), sem a necessidade, para tal, de utilizar gás natural adicional até 
dezembro de 2027. 
 

b) avance na campanha exploratória nas áreas sob concessão para exploração e produção de gás 
natural na Bacia do Parnaíba, por meio da identificação de novas acumulações comercialmente 
viáveis para a produção de gás natural, o que poderá permitir a construção de novos 
empreendimentos de geração térmica e a consequente comercialização de energia. 

 
Azulão: O Campo de Azulão, localizado na Bacia do Amazonas, possui potencial para implantação de um 
projeto integrado, com o escoamento direto do gás natural produzido para abastecimento de uma usina 
termelétrica, em linha com o modelo R2W, implementado pela Companhia na Bacia do Parnaíba. A 
Companhia possui licença de instalação para gerar 110 MW, em área adjacente ao Campo de Azulão, os 
quais poderão ser comercializados desde que a Companhia seja vencedora de futuros leilões de venda de 
energia da ANEEL, ou adquira contratos de venda de energia disponíveis no mercado, ou celebre novos 
contratos de fornecimento de energia no mercado livre. 

Geração Eólica: A Companhia possui um projeto com capacidade potencial de aproximadamente 735 MW 
que reúne 21 parques eólicos localizados no estado do Rio Grande do Norte, nas cidades de Jandaíra, Lajes 
e Pedra Preta. O referido complexo está em fase de desenvolvimento e assim que for definido o novo arranjo 
conceitual serão requeridas novas licenças ambientais de ampliação de capacidade. O Complexo Eólico Santo 
Expedito poderá comercializar sua energia na medida em que a Companhia seja vencedora em futuros 
leilões da ANEEL, adquira contratos de venda de energia disponível no mercado ou celebre novos contratos 
de fornecimento de energia no mercado livre. 

Administração qualificada com vasta experiência nos setores de atuação da Companhia. Os 
atuais administradores da Companhia possuem experiência nos setores elétrico e de petróleo e gás natural, 
com, em média, 20 anos de experiência, e é altamente focada na gestão eficiente de seus ativos, 
planejamento para expansões futuras de projetos, redução de custos, criação de valor para os acionistas e 
orientada por elevados padrões de governança corporativa. O plano de remuneração contempla incentivos 
variáveis vinculados ao alcance de metas de desempenho, estimulando eficiência e geração de valor. Diante 
disto, a Companhia acredita que sua administração contribui para o sucesso no desenvolvimento de seus 
projetos e a coloca em uma posição privilegiada para identificar e executar novos projetos.  
 
A recente Administração da Companhia foi bem sucedida em atingir metas financeiras e operacionais 
estabelecidas no plano de negócios da Companhia, quais sejam: (i) o aumento da capacidade de produção 
de gás em 71% no período compreendido entre janeiro de 2015 e julho de 2016; (ii) aumento de eficiência, 
mensurada através do índice de disponibilidade, de acordo com a ONS, na usina de Itaqui, entre os anos 
2016 e 2018, de 71,1% para 91,4% (considerada a disponibilidade média para o período), respectivamente, 
com uma melhoria de margem variável no mesmo período de 50%;; e (iii) o aumento do fluxo de caixa 
operacional (caixa líquido gerado) em 51% em 2018 comparado a 2017. 
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A recente Administração da Companhia foi bem sucedida em atingir os seguintes objetivos operacionais e 
financeiros para o ano de 2018 dos quais destacam-se: 
 

(i) o aumento da capacidade de produção de gás em 71% no período compreendido entre 
janeiro de 2015 e julho de 2016; 

(ii) aumento de eficiência, mensurada através do índice de disponibilidade, de acordo com a 
ONS, na usina de Itaqui, no período compreendido entre 30 de junho de 2016 e 31 de 
dezembro de 2018 de 70,5% para 99,8% (considerada a disponibilidade média verificada no 
período), com uma melhoria de margem variável no mesmo período de 6%; e 

(iii) o aumento do fluxo de caixa operacional (caixa líquido gerado) em 51% em 2018 comparado 
a 2017. 

 
Estratégia da Companhia 
 
A Companhia busca ser reconhecida como uma empresa líder integrada de energia, atuando por meio de 
um modelo que conjuga a geração elétrica e a exploração e produção de gás natural. Dessa forma, sua 
estratégia inclui as seguintes diretrizes: 
 
Maximizar valor sobre projetos existentes, aumentando a rentabilidade dos ativos da 
Companhia por meio de disciplina na alocação de capital, de captura de sinergias, de ganhos 
de escala, e da otimização da estrutura de capital.  
 
A Companhia busca constantemente promover (a) o aumento da eficiência de seus ativos em operação por 
meio de investimentos na sua operação e manutenção, e (b) a melhora da sua performance, por meio da 
redução da indisponibilidade operacional das usinas e otimização do custo logístico do combustível. Aliada 
à otimização operacional dos ativos da Companhia, há uma estratégia de aprimorar a sua estrutura de 
capital, por meio da renegociação do endividamento com a finalidade de obter taxas mais atrativas, 
alongamento de parte significativa da dívida de curto prazo da Companhia, bem como redução da 
alavancagem. 
 
Expandir a capacidade de geração do parque termelétrico da Companhia. 
 
Na opinião de sua administração, a Companhia está adequadamente posicionada para se beneficiar da 
expansão da capacidade instalada projetada no Brasil42, uma vez que, conforme opinião do MME, a 
Companhia se destaca como modelo a ser replicado43 e possui conhecimento aprofundado da Bacia do 
Parnaíba, onde as atividades da Companhia são desenvolvidas.  
 
A Companhia possui licença ambiental de instalação para gerar 2.123 MW adicionais no Complexo Parnaíba, 
que poderão ser contratados à medida que realize o fechamento do ciclo da térmica Parnaíba III, e avance 
com sua campanha exploratória em suas áreas sob concessão na Bacia do Parnaíba, identificando novas 
acumulações comercialmente viáveis para a produção de gás natural, bem como se torne vencedora nos 
futuros leilões de venda de energia da ANEEL, adquira novos contratos de comercialização de energia no 
mercado regulado e por longo prazo disponíveis no mercado ou venda novos contratos de energia no 
mercado livre.  
 
Na Bacia do Amazonas, a Companhia possui licença de instalação para uma usina termelétrica de 110 MW, 
que seria suprida pela produção de gás natural do Campo de Azulão, replicando assim o modelo de negócios 
R2W, implementado com êxito na Bacia do Parnaíba, desde que a Companhia seja vencedora de futuros 
leilões de venda de energia da ANEEL, ou adquira contratos de venda de energia disponíveis no mercado, 
ou celebre novos contratos de fornecimento de energia no mercado livre. 
 
Diversificação por meio de expansão de outras fontes de energia 
 
A experiência da Companhia no setor de geração de energia e sua profunda compreensão das oportunidades 
de negócio e do retorno de investimento viável aos projetos permitem que a Companhia se aproveite de 
tais oportunidades e expanda o alcance de fontes de combusível que detém em seu portfolio de ativos de 

                                                           
42 A Companhia já iniciou sua expansão no ano de 2018 com o êxito do projeto Parnaíba V (385 MW) no Leilão de Energia 
Nova A-6/2018. 
43 "O Governo Federal espera que o sucesso do modelo de monetização de gás natural na bacia do Parnaíba seja levado 
a outras bacias sedimentares, de forma que o sucesso exploratório em áreas remotas ou de nova fronteira possa também 
ser monetizado de forma "célere e responsável" in Grupo de Trabalho de Política Energética para as Atividades de E&P 
de P&G (CNPE, 2017) e Grupo de Trabalho do Programa de Revitalização das Atividades de Exploração e Produção de 
Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres (MME, 2017). 
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geração. Por meio da integração das suas operações de comercialização e geração de energia, a Companhia 
fortalece seu portfolio. Com relação à operação de geração de energia da Companhia, considerando o 
esperado aumento no consumo de energia no Brasil nas próximas décadas, a Companhia pretende continuar 
a explorar oportunidades ou investimentos em projetos de geração de novas fontes de energia, incluindo 
energia renovável e demais projetos hidroelétricos, respeitado nosso rígido critério de alocação de capital e 
sólido retorno de capital, de forma a garantir à Companhia a habilidade de atender à demanda por energia. 
A expertise da Companhia em projetos de grande escala é compatível com a intenção do Governo Brasileiro 
em expandir a matriz energética, o que, na opinião da Companhia, a coloca em posição priviliegiada para 
participar em futuros leilões de venda de energia.  
 
Extensão do ciclo operativo do parque térmico operacional no Complexo do Parnaíba.  
 
Os ativos de geração da Companhia estão autorizados a operar por um prazo médio de 35 anos, apesar de 
estarem comprometidos contratualmente no Mercado Regulado ao fornecimento de energia por períodos 
de 15 a 20 anos. Com o avanço das iniciativas exploratórias nos blocos na Bacia do Parnaíba, a Companhia 
busca explorar e desenvolver reservas adicionais que permitam estender o ciclo operacional das usinas 
operacionais no Complexo Parnaíba para além de seus contratos comerciais. 
 
Utilizar excelência exploratória e expertise já adquirida em novas oportunidades de E&P 
onshore, de forma a replicar o modelo R2W em outras bacias sedimentares e 
consequentemente consolidar o posicionamento de líder como player integrado de energia no 
país.  
 
O Brasil possui expressivo potencial geológico terrestre ainda inexplorado em bacias sedimentares de nova 
fronteira, conforme reconhecido pela ANP44. Com a publicação do Decreto 9.641/2018, o Governo Federal 
delegou competência à ANP para promover licitações de todas as áreas terrestres do país através da Oferta 
Permanente. O processo de oferta permanente consiste na oferta contínua de campos devolvidos (ou em 
processo de devolução) blocos exploratórios ofertados em licitações anteriores e não arrematados ou 
devolvidos à ANP, bem com blocos exploratórios terrestres nunca ofertados. Neste novo modelo, poderão 
surgir oportunidades para que a Companhia ingresse em novas fronteiras exploratórias onshore, área na 
qual possui expertise. De forma complementar, a Companhia possui experiência em liderar projetos de 
desenvolvimento, execução e operação de projetos termelétricos. Assim, considerando o sólido histórico de 
descobertas comerciais da Companhia (considerando que desde o início de suas operações foi obtida a 
declaração de comercialidade de 12 campos45) e capacidade de entregar projetos de capital intensivo on 
time e on budget (como comprovam os investimentos que permitiram que a Companhia executasse a maior 
campanha de perfuração onshore no Brasil no ano de 201746) demonstram que a Companhia é candidata 
natural a replicar em outras bacias o modelo R2W por meio do qual opera no Complexo Parnaíba. Em linha 
com essa estratégia, na 13ª e 14ª Rodadas de licitações da ANP (13ª Rodada e 14ª Rodada, 
respectivamente), foi adquirido um novo portfólio exploratório com 7 e 5 blocos exploratórios, 
respectivamente, na Bacia do Parnaíba. A campanha de exploração nos blocos da 13ª Rodada teve início 
em 2017 e os blocos adquiridos na 14ª Rodada serão explorados nos próximos anos. A partir da 
diversificação da base de ativos nos diferentes submercados, será possível otimizar a alocação de capital 
em ativos disponíveis e maximizar o retorno de determinados projetos, aproveitando oportunidades do setor 
de energia. 
 
Informações Adicionais 
 
Além dos ativos acima mencionados, a Companhia possui, ainda, a Usina Solar Tauá (“Tauá”), localizada no 
município de Tauá, no estado do Ceará. A Tauá é um empreendimento comercial de geração de energia a 
partir do sol, no qual a Companhia possui uma participação de 100%. A referida usina, a qual integra o 
subsistema Nordeste do SIN, conta com 1MW de capacidade instalada, com potencial de ampliação para 
até 49 MW. A Tauá teve a sua integral operação comercial iniciada a partir de julho de 2011. A venda de 
energia da referida usina é realizada por meio de contrato de comercialização de energia elétrica no mercado 
livre.  

                                                           
44 Regulamentação e Desenvolvimento das Rodadas Brasileiras de Licitação de Petróleo e Gás”, ANP – 2008. “Novas 
Fronteiras Exploratórias: Estudando o futuro do setor petróleo no Brasil”, ANP – 2004. “Sumário das áreas em estudo 
da 14ª Rodada de Licitações”, ANP – 2017. 
45 Campos de: (i) Gavião Real; (ii) Gavião Azul; (iii) Gavião Branco; (iv) Gavião Branco Oeste – posteriormente anexado 
ao Campo de Gavião Branco; (v) Gavião Branco Sudeste – posteriormente incorporado ao Campo de Gavião Branco; (vi) 
Gavião Vermelho; (vii) Gavião Caboclo; (viii) Gavião Caboclo Sul – posteriormente anexado ao Campo de Gavião Caboclo; 
(ix) Gavião Branco Norte; (x) Gavião Branco Sul – posteriormente anexado ao Campo de Gavião Branco Norte; (xi) Gavião 
Preto; e (xii) Gavião Tesoura. 
46 ANP, Consulta de Poços Perfurados – Dados estatísticos. Conteúdo acessado em 2019. Disponível para acesso em 
http://www.anp.gov.br/ 

PÁGINA: 118 de 464

Formulário de Referência - 2019 - ENEVA S.A Versão : 11



7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas 

 

 
Objeto Social 
 
De acordo com seu estatuto social, a Companhia tem por objeto social: (i) a geração, distribuição e 
comercialização de energia elétrica; (ii) a exploração, o desenvolvimento e a produção de gás natural; e (iii) 
a participação, como sócia, sócia-quotista ou acionista, no capital de outras sociedades civis ou comerciais, 
no país e no exterior, qualquer que seja o objeto social. 
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a. interesse público que justificou sua criação 
 
Não aplicável, tendo vista que a Eneva é uma sociedade por ações de capital aberto, não sendo uma 
sociedade de economia mista.  
 
b. atuação do emissor em atendimento às políticas públicas, incluindo metas de 
universalização, indicando: 
 
(i) os programas governamentais executados no exercício social anterior, os definidos para o 
exercício social em curso, e os previstos para os próximos exercícios sociais, critérios adotados 
pelo emissor para classificar essa atuação como sendo desenvolvida para atender ao interesse 
público indicado na letra “a” 
 
Não aplicável, tendo em vista que a Eneva não é uma sociedade de economia mista. 
 
(ii) quanto às políticas públicas acima referidas, investimentos realizados, custos incorridos e 
a origem dos recursos envolvidos – geração própria de caixa, repasse de verba pública e 
financiamento, incluindo as fontes de captação e condições 
 
Não aplicável, tendo em vista que a Eneva não é uma sociedade de economia mista. 
 
(iii) estimativa dos impactos das políticas públicas acima referidas no desempenho financeiro 
do emissor ou declarar que não foi realizada análise do impacto financeiro das políticas públicas 
acima referidas 
 
Não aplicável, tendo em vista que a Eneva não é uma sociedade de economia mista. 
 
c. processo de formação de preços e regras aplicáveis à fixação de tarifas  
 
Não aplicável, tendo em vista que a Eneva não é uma sociedade de economia mista. 
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(a) Produtos e serviços comercializados  
 
As receitas provenientes das atividades da Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro 
de 2018, 2017 e 2016 provêm das seguintes atividades, desempenhadas por suas controladas diretas e 
indiretas: (i) térmicas a gás; (ii) Upstream; (iii) térmicas a carvão; e (iv) comercialização de energia. Segue 
abaixo descrição dos principais segmentos de negócios da Companhia. 
 
(i) Térmicas a Gás  
 
A Companhia tem hoje, conforme descrito no item 7.1 deste Formulário de Referência, no Complexo 
Parnaíba, quatro usinas de geração a gás natural em operação no submercado Norte (conforme classificação 
do Sistema Interligado Nacional (“SIN”). 
  
A energia elétrica gerada pela Companhia é fornecida a consumidores livres e especiais, a outros geradores 
e a comercializadores, em contratos bilaterais, no âmbito do Ambiente de Contratação Regulada (“ACR”) e, 
por meio de Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado (“CCEARs”) e no 
Ambiente de Contratação Livre (“ACL”). 
 
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 foram gerados (Geração Bruta), 
respectivamente, 5.917 GWh, 6.810 GWh e 8.008 GWh de energia a gás natural. 
 
(ii) Upstream 

 
O segmento upstream passou a ser incluído nas demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, em razão da aquisição da totalidade do capital da 
Parnaíba Gás Natural S.A. (“PGN”), por meio do aumento de capital homologado em 03 de outubro de 2016, 
apesar de já ser desempenhado pela Companhia por meio da sua subsidiária BPMB Parnaíba S.A. (“BPMB”), 
incorporada à PGN em 31 de agosto de 2017. Esse segmento tem como objetivo a exploração, o 
desenvolvimento, a produção e a comercialização de petróleo e gás natural, seus derivados e produtos 
associados, assim como qualquer forma de monetização da produção. 
 
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 foram produzidos, 
respectivamente, (a) 1,41 bilhão de m3, 1,61 bilhão de m³ e 1,92 bilhão de m3 de gás natural, assim como 
(b) 2.439 m³, 2.149 m³ e 2.172 m3 de condensado. 
 
(iii)  Térmicas a Carvão 
 
A Companhia tem hoje, conforme descrito no item 7.1 deste Formulário de Referência, duas usinas de 
geração a carvão em operação nos submercados Norte e Nordeste (conforme classificação do SIN). 
 
A energia elétrica gerada pela Companhia é fornecida a consumidores livres e especiais, a outros geradores 
e a comercializadores, em contratos bilaterais, no âmbito do ACR e por meio de CCEAR. 
 
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 foram gerados e 
comercializados, respectivamente 3.177 GWh, 3.935 GWh e 3.808 GWh de energia a carvão. 
 
(iv) Comercialização de Energia 
 
A Companhia atua na comercialização de energia no mercado livre de energia por meio da Eneva 
Comercializadora de Energia Ltda., que faz a gestão do portfólio de geração, atuando, (i) na venda de sobras 
de energia das usinas Parnaíba I, Parnaíba II, Parnaíba III, Itaqui, Pecém II no mercado livre; e (ii) compra 
e venda de energia no mercado livre das usinas Parnaíba IV e Tauá.  
 
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 foram comercializados, 
respectivamente, 5.923 GWh, 4.203 GWh e 1.910 GWh de energia. 
 
(b) Receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida da Companhia  
 
As receitas operacionais líquidas da Companhia provenientes dos segmentos de negócio, bem como suas 
participações na receita total da Companhia, estão apresentadas nos quadros abaixo 
 

Segmento Exercício sociais encerrados em 31 de dezembro de  
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2018 2017 2016  

Receita líquida (R$ 
milhões) 

% 

Receita líquida (R$ milhões) 

% Receita 
líquida 

(R$ 
milhões) 

% 
 

Térmicas a Gás 2.276,9 
72,8 

1.907,6 
70,1 

1.617,6 74,9  

Upstream 
232,3 7,4 737,8 27,1 

425,1 19,7  

Térmicas a Carvão 
1.226,5 39,2 701,9 25,8 

541,2 25,0  

Comercialização de 
Energia 

495,4 15,8 431,5 15,9 
113,7 5,3  

Holding e outros  
0,4 0,0 0,5 0,0 

13,1 0,6  

Eliminações e ajustes 
(1.102,5) (35,2) (1.057,6) (38,9) 

(549,7) (25,4)  

Total 3.129,1 100,0 2.721,8 100,0 2.161,0 100,0  

 
(c) Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do emissor 
 
Os resultados provenientes dos segmentos de negócio da Companhia, bem como suas participações no lucro 
(prejuízo) líquido da Companhia, estão apresentados nos quadros abaixo:  
 

Segmento 

Exercício sociais encerados em 31 de dezembro de  

2018 2017 2016  

Lucro/(Prejuízo) 
Líquido  

(R$ milhões) 

% Lucro/(Prejuízo) 
Líquido  

(R$ milhões) 

% Lucro/(Prejuízo) 
Líquido  

(R$ milhões) 

% 
 

Térmica a Gás 313,5  35,3 277,3 295,4 26,5 -23,9  

Upstream 37,6  4,2 106,2 113,1 101,8 -91,6  

Térmica a Carvão 181,7  20,5 (89,2) -95,0 (141,6) 127,4  

Comercialização de 
Energia (11,2)  -1,3 (8,3) -8,8 43,2 -38,8  

Holding e outros 394,8  44,5 (158,5) -168,8 (178,8) 160,9  

Eliminações e ajustes (28,1)  -3,2 (33,6) -35,8 37,8 -34,0  

Total 888,2  100,0 93,9 100,0 (111,1) 100,0  
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(a) Características do processo de produção  
 
Processo de Produção 
 
Origem e detentores da tecnologia utilizada no processo de produção da Companhia 
 
A Companhia é uma empresa integrada de geração de energia elétrica e exploração e produção de petróleo 
e gás natural (“Upstream”). Para tal, no âmbito de suas atividades, a Companhia utiliza equipamentos, 
tecnologias e sistemas de processos adquiridas e/ou licenciadas de terceiros, conforme aplicável. Tratam-
se de fornecedores especializados no ramo de atuação da Companhia, tais como, General Eletric do Brasil 
Ltda., Wartsila Brasil Ltda., Halliburton Serviços Ltda., Schlumberger Serviços de Petróleo Ltda., dentre 
outros.  
 
Seguem abaixo as principais informações sobre o nosso processo produtivo, incluindo os principais processos 
e equipamentos utilizados: 
 
(i) Geração de Energia Elétrica 
 
Geração Fotovoltaica 
 
Na usina solar (UFV) Tauá, energia elétrica em corrente contínua é gerada pela incidência de luz solar em 
painéis de silício policristalino. Esse fenômeno físico é denominado efeito fotovoltaico. Os painéis são 
eletricamente conectados em série e a corrente contínua gerada é transformada em corrente alternada por 
inversores de frequência que se conectam à rede de distribuição elétrica local por transformador elevador. 

 
Geração Síncrona 
 
Nas usinas termelétricas (UTEs), energia elétrica alternada é gerada em geradores síncronos (alternadores) 
trifásicos de excitação estática. Os geradores são conectados à rede de transmissão por transformadores 
elevadores que convertem a tensão de geração à tensão da rede. A geração de energia se dá pela aplicação 
de potência (torque × velocidade) no eixo dos geradores em sentido contrário ao torque motriz que a rede 
induz nos geradores. As características do fluxo de potência injetada na rede dependem da intensidade da 
potência de acionamento do eixo dos geradores (convencionalmente denominada força contra-eletromotriz) 
e da forma de excitação do gerador. 
 
As usinas termelétricas se diferenciam pela combinação de equipamentos (prime movers) que acionam seus 
geradores, como segue: 
 

UTE 
Acionamentos (Quantidade e Tipo) 

Turbina a Gás Turbina a Vapor Motor 
Parnaíba I 4 - - 
Parnaíba II 2 1 - 
Parnaíba III 1 - 1 
Parnaíba IV -  3 

Itaqui  1 - 
Pecém II - 1  

 
Turbina a Gás 
 
É um equipamento que converte a energia química do combustível em energia mecânica que aciona um 
gerador em um ciclo termodinâmico denominado ciclo Brayton. As turbinas a gás operadas pela Companhia 
consomem gás natural e são compostas por um compressor, um combustor e uma turbina propriamente 
dita. O compressor aspira ar atmosférico filtrado e o comprime, aumentando sua pressão e sua temperatura. 
O ar comprimido alcança o combustor, onde é injetado o gás natural e onde ocorre a combustão. 
 
O processo de combustão gera calor e aumenta o volume de gás no processo. A expansão dos gases de 
combustão na turbina produz energia suficiente para acionar o compressor e o gerador. Ressalta-se que, 
na descarga da turbina, os gases ainda possuem temperatura elevada o suficiente para permitir seu 
aproveitamento em geração de energia adicional. 
 
Quando os gases são descarregados para a atmosfera sem aproveitamento da energia térmica residual, diz-
se que a turbina a gás opera em ciclo aberto, i.e. em ciclo Brayton apenas. Quando, antes de serem 
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descarregados na atmosfera, os gases da combustão passam por um gerador de vapor para recuperar sua 
energia térmica, diz-se que a turbina a gás opera em ciclo fechado ou ciclo combinado porque o vapor 
gerado tem capacidade de gerar energia elétrica adicional em uma turbina a vapor. 
 
Turbina a Vapor 
 
É um equipamento que converte a entalpia de vapor superaquecido em energia mecânica que aciona um 
gerador em um ciclo termodinâmico denominado ciclo Rankine. Vapor superaquecido é injetado na turbina 
e, à medida em que expande pelos estágios da turbina, a entalpia do vapor é convertida em energia 
mecânica. A eficiência de conversão é, principalmente, função entre a entalpia de admissão na turbina e a 
entalpia de saída. Como a entalpia é uma medida de energia que depende do estado do vapor, na prática, 
a eficiência de uma turbina a vapor depende da diferença de temperatura/pressão entre a admissão e a 
saída da turbina – a entrada no condensador. A potência da turbina depende da vazão mássica de vapor. 
 
Como mencionado, é possível utilizar a energia térmica da exaustão de uma turbina a gás para gerar vapor 
a ser expandido em uma turbina a vapor. Usinas termelétricas que possuem capacidade de geração baseada 
em um ciclo a vapor (ciclo Rankine) acoplado à geração de uma turbina a gás (ciclo Brayton) são ditas de 
ciclo combinado. 
 
Geração de Vapor 
 
O vapor utilizado para geração em ciclo Rankine opera em ciclo fechado, isto é, o vapor superaquecido que 
expande na turbina a vapor é condensado em um condensador, bombeado e aquecido até o estado em que 
será readmitido na turbina a vapor. Há várias formas de aquecer o condensado e gerar vapor utilizando 
energia térmica de uma fonte externa ao ciclo Rankine. Como mencionado, em uma termelétrica que opera 
com gás natural, a forma mais eficiente de aproveitamento da energia da combustão do gás é gerando 
vapor em um recuperador de calor dos gases de exaustão de turbinas a gás. O equipamento onde o vapor 
é gerado chama-se caldeira de recuperação ou HRSG (heat recovery steam generator). 
 
Em usinas termelétricas a carvão, o carvão mineral é queimado em uma caldeira (boiler). Nas usinas a 
carvão da Companhia, o carvão mineral é recebido em navios e descarregado para um pátio (stockyard) 
onde é armazenado. Do estoque, o carvão mineral é transportado para ser pulverizado em moinhos (grinding 
mills) e soprado para o interior de uma caldeira em queimadores que injetam também o ar necessário para 
sustentar a combustão. O interior da caldeira é revestido por tubos metálicos por onde circula a água que 
absorve o calor da combustão e se converte em vapor. Nesse arranjo, os gases da combustão, após 
transmitirem sua energia térmica para o vapor, são tratados e descarregados na atmosfera. 
 
Motor a Gás 
 
É um equipamento que converte a energia química do combustível em energia mecânica que aciona um 
gerador em um ciclo termodinâmico denominado ciclo Otto. Os motores estacionários de combustão interna 
operados pela Companhia são turbocomprimidos (turbocharged) de quatro tempos e têm ignição por 
centelha (spark ignition). 
 
Durante o ciclo de admissão, uma mistura de ar e gás natural é aspirada pelo movimento do pistão no 
cilindro. O pistão inicia um movimento ascendente e a mistura é comprimida. Próximo ao fim de curso do 
pistão o centelhamento da vela de ignição inicia a combustão e o aumento de pressão dentro do cilindro 
produz trabalho ao empurrar o pistão em movimento descendente. Finda a combustão, o pistão completa o 
quarto ciclo e, ao ascender, exaure os produtos da combustão. A entalpia dos gases ainda é aproveitada 
após o coletor de exaustão para acionar uma turbina que, por sua vez, aciona um compressor que comprime 
o ar de admissão, aumentando a eficiência do ciclo. 
 
(ii) Upstream 
 
O processo de exploração e produção de petróleo e gás natural é sumarizado na figura abaixo. 
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A cadeia do petróleo e gás natural se dedica a: (i) descobrir acumulações ou campos de óleo e/ou gás 
natural; (ii) avaliar ou dimensionar as descobertas; (iii) construir os sistemas de produção ou desenvolver 
os campos; (iv) produzir petróleo e gás natural e; (v) comercializar os produtos da produção (óleo, gás 
natural e condensados). 
 
As atividades de exploração, desenvolvimento da produção e produção de petróleo e gás natural (“Atividades 
de E&P”) são iniciadas com pesquisas geológicas e trabalhos sísmicos para identificação de possíveis 
locações com potencial de descoberta de hidrocarbonetos. Uma vez realizados estes trabalhos e pesquisas, 
começa o processo de perfuração de poços exploratórios para confirmar a existência ou não das 
acumulações mapeadas e a qualidade do óleo ou gás existente. Caso exista um resultado positivo de uma 
perfuração exploratória, delimita-se a descoberta realizada por meio de perfurações de poços de extensão 
e eventuais testes de longa duração. Ao fim deste trabalho de avaliação da descoberta, será possível se 
obter uma melhor estimativa do volume de hidrocarboneto existente e, caso seja confirmada a viabilidade 
econômica da mesma, a Companhia poderá começar a desenvolver essas reservas após sua respectiva 
declaração de comercialidade e entrega do Plano de Desenvolvimento. 
 
No caso da Companhia, o prazo para que uma atividade de exploração bem-sucedida seja refletida no 
aumento das reservas é de pelo menos três anos (como nos casos dos Campos de Gavião Real e Gavião 
Azul), enquanto o prazo para que as atividades de produção sejam iniciadas é de pelo menos cinco anos 
(caso de Gavião Real).  
 
A localização do campo exerce influência no tempo de duração dos prazos acima citados. O desenvolvimento 
de um campo localizado em terra é mais simples se comparado ao dos campos localizados no mar. No mar, 
são necessárias plataformas de produção, as quais, em geral, apresentam maior complexidade e maior 
custo, tornando mais longo o tempo para implantação do projeto. 
 
Além disto, o processo de produção de um campo poderá exigir a utilização de procedimentos de elevação 
artificial, de implantação de sistemas de injeção de água, de gás ou de outros produtos, que buscam 
aumentar a vazão de hidrocarbonetos e o fator de recuperação final deste campo (porcentagem recuperada 
de hidrocarbonetos em relação ao volume in situ, isto é, em subsuperfície). 
 
A título exemplificativo, o Campo de Gavião Real, um dos ativos produtores da Companhia localizado na 
Bacia do Parnaíba, em terra (onshore), possui atualmente um total de 23 poços destinados à produção e 
dois poços para descarte de água produzida. O sistema de coleta da produção é composto por manifolds 
(que consiste em válvulas de controle para vazão dos poços), projetados para reunir as linhas de surgência 
de grupos de poços produtores, e de linhas que coletam e enviam o gás produzido destes manifolds até a 
Unidade de Tratamento de Gás (“UTG”). A UTG possui uma capacidade nominal para processar até 8,8 
milhões m³/dia de gás natural, 190 m³/dia de condensado e 1.050 m³/dia de água. Desta estação de 
tratamento foi construído um duto que escoa o gás natural até o ponto de entrega para as UTEs, localizadas 
próximo à estação.  
 
A UTG foi projetada para receber a produção de gás natural dos demais campos descobertos pela Companhia 
na Bacia do Parnaíba e atender aos contratos de compra e venda de gás natural celebrados com as UTEs, 
os quais são de longo prazo. 
 
Comercialização de Energia 
 
Nesse segmento não há uma produção de um bem tangível. A atividade de comercialização de energia 
elétrica envolve a aquisição de energia para comercialização através do mercado livre, por meio da 
celebração de contratos bilaterais com empresas de energia e compra de energia em leilões públicos, e 
revenda de energia elétrica para Consumidores Livres (conforme definido no item 7.5(a) deste Formulário 
de Referência). O item 7.3(c) abaixo contém mais informações sobre a referida atividade. 
 
Comparação entre a Produção Anual e a Capacidade Instalada  
 
Segue abaixo quadro que evidencia a capacidade instalada de nossas usinas termelétricas e usina solar, 
bem como a produção das referidas usinas nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 
2017 e 2016:  
 

Usinas 

 
Capacidade 
Instalada 

 Energia bruta gerada (GWh) 
 

Exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 
2018 2017 2016 

Parnaíba I (1) 675,20 2.512 2.980 4.770 
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Parnaíba II(2) 518,80 2.628 3.028 2.147 

Parnaíba III(3) 178,21 556 646 874 

Parnaíba IV 56,28 222 156 216 

Itaqui 360,14 1.163 1.673 1.789 

Pecém II 365,00 2.014 2.263 2.018 

Tauá 1,00 1,543 1.596 1.602 

Total 2.154,63 9.096 10.748 11.817 

(1) Compreende as UTEs Maranhão IV e V 
(2) Compreende a UTE Maranhão III 
(3) Compreende a UTE MC2 Nova Venécia 2 

 
Segue abaixo quadro que evidencia a capacidade instalada (capacidade de produção) da PGN no segmento 
de negócios Upstream, bem como a produção efetiva de cada uma das subsidiárias nos exercícios sociais 
encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016:  
 

Sociedade 

Capacidade de Produção 

(Mm3/dia) 

Gás Natural Produzido (BCM) 

Exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro 

2018 2017 2016 

Parnaíba Gás Natural S.A. 8,8 1,41 1,46 1,34 

BPMB Parnaíba S.A. -- 0 0,16-- 0,58 

Total 8,8 1,41 1,62 1,92 

(1) Bilhões de metro cúbicos 
 
Indicadores de produtividade característicos do setor de atividade  
 
Para informações sobre os indicadores operacionais relevantes às atividades da Companhia, tais como (i) 
taxa de disponibilidade, (ii) taxa de despacho, (iii) total de energia bruta gerada (GWh), (iv) total de gás 
natural produzido (Bi M3) e (v) total de energia comercializada, vide o item 7.1 deste Formulário de 
Referência.  
 
Riscos inerentes ao processo de produção que poderão gerar paralisação das atividades  
 
Para informações referentes aos riscos inerentes ao processo de produção que poderão gerar paralisação 
das atividades, vide o item 4.1 deste Formulário de Referência. 
 
Seguros  
 
A Companhia e suas subsidiárias diretas e indiretas mantêm apólices de seguros vigentes na modalidade 
responsabilidade civil por danos materiais, corporais e morais causados a terceiros.  
 
As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos.  
 

                      Consolidado 

                   31/12/2018 

  Seguradora   Modalidade   
Valor 
em 

Risco 
  

Limite Máximo 
Indenizável   Vigência          Prêmio 

    Valores expressos em Reais mil e Dólares mil  

 

 

         

Sompo/Chubb 
AXA 

Riscos Operacionais  R$ 3.591.287  USD 500.000 01/08/2018 a 
01/02/2020 

 USD 13.535 

          
           

Sompo  
 -  BRL 135.000  01/08/2018 a  BRL 215 
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Responsabilidade 
Civil Geral 

   
01/08/2019 

 
 

 

    

- 

   01/07/2018 a   

Tokio Marine/ 
Swiss 

 

Responsabilidade 
Civil Geral 

   BRL 50.000  
01/07/2019 

 
 

 BRL 189 

 
  

Responsabilidade 
Civil dos 
Administradores 

 

- 

   30/08/2018 a   

AIG 
 

  BRL 200.000  
28/02/2020 

 
 

 BRL 773 

   
Responsabilidade 
Civil de Operador 
Portuário 

 

- 

   23/08/2018 a   

Tokio Marine 
 

  BRL 25.000  
23/08/2019 

 
 

 BRL 28 

 
 

  
 

 
USD 89.024 

   01/09/2018 a   

Tokio Marine 
 

Risco de Petróleo   USD 89.024  
01/03/2020 

 
 

 USD 116 

Tokio Marine 
AXA/Fairfax 

 
Seguro Garantia  

13ª Rodada   

 

- 

   22/12/2015 a   

 

  BRL 108.482  
20/06/2020 

 
 

 
BRL 2.991 

 
 

 
 

  

- 

   31/01/2018 a   

Pottencial 
 

Seguro Garantia 

14ª Rodada  
  BRL 55.350  

31/07/2024 
 
 

 
BRL 2.340 

 
 

Fairfax 

 

Seguro Garantia 

15ª Rodada  
   BRL 200  28/03/2018 a 

30/01/2019 
 

 
 

BRL 3 
 
 

Pottencial 

 

Seguro Garantia 
Aduaneiro 

   BRL 4.107  20/10/2014 a 
31/12/2020 

 BRL 108 

Fairfax 

 

Seguro Garantia 
Judicial 

   BRL 6.272  04/05/2018 a 
04/05/2020 

 BRL 129 

 
As apólices de seguros estabelecidas pela Companhia possuem coberturas determinadas por análise da sua 
área própria de Seguros e junto a especialistas das corretoras que a auxiliam na colocação de suas apólices, 
levando em conta a natureza e o grau de risco, por montantes considerados pela Companhia suficientes 
para cobrir eventuais perdas significativas sobre seus ativos e responsabilidades da Companhia e suas 
subsidiárias, estando, portanto, dentro dos padrões do mercado segurador.  
 
A Companhia contrata seguradoras de primeira linha para cobertura de seus ativos contra incêndios, raios, 
explosões, danos elétricos e inundações, entre outros, em nossas diversas usinas, subestações, edificações 
e instalações. A Companhia não possui cobertura de seguro contra risco de interrupção das operações 
comerciais bem como contra os riscos de terremoto, desmoronamento, roubo e atos terroristas. 
 
A Companhia também contrata um seguro de responsabilidade civil visando à proteção de seus 
administradores (Membros do Conselho de Administração, Diretoria e Comitês) e membros do Conselho 
Fiscal, se instalado, que têm por objetivo garantir o pagamento de prejuízos financeiros decorrentes de 
reclamações feitas contra os segurados, em virtude de atos danosos pelos quais sejam responsabilizados, 
desde que os mesmos tenham agido dentro de sua capacidade de gestor. Para mais informações sobre este 
seguro, vide item 12.11 deste Formulário de Referência. 
 
(b) Características do processo de distribuição  
 
Geração e Comercialização de Energia 
 
As usinas geradoras da Companhia são, em sua maioria, conectadas ao Sistema Interligado Nacional (“SIN”), 
por onde escoam sua energia produzida por meio da Rede Básica dos Sistemas Elétricos Interligados 
(constituída por todas as subestações e linhas de transmissão em tensões de 230 kV e as de 138 KV que 
excepcionalmente foram definidas pela ANEEL ou superior, integrantes de concessões de serviços públicos 
de energia elétrica, devidamente outorgadas pela autoridade competente). As usinas geradoras 
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mencionadas no item 7.1 deste Formulário de Referência são empresas controladas direta e indiretamente 
pela Companhia. 
 
Da mesma forma, toda a energia comercializada pela Eneva Comercializadora também é transportada pelo 
SIN. As empresas responsáveis pela produção, comercialização e transmissão de energia compõem o SIN, 
por meio do qual as negociações de compra e venda de energia feitas no âmbito da Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”) são efetivadas. Isso significa que, uma vez que um agente de 
mercado (distribuidor, gerador, comercializador, consumidor livre ou especial) se torne membro do SIN, ele 
pode negociar energia com qualquer outro agente, independentemente das restrições físicas de geração e 
transmissão. A Companhia atua apenas nos segmentos de produção e comercialização de energia. 
 
Exploração e produção de petróleo e gás natural (Upstream) 
 
A indústria de petróleo e gás natural é dividida nos segmentos de exploração e produção (upstream) e de 
transporte, refino e comercialização (downstream). A Companhia atua no segmento de upstream, que 
normalmente inclui o escoamento do óleo e/ou gás natural do poço produtor até um ponto de entrega. No 
caso da Companhia, a produção de gás natural é escoada via gasoduto até as suas usinas, para geração de 
energia. De modo geral, as subsidiárias da Companhia que atuam no segmento de upstream encontram-se 
localizadas próximas às usinas.  
 
No setor petrolífero, a distribuição e as atividades de comercialização de derivados de petróleo, como 
gasolina, óleo combustível, diesel, querosene de aviação, Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, gás natural, 
possuem regulamentação específica, sendo que no tocante à distribuição de gás natural, há monopólio dos 
Estados da Federação. 
 
As atividades de exploração e produção da Companhia não contam com o processo de distribuição a 
terceiros, na medida em que o gás extraído pelas subsidiárias integrais (fornecedoras de gás) da Companhia 
é fornecido diretamente às usinas termelétricas (UTEs) da Companhia. 
 
(c) Características dos mercados de atuação  
 
Visão Geral dos Setores de Atuação 
 
As atividades da Companhia são desenvolvidas preponderantemente nos setores de (i) geração de energia 
elétrica, (ii) comercialização de energia e (iii) exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás 
natural, todas exclusivamente no Brasil.  
 
Setor de Energia Elétrica no Brasil 
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i.Geração  

 
Visão Geral 
 
O Brasil possui uma das maiores capacidades instaladas de geração do mundo, sendo o oitavo maior em 
termos de potência (GW), de acordo com dados de 2016 do The World Factbook.  
 
Fonte: The World Factbook (2016) 
 
Segundo dados do Boletim Mensal de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro, o Brasil possuía um 
total de 1.970 empreendimentos em operação em janeiro de 2019, totalizando aproximadamente 163.761 
MW de capacidade instalada. Ainda, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), está prevista 
para os próximos anos a adição de 11,1 GW na capacidade de geração do País. 
 
Os principais players do mercado de energia elétrica no Brasil são empresas ligadas ou controladas pelo 
governo, com 4 dos 10 maiores geradores sendo empresas estatais. A Eletrobras tem uma participação de 
mercado de 29,7%, aproximadamente 3,3 vezes a participação da CEMIG, segunda colocada. O gráfico 
abaixo classifica os maiores agentes geradores do Brasil com base na capacidade instalada. 
 

 
 

Fonte: Relatórios públicos de divulgação de resultado das companhias (3º trimestre de 2018) 
 
Consumo de Energia Elétrica 
 
O consumo de energia elétrica no Brasil cresceu aproximadamente 1,1% em 2017 e 1,6% em 2018. O 
aumento do referido consumo de 2016 para 2018 pode ser atribuído à gradual recuperação das crises 
econômica e política pelas quais o País passou nos últimos anos. 
 
O gráfico abaixo demonstra a evolução mensal do consumo de energia elétrica (carga em GWh) no Brasil 
desde 2016, de acordo com dados do Boletim Mensal de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro de 
janeiro de 2019.  
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Fonte: Boletim Mensal de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro (janeiro/2019) 
 
O segmento industrial é o principal consumidor de energia elétrica do país, com uma participação de 29% 
no ano de 2018, seguido pelo segmento residencial com 23% de participação, de acordo com o Boletim 
Mensal de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro de janeiro de 2019.  
 

 
 

Fonte: Boletim Mensal de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro (janeiro/2019) 
 
Capacidade Instalada de Geração no Sistema Elétrico Brasileiro 
 
Segundo a ANEEL, em janeiro de 2019, a capacidade instalada total de geração de energia elétrica no País 
atingiu 163.761 MW, dos quais 42.547 MW (26,0%) são provenientes do parque gerador termelétrico. 
 
No Brasil, a principal fonte de energia ainda é a hidráulica, que é responsável por aproximadamente 63,6% 
da matriz energética do País. Tal fonte energética, em conjunto com a térmica, representa 89,6% da energia 
gerada no Brasil, conforme tabela a seguir. 
 

Fonte 

Jan/2018  Jan/2019 Evolução Da 
Capacidade 
Instalada 

Jan/2019 - 
Jan/2018 

Capacidade 
Instalada 

(MW)   

Capacidade 
Instalada 

(MW) 

% 
Capacidade 
Instalada 

No 
Usinas 

Hidráulica 101.130  104.175 63,6% 1.406 3,0% 

Térmica 43.788  42.547 26,0% 3.148 -2,8% 

Eólica 12.456  14.570 8,9% 647 17,0% 

Solar 1.148  2.470 1,5% 56.769 115,2% 

Total Brasil 158.521  163.761 100,0% 61.970 3,3% 
Fonte: Boletim Mensal de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro (janeiro/2019) 
 
A energia térmica engloba a energia produzida por diversos tipos de combustíveis como gás natural, 
biomassa, petróleo, carvão, nuclear e outros. Dentre estas fontes, a Biomassa, o Gás Natural e o Petróleo 
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representam em conjunto aproximadamente 87% do total de energia gerada via térmicas, conforme dados 
do Ministério de Minas e Energia (“MME”) e da ANEEL apresentados na tabela abaixo:  
 

  
Fonte: Boletim Mensal de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro (janeiro/2019) 

 
A energia oriunda de fontes hídricas, que além da capacidade instalada de geração ainda permite o 
armazenamento de energia em seus reservatórios hídricos, permitindo dirimir variabilidade de geração 
ocasionada por questões hidrológicas, ou seja, a capacidade de armazenamento possibilita que a geração 
hídrica permaneça constante mesmo no período de seca. Entretanto, os projetos hidrelétricos mais recentes 
estão sendo constituídos como hidrelétricas a fio d’água, as quais não possuem um reservatório próprio 
capaz de armazenamento relevante, consequentemente tornando a geração efetiva de energia elétrica 
dessa fonte dependente das condições meteorológicas. Esse fator provoca um aumento da variação de 
energia gerada entre períodos de seca e de chuva, o que pode ser observado no gráfico abaixo.  
 

   
Fonte: Demanda Bruta e Líquida de Energia - ONS. Elaboração: Instituto Acende Brasil. 
 
A demanda bruta de energia é a demanda total por energia elétrica no SIN. A demanda líquida de energia 
elétrica representa a demanda suscetível ao abastecimento dos geradores “despacháveis sob demanda”, 
isto é, os geradores que são acionados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”). 
 
A demanda líquida é obtida ao subtrair a energia suprida de termelétricas “inflexíveis” (restrição de geração 
mínima, declarada pelo agente), hidrelétricas a fio d’água e demais fontes não controladas pelo ONS (como 
eólicas, termelétricas a biomassa, pequenas centrais hidrelétricas). 
 
Dada a crescente inserção de hidrelétricas a fio d’água, observa-se que a demanda líquida apresenta uma 
tendência de ampliação da variação sazonal cada vez mais acentuada. Somado a essa realidade temos a 
inserção de fontes renováveis, cuja intermitência na geração, atenuada pela integração desses geradores 
em sistema interligados relevantes, ainda demanda compensação por fontes que apresentem disponibilidade 
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regular. Características que levam a necessidade de aumentar a disponibilidade de energia proveniente de 
geradores controláveis, como as termelétricas, que serão responsáveis por aumentar a segurança e a 
estabilidade do sistema em períodos mais vulneráveis, como os períodos de estiagem esperada ou cuja 
hidrologia se denote menos favorável. 
 
Além disso, as termelétricas (i) podem ser construídas em área próximas aos centros urbanos (o que reduz 
as distâncias entre a fonte geradora e os consumidores e, consequentemente, reduzindo as perdas 
decorrentes da transmissão elétrica), e (ii) possuem a capacidade de acionamento rápido (capacidade de 
modulação diária), independência das condições climáticas, prazo relativamente curto de implantação. 
Dessa forma, tais características as posicionam como uma fonte de energia eficiente, capaz de suprir a 
energia demandada nos períodos críticos de indisponibilidade das hidrelétricas. 
 
Essa relação de suporte da geração de energia termelétrica em complemento à fonte hídrica pode ser 
evidenciada no gráfico abaixo, que retrata o aumento de geração de energia por fontes térmicas durante 
períodos em que os níveis dos reservatórios hídricos estão abaixo da média histórica.  
 

Fonte: Operador Nacional do Sistema Elétrico 
 
Subsistemas do Sistema Interligado Nacional – SIN 
 
O SIN incorpora o sistema de produção e transmissão de energia elétrica do país e é dividido em quatro 
grandes subsistemas – Sudeste/Centro-Oeste (“SE/CO”), Sul (“S”), Nordeste (“NE”) e Norte (“N”). Os 
sistemas isolados, que se encontram fora do SIN, estão localizados majoritariamente na região Amazônica 
e representam parcela pouco relevante da capacidade de geração elétrica do país.  
 
As atividades de coordenação e controle da operação de geração de energia são executadas pelo ONS, que 
tem por objetivo manejar o estoque de energia de forma a garantir a segurança de fornecimento em todo 
o Brasil. Dessa forma, situações hidrológicas desfavoráveis e regime de ventos adversos, que podem causar 
redução na produção de energia de determinado subsistema, são compensados pelos excedentes de 
produção de outros subsistemas. Quando a produção de energia dos participantes do SIN não é suficiente 
para atender à necessidade energética em sua totalidade, a devida complementação é realizada através do 
despacho de energia térmica. A figura abaixo ilustra os estados pertencentes a cada um dos subsistemas 
do SIN, bem como as interligações que possibilitam o intercâmbio de energia entre eles e a produção de 
energia em MW médios durante 2019.  
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Fonte: ONS. 

 
Subsistema Sudeste/Centro-Oeste 
 
O subsistema Sudeste/Centro-Oeste é o mais importante subsistema da matriz energética brasileira, uma 
vez que, apesar da tendência de queda nos últimos cinco anos, foi responsável por mais de 55% da energia 
elétrica gerada pelo SIN no período, conforme ilustrado no gráfico abaixo.  
 

 
Fonte: ONS 
Nota: Geração de energia do SIN considera a parte brasileira da energia produzida na Usina de Itaipu 
 
A energia produzida pelo subsistema Sudeste/Centro-Oeste foi em sua maioria gerada por meio de 
hidrelétricas e térmicas, que representaram aproximadamente 84% e 16% da energia produzida em 2018, 
respectivamente.  
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Em relação ao consumo, o subsistema em questão foi responsável por aproximadamente 60% do consumo 
total de energia do país. Isso se deve ao fato das maiores indústrias e áreas metropolitanas do Brasil, como 
São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, se localizarem nessa região.  
 

 
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 
 
Subsistema Sul 
 
O subsistema Sul é o maior exportador de energia do SIN. Isto ocorre devido à grande oferta excedente 
presente no subsistema, uma vez que existem menos indústrias na região em comparação com o subsistema 
Sudeste/Centro-Oeste e áreas metropolitanas relativamente menores.  
 

 
Fonte: ONS 
Nota: Geração de energia do SIN considera a parte brasileira da energia produzida na Usina de Itaipu 
 
Similarmente ao subsistema Sudeste/Centro-Oeste, a energia produzida pelo subsistema Sul advém 
majoritariamente de fontes hidráulicas, que representaram 82% do total gerado pelo subsistema no ano de 
2018. 
 
Em relação ao consumo, o subsistema Sul foi responsável por aproximadamente 18% do consumo total de 
energia do país durante o período de análise, o que o classifica como a segunda região mais consumidora 
de energia elétrica do país, atrás apenas do subsistema Sudeste/Centro-Oeste.  
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Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 
 
O subsistema Sul passou de um perfil exportador de energia nos anos de 2013 a 2016 para um perfil 
importador em 2017 e 2018 uma vez que o montante de energia por ele consumido superou o montante 
produzido no período mais recente. 
 
Subsistema Nordeste 
 
O subsistema Nordeste vem sofrendo nos últimos anos com a seca que afeta a região. Os anos de 2015 e 
2016 foram especialmente críticos, sendo classificados como os mais secos de todo o histórico. As secas 
acabam por esvaziar os reservatórios das usinas hidrelétricas, prejudicando a geração de energia por fontes 
hidráulicas o que se estendeu para os anos de 2017 e 2018.  
 

 
Fonte: ONS 
Nota: Geração de energia do SIN considera a parte brasileira da energia produzida na Usina de Itaipu 
 
Conforme ilustrado no gráfico acima, observa-se forte tendência de queda na representatividade da energia 
obtida por meio de hidrelétricas frente às demais fontes energéticas, que passou de 80% do total produzido 
pelo subsistema Nordeste em 2012 para 21% em 2018. Tal queda de produção foi compensada pelo 
aumento do despacho de energia térmica e pelo incremento de energia gerada por fontes renováveis, como 
a eólica. 
  
O subsistema Nordeste é hoje o principal polo brasileiro de geração de energia a partir do vento, sendo 
responsável por aproximadamente 85% do total de energia eólica produzida pelo SIN (o restante da 
produção está concentrado no subsistema Sul). De acordo com o MME, o subsistema Nordeste possui 
características naturais favoráveis à produção de energia eólica, uma vez que os ventos da região são 
unidirecionais, estáveis e possuem velocidade superior à necessária para a geração de energia. Ainda, de 
acordo com o Boletim Mensal de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro, o Brasil contava com 642 
usinas eólicas no final de 2018, estando a grande maioria localizada na região Nordeste do país.  
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Fonte: Empresa de Pesquisa Energética 
 
Ao longo do período analisado, observa-se que o consumo de energia elétrica do subsistema Nordeste se 
aproximou da quantia de energia por ele produzida. Sendo assim, pode-se dizer que tal subsistema não se 
caracteriza como importador ou exportador de energia.  
 
Subsistema Norte 
 
Parte majoritária da região Norte não está conectada à rede nacional do SIN, uma vez que lá se localiza a 
maioria dos sistemas isolados do Brasil. É importante ressaltar que tais sistemas isolados representam 
parcela pouco relevante da capacidade de geração elétrica do país. 
 

 
Fonte: ONS 
Nota: Geração de energia do SIN considera a parte brasileira da energia produzida na Usina de Itaipu 
 
Em termos de produção de energia e similarmente ao que ocorre nos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e 
Sul, a maior parte da energia gerada no subsistema Norte advém de fontes hidráulicas, que representaram 
78% do total produzido por tal subsistema em 2018.  
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Fonte: Empresa de Pesquisa Energética 
 
Ainda, o subsistema Norte é o menos demandande de energia elétrica dentre os quatro subsistemas que 
compõem o SIN, uma vez que existem poucas indústrias na região e áreas metropolitanas relativamente 
menores. Dessa forma, o montante de energia produzida é superior ao consumo em todos os anos de 
análise, de modo que tal subsistema possa ser caracterizado como exportador. 
 
O subsistema Norte é suprido principalmente pela energia gerada na UHE Tucuruí e pela UHE Belo Monte, 
sendo complementado pela energia das regiões Sudeste/Centro-Oeste e Sul por meio da Interligação Norte-
Sudeste/Centro Oeste durante o período seco. Já durante o período úmido, os excedentes de energia 
produzidos pelo subsistema Norte são enviados para as regiões Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. 
 
A malha interligada do subsistema Norte é constituída por um sistema de transmissão da Rede Básica com 
cerca de 11.500 km em 500 kV e 3.600 km em 230 kV. Cerca de 300 km de linhas em 138 kV e 69 kV são 
classificadas como Demais Instalações de Transmissão - DIT. Os estados são atendidos pelas distribuidoras 
locais, quais sejam: CELPA no Pará, CEMAR no Maranhão, Eletrobras Amazonas Energia no Amazonas, 
CELTINS no Tocantins e CEA no Amapá. Os maiores centros de consumo estão localizados em São Luís, no 
Maranhão, em Vila do Conde, no Pará, e Manaus, no Amazonas.  
 
Em termos de geração regional, o subsistema Norte, em dezembro de 2014, contava com uma capacidade 
instalada de cerca de 13.500 MW, representando 10% da capacidade instalada do Brasil. Em dezembro de 
2016, a capacidade atingiu 26.902 MW, o que passou a representar 17,9% da capacidade instalada do país. 
 

 
Nota: Considera as interligações de Macapá a partir de maio de 2015 e de Boavista a partir de junho de 2017 ao 
subsistema Norte. 
Fonte: EPE  
 
ii.Transmissão de Energia 

 

Ano 

Subsistema 
SIN Sistemas 

Isolados Brasil 
Norte Nordeste Sudeste / CO Sul 

   GWh    

2015 34.177 72.617 276.678 85.070 468.542 2.377 470.918 

2019 41.625 84.839 312.820 95.992 535.276 2.117 537.393 

2024 58.598 110.954 399.410 119.706 688.668 3.468 692.137 

Período Variações (% a.a.) 

2014-
2019 

4,3 3,4 2,3 2,5 2,7 -10,9 2,6 

2019-
2024 7,1 5,5 5,0 4,5 5,2 10,4 5,2 

2014-
2024 

5,7 4,4 3,6 3,5 3,9 -0,8 3,9 
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O SIN é responsável pela transmissão de energia elétrica entre os centros geradores e regiões de consumo 
através de linhas de alta tensão (igual ou superior a 230 kV), sendo constituído por quatro subsistemas: 
Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e a maior parte da região Norte. 
 
Com base na extensa dimensão territorial do Brasil e sua capacidade de geração de energia 
predominantemente composta por usinas hidrelétricas (localizadas em regiões afastadas dos principais 
centros de consumo), o SIN realiza a conexão entre grandes distâncias utilizando diversas faixas de tensão 
que podem variar de 230 kV a 750 kV. 
 
A interconexão dos sistema elétricos oferece uma série de vantagens em termos de segurança e 
economicidade ao propiciar a transferência de energia entre os subsistemas: (i) minimização do risco de 
interrupção no fornecimento de energia através da otimização dos recursos hidrológicos (regiões com 
produção insuficiente de energia devido a problemas com reservatórios podem ser abastecidas por outras 
regiões geradoras), (ii) exploração da diversidade entre os regimes hidrológicos das bacias, (iii) obtenção 
de ganhos sinérgicos e (iv) aumento da confiabilidade e flexibilidade da rede. 
 
Segundo dados da ONS, somente 1,7% da capacidade de produção de eletricidade do país encontra-se fora 
do SIN, os quais consistem em sistemas isolados localizados principalmente na região amazônica e cujo 
dimensionamento visa apenas atender necessidades específicas. 
 
A Rede Básica de transmissão do SIN é composta por: (i) linhas de transmissão, barramentos, 
transformadores de potência e equipamentos de subestação em tensão igual ou superior a 230 kV, (ii) 
transformadores de potência com tensão primária igual ou superior a 230 kV e tensões secundária e terciária 
inferiores a 230 kV, bem como suas respectivas conexões. 
 
A operação e administração da Rede Básica é realizada pelo ONS, que realiza uma coordenação sistêmica 
para assegurar que a energia gerada chegue ao consumidor em condições ótimas de segurança, qualidade 
e preço. 
 
Capacidade Instalada de Transmissão no Sistema Elétrico Brasileiro 
 
O setor de transmissão possui atualmente 129 empresas, das quais 121 são privadas (93,8%), conforme 
Síntese da Apuração Mensal de Janeiro de 2019 do ONS. De acordo com dados do Boletim Mensal de 
Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro de Fevereiro de 2017, a capacidade instalada de transmissão 
de energia elétrica atingiu 146.554 quilômetros, dos quais a maior parte das linhas de transmissão estão 
concentradas em 230kV e 500kV, conforme o gráfico abaixo:  
 

 
Conforme a previsão da expansão de linhas transmissão, a capacidade instalada irá continuar crescendo nos 
próximos anos com a entrada em operação de novas linhas, vide tabela abaixo:  
 

Classe de 
Tensão (kV)  Previsão 

2019 (km) 
Previsão 

2020 (km) 
Previsão 

2021 (km) 

230  1.302,2 1.039,4 1.535,0 

345  0,0 109,0 172,0 

440  0,0 0,0 150,0 

500  2.456,0 851,0 3.940,0 

230 kV
39,9%

345 kV
7,0%

440 kV
4,6%

500 kV
35,1%

600 kV (CC)
8,7%

750 kV
1,8%

800 kV (CC)
2,8%

230 58.438 39,9%

345 10.319 7,0%

440 6.758 4,6%

500 51.372 35,1%

600 (CC) 12.816 8,7%

750 2.683 1,8%

800 (CC) 4.168 2,8%

TOTAL SEB 146.554 100,0%

Linhas de Transmissão 
Instaladas (km)

% Total
Classe de Tensão  

(kV)
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600 (CC)  0,0 0,0 0,0 

750  0,0 0,0 0,0 

800 (CC)  5.386,0 0,0 0,0 

TOTAL  9.144,2 1.999,4 5.797,0 

 
Fonte: MME/SEE 

 
A expansão é fundamental para o bom desempenho do SIN, que deve atender aos requisitos específicos de 
cada subsistema, os quais se dividem da seguinte forma: 
 
 Subsistema Norte: Atende aos estados do Pará, Maranhão, Tocantins, parte dos estados do 

Amazonas e Amapá, bem como às cargas industriais eletro-intensivas no estado do Pará – Belém e 
região de Carajás e no Maranhão, em São Luís. A energia gerada na UHE Tucuruí supre quase que 
integralmente o subsistema Norte, recebendo energia das regiões Sudeste/Centro-Oeste e Sul por 
meio da interligação Norte-Sudeste/Centro-Oeste nos períodos de seca. 

 
 Subsistema Nordeste: Atende aos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Esse sistema é suprido em parte pela energia gerada na 
própria região, complementado pela energia importada das regiões Sudeste/Centro-Oeste através 
da Interligação Norte-Sudeste/Centro-Oeste e pelos excedentes de energia da região Norte, 
importados através Interligação Norte – Nordeste. 

 
 Subsistema Sudeste/Centro-Oeste: Contando com uma Rede Básica com mais de 35.000 km de 

linhas, caracteriza-se como a maior malha interligada do país, atendendo cerca de 50% da carga do 
SIN. Os maiores centros de consumo estão localizados nas áreas metropolitanas de São Paulo, Rio 
de Janeiro e Belo Horizonte, afastados das principais fontes de geração, resultando a necessidade 
de uma extensa rede de transmissão em alta tensão para o seu atendimento. Constituído também 
pelos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal, interliga-se desde 
2009 aos estados do Acre e Rondônia.  

 
 Subsistema Sul: Atende aos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Possui uma 

extensa malha de Rede Básica em 525 kV que constitui o sistema de conexão entre as usinas 
hidrelétricas das Bacias dos rios Iguaçu e Uruguai. Os grandes centros de carga são atendidos por 
subestações de 525/230 kV, a partir das quais se desenvolve a malha em 230 kV. 

 
Para que o SIN atinja o equilíbrio em termos de preço de energia, as linhas de transmissão existentes entre 
os subsistemas devem ter capacidade suficiente para realizar a transferência de energia excedente produzida 
em determinado subsistema para outros subsistemas, garantindo o pleno suprimento de todos sem distorção 
de preços.  
 
O início da operação da UHE Belo Monte em maio de 2016 representou um grande aumento na geração 
instalada no subsistema Norte, a qual foi elevada em quase 40% de janeiro de 2017 a abril de 2018, 
atingindo 17.770 MW, e que somados à geração térmica no mesmo subsistema chega a cerca de 20.000 
MW. Tal aumento será fundamental, tendo em vista que o subsistema Norte possui, segundo a Empresa de 
Pesquisa Energética (“EPE”), um crescimento médio anual de 7,1% no consumo de energia de 2019 a 2024, 
a maior projeção de crescimento dentre todos os subsistemas.  
 
Contudo o aumento da capacidade de geração instalada no subsistema Norte não foi acompanhado pelo 
aumento da capacidade de transferência da energia do referido subsistema, através das linhas de 
transmissão programadas para a região, acarretando na incapacidade de escoamento de parcela relevante 
do excedente de geração. 
 
Isso ocorre porque existe um limite máximo de escoamento nas linhas de transmissão do subsistema Norte 
para os demais subsistemas: ou seja, há concorrência pelos mesmos recursos de transmissão, limitados, 
entre diferentes fontes energéticas (hídricas e eólicas). Segundo a EPE e o ONS50, no período úmido das 
regiões Norte e Nordeste é preocupante a restrição de transmissão hidráulica no Norte em vista do grande 
excedente de potência disponível na região com a sincronização das máquinas da UHE Belo Monte e sua 
concorrência com a geração eólica disponível no Nordeste. 
 

                                                           
50 Análise do impacto do atraso das obras da Abengoa e priorização de obras. EPE, ONS (2016) 
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Assim, com a entrada em operação de novas unidades geradoras da UHE Belo Monte, a geração hidrelétrica 
no subsistema Norte tenderá a ser aproveitada ao máximo pelo ONS, conforme gráfico abaixo, haja vista a 
limitação de escoamento das UHEs do Norte (restrição elétrica), podendo, portanto, poupar a geração de 
usinas termelétricas no subsistema Norte.  
 

Fonte: ONS e Empresa de Pesquisa Energética 
 
Esta situação tem importante impacto na geração das termelétricas instaladas no subsistema Norte. Como 
a expansão da capacidade de geração está considerada em hidrelétricas com baixa capacidade de 
armazenamento, a sazonalidade de geração esperada desses empreendimentos é concreta e diretamente 
relacionada com a maior hidrolologia do período úmido (usualmente entre dezembro a abril) e menor no 
período seco (usualmente entre maio e novembro). 
 
O excedente de energia gerada no subsistema Norte, quando sem capacidade de transmissão suficiente 
para seu atendimento, contribui para que haja menor ordem de despacho das termelétricas em períodos de 
maior geração hidrelétrica uma vez que, mesmo sendo observado desequilíbrio de preços de energia entre 
os submercados, as restrições de transferência entre os mesmos impedirão o equilíbrio. Essa condição 
característica de redução do despacho por razões físicas de transferência de energia entre os subsistemas, 
não permitindo a convergência do SIN ao equilíbrio em termos de preço, poderá determinar menor geração 
de receita variável pela Companhia nos períodos que essa condição de restrição estiver constituída.  
 
Em contrapartida ao efeito mencionado, a Companhia consegue gerenciar a necessidade por dispêndios 
relacionados ao desenvolvimento de novas acumulações de gás para manutenção do suprimento às térmicas 
a gás ou mesmo exploração de novas áreas para fins prospecção, beneficiando o plano de negócios da 
Companhia.  
 
Energia Termelétrica 
 
Uma central termelétrica produz energia elétrica a partir da energia liberada por qualquer matéria-prima 
que possa gerar calor. Usualmente recorre-se aos combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, 
mas também podem ser utilizados outros combustíveis como o bagaço de diversos tipos de plantas 
(biomassa) ou a energia nuclear, com aproveitamento do calor emitido de reações nucleares para geração 
de energia elétrica. 
 
A geração termelétrica pode ser obtida através de dois processos termodinâmicos conceituais; o ciclo de 
Brayton ou o ciclo de Rankini. O primeiro, baseia-se no propósito de aquecimento de ar injetado em câmaras 
destinadas a queima de combustível (podendo ser um pistão de motor ou câmara de combustão de uma 
turbina) para que, conforme aquecimento do ar contido com manutenção da pressão, sua expansão ocorra 
gerando trabalho que é convertido em energia elétrica através dos equipamentos acoplados destinados à 
geração elétrica. No segundo processo, a o calor oriundo da queima de combustíveis, dos gases de escape 
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de um ciclo de Brayton ou emitido por reações nucleares, são utilizados para aquecimento de caldeiras, com 
fluído operante geralmente constituído por água, onde o vapor obtido aciona as turbinas que movimentarão 
os geradores elétricos responsáveis pela produção da energia elétrica.   
 
No Brasil, a energia termelétrica corresponde a aproximadamente 26% da matriz elétrica do país, sendo 
8,2% à base de gás e 17,8% à base de outros combustíveis, conforme dados do Boletim Mensal de 
Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro de janeiro de 2018.  
 
Em função do potencial hídrico, o Brasil utiliza a energia termelétrica de forma estratégica, garantindo a 
produção de energia em períodos de poucas chuvas, a diversificação da matriz energética em prol da 
segurança do suprimento, o atendimento da demanda de ponta e a complementação da geração renovável 
intermitente.  
 

Capacidade Instalada por Fonte – Jan/2019  Capacidade Instalada por Fonte – 2027 

  

    

Fonte pública: Boletim Mensal de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro (janeiro/2019), ANEEL e Plano Decenal de 
Expansão de Energia 2027 - Empresa de Planejamento Energético (EPE) - http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-
abertos/publicacoes/plano-decenal-de-expansao-de-energia-2027 
 
Principais Fontes de Energia Termelétrica 
 
Os principais combustíveis utilizados nas usinas termoelétricas são: 
 
 Gás Natural: fonte de energia versátil, com ampla base de recursos em diversos países. Devido à sua 

queima limpa (emissão de CO2 substancialmente menor), preços competitivos e grande escala, 
encaixa-se no perfil de longo prazo do setor elétrico brasileiro. 

 
 Carvão Mineral: é um combustível abundante no mundo, preços são relativamente estáveis e 

altamente competitivos em relação às demais fontes térmicas. No entanto, o carvão é percebido 
como uma fonte poluente, principalmente por liberar uma grande quantidade de gases responsáveis 
pela geração do efeito estufa. 

 
 Gás Natural Liquefeito (“GNL”): surge como uma opção de combustível para facilitar o transporte de 

gás natural para regiões onde gasodutos ou a infraestrutura necessária para a logística não estão 
presentes. Seu custo aumenta marginalmente à medida que a distância de transporte aumenta e é 
amplamente flexível no transporte de gás, configurando-se como uma alternativa para o atendimento 
da demanda variável das termelétricas que são projetadas para operar com baixo fator de capacidade 
com o objetivo de complementação a geração hidrelétrica nos períodos de estiagem severa. Apesar 
do GNL ter preços mais voláteis (usualmente atrelados aos mercados internacionais como o Henry 
Hub), os contratos de GNL podem ser flexíveis (sem cláusulas de take-or-pay). 

 

Hidráulica
63,6%

Térmica
26,0%

Renováveis
10,4%
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 Óleo Combustível ou Diesel: Óleo combustível ou óleo diesel são opções de implementação de usinas 
térmicas com prazo relativamente rápido (2-3 anos), porém com custos relativamente altos e com 
grande impacto ambiental em sua operação, em especial se comparado ao gás natural.  

 
 Biomassa (Bagaço de Cana): A utilização de turbinas a vapor (cogeração) utilizando bagaço de cana-

de-açúcar vem crescendo, juntamente com a ampliação da lavoura de cana-de-açúcar no Brasil, dada 
as suas principais vantagens, quais sejam: além de sua produção ser autossuficiente, o seu 
combustível (bagaço) é uma energia barata e limpa. Contudo, deve-se levar em consideração o fato 
do bagaço não possuir escala de produção e, por isso, estar limitado a projetos menores. 

 
 Nuclear: o calor que é liberado através de reações nucleares, através da transformação de núcleos 

atômicos, é utilizado para aquecimento de caldeiras com água contida para movimentar geradores 
que produzirão energia elétrica.  

 
Gás Natural 
 
O gás natural é o principal combustível para geração de energia da Companhia, sendo o insumo base para 
geração elétrica, respondendo por aproximadamente 67% da capacidade instalada da companhia.  
 
Dessa forma, como uma importante matéria-prima, o escoamento ou o transporte de gás natural é essencial 
para o mercado de energia térmica, uma vez que, em geral, as reservas de gás tendem a estar localizadas 
em lugares distantes dos mercados consumidores. Os principais modelos de fornecimento no mercado 
brasileiro são: 
 
 Reservoir-to-wire: é um modelo gas-to-wire onde a usina geradora fica localizada próximo às 

reservas de gás natural, e o sistema de produção de E&P é integrado ao modelo de geração, 
resultando em custos mais competitivos para produção e transporte do gás natural. Esse modelo 
pode ser replicado em bacias sedimentares com potencial para exploração e produção de gás natural 
e com a presença de linhas de transmissão interligadas ao SIN. 

 
 GNL Importado: Transporte de GNL é feito geralmente por caminhões ou navios. Apresenta altos 

custos de produção (custo da commodity, prêmio sobre o preço da commodity, custos de importação, 
custos de transporte) e necessidade de existência de terminais de regaseificação. 

  
 Pré-sal: consiste em grandes reservas de gás natural in situ. Entretanto, a extração das acumulações 

de gás natural do pré-sal requer altos investimentos em infraestrutura de monetização e pode 
consequentemente aumentar o preço do gás explorado; 

 
 Importação de Gás Natural da Bolívia: com extensas reservas de gás e infraestrutura de gasodutos 

ligando o país ao Brasil, a Bolívia é uma fornecedora de gás natural para a indústria, residências e 
usinas termelétricas. No entanto, as condições políticas e econômicas bolivianas podem não garantir 
uma disponibilidade mínima de gás e os preços tendem a ser mais altos com a renegociação do 
fornecimento prevista para 2019.  

 
iii.Comercialização 

 
Nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, conforme alterada (“Lei do Novo Modelo do Setor 
Elétrico”), as operações de compra e venda de energia elétrica são realizadas em dois diferentes segmentos 
de mercado: (i) o Ambiente de Contratação Regulada (“ACR”), que prevê a compra pelas distribuidoras, por 
meio de leilões, de toda a energia elétrica que for necessária para fornecimento a seus consumidores e, (ii) 
o Ambiente de Contratação Livre (“ACL”), que compreende a compra de energia elétrica por agentes não 
regulados (como consumidores livres e comercializadores de energia elétrica).  
 
Ambiente de Contratação Regulada – ACR (“Mercado Regulado”): 
 
No ambiente de contratação regulada, as distribuidoras compram suas necessidades projetadas de energia 
elétrica para distribuição a seus consumidores cativos de geradoras por meio de leilões públicos. Os leilões 
são coordenados pela ANEEL, direta ou indiretamente, por intermédio da CCEE. 
 
As compras de energia elétrica são realizadas por meio de dois tipos de contratos bilaterais (em conjunto, 
os Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado - “CCEARs”):  
 
(i) Contratos de Quantidade de Energia: Nos termos dos Contratos de Quantidade de Energia, a unidade 

geradora se compromete a fornecer certa quantidade de energia elétrica e assume o risco de o 
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fornecimento de energia elétrica ser, porventura, prejudicado por condições hidrológicas e baixo nível 
dos reservatórios, entre outras condições, que poderiam interromper o fornecimento de energia 
elétrica. Nesses casos, a unidade geradora é obrigada a comprar a energia elétrica de outra fonte 
para atender seus compromissos de fornecimento.  
 

(ii) Contratos de Disponibilidade de Energia. Nos termos dos Contratos de Disponibilidade de Energia, a 
unidade geradora compromete-se a disponibilizar certa capacidade ao Mercado Regulado. Neste 
caso, a receita da unidade geradora está garantida independente das instruções de despacho do 
ONS, sendo a Companhia remunerada nesse caso por sua disponibilidade.  

 
Ambiente de Contratação Livre – ACL (“Mercado Livre”): 
 
O ambiente de contratação livre engloba as operações entre concessionárias geradoras, produtores 
independentes de energia elétrica, autoprodutores, comercializadores de energia elétrica, importadores de 
energia elétrica, consumidores livres e consumidores especiais.  
 
O ambiente de contratação livre também pode incluir contratos bilaterais existentes entre geradoras e 
distribuidoras até a respectiva expiração. Quando de sua expiração, tais contratos deverão ser celebrados 
nos termos das diretrizes da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico. No entanto, geradoras normalmente 
vendem sua geração simultaneamente, dividindo o total de energia entre o Mercado Regulado e o Mercado 
Livre. É possível vender energia separadamente em um ou mais mercados. 
 
Os consumidores livres estão divididos nos seguintes tipos (em conjunto, “Consumidores Livres”):  
 
 Consumidores Livres Convencionais: são aqueles cuja demanda de energia contratada é de pelo 

menos 3 MW. Esses consumidores podem optar por adquirir a energia convencional, no todo ou em 
parte, de outro vendedor autorizado, nos termos da legislação em vigor. Os consumidores que 
tenham exercido essa opção são denominados "Consumidores Livres Convencionais". 

 
 Consumidores Livres Especiais: são consumidores individuais ou grupos de consumidores cuja 

demanda de energia contratada varia entre 500 KW e 3 MW. Os consumidores que tenham exercido 
essa opção são denominados "Consumidores Livres Especiais". Os Consumidores Livres Especiais 
somente podem adquirir energia de fontes incentivadas: (i) Pequenas Centrais Hidrelétricas com 
capacidade superior a 3.000 KW e igual ou inferior a 30.000 KW; (ii) geradores de hidrelétricas com 
capacidade superior a 3.000 KW e igual ou inferior a 50.000 KW, no âmbito do regime de produção 
independente de energia; (iii) geradores com capacidade limitada a 3.000 KW; e (iv) geradores de 
energia alternativa (empreendimentos solares, eólicos ou a biomassa) cuja capacidade gerada não 
exceda 50.000 KW.  

 
As geradoras estatais poderão vender energia elétrica aos Consumidores Livres, contudo, diferentemente 
das geradoras privadas, essas unidades só podem fazê-lo por meio de processos de leilão. 
 
Há também os consumidores que satisfazem os respectivos requisitos de demanda, mas que não tenham 
exercido a opção de migrar ao Mercado Livre como "Consumidores Livres Convencionais Potenciais" ou 
"Consumidores Livres Especiais Potenciais", conforme o caso, considerados "Consumidores Livres 
Potenciais". 
 
Há ainda o mercado de curto prazo (“mercado spot”), também conhecido como mercado de diferenças, no 
qual se promove o ajuste entre os volumes contratados e os volumes medidos de energia. O Preço de 
Liquidação de Diferenças (“PLD”) é utilizado para avaliar a energia comercializada no mercado de curto 
prazo no âmbito da CCEE. É calculado para cada nível de submercado e carga, numa base semanal e baseia-
se no custo marginal de operação. O valor máximo do PLD está fixado em R$ 513,89/MWh, de acordo com 
a Resolução Homologatória da ANEEL 2.498/2018. Antes de tal resolução, o valor máximo do PLD era de 
R$ 505,18/MWh (Resolução nº 2.364/2017). 
 
iv.Exploração e Produção de Gás Natural 
 
Histórico 
 
Cada vez mais relevante na matriz energética mundial, o gás natural pode ser encontrado principalmente 
(i) associado ou (ii) não-associado a depósitos petrolíferos. De acordo com a Resolução ANP Nº 17/2015:  
 
 Gás natural associado: gás natural produzido de jazida onde ele se encontra dissolvido no petróleo 

ou em contato com o petróleo saturado de gás; 
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 Gás não-associado: gás natural que é produzido de jazida de gás seco ou de jazida de gás e 

condensado. 
 
No passado, devido à exigência de um esforço de processamento para ser comercializado, à execução de 
procedimentos de segurança e à ausência de um conjunto técnico propício à extração de reservas, a 
exploração do gás natural associado e não-associado era considerada inviável ou encarecia demasiadamente 
a produção conjunta de petróleo. Posteriormente, o desenvolvimento de técnicas especiais expandiu em 
grande escala o volume de reservas recuperáveis, incitando uma produção futura mais ampla do gás.  
 
O gás natural ganha relevância na conjuntura atual do setor elétrico por se apresentar como uma fonte de 
energia versátil, com uma vasta base de recursos disponível nas mais diversas regiões globais podendo 
atender às demandas dos principais setores que consomem energia elétrica, como o industrial, residencial, 
comercial e de transportes. 
 
À medida que as preocupações com os efeitos climáticos surgem em pauta de forma mais expressiva, o uso 
do gás natural surge como alternativa a combustíveis fósseis mais poluentes (como é o caso do carvão 
mineral e do óleo combustível), mitigando principalmente a emissão de gases que agravam o efeito estufa 
por ser um combustível de queima limpa. 
 
As recentes inovações tecnológicas expandiram as possibilidades de uso do gás natural, como no caso das 
turbinas de combustão a gás para geração termelétrica e no caso do conceito de ciclo combinado, tecnologia 
que proporcionou elevação expressiva da eficiência de termelétricas, da eficácia e do rápido acionamento, 
o que alavanca sua importância na composição matriz energética futura. Além disso, o desenvolvimento da 
infraestrutura e das técnicas de transporte e estocagem de gás natural proporciona maior alcance ao 
mercado no que tange à oferta de energia a regiões mais distantes. 
 
No Brasil, o primeiro poço de exploração de petróleo e gás foi perfurado em 1939. Em 1941, foi perfurado 
o primeiro poço comercial de petróleo, na Bahia. Em 1954, foi criada a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras 
(“Petrobras”) e estabelecido o monopólio estatal para exploração e produção de combustíveis fósseis no 
País. Durante os anos de monopólio, o Brasil mostrou expressivo aumento na oferta de petróleo e gás, 
sendo que a última expansão foi desencadeada principalmente pela adoção do regime de concessões 
estabelecido pela Lei 9.478 (“Lei do Petróleo”) de 1997, que tornou o setor mais competitivo ao fornecer 
acesso a outras empresas públicas e privadas (além da Petrobras). Dessa forma, um maior número de 
empresas poderia conduzir atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, através de regime 
de concessão e de rodadas de licitações de blocos de exploração. 
 
Adicionalmente, para abordar questões chaves dentro da cadeia de suprimentos que não foram levadas em 
consideração pela Lei do Petróleo, criou-se a Lei n° 11.909, de 4 de março de 2009, conforme alterada (“Lei 
do Gás”). As principais mudanças que esta lei proporcionou dizem respeito ao regime de outorga de 
gasodutos de transporte, que passaram a ser objeto de concessão, ao invés de autorização. A Lei do Gás 
distingue também o proprietário do gás natural (carregador) do operador do gasoduto (transportador), a 
fim de incentivar maior concorrência, pela possibilidade de vários carregadores ofertarem capacidade em 
um mesmo gasoduto. Outro importante advento foi a criação da figura do consumidor livre de gás natural, 
que é o consumidor que conta com a opção de adquirir o gás natural de qualquer produtor, importador ou 
comercializador, incentivando o mercado secundário.  
 
Com o fim do monopólio, a ANP realizou quinze rodadas51 de licitações de blocos exploratórios de petróleo 
e gás, sob o regime de concessão52.  
 
Bacias sedimentares brasileiras 
 
As bacias sedimentares são depressões onde se acumulam rochas sedimentares que podem ser portadoras 
de hidrocarbonetos (óleo ou gás, associados ou não). A grande maioria das reservas nacionais se situa em 
bacias offshore, concentradas na região Sudeste, como as bacias de Santos e Campos contendo a maior 
parte das reservas provadas do Brasil.  
 
De acordo com a ANP, o Brasil possui 29 bacias sedimentares com potencial para petróleo e gás natural, 
com uma área total de aproximadamente 6.436.200 km2. Recentes descobertas de reservas de petróleo e 
gás no Brasil posicionaram o país como uma das regiões mais promissoras do mundo em termos de volume 

                                                           
51 A oitava rodada foi suspensa e cancelada conforme decisão judicial. 
52 Foram, ainda, realizadas quatro rodadas de campos com acumulações marginais e quatro rodadas sob o regime de 
partilha de produção. 
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recuperável potencial. Segundo o Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis 
de 2016, publicado pela ANP, as reservas provadas brasileiras de petróleo e gás são a segunda maior na 
América do Sul, atrás somente das reservas venezuelanas. 
 
Bacias sedimentares no Brasil  
 

 
Fonte: ANP 

 
Segundo o MME, o gás extraído de localidades onshore é uma alternativa mais atrativa em termos de custo 
do que o gás de localidades offshore, uma vez que os esforços tecnológico e monetário atrelados ao processo 
de produção do gás natural são menores. 
 

Custo Estimado de Produção de Gás Natural por Fonte de Gás (2016) 
  Custo (US$ / mmBTU) 

Gás Não Associado / Onshore 1,13 

Gás Não Associado / Off-shore Pós-Sal 4,73 

Gás Associado / Onshore 0,56 

Gás Associado / Off-shore Pós-Sal 4,95 

Gás Associado / Off-shore Pré-Sal 1 Módulo  7,7 

Gás Associado / Off-shore Pré-Sal 2 Módulos 5,59 

Gás Associado / Off-shore Pré-Sal 3 Módulos 5,04 

Gás Não Convencional / Onshore 6,00 

  Fonte: (Ministério de Minas e Energia) MME  
 
Panorama setorial  
 
Reservas de gás natural 
 
Segundo o Anuário Estatístico da ANP e o BP Statistical Review of World Energy 2018, em 2017 as reservas 
provadas mundiais de gás natural somaram 193,5 trilhões de m³. Conforme indicado no mapa abaixo, no 
ranking de regiões com maiores reservas de gás natural, encontra-se o Oriente Médio em primeiro lugar 
com 79,1 trilhões de m³ (40,9% do total), seguido pela Europa e Eurásia com 62,2 trilhões de m³ (32,1% 
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do total), Ásia-Pacífico com 19,3 trilhões de m³ (10,0% do total), África com 13,8 trilhões de m³ (7,1% do 
total), América do Norte com 10,8 trilhões de m³ (5,6% do total) e Américas Central e do Sul com 8,2 
trilhões de m³ (4,2% do total). 
 
Em 2017, o Brasil ocupou a 37ª colocação no ranking das maiores reservas provadas de gás natural do 
mundo com 0,38 trilhões de m³, segundo o Anuário Estatístico da ANP e o BP Statistical Review of World 
Energy 2018. 
 
As recentes descobertas de reservas de petróleo e gás no Brasil posicionaram o país como uma das áreas 
mais promissoras do mundo em termos de volume recuperável potencial.  
 

 
Fonte: Anuário Estatístico da ANP - 2017 

 
Evolução das reservas provadas de gás natural – Brasil (trilhões de m³) 
 

 
Fonte: Anuário Estatístico da ANP - 2018 
 
De acordo com Gaffney, Cline & Associates, em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía reservas 
certificadas 2P com um montante de 25,0 bilhões de m³ de gás natural. 
 
Produção de gás natural 
 
Em relação à produção mundial de gás natural, o montante atingido em 2017 foi de 3,7 trilhões de m³, um 
crescimento de 3,7% quando comparado ao ano anterior, de acordo com Anuário Estatístico da ANP e o BP 
Statistical Review of World Energy 2018. Conforme indicado no mapa abaixo, no ranking de regiões com 
maior produção de gás natural, encontra-se a Europa e Eurásia em primeiro lugar com 1.057,4 bilhões de 
m³ (28,7% do total), seguido pela América do Norte com 951,1 bilhões de m³ (25,9% do total), Oriente 
Médio com 659,9 bilhões de m³ (17,9% do total), Ásia-Pacífico com 607,5 bilhões de m³ (16,5% do total), 
África com 225,0 bilhões de m³ (6,1% do total) e Américas Central e do Sul com 179,0 bilhões de m³ (4,9% 
do total). 
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Fonte: Anuário Estatístico da Agência Nacional do Petróleo (ANP) 2018 
 
Evolução da produção de gás natural – Brasil (bilhões de m³) 
 
Em 2017, o Brasil produziu 27,5 bilhões de m³, um crescimento de 12,1% em relação a 2016 e 
aproximadamente 0,7% da produção mundial, conforme indicado no gráfico abaixo: 
 

 
Fonte: Anuário Estatístico da Agência Nacional do Petróleo (ANP) 2018 
 
De acordo com o Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural de janeiro de 2019 emitido pela ANP, os 
Estados com maior produção de gás natural foram o Rio de Janeiro com 53,6% da produção total do Brasil, 
seguido por São Paulo com 16,1%, Amazonas com 13,2% e o Espírito Santo com 8,0%. Adicionalmente, as 
bacias com maior produção de gás natural foram a de Santos com 56,0% da produção total do Brasil, 
seguido por Campos com 20,2%, Solimões com 13,2% e a bacia de Camamu com 2,3%. 
 

Produção de gás natural por estado Produção de gás natural por bacia 

  
Fonte: Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural de janeiro 2019 
 
Entre os maiores operadores de gás natural do Brasil, em janeiro de 2019, está a Petrobras em 1º lugar 
com 109,581 Mm³/dia (97% do total), e seguido a Companhia com 1.407 Mm³/dia (1% do total). 
Combinadas as companhias representaram quase 99% da produção total de gás natural no Brasil.  
  
Consumo de gás natural 
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Em relação ao consumo mundial de gás natural, o montante atingido em 2017, foi de 3,7 trilhões de m³, 
um crescimento de 2,7% quando comparado ao ano anterior. Conforme indicado no mapa abaixo, no 
ranking de regiões com maior consumo de gás natural, encontra-se a Europa e Eurásia em primeiro lugar 
com 1.106,3 bilhões de m³ (30,1% do total), seguido pela América do Norte com 942,8 bilhões de m³ 
(25,7% do total), Ásia-Pacífico com 769,4 bilhões de m³ (21,0% do total), Oriente Médio com 563,5 bilhões 
de m³ (14,6% do total), Américas Central e do Sul com 173,4 bilhões de m³ (6,5% do total) e África com 
141,8 bilhões de m³ (3,9% do total). 
 

 
Fonte: Anuário Estatístico da Agência Nacional do Petróleo (ANP) 2018 
 
O Brasil registrou alta de 1,7%, totalizando 38,3 bilhões de m³ (1,0% do total), e ocupou a 26ª posição no 
ranking de maiores consumidores de gás natural. 
 
Evolução do consumo de gás natural – Brasil (bilhões de m³) 
 

 
Fonte: Anuário Estatístico da Agência Nacional do Petróleo (ANP) 2018 
 
Em 2017, de acordo com o Balanço Energético Nacional, a demanda industrial brasileira por gás natural 
registrou uma expansão de 1,4% em relação ao ano anterior, devido principalmente ao crescimento da 
atividade siderúrgica. Na geração térmica a gás natural (incluindo autoprodutores e usinas de serviço 
público), houve um acréscimo de 15,3%, atingindo o patamar de 65,6 TWh. Em 2017, o gás natural 
destinado à geração de energia elétrica alcançou na média 40,1 milhões m³/dia, representando uma 
expansão de 15,3% ante 2016. 
 
Conforme demonstrado no gráfico abaixo, a participação do gás natural destinado aos centros de 
transformação supera o consumo setorial atingindo 45,3% do total, sendo 7,7% destinado à produção de 
derivados e 37,6% para geração de energia elétrica. 
 
Consumo de gás natural por setor (%) 
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Fonte: Balanço Energético Nacional 2018 
 
Licitações de exploração e produção de petróleo e gás natural 
 
Regimes de exploração de petróleo e gás natural 
 
Até o ano de 2010, vigorou somente o regime de concessão sob a Lei nº 9.487, de 6 de agosto de 1997 
(“Lei do Petróleo”), em que o concessionário assume os riscos e investimentos de exploração e produção 
de petróleo e gás natural. Em 2010, houve uma mudança no setor com a promulgação das Leis de nos 
12.276/10 e 12.351/10 que incluíram os novos regimes de cessão onerosa e de partilha de produção, 
respectivamente. Os novos sistemas foram instituídos para exploração e produção do pré-sal e de áreas 
estratégicas para a União. Dessa forma, a partir de 2010 passou a vigorar no Brasil o regime regulador misto 
para a exploração e produção de hidrocarbonetos. 
 
Recentemente, por meio da Lei no 4.567/2016 e do Decreto no 9.041/2017, o Governo alterou certas regras 
do regime de partilha de produção, de forma a flexibilizar o regime. Retirou-se a necessidade de participação 
obrigatória e operação única pela Petrobras nos blocos exploratórios licitados no regime de partilha de 
produção e criou-se um Direito de Preferência para que a Petrobras atue como operadora e, possua 
participação mínima de 30% nos consórcios formados. No caso de cessão onerosa, a Petrobras arca com 
custos e riscos e tem direito limitado à produção de 5 bilhões de barris. 
 
O modelo de concessão é aplicado a todas as bacias sedimentares brasileiras, com exceção das áreas de 
pré-sal e áreas estratégicas para a União. Nesse sistema, o bônus de assinatura e o programa exploratório 
mínimo definem o vencedor da licitação53. Além do bônus de assinatura o concessionário deve pagar à União 
as seguintes participações governamentais: royalties, participações especiais e pagamento pela 
ocupação/retenção da área. 
 
Descrição do histórico de licitações de concessão 
 
Desde 1999, quando ocorreu a primeira rodada de licitações, já ocorreram 15 rodadas de licitações de blocos 
exploratórios, 4 de campos maduros sob o regime de concessão e 4 do pré-sal sob o regime de partilha de 
produção. Mais de 100 empresas, nacionais e estrangeiras, já participaram dos certames. Atualmente, a 
maior parte da produção brasileira é proveniente de blocos licitados nas rodadas. 
 
De acordo com o Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural da ANP, a produção de gás natural do mês 
de janeiro de 2019 foi de 113Mm³/d. As bacias produtoras de gás natural mais relevantes são as bacias de 
Santos (56% do total), Campos (20%) e Solimões (13%). A Companhia foi responsável por 1,2% da 
produção como operador, enquanto que a Petrobras ainda foi responsável por 96,8%, demonstrando a 
enorme concentração que ainda existe no setor. Neste contexto, o processo de abertura de mercado que 
vem sendo realizado por meio das rodadas de licitações para exploração e produção de petróleo e gás 
natural pretende promover a competitividade e, portanto, modificar a dinâmica do mercado de exploração 
e produção de gás natural. 
 
A Companhia detém concessões de exploração de gás natural localizadas na bacia do Parnaíba, localizada 
na Região Nordeste do país, arrematadas na 9ª, 13ª e 14ª rodadas de licitações que ocorreram nos anos 
de 2007, 2015 e 2017, respectivamente.  
 
a) Nona Rodada de Licitações 

                                                           
53 Recentemente, por meio da Resolução nº 7 de 2017, o Conselho Nacional de Política Energética removeu o conteúdo 
local como critério da licitação de blocos exploratórios. Os percentuais de conteúdo local passarão a ser fixos e 
estabelecidos nos respectivos contratos de concessão.  
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A Resolução nº 02/2007 autorizou a realização da 9ª Rodada de Licitações para áreas exploratórias de 
petróleo e gás natural, sendo concluída em 27 de novembro de 2007. Tal licitação ofertou 271 blocos, 
totalizando 73 mil km2, dos quais foram arrematados 117 blocos por 24 empresas operadoras e outras 12 
empresas participantes de consórcios vencedores, totalizando uma área de 45,6 mil km2, sendo 29% 
offshore. O valor agregado de bônus de assinatura alcançou valor recorde de R$ 2,1 bilhões na época, 
enquanto que a soma dos programas exploratórios mínimos vencedores alcançou 169.436 unidades de 
trabalho, o que pode ser convertido para uma estimativa em reais no valor aproximado de R$ 1,4 bilhão.  
 
Foram oferecidos (i) 111 blocos em áreas offshore com elevado potencial para produção de gás natural; (ii) 
29 blocos em áreas terrestres para atrair investimentos para regiões pouco exploradas geologicamente (10 
blocos na Bacia do Parnaíba e 19 na Bacia do Rio do Peixe); (iii) 69 blocos em áreas de novas fronteiras 
offshore e (iv) 62 blocos em bacias terrestres maduras, com objetivo de oferecer oportunidade a pequenas 
e médias empresas em bacias densamente exploradas em regiões em que as atividades são econômica e 
socialmente importantes.  
 
É definida, tanto no edital como nos contratos de concessão, a receita devida à União e a Terceiros, que é 
composta por (i) bônus de assinatura; (ii) royalties; (iii) Participação Especial; (iv) Pagamento pela Ocupação 
ou Retenção de Área e (v) Pagamento aos proprietários da terra. Nesse contexto, observa-se que: 
 

(i) Bônus de assinatura dos blocos arrematados da Bacia de Parnaíba totalizaram R$ 11,0 milhões; 
 

(ii) Os royalties foram definidos em 10% do valor bruto da produção, podendo ser reduzido pela 
ANP a seu critério, para até 5%, considerando riscos geológicos presentes, expectativas de 
produção e outros fatores pertinentes (tais como produções em áreas remotas, de gás não-
associado e de óleo pesado); 

 
(iii) A Participação Especial é uma compensação financeira extraordinária aplicada em campos de 

grande volume de produção. É calculada trimestralmente e incide sobre a receita líquida da 
produção individual de cada campo, com alíquota calculada com base nos volumes produzidos, 
na localização da lavra e no número de anos de produção, de acordo com o Decreto nº 
2.705/98 e portarias específicas da ANP; 

 
(iv) O Pagamento pela Ocupação ou Retenção de Área aplicado à Bacia de Parnaíba foi de 

R$24,52/km2/ano, vigentes no dia 31 de julho de 2007 e sujeitos a correção pelo Índice Geral 
de Preços – Disponibilidade Interna (“IGP-DI”). Os valores unitários dos pagamentos pela 
ocupação ou retenção de área na Fase de Exploração foram R$24,52/km2/ano; no caso de 
prorrogação da Fase de Exploração, quando aplicável, e na Etapa de Desenvolvimento da Fase 
de Produção, os valores serão o dobro do valor de R$ 24,52/km2/ano. No restante da Fase de 
Produção, os valores unitários serão dez vezes os valores do primeiro Período Exploratório de 
R$ 24,52/km2/ano. 

 
(v) O Concessionário estará sujeito aos tributos previstos na legislação brasileira, bem como ao 

pagamento da compensação financeira prevista no artigo 52 da Lei do Petróleo, que estabelece 
o pagamento do percentual de 0,5% a 1% do valor da produção ao proprietário da terra. 

 
Com relação a royalties e participação especial, foi publicado, em 2 de maio de 2017, o Decreto no 
9.042/2017, que introduziu mudanças no preço de referência a ser aplicado ao petróleo produzido para fins 
de cálculo das participações governamentais. O decreto elimina a possibilidade de cálculo com base na 
média dos preços de venda do concessionário, sendo o preço necessariamente fixado pela própria ANP. Esta 
mudança passou a valer a partir de 1º de janeiro de 2018. Vale destacar, no entanto, que essa alteração é 
pertinente somente para o petróleo – de pequena produção da Companhia –, sem mudanças para o cálculo 
de participações governamentais devidas ao gás natural.  
 
b) Décima Terceira Rodada de Licitações 
 
A Resolução CNPE nº 01/2015 autorizou a realização da 13ª Rodada de Licitações para áreas exploratórias 
de petróleo e gás natural. Foram ofertados 266 blocos exploratórios localizados nas Bacias sedimentares do 
Amazonas, Parnaíba, Potiguar, Recôncavo, Sergipe-Alagoas, Jacuípe, Camamu-Almada, Espírito Santo, 
Campos e Pelotas, dos quais 84 eram offshore e 182 onshore.  
 
Foram arrematados 37 blocos (um deles não teve o contrato de concessão assinado), totalizando área de 
33,6 mil km2 (96% onshore) por 17 empresas participantes: 11 nacionais e 6 estrangeiras. O valor agregado 
de bônus de assinatura alcançou valor de R$ 121 milhões na época.  
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A Companhia foi a participante com maior número de blocos arrematados, vencendo 7 concessões 
localizadas na bacia do Parnaíba por meio de suas subsidiárias integrais PGN, BPMB e Parnaíba Participações. 
 
Número de blocos arrematados na 13ª rodada de licitações 
 

 
Fonte: ANP 
 
c) Décima Quarta Rodada de Licitações 
 
A Resolução CNPE nº 06/2017 autorizou a realização da 14ª Rodada de Licitações para áreas exploratórias 
de petróleo e gás natural. Foram ofertados 287 blocos exploratórios localizados nas bacias sedimentares 
marítimas de Sergipe-Alagoas, Espírito Santo, Campos, Santos e Pelotas e nas bacias terrestres do Parnaíba, 
Paraná, Potiguar, Recôncavo, Sergipe-Alagoas, e Espírito Santo, dos quais 110 eram offshore e 177 onshore, 
totalizando uma área de 122.622,40km².  
 
No total foram arrematados 37 blocos, totalizando área de 25,0 mil km2 (65% onshore) por 20 empresas 
participantes: 10 nacionais e 10 estrangeiras. O valor agregado de bônus de assinatura alcançou valor de 
R$ 3,8 milhões na época.  
 
A Companhia arrematou 5 blocos na bacia do Parnaíba por meio de sua subsidiária integral PGN. 
 
Rodadas de licitação subsequentes 
 
Em 24 de novembro de 2017, por meio da Resolução do Conselho Nacional de Política Energética (“CNPE”) 
nº 22/2017, o CNPE autorizou a realização da 15ª rodada de licitações de blocos para exploração e produção 
de petróleo e gás natural sob o regime de concessão.  
 
Nas licitações, foram ofertados 70 blocos nas bacias sedimentares marítimas do Ceará, Potiguar, Sergipe-
Alagoas, Campos e Santos e nas bacias terrestres do Parnaíba e do Paraná, totalizando uma área de 94,6 
mil km². A Companhia resolveu por não participar da 15ª rodada de licitações de blocos para exploração e 
produção de petróleo e gás natural sob o regime de concessão  
 
Em 24 de novembro de 2017, por meio da Resolução CNPE nº 21/2017, o CNPE autorizou a realização da 
4ª Rodada de Licitações de Partilha de Produção para outorga de contratos para exploração e produção de 
petróleo e gás natural na área do pré-sal e aprovou os parâmetros técnicos e econômicos dos respectivos 
contratos, como o valor do bônus de assinatura para cada área, o excedente em óleo devido à União, dentre 
outros aspectos. Foram ofertados os blocos de Itaimbezinho, Três Marias, Dois Irmãos e Uirapuru.  
 
Em 11 de maio de 2018, por meio da resolução CNPE nº 4/2018, o CNPE aprovou a realização da 5ª Rodada 
de Licitações sob o regime de partilha de produção e aprovou os parâmetros técnicos e econômicos das 
áreas ofertadas. As áreas ofertadas serão Saturno, Titã, Pau Brasil e Sudoeste de Tartaruga Verde.. 
 
Em 17 de dezembro de 2018, por meio da Resolução CNPE nº 17/2018, o CNPE autorizou a realização da 
16ª rodada de licitações de blocos para exploração e produção de petróleo e gás natural sob o regime de 
concessão. Serão ofertados quarenta e dois blocos nas Bacias Sedimentares Marítimas de Pernambuco-
Paraíba, Jacuípe, Camamu-Almada, Campos e Santos. 
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Em 11 de fevereiro de 2019, por meio da resolução CNPE nº 1/2019, o CNPE aprovou a realização da 6ª 
Rodada de Licitações sob o regime de partilha de produção e aprovou os parâmetros técnicos e econômicos 
das áreas ofertadas. As áreas ofertadas serão Aram, Norte de Brava e Sudoeste de Sagitário. Ficou 
estabelecida a participação obrigatória da Petrobras como operador com 30% de participação em todas as 
áreas. 
 
Publicada em 9 de maio de 2017, a Resolução CNPE nº 7/2017, estabeleceu as diretrizes para definição de 
conteúdo local nas rodadas programadas para este ano, confirmando os novos percentuais propostos 
anteriormente. A resolução removeu o conteúdo local como critério da licitação de blocos exploratórios, 
definindo que os percentuais de conteúdo local passarão a ser fixos e estabelecidos nos respectivos contratos 
de concessão.  
 
Em 27 de abril de 2018, a ANP divulgou as regras para participação e os parâmetros técnicos e econômicos 
das áreas oferecidas em oferta permanente, nos termos do art. 4º da resolução CNPE nº 17/2017, dando 
início ao processo de licitação de forma contínua. A primeira etapa da oferta permanente oferecerá 884 
blocos em 14 bacias, totalizando 345.882,877km², dos quais 722 blocos são distribuídos nas bacias 
terresteres do Amazonas, Espírito Santo, Paraná, Parnaíba, Potiguar, Recôncavo, São Francisco, Sergipe-
Alagoas e Tucano e 162 blocos nas bacías marítimas de Campos, Ceará, Pará-Maranhão, Potiguar, Santos 
e Sergipe-Alagoas. As diretrizes estabelecidas na Resolução CNPE nº 07/2017 serão aplicáveis à Oferta 
Permanente.  
 
v.Benefícios Fiscais e Subsídios Relevantes  

 
A Companhia, por meio de suas controladas, usufrui de incentivos fiscais, dentre os quais se destacam os 
incentivos fiscais relacionados a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (“SUDENE”) e 
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (“SUDAM”). Por determinação legal (a Lei 
Complementar nº 125 de 3 de janeiro de 2007, instituiu na forma do art. 43 da Constituição Federal, a 
SUDENE e a Lei Complementar nº 124 de 3 de janeiro de 2007 instituiu, na forma do art. 43 da Constituição 
Federal, a SUDAM), compete à SUDENE e SUDAM estimular, por meio da administração de incentivos e 
benefícios fiscais, os investimentos fiscais prioritários, as atividades produtivas e as iniciativas de 
desenvolvimento sub-regional em suas áreas de atuação. 
 
Dessa forma, considerando que a Companhia possui controladas com atuação nos estados da área de 
atuação da SUDENE, quais sejam, Maranhão e Ceará, e nas áreas de atuação da SUDAM, qual seja, Amapá, 
e possui projetos enquadrados como prioritários nessas localidades, determinadas subsidiárias da 
Companhia obtiverem incentivos fiscais, quais sejam: 
 

 Parnaíba Gás Natural S.A, obteve, em 2014, junto à SUDENE, o incentivo fiscal válido pelo prazo 
de 10 anos, que estabelece uma redução de 75% do IRPJ decorrente das atividades de produção 
e escoamento de gás natural. Posteriormente, em 2017, com a aprovação dos investimentos 
realizados como “Modernização Total” do empreendimento, teve seu incentivo estendido até 2026.; 
 

 UTE Parnaíba I e a UTE Parnaíba III obtiveram, em 2014, junto à SUDENE, o incentivo fiscal válido 
pelo prazo de 10 anos, que estabelece uma redução de 75% do IRPJ decorrente das atividades de 
geração de energia; 
 

 Parnaíba II obteve, em 2017, junto à SUDENE, o incentivo fiscal válido pelo prazo de 10 anos, que 
estabelece uma redução de 75% do IRPJ decorrente das atividades de geração de energia; e  
 

 Itaqui e PECEM II obtiveram em 2018 junto à SUDENE, o incentivo fiscal válido pelo prazo de 10 
anos, que estabelece uma redução de 75% do IRPJ decorrente das atividades de geração de 
energia; e  
 

 Amapari Energia S.A. obteve junto à SUDAM o incentivo fiscal válido até dezembro de 2019, o qual 
estabelece uma redução de 75% do IRPJ decorrente das atividades de geração de energia. 

 
Além disso, na esfera estadual, a Companhia usufrui de incentivos fiscais nos estados do Maranhão e Ceará, 
conforme descritos abaixo: 
 

1) Maranhão 
 

 Diferimento do ICMS nas aquisições, por usina termelétrica movida a gás natural ou por Unidade 
de Processamento de Gás Natural, de aparelhos, equipamentos, máquinas e ferramentas que 
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venham a integrar o seu ativo permanente, inclusive de partes, peças e componentes, destinados 
à instalação, montagem ou reposição de tais bens e de estruturas metálicas. 

 Crédito presumido no percentual equivalente de tal forma que a alíquota do ICMS nas saídas 
internas de gás natural seja de 4,6%. 

 Diferimento do ICMS nas compras de carvão importado de tal forma que a alíquota final seja de 
4%. 

 
2) Ceará 

 
 Diferimento do ICMS nas importações de ativo imobilizado sem similar nacional. 
 Diferimento do ICMS nas compras de carvão importado de tal forma que a alíquota final seja de 

4%. 
 

vi. Utilização de concessões 
 
Para informações sobre os contratos de concessão da Companhia, vide o item 9.1(b) deste Formulário de 
Referência.  
 

vii. Legislação Especial  
 

Na data deste Formulário de Referência, não há legislação especial e normas aplicáveis à Companhia, que 
não tenham sido descritas no item 7.5 deste Formulário de Referência, que tenham influência relevante 
sobre as operações e/ou seus mercados de atuação. 
 
(i) Participação em cada um dos mercados  
 
Capacidade de geração de energia elétrica 
 
De acordo com o Boletim de Monitoramento do Sistema Elétrico de janeiro de 2019, expedido pelo MME, a 
capacidade instalada total do Brasil é de 163 GW, potência garantida por um total de 61.970 
empreendimentos. Desse total 42,5 GW advêm de energia termelétrica, com 3.008 empreendimentos e 
aproximadamente 31,5% dessa capacidade vêm de termelétricas a gás, em torno de 13 GW. A Companhia 
possui cerca de 10% da capacidade de geração a gás do Brasil e 19% da capacidade de geração a carvão.  
 
Capacidade Total (%)  Capacidade Térmica (%) 
   

 

 

 

Fonte: ANEEL 
 
Exploração e produção de petróleo e gás natural 
 
Em termos de área sob concessão, a Companhia possui 38.939,24 km², 54% do total de áreas sob concessão 
na bacia de Parnaíba. Em 2017, a Companhia respondeu por 7% da produção disponível de gás nacional, 
38% da produção disponível de gás natural terrestre e por 100% do gás natural produzido no Estado do 
Maranhão, conforme dados da ANP. A Companhia é o segundo maior operador de gás natural do Brasil, 
conforme dados da ANP.  
 
Comercialização de energia elétrica 
 
De acordo com dados da CCEE nos Boletins de Informação ao Mercado, a energia elétrica comercializada 
no Brasil em 2017 foi de 118.860 MW médios. No mesmo período a Companhia comercializou 2.114 MW 
médios o que corresponde a uma participação de mercado no setor de aproximadamente 1,8%.  
 

(ii) condições de competição nos mercados 
 

Eneva
1%

Outros
99%

Eneva
5%

Outros
95%
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Nos segmentos de geração e comercialização, as condições de competição nos Mercado Regulado e no 
Mercado Livre são estabelecidas e reguladas pela Lei nº 10.848/2004, de 15 de março de 2004 (“Lei do 
Novo Modelo do Setor Elétrico”), pelo Decreto nº 5.162, de 29 de julho de 2004, e pela legislação setorial, 
em especial as normas estabelecidas pela ANEEL, conforme descrito no item 7.5 deste Formulário de 
Referência. 
 
Cabe esclarecer que com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, a comercialização de energia elétrica 
passou a contar com dois ambientes de negociação:  
 

(i) Ambiente de Contratação Livre (“ACL”), com geradores, distribuidores, comercializadores, 
importadores e exportadores, além dos consumidores livres e especiais. Neste ambiente 
os contratos de compra e venda de energia são firmados bilateralmente, podendo ter o 
preço, o volume e o prazo de suprimento livremente negociados; e 
 

(ii) Ambiente de Contratação Regulada (“ACR”). Neste ambiente as concessionárias e 
permissionárias de distribuição compram energia através de leilões de energia, de agentes 
de geração, para suprir a demanda de seus consumidores cativos (“Leilões de Energia”). 
Os Leilões de Energia, realizados no âmbito do ACR, são realizados pela Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”), por delegação da ANEEL, e utilizam o 
critério de menor tarifa, visando a redução do custo de aquisição da energia elétrica a ser 
repassada aos consumidores cativos. 

 
Os agentes de geração e de distribuição formalizam suas relações comerciais por meio de contratos, que 
têm regulação específica, com aspectos como preço da energia, submercado de registro do contrato e 
vigência de suprimento definidos no edital e no momento de apresentação da oferta, os quais não são 
passíveis de alterações bilaterais por parte dos agentes. 

 
Todos os contratos e operações, sejam do ACR ou do ACL, têm que ser registrados e contabilizados na 
CCEE. Ademais, o conceito de monopólio natural não se aplica às atividades de geração de energia da 
Companhia, uma vez que, com o processo de desverticalização do setor de energia incentivado pela Lei do 
Novo Modelo do Setor Elétrico prevalece, no segmento de geração, a livre concorrência.  
 
Ambiente de Contratação Livre (“ACL”) 
 
No ACL a Companhia atua no segmento de comercialização de energia elétrica com a subsidiária Eneva 
Comercializadora e no segmento de geração com: (a) a usina solar Tauá, localizada no Estado do Ceará, 
(b) a usina termelétrica Parnaíba IV, movida a gás natural fornecido pela Parnaíba Gás Natural e localizada 
no Complexo Termelétrico Parnaíba.  
 
A Companhia vende mensalmente a energia proveniente da Tauá, com 1 MW de capacidade instalada, para 
diferentes comercializadores de energia, não possuindo contrato de longo prazo firmado considerando a 
liquidez do mercado para pequenos montantes de energia. Ademais, ainda que a energia da usina não seja 
vendida para outras comercializadoras, a Companhia pode liquidar eventual sobra no Mercado de Curto 
Prazo (“MCP”), também conhecido como mercado de diferenças, gerenciado pela CCEE, pelo valor do preço 
da energia (também conhecido como Preço da Liquidação das Diferenças – “PLD”) do mês em questão. 
 
Já a Parnaíba IV, única usina termelétrica a gás natural em operação da Companhia que não comercializa 
energia no ACR, com 56,27 MW de capacidade instalada (representando 3,9% do total de termoelétricas da 
Companhia), fornece energia para a Kinross, empresa que atua no setor de mineração, através de uma 
estrutura de autoprodução por meio de um consórcio.  
 
A Parnaíba IV era remunerada pelo arrendamento de suas unidades geradoras e por disponibilizar energia 
à Kinross até 31 de dezembro de 2018, quando o consórcio foi encerrado. Desde janeiro de 2019, Parnaíba 
IV está vendendo a energia gerada no mercado livre conforme despacho determinado pelo ONS. 
 
No ACL, especificamente no segmento de comercialização de energia elétrica, a Companhia possui como 
principais competidores: (i) BTG Pactual; (ii) Engie; (iii) Votorantim Energia e (iv) EDP e (v) CPFL.  
 
Ambiente de Contratação Regulada (“ACR”)  
 
No âmbito do ACR existem diversos modelos de Leilões de Energia para diferentes finalidades, tais como:  
 

(i) Leilão de Ajuste: que tem por objetivo complementar a carga de energia necessária ao 
atendimento da totalidade do mercado consumidor das concessionárias de distribuição, 
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até o limite de 1% dessa carga, com prazo de suprimento até dois anos. Os leilões de 
ajuste são realizados para corrigir alguns desvios naturais em relação às previsões 
efetuadas para os outros leilões, permitindo a adequação da contratação de energia pelas 
distribuidoras. Neste leilão, os agentes vencedores celebram Contratos de Leilão de 
Ajuste. 
 

(ii) Leilão de Energia de Reserva: criado para aumentar a segurança no fornecimento de 
energia elétrica do SIN, com energia proveniente de usinas especialmente contratadas 
para esta finalidade - seja de novos empreendimentos de geração ou de empreendimentos 
existentes. Esta modalidade de contratação é formalizada por meio de dois contratos: o 
Contrato de Energia de Reserva e o Contrato de Uso de Energia de Reserva. 

 
(iii) Leilão de Energia Nova: tem como finalidade atender ao aumento de carga das 

distribuidoras. Neste caso são vendidas e contratadas energia de usinas que ainda serão 
construídas. Os leilões são usualmente denominados “A-número”, para designar o ano 
para o qual a energia será fornecida como, por exemplo: 

 

(a) A-5 e A-3: a usina deverá entrar em operação comercial e comercializar a energia em 
até cinco anos ou em até três anos, excluindo o ano em que o Leilão foi realizado 
(exemplo: caso um hipotético Leilão "A-3" seja realizado em 2011, a energia deverá 
ser fornecida a partir de 2014); e 
 

(b) A-6 e A-4: Por meio da Portaria nº 293/2017, o MME agendou para dezembro de 
2017 os leilões para compra de energia elétrica a partir de 2021 e 2023, conhecidos 
como Leilões A-4 e A-6, que estabelecem a entrega da energia em até seis anos ou 
em até quatro anos, excluindo o ano em que o Leilão foi realizado (exemplo: caso 
um hipotético Leilão "A-4" seja realizado em 2011, a energia deverá ser fornecida a 
partir de 2015). 

 
Os vencedores do certame celebram os denominados Contratos de Compra e Venda de Energia no Ambiente 
Regulado (“CCEARs”). Os CCEARs podem ser celebrados na modalidade Quantidade, quando ofertam uma 
quantidade fixa de energia (“CCEARs por Quantidade”) ou Disponibilidade, no qual a usina se mantém 
disponível para gerar e para tanto recebe uma Receita Fixa, e quando é despachada pelo Operador Nacional 
do Sistema Elétrico (“ONS") tem seus custos de operação reembolsados por uma Receita Variável (“CCEARs 
por Disponibilidade”).  

 
Atualmente, 97,7% da potência das UTEs da Companhia é oriunda do ACR em Leilões de Energia Nova, 
tendo sido celebrados CCEARs por Disponibilidade, conforme listado abaixo:  

 
Leilão de Energia UTE Vigência 

do CCEAR 
Prazo de suprimento 
contratual previsto 

Energia Nova A-5/2007 Itaqui (UTE Porto do Itaqui) 15 anos 01/01/2012-31/12/2026 

Energia Nova A-5/2008 Pecém II (UTE Porto do Pecém II), 
Parnaíba I (UTEs Maranhão IV e 
Maranhão V) e Parnaíba III (UTE 

MC2 Nova Venécia 2) 

15 anos 01/01/2013-31/12/2027 

Energia Nova A-3/2011 Parnaíba II (UTE Maranhão III) 20 anos 01/07/2016-30/04/2036 

Energia Nova A-6/2018 Parnaíba V (UTE Parnaíba 5A e 5B) 25 anos 01/01/2024-31/12/2048 
 

Uma vez que os CCEARs são de longo-prazo, a competição com concorrentes no setor se dá principalmente 
na expansão do parque gerador da Companhia, quando seus projetos candidatos terão que concorrer em 
Leilões de Energia com outros vendedores. Nesse mercado, a Companhia possui como principais 
competidores, tanto para projetos a gás natural quanto a carvão: (i) Eletrobrás; (ii) CEMIG; (iii) Engie; (iv) 
Petrobrás; (v) CTG e (vi) Copel.  

Após terminada a vigência dos CCEARs, a Companhia poderá comercializar a energia de suas usinas 
termelétricas nos dois ambientes, ou seja, tanto em Leilões de energia no ACR quanto em contratos bilaterais 
no ACL. Neste contexto, os principais competidores são: (i) Eletrobras; (ii) Petrobrás; (iii) Copel, (iv) BTG 
Pactual; (v) Engie; (vi) Votorantim Energia; (vii) EDP; (viii) CPFL; (ix) Neoenergia e (x) Prumo. 
 
(d) Eventual Sazonalidade  
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Geração e Comercialização de Energia 
 
As usinas da Companhia vencedoras de Leilões de Energia, que comercializam energia no ACR, celebraram 
CCEARs por disponibilidade. Os CCEARs estabelecem o recebimento de uma receita fixa, pelo fato da usina 
estar disponível a operar, e uma receita variável valorado ao Custo Variável Unitário (“CVU”) da usina. A 
receita variável será devida quando o Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS") despachar a usina, ou 
seja, determinar o seu acionamento, e será utilizada para cobrir os custos de operação. 
 
A demanda termelétrica não é uma demanda “constante”, sendo determinada pelo ONS que basicamente 
compara a cada semana o custo de oportunidade do uso futuro da água dos reservatórios das hidrelétricas 
com o custo variável de operação das termelétricas do SIN. 
 
Nesse cenário, o risco de despacho de tais usinas (decorrente de situações hidrológicas desfavoráveis, por 
exemplo), que implicará o pagamento da receita variável, é assumido pela distribuidora compradora e 
repassada ao consumidor final por meio do sistema de bandeiras tarifárias. Não há, portanto, riscos sazonais 
para as geradoras, sendo a própria definição do contrato por disponibilidade. 
 
No entanto, vale ressaltar que a geração termelétrica no Brasil foi concebida para ter um papel 
complementar ao da geração hidroelétrica, sendo acionada em períodos de estiagem ou para atender à 
demanda de pico.  
 
No caso específico da Companhia, considerando (i) a distribuição do seu parque térmico do Complexo 
Parnaíba no subsistema Norte, (ii) a alta concentração do período de chuvas na região Norte no primeiro 
trimestre, (iii) a limitação da capacidade de geração hídrica da região Norte, em razão de usinas geradoras 
hidrelétricas a fio d’agua (ou seja, sem grande reservatórios); e (iv) as limitações existentes das linhas de 
transmissão para escoamento da energia para os demais subsistemas, é observado o acionamento 
(despacho) das usinas termelétricas da Companhia especialmente no período seco, com menor despacho 
no primeiro semestre do ano e maior despacho no segundo semestre. 
 
Como consequência há uma tendência de aumento no recebimento da receita variável - a receita recebida 
pelas usinas termelétricas quando são acionadas pelo ONS – no segundo semestre do ano.  
 
Com relação a Pecém II, usina da Companhia situada no subsistema Nordeste, em função da estiagem 
verificada nos últimos anos e o baixo nível dos reservatórios da região, a usina termelétrica vem sendo 
despachadas com maior frequência.   
 
Como resultado, Pecém II aufere receita variável de forma mais constante, incorrendo, por outro lado, nos 
custos variáveis atrelados a maior geração.  
 
Demanda e oferta de gás natural e seus derivados  
 
A comercialização do gás natural produzido pela Companhia se dá através do fornecimento para usinas 
termelétricas da própria Companhia. A demanda termelétrica é a demanda de solicitação destas usinas para 
alimentar turbinas que transformam a energia mecânica em elétrica, gerando energia. A geração 
termelétrica a gás natural no Brasil é uma energia sazonal, portanto, tem como principal papel complementar 
a geração hidroelétrica. A termeletricidade é mais solicitada em períodos de estiagem ou para atender à 
demanda de pico.  
 
Considerando que o Complexo Parnaíba apresenta um sistema integrado/verticalizado de produção de gás 
natural e geração de energia termelétrica (R2W) e que sua estrutura de custo apresenta um componente 
predominantemente fixo, o aumento do acionamento (despacho) das usinas termelétricas em razão da 
sazonalidade e, por via de consequência, da receita não eleva proporcionalmente o custo de produção, o 
que tem impacto positivo nas margens operacionais do grupo da Companhia. 
 
Climática 
 
No caso das atividades de exploração e de desenvolvimento da produção de gás, especificamente para a 
Bacia do Parnaíba, a sazonalidade das chuvas impacta os resultados da Companhia. Nesta região existem 
dois períodos durante o ano: a estação das chuvas e a estação da seca. 
 
No período das chuvas (novembro a abril), certas áreas ficam inundadas, dificultando assim as atividades 
de superfície como a aquisição sísmica e a perfuração de poços. 
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(e) Principais insumos e matérias-primas  
 
(i) Descrição das relações com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou 
regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável 
 
Geração de Energia 
 
Conforme informado na característica do processo de produção de energia elétrica, os principais insumos 
utilizados pela Companhia de geração termelétrica são os seguintes combustíveis: gás natural e carvão 
mineral. 
 
Para o fornecimento de gás natural, os contratos são regulados pela ANP. 
 
Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural 
 
Para a Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural, a principal matéria prima fornecida é o gás natural 
retirado no processo de upstream (processo da cadeia produtiva que antecede o transporte e o refino, 
abrangendo desta forma as atividades de exploração, desenvolvimento e produção).  
 
Já os insumos necessários à condução das atividades da Companhia são divididos entre serviços, materiais 
e equipamentos e mão de obra. Os principais serviços utilizados pela Companhia são: (i) aquisição e 
processamento de dados de geologia, geoquímica e geofísica; (ii) perfuração de poços; (iii) perfilagem e 
avaliação de poços; (iv) escoamento; e (v) preparação de bases de logística e apoio. Os principais materiais 
e equipamentos utilizados pela Companhia estão disponíveis no Brasil, mesmo aqueles de origem 
estrangeira. 
 
Comercialização de Energia 
 
Na comercialização, o insumo utilizado é a energia térmica e qualquer outro tipo de energia desde que 
esteja disponível para comercialização na CCEE. 
 
(ii) Eventual dependência de poucos fornecedores  

 
Na geração a carvão mineral importado, a Companhia dispõe, atualmente, de contratos de suprimento de 
carvão com um único fornecedor para as suas usinas termelétricas de Itaqui e Pecém II.  
 
No caso das usinas a gás natural, há dependência de dois fornecedores, quais sejam, a sociedades PGN e 
BPMB. No entanto, os fornecedores destacados são subsidiárias integrais da Companhia. Adicionalmente, 
os contratos de fornecimento de combustível são de longo prazo, compatíveis com o prazo dos CCEARs das 
usinas.  
 
No caso de exploração e produção de petróleo e gás natural, em regra, as atividades não estão sujeitas à 
dependência de poucos fornecedores e são contratadas em condições competitivas. 
 
(iii) Eventual volatilidade em seus preços 
 
Conforme informado no item 7.3(d) deste Formulário de Referência, nos CCEARs por Disponibilidade, a 
usina geradora recebe uma Receita Fixa como remuneração pela sua disponibilidade (independente do 
despacho de energia) e uma Receita Variável, em caso de geração de energia pela usina.  
 
A Receita Variável utilizada para remunerar os custos de operação das usinas é composta, majoritariamente, 
pela parcela do combustível, a qual tem seu reajuste realizado em conformidade com a variação de preços 
de cada combustível e de acordo com as declarações de indexação dos agentes nos leilões. Nesse contexto, 
a volatilidade dos preços dos principais insumos tem impacto pouco significativo nas usinas comprometidas 
com CCEARs por Disponibilidade, como é o caso da Companhia. 
  
Grande parte dos custos da indústria de petróleo e gás natural está intimamente relacionada aos preços 
internacionais dos fornecedores. Assim, alterações nos preços da commodity podem implicar em alterações 
nos custos da Companhia. A volatilidade dos preços de petróleo, a curto prazo, não impacta imediatamente 
os custos da Companhia, mas uma mudança de patamar implica ajuste nos custos a médio prazo. 
 
No caso de recursos críticos para a atividade de exploração e produção, a Companhia procura firmar 
contratos de longo prazo para promover estabilidade de preços e evitar volatilidade. Por exemplo, a 
Companhia planeja cuidadosamente as futuras necessidades de sondas de perfuração. 
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a) Montante total de receitas provenientes do cliente  
 
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a Companhia não possuía clientes que, 
individualmente, fossem responsáveis por mais de 10% da sua receita líquida total.  
 
b) Segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente  

 
Não aplicável, uma vez que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a Companhia não 
possuía clientes que, individualmente, fossem responsáveis por mais de 10% da sua receita líquida total.  
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(a) Necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico 
de relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações 

 
Geração e Comercialização de Energia  
 
Desde 1995, o governo brasileiro adotou inúmeras medidas para reformar o Setor Elétrico Brasileiro. Estas 
culminaram na promulgação da Lei nº 10.848/2004, de 15 de março de 2004, conforme alterada (“Lei do 
Novo Modelo do Setor Elétrico”). O modelo do setor energético tem três objetivos principais: 
 

 Garantir a segurança de suprimento de energia elétrica. O modelo exige que 100% da demanda 
por energia no mercado regulado esteja contratada, além de considerar um cálculo mais realista 
dos lastros de energia (energia assegurada ou garantia física dos empreendimentos); 
 

 Promover a modicidade tarifária, por meio da contratação eficiente de energia. Os consumidores 
do ACR adquirem energia das distribuidoras. A modicidade tarifária consiste em assegurar o 
suprimento de energia de forma confiável, isonômica e a geração mais econômica possível. Para 
isso, os agentes do mercado regulado serão obrigados a comprar e vender energia através de 
licitações; e 

 
 Promover a universalização do atendimento no setor elétrico. A Agência Nacional de Energia 

Elétrica (“ANEEL”) passou a fixar metas de universalização do uso de energia elétrica e foi instituída 
a Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, visando dentre outros objetivos, o de promover a 
universalização do serviço de energia elétrica em todo o território nacional. 

 
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico introduziu alterações relevantes nas normas do setor elétrico com a 
intenção de (i) proporcionar incentivos a empresas privadas e públicas para construção e manutenção da 
capacidade geradora, e (ii) assegurar o fornecimento de energia elétrica no Brasil, com tarifas adequadas, 
por meio de processos de leilão competitivos de eletricidade.  
 
Nos termos da regulamentação do setor, todas as partes que compram energia elétrica devem contratar a 
totalidade de sua demanda de energia elétrica segundo as diretrizes da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico 
e as partes que venderem energia elétrica devem apresentar o correspondente lastro físico. Dessa forma, a 
quantidade de energia vendida por geradores na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”) 
deve ser gerada por usinas do próprio vendedor e/ou previamente comprada por meio de Contratos de 
Compra e Venda de Energia (“CCVE”). Os agentes que descumprirem tais exigências ficarão sujeitos às 
penalidades impostas pela ANEEL e CCEE. 
 
De acordo com o Decreto no 5.163, de 30 de julho de 2004, que regulamenta a comercialização de energia 
elétrica, o processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de energia elétrica, todo agente 
gerador, distribuidor e transmissor de energia, produtor independente de energia (“Produtor Independente 
de Energia”) ou Consumidor Livre e Especial deve notificar ao Ministério de Minas e Energia (“MME”), até 
1º de agosto de cada ano, sua previsão de mercado ou carga, conforme o caso, para cada um dos cinco 
anos subsequentes. Cada agente de distribuição deverá notificar o MME em até 60 dias antes de cada leilão 
de energia, sobre a quantidade de energia que pretende contratar nos leilões. Baseado nessa informação, 
o MME deve estabelecer a quantidade total de energia a ser contratada no ambiente de contratação regulado 
e a lista dos projetos de geração que poderão participar dos leilões.  
 
Para cumprir tais objetivos, foram tomadas as seguintes medidas, também previstas na Lei do Novo Modelo 
do Setor Elétrico introduziu as seguintes alterações ao setor:  
 

 Criação de dois ambientes de contratação de energia, o Ambiente de Contratação Regulado (“ACR”) 
e o Ambiente de Contratação Livre (“ACL”); 
 

 Modificação no critério das licitações, sendo que o maior pagamento pelo uso do bem público foi 
substituído pelo critério da menor tarifa; 

 
 Obrigatoriedade das distribuidoras de estarem 100% (cem por cento) com sua demanda 

contratada; 
 

 Desverticalização do setor, ou seja, separação das atividades de geração, distribuição, 
comercialização e transmissão de energia; 
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 Eliminação do self-dealing, ou seja, proibição de contratações bilaterais no ACR entre partes 
relacionadas sem licitação (o self-dealing pode ser incidental, caso de empresa de geração que 
vence o leilão promovido pela autoridade competente e celebra contratos com distribuidoras do 
mesmo grupo econômico); 

 
 Criação de novos agentes institucionais, para monitoramento e execução das políticas do setor; e 
 
 Criação de programas de universalização. 

 
Ambiente de Contratação Regulada - ACR  
 
No Ambiente de Contratação Regulada, as distribuidoras compram suas necessidades projetadas de energia 
elétrica para distribuição a seus consumidores cativos de geradoras por meio de leilões públicos. Os leilões 
são coordenados pela ANEEL e MME, direta ou indiretamente, por intermédio da EPE e CCEE. 
 
Os leilões regulados de compra de energia pelas distribuidoras podem ser na modalidade energia existente 
(que visam à renovação de contratos de compra e venda de energia), leilões de energia nova (para 
contratação de novas usinas), dentre outros. O governo também tem a prerrogativa de organizar leilões 
especiais de energia renovável (usinas de biomassa, pequenas centrais hidrelétricas, usinas eólicas e 
solares).  
 
Os agentes vencedores dos leilões de energia existente ou nova celebram Contratos de Compra e Venda de 
Energia Elétrica no Ambiente Regulado ("CCEARs”), que podem ser na modalidade (i) Quantidade de 
Energia; e (ii) Disponibilidade de Energia.  
 
Nos termos dos CCEARs por Quantidade de Energia, a unidade geradora se compromete a fornecer certa 
quantidade de energia elétrica e assume o risco de o fornecimento de energia elétrica ser, porventura, 
prejudicado por condições adversas como, por exemplo, condições hidrológicas e baixo nível dos 
reservatórios, entre outras situações, que poderiam interromper o fornecimento de energia. Nos termos dos 
CCEARs por Disponibilidade de Energia, a unidade geradora compromete-se a disponibilizar certa capacidade 
ao ambiente de contratação regulada. Neste caso, a Receita Fixa da unidade geradora está garantida 
independente da entrega da energia e as distribuidoras em conjunto enfrentam eventuais condições 
adversas, tais como o risco hidrológico e recebe uma Receita Variável proporcional a sua geração, valorada 
pelo seu custo variável unitário. As subsidiárias da Companhia geradoras de energia celebram 
exclusivamente contratos de disponibilidade de energia, exceto pela Parnaíba IV e Tauá, que fornecem 
energia no Ambiente de Contratação Livre. 
 
Os vencedores dos leilões de energia nova promovidos pela autoridade competente têm os seguintes direitos 
e obrigações principais: 
 

(a) são autorizados a estabelecer-se como Produtores Independentes de Energia Elétrica (“PIEs”) para 
a implantação e exploração da central geradora que permitiu sua participação no leilão (a 
autorização/outorga estabelece os direitos e obrigações do agente setorial); e 
 

(b) celebrar os CCEARs com o conjunto de distribuidoras que declararam demanda no leilão. 
 

Nesse contexto, os agentes de geração que pretendem participar do ACR devem entrar em procedimento 
licitatório. Os vencedores desses leilões (caso de grande parte das usinas da Companhia) recebem 
autorização governamental para a produção de energia e celebram contratos para a venda de energia no 
Sistema Integrado Nacional (“SIN”), com o preço/receita nos termos da oferta apresentada no leilão. 
 
As companhias ou consórcios que visem à construção ou operação de instalações de geração, transmissão 
ou distribuição de energia elétrica no Brasil devem requerer ao poder concedente a outorga de concessão, 
permissão ou autorização, conforme o caso: 
 

 as concessões são delegações de prestação de serviço público, de competência da União, 
estabelecida pelo Poder Concedente, por meio de contrato de concessão;  

 
 as permissões são delegações, para fins de prestação de serviço público, a título precário, 

estabelecida pelo Poder Concedente à pessoa física ou jurídica, formalizada via ato de permissão;  
 

 as autorizações são atos administrativos discricionários e precários que determinam as condições 
necessárias da exploração do serviço de energia elétrica, que deve ser feita por tempo 
determinado, no próprio interesse do agente e por sua conta e risco.  
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As autorizações das usinas da Companhia participantes do ACR estão listadas a seguir:  
 

Empresa titular Usina Ato de outorga 
Itaqui Geração de Energia 

S.A. Itaqui Portaria MME 177/2008 

Pecém II Geração de 
Energia S.A. Pecém II Portaria MME 209/2009 

Parnaíba I Geração de 
Energia S.A 

Maranhão 
IV e 

Maranhão 
V 

(i) Portaria MME 464/2009 (transferida a titularidade para 
a atual titular pela REA ANEEL 3175/2011); e 

(ii) Portaria MME 466/2009 (transferida a titularidade para 
a atual titular pela REA/ANEEL 3174/2011). 

Parnaíba II Geração de 
Energia S.A. 

 

Maranhão 
III 

Portaria MME 169/2012 

Nova 
Venécia 2 

Portaria MME n° 446/2009 (transferida a titularidade para 
a atual titular pela REA ANEEL 7.048/2018) 

 
Ambiente de Contratação Livre - ACL 
 
O Ambiente de Contratação Livre engloba as operações entre concessionárias geradoras, PIEs, 
autoprodutores, comercializadores de energia elétrica, importadores de energia elétrica, Consumidores 
Livres e Consumidores Especiais. Para mais informações sobre os Consumidores Livres, vide o item 7.3(c). 
 
Usualmente geradoras de energia vendem sua geração simultaneamente, no ACR e ACL, porém é possível 
vender energia separadamente nos ambientes.  
 
A ANEEL é competente para autorizar o exercício das atividades de PIEs para usinas destinadas ao ACL 
(exceto hidrelétricas) e a atuação como agente comercializador de energia no SIN. Tais autorizações não 
dependem de licitação, mas apenas do preenchimento dos requisitos da legislação específica. 
 
As autorizações e registros para as usinas da Companhia que não participam do ACR e sim do ACL, bem 
como da empresa comercializadora estão listadas a seguir: 

 
Empresa titular Usina Ato de outorga / registro 

Eneva Comercializadora de 
Energia Ltda. 

N/A (autorização para atuar 
como agente comercializador 

de energia) 

Despacho SCT/ANEEL nº 747/2008 

Consórcio UTE Parnaíba IV 
composto pela Parnaíba 
Geração e Comercialização de 
Energia S.A. e Kinross 

Parnaíba IV 

Resolução Autorizativa nº 
4.226/2013c/c Resolução Autorizativa 
nº 4.473, de 17 de dezembro de 2013. 

Amapari Energia S.A. Serra do Navio 
Resolução Autorizativa ANEEL nº 
1.369/2008  

 
Vale destacar que a regularização da exploração da usina solar de Tauá deu-se pelo Ofício nº 755/2009 
SCG/ANEEL, por se tratar de usina solar com capacidade instalada menor do que 5 MW. 
 
Questionamentos sobre a Constitucionalidade da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico 
 
Partidos políticos contestaram a constitucionalidade da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico perante o 
Supremo Tribunal Federal (“STF”). Em outubro de 2007, foi proferida uma decisão do STF relativo a agravos 
apresentados no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3090 e 3100, negando referidos agravos 
por maioria de votos. O Governo Federal requereu a extinção das ações argumentando que as alegações 
de inconstitucionalidade haviam perdido o objeto, pois tinham relação com medida provisória, já convertida 
em lei. Até o momento, não existe ainda uma decisão final sobre o mérito e não se sabe quando esta será 
proferida. Neste ínterim, a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico continua em vigor. Independentemente da 
decisão final do STF, espera-se que continuem em vigor certas disposições da Lei do Novo Modelo do Setor 
Elétrico relacionadas a restrições das distribuidoras de se dedicarem a atividades não relacionadas à 
distribuição de energia elétrica, incluindo vendas de energia elétrica para Consumidores Livres, e a 
eliminação do direito à auto contratação. 
 
Se toda ou parte da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico for considerada inconstitucional pelo STF, o 
arcabouço regulatório introduzido pela Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico pode perder sua validade, 
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gerando, assim, incertezas quanto a forma de atuação do Governo Federal na reforma do setor de energia 
elétrica. Todavia, importa ressaltar que o STF pode considerar, em suas decisões, aspectos relacionados à 
teoria do fato consumado, diante de situações consolidadas, o que é o caso de fatos decorrentes da Lei do 
Novo Modelo do Setor Elétrico. 
 

Modelo Antigo (até 1995) 
Modelo de Livre Mercado 

(1995 a 2003) 
Modelo em Vigor (2004 em 

diante) 

Financiamento através de 
recursos públicos 

Financiamento através de 
recursos públicos e privados 

Financiamento através de 
recursos públicos e privados 

Empresas verticalizadas 
Empresas divididas por atividade: 

geração, transmissão, 
distribuição e comercialização 

Empresas divididas por atividade: 
geração, transmissão, 

distribuição, comercialização, 
importação e exportação. 

Empresas predominantemente 
Estatais 

Abertura e ênfase na privatização 
das Empresas 

Convivência entre Empresas 
Estatais e Privadas 

Monopólios - Competição 
inexistente 

Competição na geração e 
comercialização 

Competição na geração e 
comercialização 

Consumidores Cativos Consumidores Livres e Cativos Consumidores Livres e Cativos 

Tarifas reguladas em todos os 
segmentos 

Preços livremente negociados na 
geração e comercialização 

No ambiente livre: Preços 
livremente negociados na 

geração e comercialização. No 
ambiente regulado: leilão e 
licitação pela menor tarifa 

Mercado Regulado Mercado Livre 
Convivência entre Mercados Livre 

e Regulado 

Planejamento Determinativo - 
Grupo Coordenador do 

Planejamento dos Sistemas 
Elétricos (GCPS) 

Planejamento Indicativo pelo 
Conselho Nacional de Política 

Energética (CNPE) 

Planejamento pela Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE) 

Contratação: 100% do Mercado 
Contratação: 85% do mercado 

(até agosto/2003) e 95% 
mercado (até dez./2004) 

Contratação: 100% do mercado 
+ reserva 

Sobras/déficits do balanço 
energético rateados entre 

compradores 

Sobras/déficits do balanço 
energético liquidados no MAE 

Sobras/déficits do balanço 
energético liquidados na CCEE. 
Mecanismo de Compensação de 
Sobras e Déficits (MCSD) para as 

Distribuidoras. 

Fonte: CCEE 
 
Outras Informações 

O marco regulatório do setor de energia foi alterado pela Medida Provisória nº 579, de 11 de setembro de 
2012, a qual foi convertida na Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, promulgada com o objetivo de 
viabilizar a redução do custo de energia elétrica para o consumidor brasileiro, promover a modicidade 
tarifária, garantir o suprimento de energia elétrica e tornar o setor produtivo ainda mais competitivo.  
 
No entanto, ressalta-se que as alterações trazidas pela nova regulamentação afetaram direta e efetivamente 
os geradores cuja atividade foi outorgada pelo MME por meio de concessões. As usinas da Companhia são 
operadas via outorgas que a Companhia recebe por meio de autorizações, assim, a Companhia não foi 
afetada diretamente por tais alterações.  
 
Nos termos da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, as operações de compra e venda de energia elétrica 
são realizadas em dois diferentes segmentos de mercado: (i) o Ambiente de Contratação Regulada, que 
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prevê a compra pelas distribuidoras, por meio de leilões, de toda a energia elétrica que for necessária para 
fornecimento a seus consumidores e, (ii) o Ambiente de Contratação Livre, que compreende a compra de 
energia elétrica por agentes não regulados (como Consumidores Livres e comercializadores de energia 
elétrica). 
 
Importante apontar que está em discussão um novo Marco Regulatório do Setor Elétrico, fruto de duas 
consultas públicas organizadas pelo MME. A Consulta Pública nº 32/2017 debateu sobre princípios para 
reorganização do setor, enquanto a Consulta Pública nº 33/2017 discutiu o arcabouço regulatório do setor, 
a fim de assegurar um ambiente mais eficiente e sustentável para a indústria.  
 
Em 9 de fevereiro de 2018 o Ministério de Minas e Energia apresentou à Presidência da República uma 
proposta de Projeto de Lei, a fim de implementar as mudanças discutidas no âmbito das referidas Consultas 
Públicas. Tal proposta foi incorporada ao Projeto de Lei 1.917 de 2015, com os seguintes objetivos: 
 

a) Expansão do Ambiente de Contratação Livre, com a diminuição do consumo de energia necessário 
para o consumidor qualificar-se como potencialmente livre; 

 
b) Descentralização de leilões de energia no Ambiente de Contratação Regulado, podendo as 

distribuidoras promover leilões para compra de energia em determinadas situações; 
 

c) Reforma de procedimentos para cálculo de preços de energia no Mercado de Curto Prazo (“MCP”), 
permitindo acesso dos agentes do setor aos módulos financeiros; 

 
d) Liberdade de escolha para consumidores de energia em relação à distribuidora. 

 
Atualmente, o Projeto de Lei 1.917/2015 está arquivado, conforme determinação do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, podendo ser desarquivado dentro de cento e oitenta dias da primeira sessão 
legislativa ordinária da legislatura atual, retomando sua tramitação do estágio em que se encontrava. 
 
Ressalte-se, ainda, que tramita no Senado Federal um Projeto de Lei (PLS 622/2015) que estabelece um 
prazo final, definido em 2027, para aplicação de descontos não inferiores à 50% nas tarifas de uso dos 
sistemas elétricos de transmissão e de distribuição (TUST e TUSD) para empreendimentos com base em 
fontes solar, eólica, biomassa e cogeração qualificada, tal como definidos no Artigo 26 e parágrafos da Lei 
9.427/1996. 
 
Cabe destacar que ditos descontos, na redação atual do projeto, continuarão vigentes para as outorgas 
atuais, ainda que prorrogados, e para empreendimentos outorgados até 31 de dezembro de 2027. O Projeto, 
ainda, impõe ao Poder Executivo a criação de mecanismos de mercado que valorizem a geração de energia 
por fontes renováveis de baixa emissão de carbono, a serem implementados a partir de 1º de janeiro de 
2027; entre outras determinações. Atualmente, o PLS 622/2015 encontra-se na Comissão de Serviços de 
Infraestrutura, aguardando designação de relator. 
 
Modelo Regulatório para Geração de Energia  
 
A Constituição Brasileira prevê que a exploração de serviços e instalações de energia elétrica devem ser 
diretamente autorizados pelo Governo Federal, ou indiretamente, por outorga de concessões ou 
autorizações.  
 
Nesse caso, empresas ou consórcios que desejem operar na comercialização ou na geração térmica no Brasil 
devem solicitar permissão ou autorização ao MME ou à ANEEL, conforme o caso. A solicitante necessita 
fazer um estudo técnico-econômico preliminar e apresentá-lo a ANEEL. 
 
A Companhia possui empreendimentos de geração térmica por meio de autorizações. 
 
Remuneração das Geradoras Termelétricas 

Segundo as leis do sistema brasileiro, as usinas hidrelétricas vendem “energia assegurada”, a qual consiste 
na máxima produção de energia que pode ser mantida continuamente por tais usinas ao longo dos anos, 
considerando principalmente a variabilidade hidrológica à qual a usina está submetida e admitindo-se um 
risco de não atendimento de até 5% da quantidade total de energia assegurada. Já as usinas termelétricas 
possuem uma “energia equivalente” para atender o mercado, conhecida como “garantia física”. Para o ACR, 
as distribuidoras adquirem energia com a finalidade de atender ao aumento de carga por meio de Leilões. 
Todas as usinas da Companhia, com exceção da UTE Parnaíba IV que comercializa energia no ACL, sagram-
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se vencedoras de Leilões de Compra de Energia Elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração 
por disponibilidade ("Leilão de Energia Nova").  
 
Para a participação nos Leilões de Energia Nova, os competidores do certame declaram (i) o Custo Variável 
Unitário ("CVUs") que são custos que a usina incorre ao operar incluindo os custos com combustível e de 
operação e manutenção; (ii) a inflexibilidade contratual, ou seja, o montante de energia que estão dispostos 
a gerar independentemente de serem despachados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico ("ONS"); 
(iii) e a potência instalada pretendida. 
 
Com base nessas informações o modelo computacional utilizado durante o Leilão de Energia indica o Índice 
de Custo Benefício ("ICB") das usinas participantes, ou seja, o custo estimado de contratar aquela energia 
incorrido pela Distribuidora, representando em R$/MWh (custo em reais por MWh). Para as usinas o ICB, 
além de representar o CVU, também representa a receita fixa da usina, ou seja, o valor que ela receberá 
por estar disponível para o sistema independente de ser ou não despachada. 
 
Durante a realização do Leilão as participantes podem reduzir o valor do seu ICB. Considerando que o CVU 
declarado para participação do Leilão é fixo, pode-se dizer que as usinas estão reduzindo a receita fixa a 
fim de serem as vencedoras do Leilão. Devendo, nesse momento, sempre considerar a taxa de retorno 
pretendida além dos custos fixos da usina, como encargos, custos com operação e manutenção fixos e 
financiamentos.  
 
Ao fim do leilão sagram-se vencedoras as usinas com o menor ICB, limitando-se a quantidade de vencedoras 
pela quantidade de energia necessária declarada pelas distribuidoras antes da realização do certame.  
  
Ao contrário do ACR, no caso do ACL os consumidores podem não ser especializados na área de energia. 
Os contratadores são voltados diretamente para a compra de energia e negociados livremente entre as 
partes, podendo não estar atrelados à geração de uma usina. Em suma, no ACR as térmicas vendem 
capacidade e no ACL, energia.  
 
Despacho Termelétrico 
 
No que diz respeito ao sistema de despacho de geração, as usinas no âmbito do ACR e do ACL são 
despachadas de forma centralizada pelo ONS. As decisões de despacho são tomadas pelo ONS por 
subsistema (Norte, Nordeste, Sudeste/Centro-Oeste e Sul), e por carga (pesada, média e leve), balanceando 
a geração das usinas hidrelétricas, que consomem os reservatórios de água, porém contam com um custo 
relativamente menor, com a geração através de fontes térmicas, que em contrapartida conta com custos 
relativamente maiores. 
 

- Despacho por Ordem de Mérito de Custo: de forma a otimizar custos, o ONS despacha das usinas 
com CVU inferiores ao Custo Marginal de Operação (“CMO”) 
 

- Despacho Fora da Ordem de Mérito de Custo: por garantia energética: ou seja, o ONS despacha a 
usina independente do CVU ser superior ao CMO, conforme orientações do Comitê de 
Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE); 

 
-   Despacho Fora da Ordem de Mérito de Custo por restrição elétrica, o ONS pode emitir ordem de 

despacho para usinas com CVU acima do CMO, por uma restrição operativa (ex. problema da rede 
de transmissão ou distribuição elétrica), de forma a assegurar que o sistema elétrico brasileiro seja 
abastecido 

 
Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural 
 
Ambiente regulatório brasileiro  
 
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu artigo 177, o monopólio da União sobre a exploração, 
desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros depósitos de hidrocarbonetos fluidos, assim 
como sobre o refino, importação, exportação e transporte, marítimo ou por oleoduto de petróleo bruto e 
gasodutos (gás natural). 
 
No entanto, em 9 de novembro de 1995, foi aprovada pelo Congresso Nacional a Emenda Constitucional nº 
9, que impactou o ambiente regulatório da indústria do Petróleo e Gás natural no Brasil, tendo sido 
autorizada a contratação de empresas privadas para a realização de tais atividades. Com isso, se abriu a 
possibilidade de empresas de exploração e produção participarem de contratos de concessão para explorar 
e produzir óleo e gás natural, sujeitas às condições previstas na legislação aplicável. 
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Em 6 de agosto de 1997, foi editada a Lei n° 9.478, conforme alterada (“Lei do Petróleo”), a qual prevê: 
 

 a criação do Conselho Nacional de Política Energética - CNPE e da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”) como agentes exclusivos para exercer o monopólio da 
União; 
 

 as atividades de exploração, desenvolvimento e produção de hidrocarbonetos, a serem 
regulamentadas e supervisionadas pelo Governo Federal por meio de uma agência estatal 
normativa; e  
 

 a revogação da Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, que indicava a Petrobras como o agente 
exclusivo para exercer o monopólio da União. 
 

Em 2009, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, conforme alterada (“Lei 
do Gás”), a qual regulamentou as atividades na indústria do gás, incluindo o seu transporte e 
comercialização. A Lei do Gás criou um regime de concessão para a construção e operação de novos 
gasodutos, mantendo ao mesmo tempo um regime de autorização para os gasodutos sujeitos a acordos 
internacionais. De acordo com a Lei do Gás, após um determinado período de exclusividade, as operadoras 
serão obrigadas a dar acesso aos gasodutos e terminais offshore, exceto os terminais de gás natural 
liquefeito, a terceiros, a fim de maximizar a utilização da capacidade. Autorizações anteriormente emitidas 
pela ANP para o transporte de gás natural permanecerão válidas por 30 anos a contar da data de publicação 
da Lei do Gás e as primeiras transportadoras receberam exclusividade para esses gasodutos por 10 anos. A 
ANP emitirá os regulamentos que regem o acesso de terceiros e remuneração do transportador, se não 
houver acordo entre as partes. 
 
A Lei do Gás também autorizou alguns consumidores, que podem adquirir gás natural no mercado aberto 
ou obter o seu próprio abastecimento de gás natural, a construir instalações de distribuição e gasodutos 
para uso próprio para o caso de as distribuidoras de gás locais, controladas pelos Estados que têm o 
monopólio sobre a distribuição local de gás, não satisfizerem as suas necessidades de distribuição. Esses 
consumidores são obrigados a delegar a operação e manutenção das instalações e gasodutos a 
distribuidoras de gás locais, mas eles não estão obrigados a firmar acordos de fornecimento de gás com 
estas empresas. 
 
Além disso, reconhecendo a importância do gás natural na matriz energética nacional, em 2016 o MME 
iniciou um projeto de aprimoramento de diretrizes regulatórias do segmento, chamado “Gás para Crescer”, 
através da Consulta Pública nº 20 de 03 de outubro de 2016. Nesse sentido, foi realizada consulta pública 
na qual foram discutidas as diretrizes estratégicas para o desenho de novo mercado de gás natural no Brasil. 
Desse trabalho, já surgiram algumas iniciativas regulatórias positivas, como a adequação da dupla 
penalidade por não suprimento de gás natural (Resolução CNPE nº 18/2017), que resultou na Resolução 
ANEEL n° 827/2018 e a adoção da comprovação de reservas através de horizontes rolantes (proposta de 
alteração do Decreto nº 5.163, Art. 61). Iniciativas como essas contribuiriam para reduzir o risco de 
suprimento no mercado de gás natural, principalmente no que se refere ao fornecimento de gás natural 
para o setor elétrico. 
 
Como resultado do projeto “Gás para Crescer”, foi publicado o Decreto n° 9.616 de 18 de dezembro de 2018 
que alterou certos aspectos do Decreto n° 7.382/2010 (regulamentou a Lei do Gás). O Decreto de 2018 
visou implementar propostas decorrentes do projeto que não dependiam de alteração legislativa para serem 
colocadas em prática. Dentre as principais mudanças implementadas pelo Decreto ° 9.616, se destacam: 
 

 Mudanças no regime tarifário e organização das malhas: permissão de contratação pelo modelo 
entrada e saída, onde as capacidades podem ser contratadas de forma independente. Nesse novo 
modelo, as tarifas serão propostas pelo transportador e aprovadas pela ANP, obedecidos os 
critérios por ela previamente estabelecidos. A malha de transporte dutoviário poderá ser organizada 
em sistemas de transporte de gás natural, compostos por gasodutos interconectados e por outras 
instalações necessárias, nos termos da regulação. As mudanças não afetam contratos vigentes. 
Espera-se que a mudança do atual sistema (postal) para o modelo de entrada e saída se dê de 
forma gradual, ainda dependente de solução de complexidades tributárias e regulação adicional 
pela ANP. 

 
 Novas classificações de gasodutos: confirmação de competência para ANP classificar gasodutos 

que conectam unidades de processamento, de tratamento e de estocagem de gás natural a 
instalações de transporte ou de distribuição que não se enquadram nas definições de gasodutos 
de transporte, transferência ou escoamento. 

PÁGINA: 165 de 464

Formulário de Referência - 2019 - ENEVA S.A Versão : 11



7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades 

 

 
 Mudanças no planejamento e realização da expansão da malha: houve simplificação do sistema 

para construção ou ampliação de dutos, que passa a não mais depender do Plano Decenal de 
Expansão da Malha de Transporte Dutoviário (PEMAT). Com a mudança proposta pelo Decreto, 
não há mais obrigatoriedade de elaboração do PEMAT, havendo previsão que a Empresa de 
Pesquisa Energética elabore estudos de expansão da malha considerando os investimentos dos 
transportadores e diretrizes do Ministério de Minas e Energia. A realização de chamada pública 
para contratação de capacidade deixa de ser conduzida pelo Ministério de Minas e Energia.  
 

 Articulação com Estados para uniformização: tendo em vista o conflito de competências federal e 
estadual no setor de gás natural, o Decreto determinou que o Ministério de Minas e Energia articule 
com outros entes da federação a harmonização e aperfeiçoamento das normas, especialmente no 
tocante à regulação do consumidor livre.  

 
 Aspectos concorrenciais: o Decreto prevê que a ANP regulará os critérios de autonomia e de 

independência para o exercício da atividade de transporte de gás natural em relação às demais 
atividades em outros elos da cadeia, para transportadores novos e existentes, com vistas à 
promoção da livre concorrência, da transparência das informações, do acesso não discriminatório 
aos gasodutos e do uso eficiente das infraestruturas. 
 

As medidas implementadas pelo Decreto n° 9.616 representam um progresso no projeto de abertura do 
mercado de gás natural no país. Mudanças adicionais e mais profundas no setor de gás são aguardadas, 
em particular via projeto de lei em análise no Congresso. Em paralelo, nos termos deste Decreto, a ANP 
deverá editar normas de modo a promover a regulamentação das medidas trazidas. 
 
Adicionalmente, tanto na consulta pública aberta pelo MME para a Revisão da Política de E&P, quanto na 
organizada para a Revitalização da Atividade de Exploração e Produção de Petróleo e Gás em Áreas 
Terrestres, que resultou no programa REATE, o modelo de negócios reservoir-to-wire do Complexo do 
Parnaíba foi indicado como exemplo a ser seguido por outros investidores54. 
 
Concessão para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Gás Natural 
 
A ANP, em nome do Governo Federal, tem a responsabilidade de outorgar contratos de concessão para a 
exploração nas bacias sedimentares brasileiras, por meio de um processo de licitação transparente e 
competitivo. 
 
Na análise das ofertas apresentadas pelas empresas interessadas, a ANP identifica a oferta mais vantajosa 
com base em critérios objetivos definidos no edital de convocação aplicável. A pontuação é definida para 
cada oferta.  
 
A Lei do Petróleo definiu os termos e condições aplicáveis aos contratos de concessão para a exploração e 
produção de petróleo e gás natural. Nesse sentido, determinou que a concessão implica, para o 
concessionário, a obrigação de explorar, e, em caso de êxito, produzir petróleo ou gás natural na área. A 
remuneração do concessionário se dará pela propriedade conferida aos bens, após extraídos, com os 
encargos relativos ao pagamento dos tributos incidentes e das participações legais e contratuais 
correspondentes. 
 
Nesse sentido, a Lei do Petróleo estabeleceu que os contratos de concessão deverão prever duas fases: (i) 
a fase de exploração, envolvendo as atividades de eventual descoberta de petróleo ou gás natural, para 
determinação de sua comercialidade, com duração variável, e (ii) a fase de produção, que também incluirá 
as atividades de desenvolvimento, podendo durar até 27 anos, sendo permitida a prorrogação mediante 
aprovação da ANP. 
 
O contrato de concessão deverá conter as seguintes cláusulas essenciais: (i) a definição do bloco objeto da 
concessão; (ii) o prazo de duração da fase de exploração e as condições para sua prorrogação; (iii) o 
programa de trabalho e o volume do investimento previsto; (iv) as obrigações do concessionário quanto às 
participações; (v) a indicação das garantias a serem prestadas pelo concessionário quanto ao cumprimento 
do contrato, inclusive quanto à realização dos investimentos ajustados para cada fase; (vi) a especificação 
das regras sobre devolução e desocupação de áreas, inclusive retirada de equipamentos e instalações, e 
reversão de bens; (vii) os procedimentos para acompanhamento e fiscalização das atividades de exploração, 

                                                           
54 Grupo de trabalho de política energética para as atividades de E&P de P&G (CNPE, 2017) e grupo de trabalho do 
Programa de Revitalização das Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás natural em Áreas Terrestres (MME, 
2017). 
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desenvolvimento e produção, e para auditoria do contrato; (viii) a obrigatoriedade de o concessionário 
fornecer à ANP relatórios, dados e informações relativos às atividades desenvolvidas; (ix) os procedimentos 
relacionados com a transferência do contrato; (x) as regras sobre solução de controvérsias, relacionadas 
com o contrato e sua execução, inclusive a conciliação e a arbitragem internacional; (xi) os casos de rescisão 
e extinção do contrato; (xii) as penalidades aplicáveis na hipótese de descumprimento pelo concessionário 
das obrigações contratuais. 
 
A Lei do Petróleo prevê, ainda, as seguintes obrigações do concessionário: (i) adotar, em todas as suas 
operações as medidas necessárias para a conservação dos reservatórios e de outros recursos naturais para 
a segurança das pessoas e dos equipamentos e para a proteção do meio ambiente; (ii) comunicar à ANP, 
em até 72 horas, a descoberta de qualquer jazida de petróleo, gás natural ou outros hidrocarbonetos ou de 
outros minerais; (iii) realizar a avaliação da descoberta nos termos do programa submetido à ANP, 
apresentando relatório de comercialidade e declarando seu interesse no desenvolvimento do campo; (iv) 
submeter à ANP o plano de desenvolvimento de campo declarado comercial, contendo o cronograma e a 
estimativa de investimento; (v) responsabilizar-se civilmente pelos atos de seus prepostos e indenizar todos 
e quaisquer danos decorrentes das atividades de exploração, desenvolvimento e produção contratadas, 
devendo ressarcir à ANP ou à União os ônus que venham a suportar em consequência de eventuais 
demandas motivadas por atos de responsabilidade do concessionário; e (vi) adotar as melhores práticas da 
indústria internacional do petróleo e obedecer às normas e procedimentos técnicos e científicos pertinentes, 
inclusive quanto às técnicas apropriadas de recuperação, objetivando a racionalização da produção e o 
controle do declínio das reservas. 
 
Além das obrigações acima, o concessionário é responsável pelo pagamento das seguintes Participações 
Governamentais e de Terceiros: (i) bônus de assinatura, devido no ato da assinatura do contrato e cujo 
valor é definido pela licitação; (ii) royalties, que variam entre 5% e 10% do preço de referência do petróleo 
ou gás natural, conforme estabelecido no edital; (iii) participação especial, em caso de campos de grande 
produção e/ou alta rentabilidade; (iv) no caso de campos terrestres, pagamento aos proprietários de terra 
a um percentual variável de 0,5% a 1% da produção; e (v) o valor pela ocupação ou retenção de área, 
fixado por quilômetro quadrado ou fração da superfície do bloco. Além da exigência de pagamento dos 
valores aqui mencionados, os concessionários devem respeitar, também, o compromisso com o conteúdo 
local, que será estabelecido no âmbito dos respectivos contratos de concessão.  
 
No que diz respeito aos royalties, a ANP publicou, em 21 de setembro de 2018, a Resolução n° 749, que 
regulamentou a possibilidade de redução de royalties devidos sobre a produção incremental de campos 
maduros e/ou onshore selecionados pela ANP. Observados os requisitos dispostos na resolução, os royalties 
podem ser reduzidos até 5%, mediante a solicitação expressa do operador. 
 
Os principais direitos conferidos aos concessionários são: (i) exclusividade de exploração, desenvolvimento 
e produção na área sob concessão; (ii) propriedade sobre os hidrocarbonetos produzidos; (iii) direito de 
vender os hidrocarbonetos produzidos; e (iv) direito de exportar os hidrocarbonetos, desde que em 
observância às obrigações de fornecimento doméstico em caso de declaração de estado de emergência. O 
direito de exploração de novo bloco poderá ser adquirido de duas formas – seja por meio de participação 
em novo processo de licitação para obter a nova concessão ou por meio de contrato farm-in/farm-out. 
 
Os contratos farm-in/farm-out, ou contratos de participação, objetivam a cessão dos direitos decorrentes 
de concessão para exploração de petróleo e gás natural e devem ser aprovados pela ANP. Por meio destes, 
pode-se adquirir de outra empresa os direitos referentes ao seu contrato de concessão. A transferência do 
contrato de concessão é permitida, preservando-se o objeto e condições contratuais originais, desde que o 
novo concessionário atenda aos requisitos técnicos, econômicos e jurídicos estabelecidos pela ANP, 
conforme dispõe o artigo 29 da Lei do Petróleo.  
 
Já no caso de licitação para novos blocos, o procedimento de licitação deve seguir o disposto nos artigos 36 
a 44 da Lei do Petróleo, bem como na Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, conforme alterada. Quando 
permitido pelo edital, as empresas participantes da licitação poderão formar consórcio a fim de mitigar os 
riscos exploratórios e maximizar o alcance de seu portfólio. Os consorciados devem apresentar comprovação 
de compromisso de constituição de consórcio e devem indicar a empresa líder do consórcio, que será 
responsável pelo consórcio e pela condução das operações, sem prejuízo da responsabilidade solidária das 
demais consorciadas. 
 
A formação de consórcio para a exploração e produção de petróleo e gás natural depende de um contrato 
nos quais as partes irão estabelecer os termos e condições, o cronograma para o estudo conjunto da área 
em questão e a participação a ser detida por cada consorciado. Caso o consórcio seja vencedor da 
concessão, é prática de mercado, também, a celebração de um acordo operacional chamado de “Joint 
Operating Agreement”, com base no modelo padrão utilizado internacionalmente e publicado pela 
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Associação Internacional de Negociadores de Petróleo (“AIPN”) em que as partes definirão as questões 
operacionais e práticas referentes à exploração em conjunto do bloco objeto da concessão. A Lei do Petróleo 
definiu os termos e condições aplicáveis aos contratos de concessão para a exploração e produção de 
petróleo e gás natural. 
 
As licitações da ANP são realizadas em bloco nas chamadas “Rodadas de Licitação”. O direito de exploração 
e produção de gás natural das subsidiárias da Companhia são decorrentes dos Contratos de Concessão da 
9ª, 13ª e 14ª Rodadas de Licitações. A duração dos referidos contratos é igual à soma do período entre a 
entrada em vigor do contrato até a Declaração de Comercialidade ou devolução da área (Fase de 
Exploração), mais o período de 27 anos, referente ao período de desenvolvimento e produção (Fase de 
Produção). Durante a fase de exploração, o concessionário deverá cumprir o Plano Exploratório Mínimo, e 
poderá devolver à ANP os blocos integrantes da área de concessão.  
 
Ainda nestes contratos, a fase de produção de cada campo começa na data da entrega do concessionário à 
ANP da Declaração de Comercialidade. Em até 180 dias da entrega da Declaração de Comercialidade, o 
concessionário deverá entregar o Plano de Desenvolvimento que irá definir as atividades de 
desenvolvimento. A partir deste momento, o concessionário só poderá reter, como área de concessão a 
área de desenvolvimento, que é a área em torno da jazida ou jazidas a serem produzidas cuja definição se 
dará nos termos da legislação e de acordo com as Melhores Práticas da Indústria do Petróleo, conforme 
dispõe o Contrato de Concessão da 9ª Rodada. 
 
Por fim, durante a vigência do Contrato de Concessão, cabe ao concessionário obter todas as licenças, 
autorizações, permissões e direitos exigidos nos termos da lei por determinação das autoridades 
competentes. 
 
Comercialização de Gás Natural 
 
A atividade de comercialização de gás natural depende de autorização da ANP e registro da sociedade como 
agente vendedor de gás natural perante a ANP (“Agente Vendedor”). 
 
O Agente Vendedor é o agente da indústria de gás natural que detém a propriedade de volume de gás 
natural, registrado e autorizado pela ANP para exercer a atividade de comercialização de gás natural, 
ressalvada a atividade de distribuição de gás natural, nos termos do §2º do artigo 25 da Constituição Federal. 
O Agente Vendedor deverá, ainda, registrar os contratos de compra e venda de gás natural na ANP, nos 
termos do artigo 10 da Resolução ANP nº 52/2011, devendo, também, informar os contratos que forem 
rescindidos. 
 
A Resolução ANP nº 52/2011 estabelece as obrigações do Agente Vendedor. Dentre as obrigações previstas, 
está a de comunicar mensalmente à ANP os volumes de gás natural comercializados. Ademais, o Agente 
Vendedor que atuar em atividades econômicas além da comercialização de gás natural, deve manter 
registros contábeis da atividade de comercialização de gás natural separados das demais atividades. 
 
A Companhia é detentora da Autorização nº 487, de 19 de novembro de 2014, outorgada pela ANP à 
Parnaíba Gás Natural S.A., e da Autorização nº 705, de 13 de julho de 2015, outorgada à BPMB Parnaíba 
S.A. e cedida à Parnaíba Gás Natural S.A. em 31 de julho de 2017. 
 
Preço do Gás Natural 
 
Até a promulgação da Lei do Petróleo, o Governo Federal regulava todos os aspectos dos preços do petróleo 
e derivados no Brasil, desde o custo do petróleo importado para uso em refinaria até o preço dos produtos 
derivados do petróleo refinado. Após a promulgação da citada lei em 1997, o Governo Federal alterou as 
suas políticas de regulamentação dos preços, tendo: (i) introduzido uma nova metodologia para 
determinação dos preços de derivados de petróleo destinados a seguir os preços internacionais 
predominantes em dólares; e (ii) eliminado gradualmente os controles sobre os preços no atacado. 
 
Desde 1° de janeiro de 2002, nos termos da Lei nº 9.990, de 21 de julho de 2000, conforme alterada, o 
Governo Federal eliminou os controles de preços do petróleo e derivados de petróleo, exceto pelo gás natural 
vendido para usinas movidas a gás e gás liquefeito de petróleo. Isso resultou em maior competição e ajustes 
adicionais nos preços, uma vez que outras empresas foram autorizadas a participar do mercado brasileiro e 
importar e/ou exportar petróleo, derivados de óleo e gás natural. 
 
Em 2009, a Lei do Gás autorizou a ANP a regular os preços dos novos gasodutos sujeitos ao regime de 
concessão, utilizando procedimentos de “início de temporada” definido na Lei do Gás e aprovou os preços 
informados pelos transportadores para os gasodutos sujeitos a licenças. 
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A precificação atual do gás natural no Brasil vai depender da origem do gás ou de sua destinação. No caso 
de gás natural de origem nacional, o preço é livremente negociado entre o carregador e as companhias 
distribuidoras de gás canalizado. No que tange ao gás natural importado, aplicam-se as regras de reajuste 
contidas nos contratos de suprimento e de transporte celebrados pela Petrobras, com os fornecedores de 
gás natural importado da Bolívia (YPFB, GTB e TBG), e pelos preços spot internacionais. Em se tratando de 
gás natural destinado as térmicas do Programa Prioritário de Termelétricas (“PPT”), que visa garantir o 
suprimento de gás natural no Brasil, os preços devem seguir os critérios fixados na Portaria MME/MF nº 
234/2002, que fixaram preço máximo para as plantas do PPT que entraram em operação comercial até 31 
de dezembro de 2014, e criou uma conta de compensação para manter o preço fixo.  
 
Cabe observar que as tarifas para transporte de gás natural sofrerão mudanças no curto prazo. Nos termos 
da nova estrutura trazida pelo Decreto n° 9.616, que permite contratação pelo modelo de entrada e saída, 
a contratação as tarifas serão propostas pelo transportador e aprovadas pela ANP, obedecidos os critérios 
por ela previamente estabelecidos. A ANP está encarregada de editar normas de modo a promover a 
regulamentação desta medida. 
 
Aspectos Concorrenciais 
 
Algumas operações de aquisição de ativos e constituição de joint ventures podem estar sujeitas ao dever 
de notificação ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, conforme previsto na Lei nº 12.529, de 30 
de novembro de 2011, conforme alterada. Neste sentido, os contratos de cessão de direito, bem como os 
contratos farm-in/farm-out, podem estar sujeitos à necessidade de prévia autorização pelo Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”), caso sejam preenchidos os critérios de notificação definidos 
no artigo 88 do referido diploma legal. O CADE já proferiu reiteradas decisões nesse sentido, tendo esse 
tema sido inclusive tema de consulta formal à autoridade antitruste brasileira: na Consulta nº 
08700.000207/2014-02, realizada pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás Natural (“IBP”), o CADE 
entendeu que as operações de cessão de direitos e obrigações que alterem a titularidade dos contratos de 
concessão de direitos para exploração e produção de petróleo e gás natural são de notificação obrigatória 
ao órgão antitruste, uma vez que a cessão de direitos de concessão já licitada não se confundiria com a 
formação de consórcio para a participação em licitação. 
 
Ademais, eventuais práticas comerciais podem ser analisadas sob o aspecto concorrencial, e estão sujeitas 
à aplicação de multa por práticas anticompetitivas. 
 
Regime Aduaneiro Especial - REPETRO 
 
O REPETRO é o regime aduaneiro especial de exportação e importação de bens destinados às atividades de 
pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e gás natural, criado pelo Decreto nº 3.161/1999 (já revogado; 
atualmente a matéria é disciplinada em âmbito federal pelo Regulamento Aduaneiro, Decreto nº 
6.759/2009), cujo objetivo é atrair investimentos e fomentar o desenvolvimento do setor de petróleo e gás 
no Brasil. O REPETRO consiste na combinação de três tratamentos tributários distintos: (i) admissão 
temporária com suspensão total de tributos; (ii) drawback; e (iii) exportação ficta.  
 
O prazo do regime aduaneiro se encerraria em 2020, porém, em 2017, foi sancionada pelo então presidente 
Michel Temer a Lei n° 13.586, que prorrogou o prazo de validade do REPETRO até 2040. 
 
O Acordo ICMS nº 130/2007 alterou a legislação relativa à imposição do Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias e Serviços (“ICMS”) sobre equipamentos importados nos termos do REPETRO, possibilitando 
aos Estados reduzirem a base fiscal do imposto referente as mercadorias adquiridas para a produção e fase 
de exploração. No que tange ao ICMS, o imposto é cobrado principalmente nos Estados onde são efetuadas 
as vendas de combustíveis. 
 
Principais Autoridades Regulatórias do Setor de Energia no Brasil 

Conselho Nacional de Política Energética – CNPE 

O Conselho Nacional de Política Energética (“CNPE”) é um órgão vinculado à Presidência da República e 
presidido pelo ministro de Minas e Energia, que foi criado em 06 de agosto de 1997 por meio da Lei nº 
9.478, para assessorar o Presidente da República em assuntos quanto ao desenvolvimento e criação de 
políticas e diretrizes de energia.  
 
Tem como principais atribuições a formulação de políticas e diretrizes de energia que assegurem o 
suprimento de insumos energéticos a todas as áreas do país, incluindo as mais remotas e de difícil acesso. 
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O CNPE também é responsável por revisar periodicamente as matrizes energéticas aplicadas às diversas 
regiões do país, por estabelecer diretrizes para programas específicos e para a importação e exportação de 
petróleo e gás natural. 
 
Ministério de Minas e Energia - MME 
 
O MME, criado pela Lei n° 8.422, de 13 de maio de 1992, atua como autoridade competente em nome do 
Governo Federal, tendo como principal atribuição o estabelecimento das políticas e diretrizes da 
regulamentação do setor.  
 
Suas principais obrigações estão a implementação de políticas para o setor de energia elétrica, de acordo 
com as diretrizes definidas pelo CNPE. O MME também é responsável por e estabelecer o planejamento do 
setor, monitorando a segurança do suprimento de energia e definindo ações preventivas para restauração 
da segurança de suprimento em casos de desequilíbrios conjunturais entre oferta e demanda de energia. 
 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 
 
O setor elétrico brasileiro é regulado pela ANEEL, autarquia em regime especial vinculada ao MME, criada 
por meio da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996 e Decreto nº 2.335/97. 
  
Depois da promulgação da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004 (Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico), 
as principais responsabilidades da ANEEL passaram a ser (i) regular e fiscalizar o setor elétrico, segundo a 
política determinada pelo MME; e (ii) responder a questões a ela delegadas pelo Governo Federal e pelo 
MME.  
 
É também obrigação da ANEEL entre outras, (i) fiscalização de concessões para atividades de 
comercialização, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive aprovação de tarifas de 
energia elétrica; (ii) promulgação de regulamentos para o setor elétrico; (iii) implementação e 
regulamentação da exploração das fontes de energia, incluindo a utilização de energia hidrelétrica; (iv) 
promoção do processo licitatório para novas concessões; (v) solução de litígios administrativos entre os 
agentes do setor elétrico; e (vi) definição dos critérios e metodologia para determinação das tarifas de 
transmissão. 
 
Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS 
 
O ONS foi criado em 1998, através da Lei nº 9.648/1998, e se caracteriza como uma entidade de direito 
privado sem fins lucrativos constituída por titulares de concessão, permissão ou autorização e por outros 
agentes vinculados aos serviços e às instalações de energia elétrica, e por consumidores livres conectados 
à rede básica. A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico concedeu ao Governo Federal poder para indicar três 
diretores do ONS cuja Diretoria é integrada por um Diretor Geral e quatro diretores. O papel básico do ONS 
é coordenar e controlar as operações de geração e transmissão do Sistema Interligado Nacional (“SIN”), 
sujeito à regulamentação e supervisão da ANEEL. Os objetivos e principais responsabilidades do ONS 
incluem: (i) planejamento da operação da geração e transmissão de energia elétrica; (ii) a organização e 
controle da utilização do SIN e interconexões internacionais; (iii) a garantia de acesso à rede de transmissão 
de maneira não discriminatória a todos os agentes do setor; (iv) o fornecimento de subsídios para o 
planejamento da expansão do sistema elétrico; (v) apresentação ao MME de propostas de ampliações da 
Rede Básica (propostas estas que serão levadas em consideração no planejamento da expansão do sistema 
de transmissão); (vi) proposição de normas relativas à operação do sistema de transmissão para aprovação 
pela ANEEL; e (vii) a elaboração de um programa de despacho otimizado com base na disponibilidade 
declarada pelos agentes geradores. 
 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE 
 
A CCEE teve sua criação autorizada pela Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, conforme alterada. A CCEE 
é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que opera mediante regulação e fiscalização da 
ANEEL e é integrada por titulares de concessão, permissão ou autorização, por outros agentes vinculados 
aos serviços e às instalações de energia elétrica e pelos consumidores livres.  
 
A CCEE é composta por detentores de concessões, permissões e autorizações do setor elétrico, bem como 
por consumidores livres e consumidores que adquirem energia por meio de fonte solar, eólica e biomassa, 
e o seu Conselho de Administração é formado (i) por quatro membros, nomeados por tais agentes; e (ii) 
por um membro nomeado pelo MME, que ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração. 
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De acordo com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, o cálculo do preço da energia elétrica comprada ou 
vendida no mercado spot, de curto prazo no ambiente da CCEE (Preço de Liquidação de Diferenças – PLD), 
é de responsabilidade da CCEE (para mais informações sobre o mercado spot, vide item 7.3(c) deste 
Formulário de Referência). 
 
O MME determina o preço máximo de venda de energia por meio de licitações, conforme exigido pelo 
Decreto nº 5.163, de 2004. 
 
Empresa de Pesquisa Energética - EPE 
 
Criada em 16 de agosto de 2004, por meio do Decreto nº 5.184, a EPE é uma empresa pública federal, 
vinculada ao MME, cuja autorização para criação foi concedida pela Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004, 
sendo responsável por conduzir pesquisas estratégicas no setor elétrico, inclusive com relação à energia 
elétrica, petróleo, gás, carvão e fontes energéticas renováveis. As pesquisas realizadas pela EPE serão 
usadas para subsidiar a formulação, o planejamento e a implementação de ações do MME no âmbito da 
política energética nacional. 
 
Comitê de Monitoramento do Setor de Energia - CMSE 
 
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico autorizou a criação do CMSE, que atua sob a direção do MME. O 
CMSE é responsável pelo monitoramento das condições de fornecimento do sistema, propondo medidas 
preventivas para restaurar as condições adequadas de atendimento, incluindo ações no lado da demanda, 
da contratação de uma reserva conjuntural do lado da oferta e outras. 
 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP 
 
Criada em 1997 pela Lei n º 9.478, a ANP é o órgão regulador das atividades que integram as indústrias de 
petróleo e gás natural e de biocombustíveis no Brasil, vinculada ao MME, e é a autarquia federal responsável 
pela execução da política nacional para o setor. Suas atividades foram iniciadas em 14 de janeiro de 1998, 
por conta da publicação do Decreto n°. 2.455. Tem como finalidade estabelecer regras por meio de portarias, 
resoluções e instruções normativas, promover licitações e celebrar contratos em nome da União com os 
concessionários em atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, bem 
como de transporte e estocagem de gás natural, bem como zelar pelo cumprimento das normas nas 
atividades das indústrias reguladas, diretamente ou mediante convênios com outros órgãos públicos.  
 
A ANP é também um centro de referência em dados e informações sobre a indústria do petróleo e gás 
natural: mantém o Banco de Dados de Exploração e Produção (BDEP), promove estudos sobre o potencial 
petrolífero e o desenvolvimento do setor; recebe e torna públicas as notificações de descobertas; divulga as 
estatísticas oficiais sobre reservas e produção no Brasil; realiza pesquisas periódicas sobre qualidade dos 
combustíveis e lubrificantes, e sobre preços desses produtos. Na área dos biocombustíveis, mantém e 
divulga dados sobre autorizações, produção e comercialização de biodiesel e etanol.  
 
Agência Nacional de Mineração - ANM  
 
A ANM, criada pela Lei nº 13.575, de 26 de dezembro de 2017 em substituição ao DNPM extinto pela mesma 
lei, é uma autarquia vinculada ao Ministério das Minas e Energia, sendo responsável pela promoção, 
planejamento e fomento da exploração e aproveitamento dos recursos minerais, bem como por assegurar, 
controlar e fiscalizar o exercício das atividades de mineração em todo o território nacional. 
 
A atividade mineral está sujeita ao poder de polícia do DNPM, que o exercita a partir das disposições legais 
contidas no Código de Mineração. 
 
Licenciamento Ambiental 
 
A legislação ambiental brasileira determina que a construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou 
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento 
ambiental.  
 
No bojo do licenciamento, o empreendedor deve apresentar estudo ambiental compatível com os riscos e 
impactos da atividade que pretende ser licenciada. No caso das atividades cujos impactos ambientais sejam 
considerados significativos, é necessária a elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental (“EIA”) e seu 
respectivo Relatório de Impacto Ambiental (“RIMA”), assim como a implementação de medidas mitigadoras 
e compensatórias dos impactos ambientais causados pelo empreendimento. No caso das medidas 
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compensatórias, a legislação ambiental impõe ao empreendedor a obrigação de destinar recursos à 
implantação e manutenção de unidades de conservação de proteção integral, conforme percentual a ser 
fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo 
empreendimento, e com base no valor total do empreendimento, excluídos, dentre outros, os investimentos 
referentes aos planos, projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para 
mitigação de impactos, conforme disposto na Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000. 
 
A Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, fixou as regras gerais para definição quanto à 
competência dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente (“SISNAMA”) para receber e 
processar os pedidos de licença ambiental e conduzir o licenciamento ambiental. Em geral, com exceção 
dos casos em que o licenciamento ambiental está sujeito à competência do IBAMA, os órgãos estaduais de 
meio ambiente, como, por exemplo a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Maranhão (“SEMA”), são 
competentes para conduzir o licenciamento ambiental. A referida lei complementar previu, ainda, a 
possibilidade de os municípios promoverem o licenciamento ambiental de atividades de impacto local, desde 
que preenchidas as exigências previstas na referida lei complementar.  
 
O processo de licenciamento ambiental, na maioria dos casos, se dá por etapas e compreende a emissão 
de três licenças, todas com prazos de validade determinados e condicionantes específicas: (i) Licença 
Prévia, concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua 
localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação; (ii) Licença de Instalação, 
autoriza a instalação do empreendimento ou atividade, depois de cumpridas as condicionantes da Licença 
Prévia e de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo 
as medidas de controle ambiental e demais condicionantes; e (iii) Licença de Operação, autoriza a 
operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das condicionantes 
das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e determinados condicionantes para o 
funcionamento do empreendimento. Cada uma dessas licenças é emitida conforme a fase em que se 
encontra o desenvolvimento do empreendimento e a manutenção de sua validade depende do cumprimento 
das exigências estabelecidas pelo órgão ambiental licenciador. 
 
As atividades desenvolvidas pela Companhia estão sujeitas a abrangente legislação ambiental brasileira nas 
esferas federal, estadual e municipal. O cumprimento desta legislação é fiscalizado por órgãos e agências 
governamentais - bem como pelo Ministério Público, em âmbito estadual e federal, conforme o caso -, que 
podem impor sanções administrativas contra a Companhia por eventual inobservância da legislação 
aplicável. As violações à legislação ambiental podem, ainda, caracterizar crime ambiental, atingindo inclusive 
os administradores da Companhia. 
 
Além da responsabilidade penal e da obrigação de reparar possíveis danos ambientais ou de indenizar por 
tais danos, a não obtenção das licenças ambientais necessárias ou o não cumprimento das leis e 
regulamentações ambientais aplicáveis, poderá sujeitar os infratores a penalidades administrativas, de 
acordo com as legislações federal, estaduais e municipais, que podem incluir advertências, multas, interdição 
temporária ou permanente das atividades, embargo, demolição, suspensão de subsídios de agências 
públicas e fechamento temporário ou permanente do empreendimento. 
 
Recursos Hídricos 
 
A Política Nacional de Recursos Hídricos determina o uso múltiplo dos corpos d’água e exige que o volume 
necessário para fins de captação ou lançamento de efluentes (i) seja previamente autorizado pelo Poder 
Público por meio de outorga de direito de uso, respeitados os parâmetros de qualidade exigidos, além de 
(ii) ensejar a cobrança de valores para essa finalidade. Para as hidrelétricas situadas em rios de domínio 
estadual, a competência para a emissão da outorga cabe ao respectivo órgão estadual de recursos hídricos. 
Caso seja um rio de domínio da União, essa tarefa fica a cargo da Agência Nacional de Águas.  
 
O aproveitamento dos recursos hídricos, tanto para fins de geração de energia quanto para utilização nos 
processos industriais – como ocorre, por exemplo, nos casos de captação de água em poços artesianos e 
de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos –, configura atividade sujeita à outorga e 
consequente cobrança pelo uso da água. 
 
(b) Política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação 
ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões 
internacionais de proteção ambiental  
 
A Companhia trabalha constantemente no aprimoramento de sua estratégia de sustentabilidade, 
aperfeiçoando a gestão e buscando a conformidade com requisitos de meio ambiente, saúde e segurança. 
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A Companhia conta com uma Gerência Corporativa de Sustentabilidade que acompanha os projetos e apoia 
as equipes das unidades com o objetivo de garantir o cumprimento da legislação e das exigências dos órgãos 
ambientais, a adoção de padrões de qualidade ambiental, a melhoria dos indicadores de saúde e segurança 
e a implantação de ações de responsabilidade social.  
 
Alinhadas com a estratégia de sustentabilidade da Companhia, as usinas Pecém II e Itaqui avançaram no 
processo de implantação de seus respectivos sistemas de gestão, culminando com a obtenção, em dezembro 
de 2015, de certificações internacionais emitidas por organismos de certificação independentes. Pecém II 
foi a primeira usina da Companhia a receber esse tipo de reconhecimento. A certificação confirma que o 
sistema de gestão da usina cumpre com os requisitos estabelecidos nas normas internacionais ISO 14.001 
(Sistema de Gestão Ambiental) e OHSAS 18.001 (Sistema de Gestão de Saúde e Segurança). Já a usina de 
Itaqui obteve a certificação internacional do Sistema de Gestão de Qualidade (ISO 9001) e do Sistema de 
Gestão de Saúde e Segurança (OHSAS 18001) para o processo de descarregamento de graneis sólidos 
(Operação Portuária). Além do reconhecimento de que as usinas estão comprometidas com as melhores 
práticas do setor e atuam em conformidade com a legislação, a obtenção das certificações contribuiu para 
o aprimoramento dos processos internos e para a melhoria contínua da performance de ambas as usinas.  
 
Desde antes do início de sua operação, as usinas de Itaqui e Pecém II avaliam alternativas sustentáveis 
para o aproveitamento de cinzas em diversos segmentos industriais. As cinzas de Itaqui e Pecém II foram 
enviadas e avaliadas em diferentes laboratórios e centros de pesquisa, onde foram definidos os agentes 
perniciosos do processo de fabricação de cimento.  
 
Ao longo do ano de 2016, a UTE Pecém II enviou mais de 80 mil toneladas de cinzas geradas no processo 
de queima do carvão para reaproveitamento em indústrias cimenteiras. Em 2015, a Itaqui firmou acordo de 
longo prazo com duas indústrias cimenteiras para retirada de mais de 90.000 toneladas de cinzas produzidas 
na UTE. Em 2016, foram destinadas, aproximadamente, 43.100 toneladas de cinzas geradas na UTE Itaqui 
para reaproveitamento. Dentre os benefícios gerados pelo projeto, destaca-se a redução do envio das cinzas 
para aterros industriais e a redução do uso de outras matérias-primas na produção do cimento. 
 
A Companhia acompanha permanentemente o atendimento das condicionantes das licenças e programas 
ambientais necessários para o desenvolvimento das suas atividades, com foco na sustentabilidade do 
negócio e no uso racional dos recursos naturais. No ano de 2016 foram monitorados constantemente as 
emissões atmosféricas, resíduos sólidos, efluentes e as comunidades do entorno de seus empreendimentos. 
Todos os resultados foram enviados aos órgãos ambientais competentes, firmando o compromisso da 
Companhia com a sustentabilidade e responsabilidade social. 
 
No exercício findo em 2018, a Companhia buscou manter o seu compromisso com a garantia e manutenção 
das licenças e demais autorizações vigentes referentes às suas unidades, atender às exigências da legislação 
e dos órgãos governamentais, melhorar os indicadores de saúde, segurança, meio ambiente e a implantação 
de ações de responsabilidade social e sustentabilidade. Para os novos projetos em E&P, foram obtidas as 
licenças que autorizam as atividades de sísmica terrestre nas áreas da 9ª e 13ª rodada de licitações da ANP, 
e as licenças de instalação para os projetos de desenvolvimento da produção dos campos de Gavião Azul e 
Gavião Caboclo, além da licença de operação para esses campos, possibilitando o primeiro gás na data 
prevista no projeto. O primeiro gás é uma previsão regulatória em contrato, marco do início da produção 
comercial de um campo para a ANP. Possibilitar o primeiro gás na data prevista significa permitir a 
monetização do gás daquele campo. A Eneva conta com uma Gerência Corporativa de HSE e Licenciamento 
Ambiental que acompanha os projetos e apoia as equipes das unidades com o objetivo de garantir o 
cumprimento da legislação e a adoção de padrões e indicadores de HSE. 
 
Outras ações com o potencial de minimizar eventuais impactos socioambientais causados pela atividade da 
Companhia são sustentadas por meio de linhas de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Dentre essas ações 
destaca-se a utilização das cinzas geradas nas usinas de Itaqui e Pecém II para fabricação de cimento. Essa 
ação está em pleno funcionamento, proporcionando diversos benefícios socioambientais e mitigando os 
riscos associados ao aumento de material particulado na atmosfera.  
 

(c) dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de 
royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades 
 
A Companhia e suas controladas dependem, para exercer suas atividades operacionais e conduzir os seus 
negócios, da outorga de autorização, concedida pelo Poder Concedente ou pela ANEEL. Adicionalmente, a 
Companhia necessita das licenças de operação descritas no item 7.5(a) deste Formulário de Referência, as 
quais são emitidas pelo órgão ambiental correspondente. Exceto pelas autorizações e licenças mencionadas 
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acima, a Companhia e suas controladas não dependem de quaisquer outras patentes, marcas, licenças, 
concessões, contratos de royalties para o desenvolvimento de suas atividades.  
 
Para mais informações sobre as marcas, licenças, concessões e franquias da Companhia, ver os itens 9.1 e 
9.2 deste Formulário de Referência.  
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(a) Receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua participação 
na receita líquida total do emissor 
(b) Receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação 
na receita líquida total do emissor 
 (c) Receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida 
total do emissor 

 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia não recebeu receitas provenientes de clientes 
em outros países.  
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A Companhia não sofre quaisquer efeitos relevantes da regulação estrangeira em suas atividades.  
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Além das políticas ambientais descritas no item 7.5(b) deste Formulário de Referência, a Companhia está 
comprometida com o desenvolvimento sustentável local, proporcionando benefícios econômicos, sociais e 
ambientais para todas as partes interessadas nas regiões em que atua. Ao longo do ano de 2018, a 
Companhia cumpriu com todas suas obrigações socioambientais estabelecidas no âmbito do licenciamento 
ambiental de seus ativos, obedecendo a legislação aplicável e as iniciativas de saúde, segurança e meio 
ambiente, focando no aperfeiçoamento de seu Sistema de Gestão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente. 
 
Foi dado seguimento na manutenção dos reassentamentos Vila Canaã e Nova Demanda que contemplam 
juntas, 160 famílias no Maranhão, que vivem da agricultura, pecuária e execução de atividades de 
extrativismo vegetal. O projeto de realocação da Vila Canaã obteve, em 2018, o prêmio de Melhores Práticas 
Sustentáveis do Setor Elétrico, comprovando mais uma vez o nível de excelência da Companhia. 
Adicionalmente, foram desenvolvidas iniciativas voluntárias de investimento social, focadas na melhoria da 
infraestrutura local, educação, saúde, agricultura e cultura. Em 2018 foram destinados cerca de R$ 1,1 
milhões para projetos sociais e de tratamento do câncer de crianças no estado do Ceará por meio das Leis 
de Incentivo, contribuindo desta forma significativamente para melhorar a qualidade de vida das pessoas 
em regiões de atuação da Companhia. 
 
(a) indicar se o emissor divulga informações sociais e ambientais 
 
1. Publica relatório de sustentabilidade ou documento similar? 
 
A Companhia ainda não divulga relatório, visto que a Companhia ainda está em processo de 
desenvolvimento interno de estratégia de sustentabilidade.  
 
2. Tem política de responsabilidade socioambiental? 
 
A Companhia está em processo de desenvolvimento interno de uma política de responsabilidade 
socioambiental, porém já possui uma Política de Sustentabilidade, incluindo aspectos de responsabilidade 
socioambiental. O conteúdo da política pode ser encontrado no site da Companhia (www.eneva.com.br), na 
aba Sustentabilidade. 
 
(b) metodologia seguida na elaboração dessas informações 
 
Não aplicável em relação ao relatório de sustentabilidade, uma vez que a Companhia não divulga relatório 
contendo informações e resultados relacionados às dimensões social, ambiental e de governança 
corporativa. Com relação à política de responsabilidade ambiental, a Companhia realizou uma avaliação 
interna de aspectos e impactos ambientais mais relevantes associados às atividades da Companhia. 
 
(c) indicar se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente 
 
Não aplicável em relação ao relatório de sustentabilidade, uma vez que Companhia não divulga relatório 
contendo informações e resultados relacionados às dimensões social, ambiental e de governança 
corporativa. Com relação à política de sustentabilidade, a Companhia não submete as informações a revisão 
ou auditoria de entidade independente. 
 
(d) página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas 
informações 
 
Não aplicável, uma vez que Companhia não divulga relatório contendo informações e resultados relacionados 
às dimensões social, ambiental e de governança corporativa. O conteúdo da política pode ser encontrado 
no site da Companhia (www.eneva.com.br), na aba Sustentabilidade. 
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(i) Responsabilidade Social  
 
A Companhia busca permanentemente integrar as suas atividades de geração de energia e exploração e 
produção de petróleo e gás natural ao desenvolvimento econômico, preservação ambiental e bem-estar das 
comunidades onde atua. Nessa linha, a Companhia desenvolve diversas iniciativas voluntárias com foco no 
desenvolvimento da infraestrutura local, educação, saúde, saneamento básico, segurança pública e 
transporte e na qualificação da produção de comunidades rurais, dentre elas: 
 
• Projeto Escola Digna: apoio ao Projeto Escola Digna, do Governo do Estado do Maranhão, que tem 
o objetivo de substituir escolas de taipa por unidades de ensino com estrutura e mobiliário adequados, 
melhorando os índices educacionais do estado. 
 
• Poço de captação de água no município de Santo Antônio dos Lopes: construção de um poço 
profundo para melhorar condições de abastecimento de água da população de Santo Antônio dos Lopes. 
 
• Posto Policial e sede da Polícia Militar: o projeto contemplou construção de estruturas do prédio 
que abriga a delegacia regional e a sede da Polícia Militar de Santo Antônio dos Lopes para melhorar a 
segurança pública da região. 
 
• Doação de equipamentos hospitalares: parceria com a prefeitura de Capinzal do Norte para doação 
de equipamentos hospitalares ao Hospital São José, principal unidade de atendimento médico e de 
emergências local. 
 
• Pista de Pouso em Presidente Dutra: a pista é utilizada pela Secretaria Estadual de Segurança 
Pública e pelo Centro Tático Aéreo do Maranhão, com voos de combate à criminalidade e ao desmatamento 
na região. 
 
• Reassentamento de Comunidades em Parnaíba e Itaqui: reassentamento voluntário das 
comunidades de Demanda, em Santo Antônio dos Lopes/MA, e Comunidade Vila Madureira em Itaqui, com 
de apoio financeiro e fomento ao desenvolvimento econômico da população reassentada. 
 
(ii) Relatório de Reservas 
 
A Parnaíba Gás Natural S.A. (“PGN”), incorporada pela Companhia em 28 de dezembro de 2018, contratou 
a Gaffney, Cline & Associates (“GCA”), empresa independente de certificação de recursos e reservas no 
setor de petróleo e gás natural, para elaborar um relatório independente de reservas, denominado “Relatório 
Executivo de Auditoria das Reservas de Gás Natural dos Campos nos quais a PGN detinha participação, na 
Bacia de Parnaíba, Brasil, referente a 31 de dezembro de 2018 (“Relatório GCA”). O Relatório GCA foi 
elaborado e emitido pela GCA em 9 de janeiro de 2019.  

 
A PGN operava e detinha 100% de participação em 8 (oito) campos de gás localizados em terra na Bacia 
do Parnaíba e 1 (um) campo na Bacia do Amazonas, Brasil.  
 
O Relatório GCA se refere única e exclusivamente ao objeto definido no escopo de trabalho da proposta de 
serviços celebrada entre as partes e em revisões acordadas posteriormente e está condicionado às premissas 
abaixo descritas. O Relatório GCA deverá ser considerado em sua totalidade e somente deverá ser utilizado 
para os fins a que se destina. 
 
Os nove campos da Companhia considerados no Relatório GCA são:  
 
• Gavião Real (GVR)  
• Gavião Azul (GVA)  
• Gavião Branco (GVB) (O campo de Gavião Branco Sudeste foi incorporado à área do campo de Gavião 
Branco pela ANP em 2016) 

• Gavião Branco Norte (GVBN)  
• Gavião Caboclo (GVC)  
• Gavião Vermelho (GVV)  
• Gavião Preto (GVP) 
• Gavião Tesoura (GVTE) 
• Azulão (AZU)  
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7.9 - Outras informações relevantes 

 

Com base nas informações técnicas e outras informações disponibilizadas para a GCA sobre estes ativos, a 
GCA apresentou, no Relatório GCA, o demonstrativo de reservas na Tabela 1 abaixo. 

 
Tabela 1: Volumes Certificados de Reservas de Gás Natural,  

Bacia do Parnaíba e Bacia do Amazonas 
(em 31 de dezembro de 2018) 

 
Classificação das 

Reservas 
Reservas de Gás 

Bacia do Parnaíba 
(100% WI) (Bm3) 

Reservas de Gás 
Bacia do Amazonas 
(100%WI) (Bm³) 

Reservas de Gás 
Total ENEVA 

(100%WI) (Bm³) 
(1P) 

Desenvolvidas  

Não desenvolvidas 

18,9 
13,2 

5,8 

3,0 
- 

3,0 

21,9 
13,2 
8,7 

(2P) 
Desenvolvidas 

Não Desenvolvidas 

21,4 
15,0 
6,4 

3,6 
- 

3,6 

25,0 
15,0 

10,0 
(3P) 24,1 4,4 28,4 

 
Os volumes de gás natural foram contabilizados em bilhões (109) de metros cúbicos nas condições padrão 
de 1 Atmosfera e 15,6 °C. Os volumes de reserva correspondem ao gás para venda, após a utilização de 
2% do gás produzido como combustível e consumo interno.  
 
Os volumes de hidrocarboneto líquido a serem recuperados durante o processo de separação no campo são 
quantidades muito reduzidas e não serão reportados.  
 
O artigo 47 da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, prevê que “...Os royalties serão pagos mensalmente, 
em moeda nacional a partir da data de início da produção comercial de cada campo, em montante 
correspondente a dez por cento da produção de petróleo ou gás natural...” e, portanto, royalties (10%) são 
tratados mais como deduções de caixa do que como uma redução de volumes.  
 
Avaliação das Reservas  
 
As reservas brutas dos campos foram estimadas como os volumes brutos dos campos até o término dos 
contratos de gás no final de 2036, líquidos do consumo de 2% e sujeitos às considerações do Teste de 
Limite Econômico (ELT). A PGN detém 100% de participação em todos os campos.  
 
A auditoria, iniciada em 15 de novembro de 2018, foi feita com base nas estimativas de reservas e em 
outras informações fornecidas pela PGN à GCA, e incluiu os testes, procedimentos e ajustes que foram 
considerados necessários. Todas as questões que surgiram durante o processo de auditoria foram resolvidas 
a contento da GCA.  
 
Os testes econômicos dos volumes de reservas de 31 de dezembro de 2018 foram baseados nos preços de 
gás fornecidos pela PGN, que são baseados em estimativas de preço de referência da ANP.  
 
Investimentos futuros foram obtidos dos planos de desenvolvimento preparados pela PGN para os campos 
auditados. Dados de histórico recente de despesas operacionais foram utilizados como base para as 
projeções dos custos operacionais. Foram aplicados nos preços e custos os devidos ajustes relativos à 
inflação do dólar. A GCA confirma que a PGN projetou investimentos de capital e despesas operacionais 
suficientes para produzir economicamente os volumes projetados.  
 
Na opinião da GCA, as estimativas de volume recuperável total de gás remanescente em 31 de dezembro 
de 2018 são, em sua totalidade, razoáveis e a categorização das reservas está adequada e consistente com 
as definições de reservas e recursos do Petroleum Resources Management System (PRMS), aprovado pela 
Society of Petroleum Engineers, World Petroleum Council, American Association of Petroleum Geologists e 
Society of Petroleum Evaluation Engineers em março de 2007.  
 
A GCA concluiu que as metodologias empregadas pela PGN para inferir as estimativas de reservas são 
adequadas e que a qualidade das informações utilizadas e a profundidade e o rigor do processo de estimativa 
das reservas são adequados.  
 
Outras Informações 
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7.9 - Outras informações relevantes 

 

Ressalta-se que o Relatório GCA e os relatórios da GCA referentes a períodos anteriores estão disponíveis 
para consulta no website www.ri.eneva.com.br e no website da Comissão de Valores Mobiliário. 
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8.1 - Negócios extraordinários 

 

 
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 

 
 Aumento de Capital Social por meio de Acordos de Subscrição na Parnaíba Gás Natural. 

Em 24 de março de 2016, foram celebrados acordos entre a Companhia e Cambuhy FIP e entre a 
Companhia e a OGX, sujeitos a determinadas condições suspensivas, segundo os quais a 
Companhia se comprometeu a promover aumento de capital, para subscrição privada pelo 
Cambuhy FIP e pela OGX, mediante a contribuição da totalidade de suas participações acionárias 
na Parnaíba Gás Natural e da totalidade das debêntures conversíveis da 3ª e 4ª emissões de 
debêntures da Parnaíba Gás Natural detidas pelo Cambuhy FIP, no valor de R$1,15 bilhão. Em 3 
de outubro de 2016, foram concluídos os acordos celebrados pela Companhia e Cambuhy FIP, e 
pela Companhia e OGX (“Acordos de Subscrição”). Com essa operação, a Companhia passou a 
deter 100% do capital social total da Parnaíba Gás Natural, tornando-se uma empresa integrada 
de energia, pioneira na implementação do modelo reservoir-to-wire no País, exercendo duas 
atividades distintas e complementares de geração de energia e exploração e produção de petróleo 
e gás natural. Adicionalmente, os litígios judiciais e arbitrais envolvendo interesses da Companhia 
e/ou de suas subsidiárias, de um lado, e da Parnaíba Gás Natural, de outro, foram encerrados, por 
meio da homologação de acordos judiciais. 

 
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 
 
Não houve no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, aquisição ou alienação de qualquer 
ativo relevante que não se enquadre como operação normal nos negócios da Companhia. 
 
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 
 
Não houve no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, aquisição ou alienação de qualquer 
ativo relevante que não se enquadre como operação normal nos negócios da Companhia. 
 
Exercício social corrente (2019) 
 
Não houve no exercício social corrente, aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se 
enquadre como operação normal nos negócios da Companhia. 
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor 

 

 
 
Com a homologação do aumento de capital em 3 de outubro de 2016, a Companhia passou a deter 100% 
de participação na Parnaíba Gás Natural, aumentando sua exposição no negócio de exploração e produção 
de gás natural. Com esta aquisição, a condução dos negócios da Companhia foi modificada passando de 
uma Companhia de geração de energia com fontes diversificadas, para uma Companhia integrada de energia 
com o segmento de geração e o segmento de exploração e produção de petróleo e gás natural e foco na 
expansão do modelo reservoir-to-wire. 
 
Em 28 de dezembro de 2018, a Companhia incorporou a Parnaíba Gás Natural visando a redução de custos 
decorrentes de atividades administrativas, de obrigações acessórias e a racionalização da estrutura societária 
e corporativa do grupo.  
 
Salvo pelo acima exposto, nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 e no 
exercício social corrente, não houve qualquer alteração significativa na forma de condução dos negócios da 
Companhia.  
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais

 

 

 
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 e no exercício social corrente, 
não há qualquer contrato relevante celebrado pela Companhia ou suas controladas que não seja diretamente 
relacionado com suas atividades operacionais.  
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8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord. 

 

 
Não há outra informação relevante que não tenha sido mencionada nos demais itens deste Formulário de 
Referência. 
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

 

 

 
 
As informações acerca dos bens do ativo não circulante relevantes da Companhia encontram-se nos itens 9.1(a), 9.1(b) e 9.1(c) deste Formulário de Referência. 
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Direito de Uso (Concessão/Permissão) da Itaqui Geração de Energia S.A. Brasil MA São Luís Arrendada

Móveis e Utensílios da Itaqui Geração de Energia S.A Brasil MA São Luís Própria

Linha e subestação da Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A. Brasil MA Santo Antonio dos Lopes Própria

Linha e subestação da Itaqui Geração de Energia S.A. Brasil MA São Luís Própria

Máquinas e equipamentos da Itaqui Geração de Energia S.A. Brasil MA São Luís Própria

Edificações Obras e benfeitorias da Itaqui Geração de Energia S.A. Brasil MA São Luís Própria

Terreno da UTE Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A. Brasil MA Santo Antonio dos Lopes Própria

Direito de Uso da Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A.(Outorgas) Brasil MA Santo Antonio dos Lopes Própria

Linha e subestação da Parnaíba II Geração de Energia S.A. Brasil MA Santo Antonio dos Lopes Própria

Máquinas e equipamentos da Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A. Brasil MA Santo Antonio dos Lopes Própria

Edificações Obras benfeitorias da Parnaíba Geração e Comercialização de Energia Brasil MA Santo Antonio dos Lopes Própria

Móveis e Utensílio Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A. Brasil MA Santo Antonio dos Lopes Própria

Máquinas e equipamentos da Parnaíba II Geração de Energia S.A. Brasil MA Santo Antonio dos Lopes Própria

Móveis e Utensílio da Parnaíba II Geração de Energia S.A. Brasil MA Santo Antonio dos Lopes Própria

Concessões e outorgas – Eneva S.A. Brasil RJ Rio de Janeiro Própria

Parnaíba II (Concessão/Permissão de uso de terreno p/ passagem da adutora) Brasil MA Santo Antonio dos Lopes Arrendada

Terreno da Itaqui Geração de Energia S.A. Brasil MA São Luís Própria

Edificações Obras e benfeitorias da Parnaíba II Geração de Energia S.A. Brasil MA Santo Antonio dos Lopes Própria

Equipamento de Informática e Telecomunicação da Eneva S.A. Brasil RJ Rio de Janeiro Própria

Máquinas e equipamentos da Amapari Energia S.A. Brasil AP Amapari Própria

Edificações Obras e benfeitorias da Amapari Energia S.A. Brasil AP Amapari Própria

Linha e subestação da Amapari Energia S.A. Brasil AP Amapari Própria

Edificações Obras e benfeitorias Tauá Geração de Energia Ltda. Brasil CE Tauá Própria

Máquinas e equipamentos da Tauá Geração de Energia Ltda. Brasil CE Tauá Própria

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados

Descrição do bem do ativo imobilizado País de localização UF de localização Município de localização Tipo de propriedade
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Marcas Marca nominativa 
MPX / NCL (9) 39 / nº 
900567902

28.06.2021 No âmbito administrativo, os eventos que podem causar a perda 
dos direitos relativos a tais marcas são: (i) expiração do prazo 
de vigência, sem o devido e tempestivo pagamento das taxas 
oficiais para renovação; (ii) renúncia do direito, pela Companhia, 
que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou 
serviços assinalados pela marca; (iii) caducidade do registro, 
decorrente da não utilização injustificada da marca; (iv) 
utilização da marca com modificação significativa que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante 
do certificado de registro, por período igual ou superior a cinco 
anos, contados da data da concessão do registro, ou (v) 
declaração de nulidade do registro, obtido por terceiros depois 
do êxito em processo administrativo. No âmbito judicial, embora 
sejamos titulares do registro de nossas marcas, terceiros podem 
alegar que estamos violando direitos de propriedade intelectual 
e, eventualmente, obter êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
De todo modo, a Companhia entende que a perda 
de tais marcas não acarretará um efeito 
substancialmente adverso às suas operações e 
condição financeira.

Marcas Marca mista Eneva / 
NCL (10) 35 / nº 
906736528

07.06.2026 No âmbito administrativo, os eventos que podem causar a perda 
dos direitos relativos a tais marcas são: (i) expiração do prazo 
de vigência, sem o devido e tempestivo pagamento das taxas 
oficiais para renovação; (ii) renúncia do direito, pela Companhia, 
que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou 
serviços assinalados pela marca; (iii) caducidade do registro, 
decorrente da não utilização injustificada da marca; (iv) 
utilização da marca com modificação significativa que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante 
do certificado de registro, por período igual ou superior a cinco 
anos, contados da data da concessão do registro, ou (v) 
declaração de nulidade do registro, obtido por terceiros depois 
do êxito em processo administrativo. No âmbito judicial, embora 
sejamos titulares do registro de nossas marcas, terceiros podem 
alegar que estamos violando direitos de propriedade intelectual 
e, eventualmente, podem vir a obter êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
De todo modo, a Companhia entende que a perda 
de tais marcas não acarretará um efeito 
substancialmente adverso às suas operações e 
condição financeira.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos

PÁGINA: 187 de 464

Formulário de Referência - 2019 - ENEVA S.A Versão : 11



Marcas Marca mista Eneva / 
NCL (10) 42 / nº 
906736765

07.06.2026 No âmbito administrativo, os eventos que podem causar a perda 
dos direitos relativos a tais marcas são: (i) expiração do prazo 
de vigência, sem o devido e tempestivo pagamento das taxas 
oficiais para renovação; (ii) renúncia do direito, pela Companhia, 
que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou 
serviços assinalados pela marca; (iii) caducidade do registro, 
decorrente da não utilização injustificada da marca; (iv) 
utilização da marca com modificação significativa que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante 
do certificado de registro, por período igual ou superior a cinco 
anos, contados da data da concessão do registro, ou (v) 
declaração de nulidade do registro, obtido por terceiros depois 
do êxito em processo administrativo. No âmbito judicial, embora 
sejamos titulares do registro de nossas marcas, terceiros podem 
alegar que estamos violando direitos de propriedade intelectual 
e, eventualmente, obter êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
De todo modo, a Companhia entende que a perda 
de tais marcas não acarretará um efeito 
substancialmente adverso às suas operações e 
condição financeira.

Marcas Marca mista Eneva / 
NCL (10) 39 / nº 
906736587

07.06.2026 No âmbito administrativo, os eventos que podem causar a perda 
dos direitos relativos a tais marcas são: (i) expiração do prazo 
de vigência, sem o devido e tempestivo pagamento das taxas 
oficiais para renovação; (ii) renúncia do direito, pela Companhia, 
que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou 
serviços assinalados pela marca; (iii) caducidade do registro, 
decorrente da não utilização injustificada da marca; (iv) 
utilização da marca com modificação significativa que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante 
do certificado de registro, por período igual ou superior a cinco 
anos, contados da data da concessão do registro, ou (v) 
declaração de nulidade do registro, obtido por terceiros depois 
do êxito em processo administrativo. No âmbito judicial, embora 
sejamos titulares do registro de nossas marcas, terceiros podem 
alegar que estamos violando direitos de propriedade intelectual 
e, eventualmente, obter êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
De todo modo, a Companhia entende que a perda 
de tais marcas não acarretará um efeito 
substancialmente adverso às suas operações e 
condição financeira.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas Marca mista Eneva / 
NCL (10) 42 / nº 
906472504

24.05.2026 No âmbito administrativo, os eventos que podem causar a perda 
dos direitos relativos a tais marcas são: (i) expiração do prazo 
de vigência, sem o devido e tempestivo pagamento das taxas 
oficiais para renovação; (ii) renúncia do direito, pela Companhia, 
que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou 
serviços assinalados pela marca; (iii) caducidade do registro, 
decorrente da não utilização injustificada da marca; (iv) 
utilização da marca com modificação significativa que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante 
do certificado de registro, por período igual ou superior a cinco 
anos, contados da data da concessão do registro, ou (v) 
declaração de nulidade do registro, obtido por terceiros depois 
do êxito em processo administrativo. No âmbito judicial, embora 
sejamos titulares do registro de nossas marcas, terceiros podem 
alegar que estamos violando direitos de propriedade intelectual 
e, eventualmente, obter êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
De todo modo, a Companhia entende que a perda 
de tais marcas não acarretará um efeito 
substancialmente adverso às suas operações e 
condição financeira.

Marcas Marca mista Eneva / 
NCL (10) 40 / nº 
906736730

07.06.2026 No âmbito administrativo, os eventos que podem causar a perda 
dos direitos relativos a tais marcas são: (i) expiração do prazo 
de vigência, sem o devido e tempestivo pagamento das taxas 
oficiais para renovação; (ii) renúncia do direito, pela Companhia, 
que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou 
serviços assinalados pela marca; (iii) caducidade do registro, 
decorrente da não utilização injustificada da marca; (iv) 
utilização da marca com modificação significativa que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante 
do certificado de registro, por período igual ou superior a cinco 
anos, contados da data da concessão do registro, ou (v) 
declaração de nulidade do registro, obtido por terceiros depois 
do êxito em processo administrativo. No âmbito judicial, embora 
sejamos titulares do registro de nossas marcas, terceiros podem 
alegar que estamos violando direitos de propriedade intelectual 
e, eventualmente, obter êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
De todo modo, a Companhia entende que a perda 
de tais marcas não acarretará um efeito 
substancialmente adverso às suas operações e 
condição financeira.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos

PÁGINA: 189 de 464

Formulário de Referência - 2019 - ENEVA S.A Versão : 11



Marcas Marca mista Eneva / 
NCL (10) 35 / nº 
906472474

24.05.2026 No âmbito administrativo, os eventos que podem causar a perda 
dos direitos relativos a tais marcas são: (i) expiração do prazo 
de vigência, sem o devido e tempestivo pagamento das taxas 
oficiais para renovação; (ii) renúncia do direito, pela Companhia, 
que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou 
serviços assinalados pela marca; (iii) caducidade do registro, 
decorrente da não utilização injustificada da marca; (iv) 
utilização da marca com modificação significativa que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante 
do certificado de registro, por período igual ou superior a cinco 
anos, contados da data da concessão do registro, ou (v) 
declaração de nulidade do registro, obtido por terceiros depois 
do êxito em processo administrativo. No âmbito judicial, embora 
sejamos titulares do registro de nossas marcas, terceiros podem 
alegar que estamos violando direitos de propriedade intelectual 
e, eventualmente, obter êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
De todo modo, a Companhia entende que a perda 
de tais marcas não acarretará um efeito 
substancialmente adverso às suas operações e 
condição financeira.

Marcas Marca mista Eneva / 
NCL (10) 39 / nº 
906479720

24.05.2026 No âmbito administrativo, os eventos que podem causar a perda 
dos direitos relativos a tais marcas são: (i) expiração do prazo 
de vigência, sem o devido e tempestivo pagamento das taxas 
oficiais para renovação; (ii) renúncia do direito, pela Companhia, 
que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou 
serviços assinalados pela marca; (iii) caducidade do registro, 
decorrente da não utilização injustificada da marca; (iv) 
utilização da marca com modificação significativa que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante 
do certificado de registro, por período igual ou superior a cinco 
anos, contados da data da concessão do registro, ou (v) 
declaração de nulidade do registro, obtido por terceiros depois 
do êxito em processo administrativo. No âmbito judicial, embora 
sejamos titulares do registro de nossas marcas, terceiros podem 
alegar que estamos violando direitos de propriedade intelectual 
e, eventualmente, obter êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
De todo modo, a Companhia entende que a perda 
de tais marcas não acarretará um efeito 
substancialmente adverso às suas operações e 
condição financeira.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas Pedido nº 904978443 
para a marca mista 
SYNERGY / NCL (10) 
35

N/A Pedidos de registro de marca constituem mera expectativa de 
direito, embora a Lei da Propriedade Industrial já assegure ao 
depositante alguns direitos a partir do momento do depósito do 
pedido junto ao INPI, como os direitos de ceder o pedido de 
registro, de licenciar o uso da marca e de zelar pela sua 
integridade material ou reputação.

Não há como quantificar o impacto. A não 
concessão dos direitos sobre as marcas implica a 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades. De todo modo, a 
Companhia entende que a perda de tais marcas 
não acarretará um efeito substancialmente 
adverso às suas operações e condição financeira.

Marcas Marca mista 
PARNAÍBA GÁS 
NATURAL / NCL (10) 
04 / nº 908226063

20.06.2027 No âmbito administrativo, os eventos que podem causar a perda 
dos direitos relativos a tais marcas são: (i) expiração do prazo 
de vigência, sem o devido e tempestivo pagamento das taxas 
oficiais para renovação; (ii) renúncia do direito, pela Companhia, 
que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou 
serviços assinalados pela marca; (iii) caducidade do registro, 
decorrente da não utilização injustificada da marca; (iv) 
utilização da marca com modificação significativa que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante 
do certificado de registro, por período igual ou superior a cinco 
anos, contados da data da concessão do registro, ou (v) 
declaração de nulidade do registro, obtido por terceiros depois 
do êxito em processo administrativo. No âmbito judicial, embora 
sejamos titulares do registro de nossas marcas, terceiros podem 
alegar que estamos violando direitos de propriedade intelectual 
e, eventualmente, obter êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
De todo modo, a Companhia entende que a perda 
de tais marcas não acarretará um efeito 
substancialmente adverso às suas operações e 
condição financeira.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas Pedido nº 906472059 
para a marca mista 
VEGA ENERGIA / NCL 
(10) 40

N/A Pedidos de registro de marca constituem mera expectativa de 
direito, embora a Lei da Propriedade Industrial já assegure ao 
depositante alguns direitos a partir do momento do depósito do 
pedido junto ao INPI, como os direitos de ceder o pedido de 
registro, de licenciar o uso da marca e de zelar pela sua 
integridade material ou reputação.

Não há como quantificar o impacto. A não 
concessão dos direitos sobre as marcas implica a 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades. De todo modo, a 
Companhia entende que a perda de tais marcas 
não acarretará um efeito substancialmente 
adverso às suas operações e condição financeira.

Marcas Pedido nº 906472369 
para a marca mista 
VEGA ENERGIA / NCL 
(10) 39

N/A Pedidos de registro de marca constituem mera expectativa de 
direito, embora a Lei da Propriedade Industrial já assegure ao 
depositante alguns direitos a partir do momento do depósito do 
pedido junto ao INPI, como os direitos de ceder o pedido de 
registro, de licenciar o uso da marca e de zelar pela sua 
integridade material ou reputação.

Não há como quantificar o impacto. A não 
concessão dos direitos sobre as marcas implica a 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades. De todo modo, a 
Companhia entende que a perda de tais marcas 
não acarretará um efeito substancialmente 
adverso às suas operações e condição financeira.

Marcas Pedido nº 906471923 
para a marca mista 
VEGA ENERGIA / NCL 
(10) 35

N/A Pedidos de registro de marca constituem mera expectativa de 
direito, embora a Lei da Propriedade Industrial já assegure ao 
depositante alguns direitos a partir do momento do depósito do 
pedido junto ao INPI, como os direitos de ceder o pedido de 
registro, de licenciar o uso da marca e de zelar pela sua 
integridade material ou reputação.

Não há como quantificar o impacto. A não 
concessão dos direitos sobre as marcas implica a 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades. De todo modo, a 
Companhia entende que a perda de tais marcas 
não acarretará um efeito substancialmente 
adverso às suas operações e condição financeira.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas Marca mista 
PARNAÍBA GÁS 
NATURAL / NCL (10) 
35 / nº 908226071

20.06.2027 No âmbito administrativo, os eventos que podem causar a perda 
dos direitos relativos a tais marcas são: (i) expiração do prazo 
de vigência, sem o devido e tempestivo pagamento das taxas 
oficiais para renovação; (ii) renúncia do direito, pela Companhia, 
que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou 
serviços assinalados pela marca; (iii) caducidade do registro, 
decorrente da não utilização injustificada da marca; (iv) 
utilização da marca com modificação significativa que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante 
do certificado de registro, por período igual ou superior a cinco 
anos, contados da data da concessão do registro, ou (v) 
declaração de nulidade do registro, obtido por terceiros depois 
do êxito em processo administrativo. No âmbito judicial, embora 
sejamos titulares do registro de nossas marcas, terceiros podem 
alegar que estamos violando direitos de propriedade intelectual 
e, eventualmente, obter êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
De todo modo, a Companhia entende que a perda 
de tais marcas não acarretará um efeito 
substancialmente adverso às suas operações e 
condição financeira.

Marcas Pedido nº 906472385 
para a marca mista 
VEGA ENERGIA / NCL 
(10) 42

N/A Pedidos de registro de marca constituem mera expectativa de 
direito, embora a Lei da Propriedade Industrial já assegure ao 
depositante alguns direitos a partir do momento do depósito do 
pedido junto ao INPI, como os direitos de ceder o pedido de 
registro, de licenciar o uso da marca e de zelar pela sua 
integridade material ou reputação.

Não há como quantificar o impacto. A não 
concessão dos direitos sobre as marcas implica a 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades. De todo modo, a 
Companhia entende que a perda de tais marcas 
não acarretará um efeito substancialmente 
adverso às suas operações e condição financeira.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Concessões Contrato de concessão 
nº 48610.001414/2008-
60 referente ao bloco 
PN-T-48

27 anos Descumprimento pelo concessionário de qualquer uma de suas 
obrigações estabelecidas no contrato de concessão. O prazo é 
de 27 de anos a contar da declaração de comercialidade.

A perda dos direitos de exploração e 
desenvolvimento de Óleo e Gás Natural da 
concessão pode comprometer o fluxo de caixa 
futuro da Companhia, sujeitando ainda a 
Companhia a possíveis sanções e penalidades 
aplicáveis por parte da ANP e por eventuais 
indenizações devidas a agência reguladora e 
terceiros.

Marcas Marca mista 
PARNAÍBA GÁS 
NATURAL / NCL (10) 
37 / nº 908226098

27.06.2027 No âmbito administrativo, os eventos que podem causar a perda 
dos direitos relativos a tais marcas são: (i) expiração do prazo 
de vigência, sem o devido e tempestivo pagamento das taxas 
oficiais para renovação; (ii) renúncia do direito, pela Companhia, 
que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou 
serviços assinalados pela marca; (iii) caducidade do registro, 
decorrente da não utilização injustificada da marca; (iv) 
utilização da marca com modificação significativa que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante 
do certificado de registro, por período igual ou superior a cinco 
anos, contados da data da concessão do registro, ou (v) 
declaração de nulidade do registro, obtido por terceiros depois 
do êxito em processo administrativo. No âmbito judicial, embora 
sejamos titulares do registro de nossas marcas, terceiros podem 
alegar que estamos violando direitos de propriedade intelectual 
e, eventualmente, obter êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
De todo modo, a Companhia entende que a perda 
de tais marcas não acarretará um efeito 
substancialmente adverso às suas operações e 
condição financeira.

Concessões Contrato de concessão 
nº 48610.001415/2008-
12 referente ao bloco 
PN-T-49.

27 anos Descumprimento pelo concessionário de qualquer uma de suas 
obrigações estabelecidas no contrato de concessão. O prazo é 
de 27 de anos a contar da declaração de comercialidade.

A perda dos direitos de exploração e 
desenvolvimento de Óleo e Gás Natural da 
concessão pode comprometer o fluxo de caixa 
futuro da Companhia, sujeitando ainda a 
Companhia a possíveis sanções e penalidades 
aplicáveis por parte da ANP e por eventuais 
indenizações devidas a agência reguladora e 
terceiros.

Concessões Contrato de concessão 
para exploração, nº 
48610.001417/2008-01 
referente ao bloco PN-
T-67.

27 anos Descumprimento pelo concessionário de qualquer uma de suas 
obrigações estabelecidas no contrato de concessão. O prazo é 
de 27 de anos a contar da declaração de comercialidade.

A perda dos direitos de exploração e 
desenvolvimento de Óleo e Gás Natural da 
concessão pode comprometer o fluxo de caixa 
futuro da Companhia, sujeitando ainda a 
Companhia a possíveis sanções e penalidades 
aplicáveis por parte da ANP e por eventuais 
indenizações devidas a agência reguladora e 
terceiros.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Concessões Contrato de concessão 
nº 48610.001420/2008-
17 referente ao bloco 
PN-T-85.

27 anos Descumprimento pelo concessionário de qualquer uma de suas 
obrigações estabelecidas no contrato de concessão. O prazo é 
de 27 de anos a contar da declaração de comercialidade.

A perda dos direitos de exploração e 
desenvolvimento de Óleo e Gás Natural da 
concessão pode comprometer o fluxo de caixa 
futuro da Companhia, sujeitando ainda a 
Companhia a possíveis sanções e penalidades 
aplicáveis por parte da ANP e por eventuais 
indenizações devidas a agência reguladora e 
terceiros.

Concessões Contrato de concessão 
nº 48610.001418/2008-
48 referente ao bloco 
PN-T-68.

27 anos Descumprimento pelo concessionário de qualquer uma de suas 
obrigações estabelecidas no contrato de concessão. O prazo é 
de 27 de anos a contar da declaração de comercialidade.

A perda dos direitos de exploração e 
desenvolvimento de Óleo e Gás Natural da 
concessão pode comprometer o fluxo de caixa 
futuro da Companhia, sujeitando ainda a 
Companhia a possíveis sanções e penalidades 
aplicáveis por parte da ANP e por eventuais 
indenizações devidas a agência reguladora e 
terceiros.

Concessões Contrato de concessão 
nº 48610.010796/2015-
41 referente ao bloco 
PN-T-84.

27 anos Descumprimento pelo concessionário de qualquer uma de suas 
obrigações estabelecidas no contrato de concessão. O prazo é 
de 27 de anos a contar da declaração de comercialidade.

A perda dos direitos de exploração e 
desenvolvimento de Óleo e Gás Natural da 
concessão pode comprometer o fluxo de caixa 
futuro da Companhia, sujeitando ainda a 
Companhia a possíveis sanções e penalidades 
aplicáveis por parte da ANP e por eventuais 
indenizações devidas a agência reguladora e 
terceiros.

Concessões Contrato de concessão 
nº 48610.010795/2015-
05 referente ao bloco 
PN-T-69.

27 anos Descumprimento pelo concessionário de qualquer uma de suas 
obrigações estabelecidas no contrato de concessão. O prazo é 
de 27 de anos a contar da declaração de comercialidade.

A perda dos direitos de exploração e 
desenvolvimento de Óleo e Gás Natural da 
concessão pode comprometer o fluxo de caixa 
futuro da Companhia, sujeitando ainda a 
Companhia a possíveis sanções e penalidades 
aplicáveis por parte da ANP e por eventuais 
indenizações devidas a agência reguladora e 
terceiros.

Concessões Contrato de concessão 
nº 48610.001413/2008-
15 referente ao bloco 
PN-T-102

27 anos Descumprimento pelo concessionário de qualquer uma de suas 
obrigações estabelecidas no contrato de concessão. O prazo é 
de 27 de anos a contar da declaração de comercialidade.

A perda dos direitos de exploração e 
desenvolvimento de Óleo e Gás Natural da 
concessão pode comprometer o fluxo de caixa 
futuro da Companhia, sujeitando ainda a 
Companhia a possíveis sanções e penalidades 
aplicáveis por parte da ANP e por eventuais 
indenizações devidas a agência reguladora e 
terceiros.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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Concessões Contrato de concessão 
nº 48610.010802/2015-
61 referente ao bloco 
PN-T-163.

27 anos Descumprimento pelo concessionário de qualquer uma de suas 
obrigações estabelecidas no contrato de concessão. O prazo é 
de 27 de anos a contar da declaração de comercialidade.

A perda dos direitos de exploração e 
desenvolvimento de Óleo e Gás Natural da 
concessão pode comprometer o fluxo de caixa 
futuro da Companhia, sujeitando ainda a 
Companhia a possíveis sanções e penalidades 
aplicáveis por parte da ANP e por eventuais 
indenizações devidas a agência reguladora e 
terceiros.

Concessões Contrato de concessão 
nº 48610.010797/2015-
96 referente ao bloco 
PN-T-87.

27 anos Descumprimento pelo concessionário de qualquer uma de suas 
obrigações estabelecidas no contrato de concessão. O prazo é 
de 27 de anos a contar da declaração de comercialidade.

A perda dos direitos de exploração e 
desenvolvimento de Óleo e Gás Natural da 
concessão pode comprometer o fluxo de caixa 
futuro da Companhia, sujeitando ainda a 
Companhia a possíveis sanções e penalidades 
aplicáveis por parte da ANP e por eventuais 
indenizações devidas a agência reguladora e 
terceiros.

Concessões Contrato de concessão 
nº 48610.010799/2015-
85 referente ao bloco 
PN-T-146.

27 anos Descumprimento pelo concessionário de qualquer uma de suas 
obrigações estabelecidas no contrato de concessão. O prazo é 
de 27 de anos a contar da declaração de comercialidade.

A perda dos direitos de exploração e 
desenvolvimento de Óleo e Gás Natural da 
concessão pode comprometer o fluxo de caixa 
futuro da Companhia, sujeitando ainda a 
Companhia a possíveis sanções e penalidades 
aplicáveis por parte da ANP e por eventuais 
indenizações devidas a agência reguladora e 
terceiros.

Concessões Contrato de concessão 
nº 48610.010793/2015-
16 referente ao bloco 
PN-T-103.

27 anos Descumprimento pelo concessionário de qualquer uma de suas 
obrigações estabelecidas no contrato de concessão. O prazo é 
de 27 de anos a contar da declaração de comercialidade.

A perda dos direitos de exploração e 
desenvolvimento de Óleo e Gás Natural da 
concessão pode comprometer o fluxo de caixa 
futuro da Companhia, sujeitando ainda a 
Companhia a possíveis sanções e penalidades 
aplicáveis por parte da ANP e por eventuais 
indenizações devidas a agência reguladora e 
terceiros.

Concessões Contrato de concessão 
nº 48610.010792/2015-
63 referente ao bloco 
PN-T-101.

27 anos Descumprimento pelo concessionário de qualquer uma de suas 
obrigações estabelecidas no contrato de concessão. O prazo é 
de 27 de anos a contar da declaração de comercialidade.

A perda dos direitos de exploração e 
desenvolvimento de Óleo e Gás Natural da 
concessão pode comprometer o fluxo de caixa 
futuro da Companhia, sujeitando ainda a 
Companhia a possíveis sanções e penalidades 
aplicáveis por parte da ANP e por eventuais 
indenizações devidas a agência reguladora e 
terceiros.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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Nome de domínio na internet www.pgnsa.com.br 26.11.2023 A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i) 
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, 
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, 
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou 
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da 
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial ou decisão 
administrativa no âmbito do SACI-Adm; e (v) por expressa 
solicitação do requerente do registro do domínio.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo, 
contudo, que com a perda do nome de domínio, 
este poderá ser registrado por terceiros.

Nome de domínio na internet www.eneva.com.br 11.07.2024 A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i) 
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, 
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, 
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou 
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da 
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial ou decisão 
administrativa no âmbito do SACI-Adm; e (v) por expressa 
solicitação do requerente do registro do domínio.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo, 
contudo, que com a perda do nome de domínio, 
este poderá ser registrado por terceiros.

Nome de domínio na internet www.gasparnaiba.com.
br

28.01.2024 A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i) 
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, 
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, 
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou 
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da 
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial ou decisão 
administrativa no âmbito do SACI-Adm; e (v) por expressa 
solicitação do requerente do registro do domínio.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo, 
contudo, que com a perda do nome de domínio, 
este poderá ser registrado por terceiros.

Nome de domínio na internet www.parnaibagn.com.b
r

29.11.2023 A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i) 
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, 
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, 
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou 
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da 
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial ou decisão 
administrativa no âmbito do SACI-Adm; e (v) por expressa 
solicitação do requerente do registro do domínio.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo, 
contudo, que com a perda do nome de domínio, 
este poderá ser registrado por terceiros.

Nome de domínio na internet www.parnaibagasnatur
al.com.br

29.11.2023 A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i) 
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, 
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ, 
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou 
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da 
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial ou decisão 
administrativa no âmbito do SACI-Adm; e (v) por expressa 
solicitação do requerente do registro do domínio.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo, 
contudo, que com a perda do nome de domínio, 
este poderá ser registrado por terceiros.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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Marcas Marca mista Eneva / 
NCL (10) 40 / nº 
906472040

24.05.2026 No âmbito administrativo, os eventos que podem causar a perda 
dos direitos relativos a tais marcas são: (i) expiração do prazo 
de vigência, sem o devido e tempestivo pagamento das taxas 
oficiais para renovação; (ii) renúncia do direito, pela Companhia, 
que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou 
serviços assinalados pela marca; (iii) caducidade do registro, 
decorrente da não utilização injustificada da marca; (iv) 
utilização da marca com modificação significativa que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante 
do certificado de registro, por período igual ou superior a cinco 
anos, contados da data da concessão do registro, ou (v) 
declaração de nulidade do registro, obtido por terceiros depois 
do êxito em processo administrativo. No âmbito judicial, embora 
sejamos titulares do registro de nossas marcas, terceiros podem 
alegar que estamos violando direitos de propriedade intelectual 
e, eventualmente, obter êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
De todo modo, a Companhia entende que a perda 
de tais marcas não acarretará um efeito 
substancialmente adverso às suas operações e 
condição financeira.

Marcas Marca mista Eneva / 
NCL (10) 35 / nº 
906472083

24.05.2026 No âmbito administrativo, os eventos que podem causar a perda 
dos direitos relativos a tais marcas são: (i) expiração do prazo 
de vigência, sem o devido e tempestivo pagamento das taxas 
oficiais para renovação; (ii) renúncia do direito, pela Companhia, 
que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou 
serviços assinalados pela marca; (iii) caducidade do registro, 
decorrente da não utilização injustificada da marca; (iv) 
utilização da marca com modificação significativa que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante 
do certificado de registro, por período igual ou superior a cinco 
anos, contados da data da concessão do registro, ou (v) 
declaração de nulidade do registro, obtido por terceiros depois 
do êxito em processo administrativo. No âmbito judicial, embora 
sejamos titulares do registro de nossas marcas, terceiros podem 
alegar que estamos violando direitos de propriedade intelectual 
e, eventualmente, obter êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
De todo modo, a Companhia entende que a perda 
de tais marcas não acarretará um efeito 
substancialmente adverso às suas operações e 
condição financeira.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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Marcas Marca mista 
PARNAÍBA GÁS 
NATURAL / NCL (10) 
39 / nº 908226101

27.06.2027 No âmbito administrativo, os eventos que podem causar a perda 
dos direitos relativos a tais marcas são: (i) expiração do prazo 
de vigência, sem o devido e tempestivo pagamento das taxas 
oficiais para renovação; (ii) renúncia do direito, pela Companhia, 
que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou 
serviços assinalados pela marca; (iii) caducidade do registro, 
decorrente da não utilização injustificada da marca; (iv) 
utilização da marca com modificação significativa que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante 
do certificado de registro, por período igual ou superior a cinco 
anos, contados da data da concessão do registro, ou (v) 
declaração de nulidade do registro, obtido por terceiros depois 
do êxito em processo administrativo. No âmbito judicial, embora 
sejamos titulares do registro de nossas marcas, terceiros podem 
alegar que estamos violando direitos de propriedade intelectual 
e, eventualmente, obter êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
De todo modo, a Companhia entende que a perda 
de tais marcas não acarretará um efeito 
substancialmente adverso às suas operações e 
condição financeira.

Marcas Marca mista 
PARNAÍBA GÁS 
NATURAL / NCL (10) 
40 / nº 908226128

27.06.2027 No âmbito administrativo, os eventos que podem causar a perda 
dos direitos relativos a tais marcas são: (i) expiração do prazo 
de vigência, sem o devido e tempestivo pagamento das taxas 
oficiais para renovação; (ii) renúncia do direito, pela Companhia, 
que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou 
serviços assinalados pela marca; (iii) caducidade do registro, 
decorrente da não utilização injustificada da marca; (iv) 
utilização da marca com modificação significativa que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante 
do certificado de registro, por período igual ou superior a cinco 
anos, contados da data da concessão do registro, ou (v) 
declaração de nulidade do registro, obtido por terceiros depois 
do êxito em processo administrativo. No âmbito judicial, embora 
sejamos titulares do registro de nossas marcas, terceiros podem 
alegar que estamos violando direitos de propriedade intelectual 
e, eventualmente, obter êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
De todo modo, a Companhia entende que a perda 
de tais marcas não acarretará um efeito 
substancialmente adverso às suas operações e 
condição financeira.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas Marca mista 
PARNAÍBA GÁS 
NATURAL / NCL (10) 
42 / nº 908226136

20.06.2027 No âmbito administrativo, os eventos que podem causar a perda 
dos direitos relativos a tais marcas são: (i) expiração do prazo 
de vigência, sem o devido e tempestivo pagamento das taxas 
oficiais para renovação; (ii) renúncia do direito, pela Companhia, 
que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou 
serviços assinalados pela marca; (iii) caducidade do registro, 
decorrente da não utilização injustificada da marca; (iv) 
utilização da marca com modificação significativa que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante 
do certificado de registro, por período igual ou superior a cinco 
anos, contados da data da concessão do registro, ou (v) 
declaração de nulidade do registro, obtido por terceiros depois 
do êxito em processo administrativo. No âmbito judicial, embora 
sejamos titulares do registro de nossas marcas, terceiros podem 
alegar que estamos violando direitos de propriedade intelectual 
e, eventualmente, obter êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
De todo modo, a Companhia entende que a perda 
de tais marcas não acarretará um efeito 
substancialmente adverso às suas operações e 
condição financeira.

Concessões Contrato de concessão 
nº 48000.003460/97-
02A referente ao bloco 
BA3-A

3 anos (Exp) + 27 anos 
(Prod)

Descumprimento pelo concessionário de qualquer uma de suas 
obrigações estabelecidas no contrato de concessão. O prazo é 
de 3 anos de exploração, podendo ser acrescido de mais 27 de 
anos para a fase de exploração caso seja declarada a 
comercialidade do Bloco.

A perda dos direitos de exploração e 
desenvolvimento de Óleo e Gás Natural da 
concessão pode comprometer o fluxo de caixa 
futuro da Companhia, sujeitando ainda a 
Companhia a possíveis sanções e penalidades 
aplicáveis por parte da ANP e por eventuais 
indenizações devidas a agência reguladora e 
terceiros.

Marcas Pedido nº 840129475 
para a marca 
nominativa SYNERGY / 
NCL (10) 35

N/A Pedidos de registro de marca constituem mera expectativa de 
direito, embora a Lei da Propriedade Industrial já assegure ao 
depositante alguns direitos a partir do momento do depósito do 
pedido junto ao INPI, como os direitos de ceder o pedido de 
registro, de licenciar o uso da marca e de zelar pela sua 
integridade material ou reputação.

Não há como quantificar o impacto. A não 
concessão dos direitos sobre as marcas implica a 
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar 
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar, 
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma 
vez que o titular deixa de deter o direito de uso 
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a 
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais 
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso 
de violação de direitos de terceiros podendo 
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas 
na condução de suas atividades. De todo modo, a 
Companhia entende que a perda de tais marcas 
não acarretará um efeito substancialmente 
adverso às suas operações e condição financeira.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
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Marcas Marca nominativa 
MPX / NCL (9) 36 / nº 
900567872

02.08.2021 No âmbito administrativo, os eventos que podem causar a perda 
dos direitos relativos a tais marcas são: (i) expiração do prazo 
de vigência, sem o devido e tempestivo pagamento das taxas 
oficiais para renovação; (ii) renúncia do direito, pela Companhia, 
que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou 
serviços assinalados pela marca; (iii) caducidade do registro, 
decorrente da não utilização injustificada da marca; (iv) 
utilização da marca com modificação significativa que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante 
do certificado de registro, por período igual ou superior a cinco 
anos, contados da data da concessão do registro, ou (v) 
declaração de nulidade do registro, obtido por terceiros depois 
do êxito em processo administrativo. No âmbito judicial, embora 
sejamos titulares do registro de nossas marcas, terceiros podem 
alegar que estamos violando direitos de propriedade intelectual 
e, eventualmente, obter êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
De todo modo, a Companhia entende que a perda 
de tais marcas não acarretará um efeito 
substancialmente adverso às suas operações e 
condição financeira.

Marcas Marca mista Eneva / 
NCL (10) 39 / nº 
906472210

24.05.2026 No âmbito administrativo, os eventos que podem causar a perda 
dos direitos relativos a tais marcas são: (i) expiração do prazo 
de vigência, sem o devido e tempestivo pagamento das taxas 
oficiais para renovação; (ii) renúncia do direito, pela Companhia, 
que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou 
serviços assinalados pela marca; (iii) caducidade do registro, 
decorrente da não utilização injustificada da marca; (iv) 
utilização da marca com modificação significativa que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante 
do certificado de registro, por período igual ou superior a cinco 
anos, contados da data da concessão do registro, ou (v) 
declaração de nulidade do registro, obtido por terceiros depois 
do êxito em processo administrativo. No âmbito judicial, embora 
sejamos titulares do registro de nossas marcas, terceiros podem 
alegar que estamos violando direitos de propriedade intelectual 
e, eventualmente, obter êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.

Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

De todo modo, a Companhia entende que a perda 
de tais marcas não acarretará um efeito 
substancialmente adverso às suas operações e 
condição financeira.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas Marca nominativa 
Eneva / NCL (10) 35 / 
nº 906735645

07.06.2026 No âmbito administrativo, os eventos que podem causar a perda 
dos direitos relativos a tais marcas são: (i) expiração do prazo 
de vigência, sem o devido e tempestivo pagamento das taxas 
oficiais para renovação; (ii) renúncia do direito, pela Companhia, 
que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou 
serviços assinalados pela marca; (iii) caducidade do registro, 
decorrente da não utilização injustificada da marca; (iv) 
utilização da marca com modificação significativa que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante 
do certificado de registro, por período igual ou superior a cinco 
anos, contados da data da concessão do registro, ou (v) 
declaração de nulidade do registro, obtido por terceiros depois 
do êxito em processo administrativo. No âmbito judicial, embora 
sejamos titulares do registro de nossas marcas, terceiros podem 
alegar que estamos violando direitos de propriedade intelectual 
e, eventualmente, obter êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.

Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, uso 
indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

De todo modo, a Companhia entende que a perda 
de tais marcas não acarretará um efeito 
substancialmente adverso às suas operações e 
condição financeira.

Marcas Marca mista Eneva / 
NCL (10) 42 / nº 
906472229

24.05.2026 No âmbito administrativo, os eventos que podem causar a perda 
dos direitos relativos a tais marcas são: (i) expiração do prazo 
de vigência, sem o devido e tempestivo pagamento das taxas 
oficiais para renovação; (ii) renúncia do direito, por nós próprios, 
que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou 
serviços assinalados pela marca; (iii) caducidade do registro, 
decorrente da não utilização injustificada da marca; (iv) 
utilização da marca com modificação significativa que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante 
do certificado de registro, por período igual ou superior a cinco 
anos, contados da data da concessão do registro, ou (v) 
declaração de nulidade do registro, obtido por terceiros depois 
do êxito em processo administrativo. No âmbito judicial, embora 
sejamos titulares do registro de nossas marcas, terceiros podem 
alegar que estamos violando direitos de propriedade intelectual 
e, eventualmente, obter êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.

Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

De todo modo, a Companhia entende que a perda 
de tais marcas não acarretará um efeito 
substancialmente adverso às suas operações e 
condição financeira.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Patentes Pedido de patente nº 
BR 10 2019 003465 3

N/A O INPI pode indeferir o pedido de patente por falta de 
preenchimento dos requisitos de patenteabilidade. O pedido 
ainda pode ser extinto por desistência da Companhia.

Perda do direito de exclusividade sobre a 
tecnologia objeto desta patente no Brasil. Vale 
ressaltar que o depósito de pedido de patente 
perante o INPI gera mera expectativa de direito de 
exclusividade sobre a invenção. No entanto, a Lei 
de Propriedade Industrial confere ao titular da 
patente o direito de obter indenização pela 
exploração indevida de seu objeto, inclusive em 
relação à exploração ocorrida entre a data da 
publicação do pedido e a da concessão da 
patente.

Concessões Contrato de Concessão 
N° 48000.003460/97-
02ª (BA-34)

27 anos Descumprimento pelo concessionário de qualquer uma de suas 
obrigações estabelecidas no contrato de concessão. O prazo é 
de 27 de anos a contar da declaração de comercialidade.

A perda dos direitos de exploração e 
desenvolvimento de Óleo e Gás Natural da 
concessão pode comprometer o fluxo de caixa 
futuro da Companhia, sujeitando ainda a 
Companhia a possíveis sanções e penalidades 
aplicáveis por parte da ANP e por eventuais 
indenizações devidas a agência reguladora e 
terceiros.

Marcas Marca nominativa 
Eneva / NCL (10) 39 / 
nº 906735815

07.06.2026 No âmbito administrativo, os eventos que podem causar a perda 
dos direitos relativos a tais marcas são: (i) expiração do prazo 
de vigência, sem o devido e tempestivo pagamento das taxas 
oficiais para renovação; (ii) renúncia do direito, pela Companhia, 
que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou 
serviços assinalados pela marca; (iii) caducidade do registro, 
decorrente da não utilização injustificada da marca; (iv) 
utilização da marca com modificação significativa que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante 
do certificado de registro, por período igual ou superior a cinco 
anos, contados da data da concessão do registro, ou (v) 
declaração de nulidade do registro, obtido por terceiros depois 
do êxito em processo administrativo. No âmbito judicial, embora 
sejamos titulares do registro de nossas marcas, terceiros podem 
alegar que estamos violando direitos de propriedade intelectual 
e, eventualmente, obter êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.

Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

De todo modo, a Companhia entende que a perda 
de tais marcas não acarretará um efeito 
substancialmente adverso às suas operações e 
condição financeira.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas Marca mista Eneva / 
NCL (10) 40 / nº 
906472490

24.05.2026 No âmbito administrativo, os eventos que podem causar a perda 
dos direitos relativos a tais marcas são: (i) expiração do prazo 
de vigência, sem o devido e tempestivo pagamento das taxas 
oficiais para renovação; (ii) renúncia do direito, pela Companhia, 
que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou 
serviços assinalados pela marca; (iii) caducidade do registro, 
decorrente da não utilização injustificada da marca; (iv) 
utilização da marca com modificação significativa que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante 
do certificado de registro, por período igual ou superior a cinco 
anos, contados da data da concessão do registro, ou (v) 
declaração de nulidade do registro, obtido por terceiros depois 
do êxito em processo administrativo. No âmbito judicial, embora 
sejamos titulares do registro de nossas marcas, terceiros podem 
alegar que estamos violando direitos de propriedade intelectual 
e, eventualmente, obter êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.

Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, uso 
indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

De todo modo, a Companhia entende que a perda 
de tais marcas não acarretará um efeito 
substancialmente adverso às suas operações e 
condição financeira.

Marcas Marca nominativa 
MPX / NCL (9) 35 / nº 
900567805

17.05.2021 No âmbito administrativo, os eventos que podem causar a perda 
dos direitos relativos a tais marcas são: (i) expiração do prazo 
de vigência, sem o devido e tempestivo pagamento das taxas 
oficiais para renovação; (ii) renúncia do direito, por nós próprios, 
que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou 
serviços assinalados pela marca; (iii) caducidade do registro, 
decorrente da não utilização injustificada da marca; (iv) 
utilização da marca com modificação significativa que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante 
do certificado de registro, por período igual ou superior a cinco 
anos, contados da data da concessão do registro, ou (v) 
declaração de nulidade do registro, obtido por terceiros depois 
do êxito em processo administrativo. No âmbito judicial, embora 
sejamos titulares do registro de nossas marcas, terceiros podem 
alegar que estamos violando direitos de propriedade intelectual 
e, eventualmente, obter êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
De todo modo, a Companhia entende que a perda 
de tais marcas não acarretará um efeito 
substancialmente adverso às suas operações e 
condição financeira.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas Marca nominativa 
Eneva / NCL (10) 42 / 
nº 906736080

07.06.2026 No âmbito administrativo, os eventos que podem causar a perda 
dos direitos relativos a tais marcas são: (i) expiração do prazo 
de vigência, sem o devido e tempestivo pagamento das taxas 
oficiais para renovação; (ii) renúncia do direito, pela Companhia, 
que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou 
serviços assinalados pela marca; (iii) caducidade do registro, 
decorrente da não utilização injustificada da marca; (iv) 
utilização da marca com modificação significativa que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante 
do certificado de registro, por período igual ou superior a cinco 
anos, contados da data da concessão do registro, ou (v) 
declaração de nulidade do registro, obtido por terceiros depois 
do êxito em processo administrativo. No âmbito judicial, embora 
sejamos titulares do registro de nossas marcas, terceiros podem 
alegar que estamos violando direitos de propriedade intelectual 
e, eventualmente, obter êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
De todo modo, a Companhia entende que a perda 
de tais marcas não acarretará um efeito 
substancialmente adverso às suas operações e 
condição financeira.

Marcas Marca nominativa 
Eneva / NCL (10) 40 / 
nº 906735840

07.06.2026 No âmbito administrativo, os eventos que podem causar a perda 
dos direitos relativos a tais marcas são: (i) expiração do prazo 
de vigência, sem o devido e tempestivo pagamento das taxas 
oficiais para renovação; (ii) renúncia do direito, pela Companhia, 
que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou 
serviços assinalados pela marca; (iii) caducidade do registro, 
decorrente da não utilização injustificada da marca; (iv) 
utilização da marca com modificação significativa que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante 
do certificado de registro, por período igual ou superior a cinco 
anos, contados da data da concessão do registro, ou (v) 
declaração de nulidade do registro, obtido por terceiros depois 
do êxito em processo administrativo. No âmbito judicial, embora 
sejamos titulares do registro de nossas marcas, terceiros podem 
alegar que estamos violando direitos de propriedade intelectual 
e, eventualmente, obter êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
De todo modo, a Companhia entende que a perda 
de tais marcas não acarretará um efeito 
substancialmente adverso às suas operações e 
condição financeira.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos

PÁGINA: 205 de 464

Formulário de Referência - 2019 - ENEVA S.A Versão : 11



Eneva Participações 
S.A.

15.379.168/0001-27 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro Investimento em outras sociedades. 100,000000

Investimento em geração de energia termelétrica e comercializadoras de energia.

31/12/2018 -23,444308 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 200.125.000,00

Valor mercado

31/12/2017 9,118117 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2016 22,084798 0,000000 0,00

Azulão Geração de 
Energia S.A.

30.185.130/0001-07 - Controlada Brasil AM Desenvolvimento, construção e operação 
de projetos de unidades de geração 
térmica a partir do gás 
natural,comercialização de gás natural.

99,900000

31/12/2018 100,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 1.000,00

Valor mercado

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00

Esta sociedade tem por objeto social o desenvolvimento, construção e operação de projetos de unidades de geração térmica a partir do gás natural, comercialização de gás natural.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)

PÁGINA: 206 de 464

Formulário de Referência - 2019 - ENEVA S.A Versão : 11



MPX ENERGIA GMBH 00.000.000/0000-00 - Controlada Áustria Participação societária em outras 
empresas; sociedade gestora de 
participações sociais; gestão de ativo de 
subsidiárias.

100,000000

Trata-se de uma sociedade holding no exterior.

31/12/2018 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 398.000,00

Valor mercado

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2016 286,407767 0,000000 0,00

Itaqui Geração de 
Energia S.A.

08.219.477/0001-74 - Controlada Brasil MA São Luís (i) Realização de estudos, projetos, 
construção, instalação, implantação, 
operação comercial, manutenção e 
exploração da usina térmica denominada 
Itaqui, localizada no Estado do Maranhão, 
assim como a comercialização da energia 
gerada por esse empreendimento e a 
prática de atos de comércio em geral, 
relacionados a essas atividades; (ii) 
elaboração, desenvolvimento e o 
gerenciamento de projetos na área de 
infraestrutura; (iii) operação portuária de 
descarga/carga de granéis, o transporte 
dos mesmos através de correia(s) 
transportadora(s) no Distrito Industrial de 
São Luis, incluindo, sem limitação, a 
aquisição, construção, instalação, 
operação e manutenção de um sistema de 
descarregamento de granéis constituído 
de descarregadores e correia(s) 
transportadora(s).

100,000000

31/12/2018 40,028491 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 1.322.079.000,00

Valor mercado

31/12/2017 -6,936469 0,000000 0,00

Investimento em geração de energia termelétrica.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2016 28,155597 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Pecém II Participações 
S.A.

16.523.901/0001-06 - Controlada Brasil CE Fortaleza Participação em outras sociedades 100,000000

Valor mercado

Parnaíba II Geração de 
Energia S.A.

14.578.002/0001-77 - Controlada Brasil MA São Luís Construção e operação de projetos de 
unidades de geração térmica a partir do 
gás natural.

100,000000

31/12/2017 88,944296 0,000000 0,00

31/12/2016 6,840418 0,000000 0,00

Investimento em geração de energia termelétrica.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2018 -4,185313 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 765.659.000,00

Valor mercado

Parnaíba I Geração de 
Energia S.A.

11.744.699/0001-10 - Controlada Brasil MA São Luís Atividades de coordenação e controle da 
operação da geração e transmissão de 
energia elétrica

100,000000

31/12/2018 -51,039603 0,000000 60.695.559,04 Valor contábil 31/12/2018 312.383.000,00

Valor mercado

31/12/2017 5,556318 0,000000 61.138.361,81

Investimento em geração de energia termelétrica.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2016 7,328641 0,000000 18.992.007,92

Parnaíba B.V. 00.000.000/0000-00 - Controlada Holanda A Companhia tem por objeto (i) explorar, 
produzir e comercializar petróleo, gás 
natural e seus subprodutos e (ii) arrendar 
equipamentos específicos para a indústria 
de óleo e gás.

100,000000

31/12/2018 16,035114 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 92.263.000,00

Valor mercado

31/12/2017 -6,235776 0,000000 0,00

Sociedade veículo para arrendamento de equipamentos específicos para a indústria de gás.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Porto do Pecém 
Transportadora de 
Minérios S.A.

10.661.303/0001-09 - Controlada Brasil CE Fortaleza Transporte de minérios através de correia
(s) transportadora(s) no Complexo 
Industrial Porto do Pecém, incluindo, sem 
limitação, a aquisição, construção, 
instalação, operação e manutenção de um 
sistema de descarregamento de granéis 
constituído de descarregadores e correia
(s) transportadora(s).

50,000000

31/12/2016 71,633503 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

Investimento em transporte de minérios.

31/12/2017 -12,375303 0,000000 247.999,10

Valor mercado

31/12/2018 11,230769 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 3.615.000,00

Pecém Operação e 
Manutenção de 
Geração Elétrica S.A.

10.471.487/0001-44 - Controlada Brasil CE Fortaleza Implantação e exportação de 
empreendimentos de energia elétrica 
através de aproveitamento de energia 
solar, incluindo a geração de energia 
elétrica e disponibilidade de lastro de 
geração.

100,000000

31/12/2018 12350,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 249.000,00

Valor mercado

Investimento em geração de energia termelétrica

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2016 -100,000000 0,000000 0,00

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2017 -5,609014 0,000000 0,00

31/12/2018 209,400306 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 980.010.000,00

31/12/2016 -8,806872 0,000000 0,00

Investimento em geração de energia termelétrica.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Sul Geração de Energia 
Ltda.

09.130.156/0001-61 - Controlada Brasil RS Candiota Implantação e exploração de 
empreendimentos de energia elétrica em 
qualquer parte do território nacional, 
incluindo a geração e comercialização de 
energia e disponibilidade de lastro de 
geração, a intermediação na compra e 
venda de energia e disponibilidade de 
lastro de geração, seja no âmbito da 
CCEE ou de outro foro regulamentado por 
lei, ou seja diretamente a consumidores 
livres ou outras comercializadoras de 
energia, incluindo ainda a comercialização 
e distribuição de energia, a compra e 
venda, importação e exportação genérica 
de bens e insumos, equipamentos e 
produtos. Em 2018 a Companhia colocou 
disponível para venda a totalidade da 
participação na Sul Geração de Energia 
Ltda. por meio da controlada Eneva 
Participações S.A.

100,000000

31/12/2018 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 0,00

Valor mercado

Seival Sul Mineração 
S.A.

04.527.315/0001-42 - Coligada Brasil RJ Rio de Janeiro Indústria e comércio de minérios em geral, 
compreendendo a pesquisa, lavra e 
beneficiamento de jazidas minerais, 
prestação de serviços geológicos, 
importação, exportação comércio de 
produtos minerais, químicos e industriais. 
Em 25 de fevereiro de 2019, a Companhia 
celebrou contrato de compra e venda da 
totalidade da sua participação na coligada 
Seival Sul Mineração S.A. (30% do total 
de ações de emissão da Seiva Sul 
Mineração S.A.), cuja conclusão está 
condicionada ao cumprimento de 
determinadas condições precedentes.

100,000000

Investimento em mineração de carvão mineral. Em 2018 a Companhia colocou disponível para venda a participação na coligada Seival Sul Mineração S.A. (30% de participações).

31/12/2018 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 0,00

Valor mercado

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Investimento em geração e comercialização de energia elétrica.

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)
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9.2 - Outras informações relevantes 

 

 
As outras informações que a Companhia julgue relevante em relação ao item 9, que não tenham sido 
divulgadas nos demais itens, estão destacadas abaixo: 
  
Aquisição de 50% de Pecém II Participações S.A. 

Em 16 de abril de 2018, após atendidas todas as condições precedentes da transação, foi concluída a 
aquisição da totalidade da participação societária (50%, os demais 50% já pertenciam a Eneva S.A.) da 
Uniper Holding GmbH em Pecém II Participações S.A., acionista única de Pecém II Geração de Energia S.A. 
O pagamento pela contraprestação transferida pelas Ações, no valor de R$ 160 milhões, foi efetivado pela 
Companhia na mesma data. Cabe destacar que a partir de abril de 2018 os saldos de Pecém II Participações 
passaram a fazer parte das demonstrações contábeis consolidadas da Eneva S.A.  
 

Aquisição de 100% dos direitos de Azulão 

Em 30 de abril de 2018, a Parnaíba Gás Natural S.A. (“PGN”) concluiu a aquisição de 100% dos direitos e 
obrigações para exploração e produção de hidrocarbonetos da concessão do Campo de Azulão (Concessão 
BA-3), localizado na Bacia do Amazonas, estado do Amazonas, da Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobras”).  
 

Arremate de leilão Parnaíba V 

A usina termelétrica UTE Parnaíba V, com capacidade instalada de 386 MW, a ser instalada no Complexo 
Termelétrico Parnaíba, estado do Maranhão, sagrou-se vitoriosa no leilão de energia nova A-6 de 2018, da 
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, realizado em 31 de agosto de 2018. A UTE Parnaíba V 
contratou 326,4 MW médios, assegurando uma receita fixa anual de R$ 272.377 (data-base: março/2018), 
pelo prazo de 25 anos, a partir de janeiro de 2024. O CCEAR (Contrato de Comercialização de Energia no 
Ambiente Regulado) prevê correção anual da receita fixa de acordo com a variação do IPCA. O fornecimento 
do gás será integrado e assegurado pela Parnaíba Gás Natural S.A., subsidiária integral da ENEVA, a partir 
de suas concessões na Bacia do Parnaíba, sem necessidade de alteração da capacidade diária de produção 
atual. 

Alienação da Seiva Sul Mineração S.A. 

Em 25 de fevereiro de 2019, a Companhia celebrou contrato de compra e venda da totalidade da sua 
participação na coligada Seival Sul Mineração S.A. (30% do total de ações de emissão da Seiva Sul Mineração 
S.A.), cuja conclusão está condicionada ao cumprimento de determinadas condições precedentes como a 
aprovação pelo Conselho Administração de Defesa Econômica – CADE, o assentimento prévio do Conselho 
de Defesa Nacional – CDN e as anuências prévias de financiadores no âmbito dos contratos de financiamento 
da Seival Sul Mineração S.A. 
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As informações financeiras contidas nos itens 10.1 a 10.9 deste Formulário de Referência, são derivadas 

das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia relativas aos exercícios sociais findos em 31 de 

dezembro de 2018, 2017 e 2016, elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC’s) e conforme as 

normas internacionais de relatório financeiro International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas 

pelo International Accounting Standards Board (IASB). 

 
A Companhia esclarece que a assembleia geral ordinária dos acionistas da Companhia que delibererá sobre 

a aprovação de contas e sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembo 

de 2018 está programada para ocorrer em 29 de abril de 2019. Sendo assim, a totalidade da informação 

financeira inserida neste Formulário de Referência referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembo 

de 2018, assim como comparativo com as informações correspondentes referente ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembo de 2017, permanece sujeita à aprovação dos acionistas da Companhia.  

 

As informações constantes deste item 10 do Formulário de Referência devem ser lidas e analisadas em 

conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas da Eneva S.A. (“Companhia” ou “Eneva”), 

disponíveis no website da Companhia (www.eneva.com.br) e no website da Comissão de Valores Mobiliários 

(www.cvm.gov.br).  

 

A análise dos Diretores esclarecendo os resultados obtidos e as razões para a variação nos valores das 

contas patrimoniais da Companhia constituem uma opinião sobre os impactos ou efeitos dos dados 

apresentados nas demonstrações financeiras sobre a situação financeira da Companhia. A Diretoria da 

Companhia não pode garantir que a situação financeira e os resultados obtidos no passado venham a se 

reproduzir no futuro. 

 

A Companhia esclarece ainda que, com relação ao exercício social encerrado em 2016, em consonância com 

o CPC 23 – Politicas Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis e Retificação de Erro e CPC 26 (R1) – 

Apresentação das Demonstrações Contábeis, a demonstração do fluxo de caixa está sendo reapresentada 

em decorrência da Administração da Companhia ter avaliado que a melhor divulgação dos juros pagos sobre 

empréstimos, financiamentos e debêntures ser nos fluxos de caixa das atividades de financiamentos, pois o 

custo desses passivos financeiros está intrinsicamente ligado a obtenção de recursos para a construção do 

parque gerador e produtor de gás do Grupo Eneva. Por esse motivo, os juros pagos foram reclassificados 

dos fluxos de caixa das atividades operacionais para os fluxos de caixa das atividades de financiamentos, 

de acordo com no item 33 do CPC 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa. Para informações sobre a 

reconciliação dos valores originalmente apresentados e os valores reapresentados nas demonstrações 

financeiras, vide o item 10.4 (a) deste Formulário de Referência.  

 

(a) Comentários dos Diretores sobre as condições financeiras e patrimoniais gerais 

 

Os Diretores da Companhia possuem os seguintes comentários sobre as condições financeiras e patrimoniais 

gerais da Companhia:  

 

No ano de 2018, a Companhia apresentou uma receita líquida consolidada de R$3.129,1 milhões, a qual foi 

originada pela operação das controladas Itaqui Geração de Energia S.A. (“Itaqui”), Parnaíba I Geração de 

Energia S.A. (“Parnaíba I”), Parnaíba II Geração de Energia S.A (“Parnaíba II”) e Eneva Comercializadora 
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de Energia Ltda. (“Eneva Comercializadora”), assim como pela operação da Pecém II Geração de Energia 

(“Pecém II”), que passou a fazer parte das demonstrações contábeis consolidadas da Eneva S.A. a partir de 

abril de 2018. A Companhia apurou lucro de R$888,2 milhões para o referido exercício, com posição de 

caixa e equivalentes de caixa consolidado de R$1.152,3 milhões. Em 31 de dezembro de 2018, os 

empréstimos, financiamentos e debêntures totalizavam R$5.163,7 milhões.  

 

No ano de 2017, a Companhia apresentou uma receita líquida consolidada de R$2.721,8 milhões, a qual foi 

originada pela operação das controladas Itaqui, Parnaíba I, Parnaíba II, Parnaíba III Geração de Energia 

S.A (“Parnaíba III”), Parnaíba IV Geração de Energia S.A (“Parnaíba IV”) e Eneva Comercializadora. A 

Companhia apurou lucro de R$93,9 milhões para o referido exercício, com posição de caixa e equivalentes 

de caixa consolidado de R$766,9 milhões. Em 31 de dezembro de 2017, os empréstimos, financiamentos e 

debêntures totalizavam R$4.355,6 milhões. 

 

No ano de 2016, a Companhia apresentou uma receita líquida consolidada de R$2.161,0 milhões, a qual foi 

originada pela operação das controladas Itaqui, Parnaíba I, Parnaíba II, Parnaíba III, Parnaíba IV e Eneva 

Comercializadora. A Companhia apurou prejuízo de R$111,1 milhões para o referido exercício, com posição 

de caixa e equivalentes de caixa consolidado de R$494,0 milhões registrada ao final do período. Em 31 de 

dezembro de 2016, os empréstimos, financiamentos e debêntures totalizavam R$4.943,3 milhões. 

 

O índice de liquidez geral da Companhia, medido pela soma dos ativos circulantes e realizável a longo prazo 

dividido pela soma do passivo circulante e do não circulante era de 0,49 em 31 de dezembro de 2018; 0,51 

em 31 de dezembro de 2017, e 0,36 em 31 de dezembro de 2016. 

 

A Companhia e suas controladas apresentaram prejuízos acumulados no montante de R$2.563,2 milhões, 

em 31 de dezembro de 2018, comparados a prejuízos acumulados no montante de R$3.451,1 milhões em 

31 de dezembro de 2017. Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia apresentou excesso de passivos 

circulantes sobre ativos circulantes no montante de R$491,4 milhões e prejuízos acumulados no montante 

de R$3.543,2 milhões. O excesso de passivos circulantes sobre ativos circulantes foi equacionado, no 

primeiro trimestre de 2017, com a renegociação dos contratos de empréstimo-ponte, da controlada Parnaíba 

II Geração de Energia S.A., com as instituições financeiras apoiadoras do projeto, estendendo o vencimento 

dessas operações no valor de R$734,1 milhões para janeiro de 2019, com o objetivo parcial de refinanciar 

essa dívida, a Parnaíba II realizou em dezembro 2018 a emissão de R$695 milhões em debêntures com 

vencimento em 2025, cujo montante foi utilizado para liquidação dos empréstimos com as referidas 

instituições financeiras.  

 

Desta forma, os diretores acreditam que a Companhia está apta para retomar seus planos de crescimento 

conforme evolução dos resultados obtidos nos últimos três exercícios sociais, onde a Companhia passou de 

um prejuízo líquido de R$ 111,1 milhões em 31 de dezembro de 2016 para um lucro líquido de R$ 93,9 

milhões em 31 de dezembro de 2017 comparados a um lucro líquido de R$888,2 milhões em 31 de dezembro 

de 2018.  

 

Adicionalmente a Companhia sagrou-se vitoriosa no leilão de energia nova A-6 de 2018 da ANEEL, por meio 

da subsidiária UTE Parnaíba V, contratando 326,4 MW médios, assegurando uma receita fixa anual de R$ 

272.377.314,57 (data base: março/2018) pelo prazo de 25 anos, a partir de janeiro de 2024.  

 

Em 20 de outubro de 2017, ocorreu o encerramento da oferta pública de distribuição primária e secundária 
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de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e 

desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, realizada no Brasil, com esforços de colocação das Ações 

no exterior, compreendendo: (i) a distribuição primária de 75.862.069 Ações de emissão da Companhia 

(“Oferta Primária”); e (ii) a distribuição secundária de Ações de emissão da Companhia e de titularidade dos 

Acionistas Vendedores, no âmbito da colocação das Ações do Lote Suplementar, a qual correspondeu à 

distribuição de 3.793.103 Ações (“Oferta Secundária”), dentro do limite de capital autorizado previsto no 

estatuto social da Companhia, ao preço de R$11,00 por Ação, perfazendo o montante total de: R$876,2 

milhões, sendo R$834,5 milhões relativos a oferta primária e R$41,7 milhões relativos a oferta secundária, 

havendo um custo de captação de R$36,4 milhões. 

 

No âmbito da Oferta Primária, foi aprovado pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia 

realizada em 05 de outubro de 2017 o aumento do capital social da Companhia, por meio da emissão de 

novas ações ordinárias, dentro do capital autorizado da Companhia, ao preço de emissão por ação estipulado 

em R$11,00, dos quais R$11,00 foram destinados à conta de capital social, totalizando a quantia de R$834,5 

milhões, considerando a emissão de 75.862.069 ações ordinárias pela Companhia. 

 

O capital social da Companhia passou, assim, de R$8.028.360.628,01, representado por 239.128.430 ações 

ordinárias de emissão da Companhia para R$8.862.843.386,63, representado por 314.990.499 ações 

ordinárias de emissão da Companhia. 

 

Anteriormente, em 02 de agosto de 2016, foi aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia 

a realização de aumento do seu capital social, mediante a subscrição privada de, no mínimo, R$910,9 

milhões e, no máximo, R$2.297,9 milhões, por meio da emissão de novas ações ordinárias ao preço de 

emissão por ação estipulado em R$15,00, dos quais: (i) R$13,14 seriam destinados à conta de capital social; 

e (ii) R$1,86 seriam destinados à conta de reserva de capital. Tais ações tiveram os mesmos direitos e 

obrigações das ações ordinárias existentes (“Aumento de Capital”).  

 

Em 3 de outubro de 2016, foi concluído o Aumento de Capital, nos termos abaixo descritos:  

 

a) A subscrição e integralização do Aumento de Capital, no valor de R$1.160,4 milhões, sendo que (i) 

R$1.016,5 milhões foram destinados à conta de capital social; e (ii) R$143,9 milhões foram 

destinados à conta de reserva de capital, mediante a emissão de 77.358.610 ações ordinárias, 

escriturais e sem valor nominal. Como consequência da homologação parcial do Aumento de Capital, 

os membros do Conselho de Administração aprovaram, ainda, o cancelamento de 75.837.424 ações 

ordinárias, escriturais e sem valor nominal não subscritas no âmbito do referido Aumento de Capital; 

 

b) o Aumento de Capital se insere no contexto dos Acordos de Subscrição (Subscription Agreements) 

celebrados em 24 de março de 2016, entre (i) a Companhia e o Cambuhy I Fundo de Investimento 

em Participações (“Cambuhy” e “Acordo de Subscrição Cambuhy”, respectivamente) e (ii) a 

Companhia e a OGX Petróleo e Gás S.A. – Em Recuperação Judicial (“OGX” e, em conjunto com 

Cambuhy, os “Subscritores”, e “Acordo de Subscrição OGX” e, em conjunto com o Acordo de 

Subscrição Cambuhy, “Acordos de Subscrição”), por meio dos quais: 

 

(i) Acordo de Subscrição Cambuhy: A Cambuhy se comprometeu, sujeita a determinadas 

condições suspensivas, a subscrever parte das ações emitidas no âmbito de Aumento de 

Capital da Companhia, mediante a contribuição (a) da totalidade de sua participação acionária 
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detida na Parnaíba Gás Natural S.A. (“Participação Cambuhy” e “PGN”, respectivamente); e 

(b) da totalidade das debêntures conversíveis da 3ª (terceira) e 4ª (quarta) emissões de 

debêntures da PGN (“Debêntures Conversíveis” e, em conjunto com a Participação Cambuhy, 

“Ativos Cambuhy”); e  

 

(ii) Acordo de Subscrição OGX: a OGX se comprometeu, sujeita a determinadas condições 

suspensivas, a subscrever parte das ações emitidas no âmbito de Aumento de Capital da 

Companhia mediante a contribuição da totalidade de sua participação acionária detida na PGN 

(“Participação OGX” e, em conjunto com os Ativos Cambuhy, “Ativos PGN”).  

 

c) em decorrência da contribuição dos Ativos PGN, a Companhia tornou-se a titular de 100% do capital 

social da PGN, atual fornecedora de gás natural das térmicas do Complexo do Parnaíba;  

 

d) considerando que a subscrição mínima do aumento de capital foi atingida, o Conselho de 

Administração da Companhia, em reuniões realizadas em 3 de outubro de 2016 e 10 de maio de 

2017, aprovou (i) a verificação da subscrição de 77.358.610 novas ações ordinárias de emissão da 

Companhia, ao preço de emissão de R$15,00, totalizando o montante subscrito e integralizado de 

R$1.160,4 milhões; (ii) a homologação do Aumento de Capital, com fixação do valor final do Aumento 

de Capital; e (iii) o cancelamento das ações não subscritas no âmbito do Aumento de Capital; 

 

e) em decorrência da homologação parcial do Aumento de Capital, o capital social da Companhia passou 

de R$7.007,6 milhões dividido em 161.769.820 ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, 

para R$8.024,1 milhões no exercício de 2016 dividido em 239.128.430 ações ordinárias, escriturais 

e sem valor nominal;  

 

f) com a conclusão do Aumento de Capital, nenhum acionista passou a ser detentor de mais de 50% 

das ações de emissão da Companhia, bem como não há acordo de acionistas arquivado na sede da 

Companhia. 

 

(b) Comentários dos Diretores sobre a estrutura de capital  

 

Na avaliação dos Diretores, a estrutura de capital da Companhia representa, atualmente, uma adequada 

relação entre capital próprio e capital de terceiros:  

 

Em 31 de dezembro de 2018, a estrutura de capital da Companhia era composta de 51,1% de capital próprio 

e 48,9% de capital de terceiros. Naquela data, o patrimônio líquido consolidado da Companhia era de 

R$6.283,9 milhões, enquanto a dívida bruta somada às obrigações com terceiros (Passivo circulante + 

Passivo não circulante) totalizava R$6.015,8 milhões. 

 

Em 31 de dezembro de 2017, a estrutura de capital da Companhia era composta de 49,3% de capital próprio 

e 50,7% de capital de terceiros. Naquela data, o patrimônio líquido consolidado da Companhia era de 

R$5.375,9 milhões, enquanto a dívida bruta somada às obrigações com terceiros (Passivo circulante + 

Passivo não circulante) totalizava R$5.531,4 milhões. 

 

Em 31 de dezembro de 2016, a estrutura de capital da Companhia era composta de 43,2% de capital próprio 

e 56,8% de capital de terceiros. Naquela data, o patrimônio líquido consolidado da Companhia era de 
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R$4.480,8 milhões, enquanto a dívida bruta somada às obrigações com terceiros (Passivo circulante + 

Passivo não circulante) totalizava R$5.879,8 milhões. 

 

(c) Comentários dos Diretores em relação à capacidade de pagamento em relação aos 

compromissos financeiros assumidos 

 

Os Diretores entendem que, desde a conclusão do processo de recuperação judicial, os projetos da 

Companhia apresentam capacidade de pagamento suficiente para arcar com todos os seus compromissos 

financeiros, visto que a Companhia possui contratos de geração de energia de longo prazo com parcelas 

fixas e variáveis, além de reservas de gás natural suficientes para suprir todo o período da concessão. 

 

Parte substancial da energia elétrica gerada pelos referidos projetos é comercializada por meio de Contratos 

de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado (“CCEAR”), o que permite a geração de receita 

fixa para as controladas da Companhia, por até 15 ou 20 anos (desde que as partes cumpram com as 

respectivas obrigações contratuais), além de parcela variável vinculada à quantidade de energia produzida 

que, para o Complexo do Parnaíba, é destinada à monetização da produção de gás.  

 

Em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 a parcela circulante dos empréstimos e financiamentos e 

debêntures consolidados pode ser resumida como segue: 

 

 
Em 31 de dezembro de 

Mês de 

vencimento 
 

2018 2017 2016 

Em até 3 meses 
 

44,1 273,0 1.080,8 

Entre 3 e 6 meses: 
 

70,0 54,1 61,3 

Entre 6 e 9 meses: 
 

40,2 68,4 54,3 

Entre 9 e 12 meses: 
 

143,1 27,3 47,3 

 
297,4 422,8 1.243,8 

 

Em janeiro de 2017, a controlada da Companhia, Parnaíba II, renegociou seus contratos de empréstimo-

ponte com as instituições apoiadoras do projeto (Bradesco e CEF), estendendo o vencimento dessas 

operações no valor de R$734,1 milhões para janeiro de 2019, sendo que deste montante, R$400,0 milhões, 

referentes ao empréstimo-ponte contratado com a CEF, foram liquidados antecipadamente em outubro de 

2017 com recursos da oferta de ações da Companhia e R$334,1 milhões, referentes ao empréstimo-ponte 

contratado com o Bradesco, foram refinanciados pela Parnaíba II em dezembro 2018 mediante a emissão 

de R$695 milhões em debêntures com vencimento em 2025 e remuneração de 100% do DI acrescido de 

2,5% ao ano.  

 

As parcelas dos empréstimos e financiamentos e debêntures classificadas no passivo não circulante em 31 

de dezembro de 2018, 2017 e 2016 apresentavam, respectivamente, o seguinte cronograma de pagamento: 

 

Em R$ milhões  Em 31 de dezembro 

Ano de vencimento  2018 2017 2016 

2018  - - 428,4 

2019  - 738,6 339,4 
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2020  411,5 391,8 365,4 

2021 até o último 

vencimento  

4.454,9  2.802,4 2.566,3 

  4.866,4 3.932,8 3.699,5 

 

(d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não 

circulantes utilizadas  

 

As fontes de recursos utilizadas pela Companhia nos três últimos exercícios, isto é, de 2018, 2017 e 2016, 

foram as receitas obtidas dos contratos de energia de ativos, empréstimos e financiamentos, emissão de 

valores mobiliários, conversíveis ou não em ações de emissão da Companhia.  

 

Dentre as operações mais relevantes ocorridas nos três últimos exercícios sociais, destacam-se: 

 

• Em novembro de 2018, a Parnaíba I Geração de Energia S.A. realizou a emissão de R$866 milhões 

em debêntures simples, não conversíveis em ações, com série incentivada e série não-incentivada. 

A série incentivada totalizou R$315 milhões, com remuneração de 100% do IPCA acrescido de de 

7,2227% ao ano e vencimento em 2025. A série não-incentivada totalizou R$551 milhões, com 

remuneração de 100% do DI acrescido de 2,5% ao ano e vencimento em 2025. Ambas as séries 

têm pagamento de juros semestral, carência de principal de 12 meses e serão amortizadas em 13 

parcelas semestrais consecutivas. Os recursos captados foram parcialmente utilizados para a 

liquidação antecipada do saldo remanescente da dívida de Parnaíba I junto ao BNDES. 

 
• Em dezembro de 2018, a Parnaíba II Geração de Energia S.A. realizou a emissão de R$695 milhões 

em debêntures simples, não conversíveis em ações, com remuneração de 100 % do DI acrescido de 

2,5% ao ano e vencimento em 2025. As debêntures têm pagamento de juros semestral, carência de 

principal de 18 meses e serão amortizadas em 12 parcelas semestrais consecutivas. Os recursos 

captados foram destinados ao refinanciamento de suas próprias dívidas cujo vencimento era previsto 

para 3 de janeiro de 2019, que foram os empréstimos com o Bradesco com remuneração de 100% 

do DI acrescido de 2,50% ao ano e Bradesco com remuneração de 100% do DI acrescido de 3,00% 

ao ano.  

 
• Emissão de ações pela Companhia no montante de R$834,5 milhões em outubro de 2017 com o 

objetivo de realizar o pré-pagamento de determinadas dívidas celebradas por suas controladas. Até 

o fim do exercício de 2017, a dívida contraída pela Parnaíba II junto a Caixa Econômica Federal 

(“CEF”) no valor R$391,0 milhões já havia sido integralmente quitada. 

 

Em relação às fontes de financiamentos para investimentos em ativos não circulantes, vide comentários ao 

item “f” abaixo. 

 

Os Diretores acreditam que as fontes de financiamento utilizadas são adequadas ao perfil de endividamento 

da Companhia porque seus projetos são estruturados na modalidade project finance, a qual conta com 

financiamento de bancos de fomento, a juros subsidiados e prazos de amortização longos, que chegam a 

até 10 anos.  

 

(e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não 
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circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez 

 

A Companhia tem como principal fonte de financiamento para capital de giro e investimentos em ativos não-

circulantes a sua própria geração de caixa operacional, inclusive no que diz respeito ao pagamento de juros 

e principal da dívida. 

 

Adicionalmente, a Companhia monitora constantemente o mercado, podendo avaliar alternativas 

complementares de captação de recursos de terceiros, provenientes de empréstimos bancários junto às 

instituições financeiras de primeira linha, financiamentos junto a agências de fomento e/ou por meio de 

instrumentos financeiros junto ao mercado de capitais, tanto local como exterior, quando necessário. 

 

 

f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas  

 

(i) Contratos de empréstimo e financiamento relevantes 

 

Em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, a composição consolidada dos empréstimos e financiamentos 

da Companhia e suas subsidiárias junto a instituições financeiras está demonstrada a seguir:  
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Em R$ milhões Em 31 de dezembro de 2018 

 Empresa   Credor   Moeda   Taxas de juros   Vencimento   Custo a apropriar   Principal   Juros   Total  

 Itaqui   BNDES (Direto)   R$   TJLP+2,78%  15/06/2026 (5,5) 746,4 2,4 743,4 
 Itaqui   BNB   R$  10,00% 15/12/2026 (1,8) 183,6 0,8 182,7 
 Pecém II   BNDES (Direto) (a)   R$   TJLP+3,14%  15/06/2027 (3,6) 377,2 1,3 374,9 
 Pecém II   BNDES (Direto) (a)   R$   IPCA+10,59%  15/06/2027 (0,5) 130,3 0,5 130,3 
 Pecém II   BNB   R$  10,00% 31/01/2028 (3,1) 207,7 - 204,5 
 Parnaíba II   BNDES (Indireto)  R$   TJLP+5,15%  15/09/2027 - 236,1 1,0 237,1 
 ENEVA S/A   FINEP (b)   R$   TJLP+3,00%  15/03/2025 - 70,0 0,3 70,3 
 ENEVA S/A   FINEP (c)   R$   TJLP+1,00%  15/12/2028 (0,2) 17,5 - 17,3 
 ENEVA S/A   Banco Itaú BBA   R$   CDI+2,75%  15/05/2028 - 282,6 168,8 451,4 
 ENEVA S/A   Banco BTG Pactual   R$   CDI+2,75%  15/05/2028 - 514,8 307,4 822,2 
 ENEVA S/A   Bullseye I FIDC   R$   CDI+2,75%  15/05/2028 - 19,7 11,8 31,5 
 ENEVA S/A   FIDC Recebíveis Eneva  R$   CDI+2,75%  15/05/2028 - 35,9 21,4 57,4 
 ENEVA S/A   Bullseye I LLC   US$   LIBOR 6M  15/05/2028 - 133,2 6,4 139,6 
 ENEVA S/A   Zonda - VX FIDC  US$   LIBOR 6M  15/05/2028 - 6,1 0,3 6,4 
 ENEVA S/A   Crown Ocean Capital Credits III FIDC  US$   LIBOR 6M  15/05/2028 - 8,4 0,4 8,8 

 
  

  (14,6) 2.969,5 522,9 3.477,9 

 
 

 Custo a apropriar   Principal   Juros   Total  

 Depósitos Vinculados                              -         (102,0)           -         (102,0) 

 Saldo liquido de empréstimos e financiamentos                         (14,6)     2.867,5      522,9      3.375,8  

 Circulante                           (2,8)        180,5          6,3         184,1  

 Não circulante                         (11,8)     2.686,9      516,6      3.191,8  
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Debêntures  
       

Em R$ milhões Em 31 de dezembro de 2018 

 Empresa   Credor   Moeda   Taxas de juros   Venc.  
 Custo de captação a 

apropriar   Principal   Juros   Total  

 Parnaíba I    1ª Emissão - 1ª Série (Santander)   R$   IPCA + 
7,2227%  

15/11/2025 
(6,8) 314,2 2,1 309,5 

 Parnaíba I   1ª Emissão - 2ª Série 
(Santander/BB/Citi)  

 R$   CDI + 2,50%  15/11/2025 
(11,7) 551,0 4,6 543,8 

 Parnaíba II   1ª Emissão (Bradesco)   R$   CDI + 2,50%  05/12/2025 (19,1) 695,0 1,9 677,8 
 Parnaíba II*   2ª Emissão (Bradesco)  R$   CDI + 2,95%  05/12/2024 (4,9) 260,0 1,6 256,7 

 

    
(42,5) 1.820,2 10,2 1.787,9 

   
 

 Circulante  (4,5) 107,6 10,2 113,3 

   

 
 Não 
circulante  (38,0) 1.712,6 - 1.674,6 

*Emissão da Parnaíba III, que foi incorporada ao longo do ano de 2018. 
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Em R$ 
milhões         Em 31 de dezembro de 2017 

 Empresa   Credor   Moeda  
 Taxas de 

juros   Vencimento  
 Custo de 

captação a 
apropriar  

 Principal   Juros   Total  

 Itaqui   BNDES (Direto)   R$   TJLP+2,78%  15/06/2026 (6,7) 787,4 2,9 783,7 
 Itaqui   BNB   R$  10% 15/12/2026 (1,9) 194,4 0,8 193,3 

 Itaqui   BNDES (Indireto)   R$   
IPCA+12,13%  

15/06/2026 (1,5) 140,7 7,6 146,8 

 Itaqui  BNDES (Indireto)   R$   TJLP+4,8%  15/06/2026 (1,3) 156,4 0,7 155,8 
 Parnaíba I   BNDES (Direto)   R$   TJLP+3,77%  15/06/2027 (24,1) 357,3 1,5 334,7 
 Parnaíba I   BNDES (Direto)   R$   IPCA+6,67%  15/07/2026 (8,4) 193,3 5,7 190,7 
 Parnaíba II   Bradesco   R$   CDI+2,50%  03/01/2019 - 40,0 - 40,0 
 Parnaíba II   Bradesco   R$   CDI+3,00%  03/01/2019 - 334,1 7,1 341,2 
 Parnaíba II   BNDES (Indireto)  R$   TJLP+5,15%  15/09/2027 - 250,5 1,2 251,6 
 ENEVA S/A*  BTGI LLC   R$   CDI+3,50%  05/06/2018 - 25,0 0,2 25,2 
 ENEVA S/A*   FINEP   R$   TJLP+3,00%  15/03/2025 - 39,7 0,2 39,9 
 ENEVA S/A   Banco Itaú BBA   R$   CDI+2,75%  15/05/2028 - 282,6 130,3 412,9 
 ENEVA S/A   Banco BTG Pactual   R$   CDI+2,75%  15/05/2028 - 514,8 237,3 752,1 
 ENEVA S/A   Bullseye I FIDC   R$   CDI+2,75%  15/05/2028 - 55,6 25,6 81,3 
 ENEVA S/A   Bullseye I LLC   US$   LIBOR 6M  15/05/2028 - 113,7 3,3 117,1 
 ENEVA S/A   Banco Credit Suisse   US$   LIBOR 6M  15/05/2028 - 12,4 0,4 12,7 

 
  

  (43,9) 3.498,1 424,8 3.878,9 
   

 Depósitos vinculados - (176,2) - (176,2) 

   
 

Saldo liquido de empréstimos e 
financiamentos  (43,9) 3.321,9 424,8 3.702,8 

   
 Circulante (4,8) 168,1 27,9 191,2 

   
 Não Circulante (39,1) 3.153,8 396,9 3.511,6 

* Emissão de Parnaíba Gás Natural S.A., que foi incorporada pela Companhia ao longo de 2018. 

  

PÁGINA: 222 de 464

Formulário de Referência - 2019 - ENEVA S.A Versão : 11



10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais 

 

Debêntures         
Em R$ milhões         Em 31 de dezembro de 2017 

 Empresa   Credor   Moeda   Taxas de juros   Vencimento  Custo a apropriar  Principal   Juros   Total  

 ENEVA S/A*   2ª Emissão (Bradesco/Citibank)   R$   123% CDI  28/02/2020 (4,0) 496,2 15,4 507,6 

 ENEVA S/A*   5ª Emissão (Icatu)  R$   123% CDI  25/02/2018 - 50,0 0,4 50,4 

 Parnaíba III   2º Emissão (Bradesco)  R$   CDI + 2,95%  05/12/2024 (5,6) 100,0 0,4 94,8 

 
    

(9,6) 646,2 16,2 652,8 

   
 

 Circulante  0,0 215,4 16,2 231,6 
   

 
 Não circulante  (9,6) 430,8 - 421,2 

* Emissão de Parnaíba Gás Natural S.A., que foi incorporada pela Companhia ao longo de 2018. 
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31 de dezembro de 2016 - Em R$ milhões 

Empresa Credor Moeda 
Taxa de 

juros 
Vencimento 

Taxa 
Efetiva 

Custo a 
apropriar 

Principal Juros Total 

Itaqui BNDES (Direto) R$ TJLP+2,78% 15/06/2026 2,90% (7,5) 808,9 2,9 804,3 

Itaqui BNB R$ 10% 15/12/2026 4,90% (2,2) 200,5 0,8 199,1 

Itaqui 
BNDES 
(Indireto) 

R$ IPCA+12,13% 15/06/2026 4,90% (1,7) 141,1 7,8 147,2 

Itaqui 
BNDES 
(Indireto) 

R$ TJLP+4,8% 15/06/2026 10,10% (1,4) 159,6 0,7 158,9 

Parnaíba I BNDES (Direto) R$ TJLP+3,77% 15/06/2027 2,40% (26,0) 390,7 1,9 366,7 

Parnaíba I BNDES (Direto) R$ IPCA+6,67% 15/07/2026 2,40% (9,1) 208,9 6,2 206,0 

Parnaíba II Bradesco*  R$ CDI+2,50% 03/01/2019 - - 31,5 6,9 38,4 

Parnaíba II CEF R$ CDI+3,00% 03/01/2019 - - 269,9 156,9 426,8 

Parnaíba II Bradesco R$ CDI+3,00% 03/01/2019 - - 334,1 29,4 363,5 

Parnaíba II 
BNDES 
(Indireto) 

R$ TJLP + 5,15% 15/06/2027 - - 261,5 1,2 262,8 

PGN BTGI LLC R$ CDI + 3,50% 05/06/2018 - - 50,0 0,6 50,6 

ENEVA S/A Banco Itaú BBA R$ CDI+2,75% 15/05/2028 - - 282,6 83,0 365,6 

ENEVA S/A 
Banco BTG 
Pactual 

R$ CDI+2,75% 15/05/2028 - - 514,8 151,1 665,9 

ENEVA S/A Bullseye I FIDC R$ CDI+2,75% 15/05/2028 - - 55,6 16,3 72,0 

ENEVA S/A Bullseye I LLC US$ LIBOR 6M 15/05/2028 - - 112,1 0,8 112,8 

ENEVA S/A 
Banco Credit 
Suisse 

US$ LIBOR 6M 15/05/2028 - - 12,2 0,1 12,3 

       (47,9) 3.834,1 466,5 4.252,8 
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Custo a 

apropriar Principal Juros Total 

     
Depósitos 
Vinculados 

- 
(155,5) - (155,5) 

     Circulante (4,1) 776,9 215,2 988,0 

     

Não 
circulante 

(43,8) 
2.901,8 251,3 3.109,3 

 
* Em 2016, as CCBs, representativas do referido endividamento, tinham o Itaú como credor e em junho de 2017 as CCBs foram endossadas ao Bradesco e aditadas para (i) 
prorrogação do prazo de vencimento de 31 de dezembro de 2017 para 3 de janeiro de 2019; e (ii) alteração da taxa de juros de CDI + 3%  para CDI + 2,5%. 
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Debentures 

31 de dezembro de 2016 - Em R$ milhões 

Empresa Credor Moeda Taxas de juros Vencimento Custo a apropriar Principal Juros Total 

Parnaíba III 1ª Emissão (Bradesco)  R$ CDI + 4% 26/07/2018 - 100,5 3,1 103,5 

PGN 2ª Emissão (Bradesco/Citibank) R$ 123% CDI 28/02/2020 (6,4) 661,6 36,5 691,7 

PGN 5ª Emissão (Icatu) R$ 123% CDI 25/02/2018 - 50,0 0,8 50,8 

 

    
(6,4) 812,0 40,4 846,0 

 
        

    

 
Custo a apropriar Principal Juros Total 

    Circulante - 215,4 40,4 255,7 

    Não circulante (6,4) 596,6 - 590,2 
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Abaixo segue um sumário das principais obrigações que a Companhia e as suas controladas têm de observar 

no âmbito dos financiamentos e empréstimos por estas celebrados.  

 

Ressalta-se que a Companhia, na qualidade de garantidora dos respectivos financiamentos e empréstimos 

de suas controladas, obrigou-se a: (i) submeter à aprovação do respectivo credor quaisquer propostas de 

matérias concernentes à oneração, a qualquer título, de ação de sua propriedade, de emissão da respectiva 

controlada, à venda, aquisição, incorporação, fusão, cisão de ativos ou qualquer outro ato que importe ou 

possa vir a importar em modificações na atual configuração da controlada ou em transferência do controle 

acionário da controlada, ou em alteração da sua qualidade de acionista controlador da controlada, nos 

termos do art. 116 da Lei nº 6.404,de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; (ii) não reduzir o capital 

social da controlada, bem como não fazer amortização, resgate ou conversão de ações de emissão da 

controlada, sem a prévia e expressa anuência do respectivo credor. 

 

As controladas da Companhia, na qualidade de devedoras dos financiamentos e empréstimos, obrigaram-

se a: (i) não assumir novas dívidas, exceção feita a empréstimos para atender aos negócios de gestão 

ordinária da controlada ou com a finalidade de mera reposição ou substituição de material; (ii) não celebrar 

mútuos com a Companhia ou seus acionistas; (iii) não constituir penhor ou gravame sobre os direitos 

creditórios dados em garantia ao respectivo credor; (iv) não distribuir dividendos e/ou juros sobre capital 

próprio cujo valor, isoladamente ou em conjunto, supere 25% do lucro líquido do exercício; e (v) guardar e 

conservar os bens dados em garantia, de acordo com o disposto nos incisos I e II do artigo 1.363 do Código 

Civil, responsabilizando-se civilmente pelo eventual descumprimento dessas obrigações.   

 

Por fim, seguem abaixo informações adicionais sobre os principais financiamentos e empréstimos da 

Companhia e de suas controladas em aberto em 31 de dezembro de 2018:  

 

1. Itaqui Geração de Energia S.A. (“Itaqui”) 

 

Empréstimo Direto – BNDES 

 

Em dezembro de 2009, a Itaqui contratou um empréstimo direto com o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (“BNDES”), no valor total agregado de R$797,6 milhões. O valor relativo aos subcréditos 

A, B e C, totalizando R$784,0 milhões, é remunerado pela TJLP, acrescido de 2,78% ao ano. O prazo dos 

subcréditos A, B e C é de 17 anos, com 14 anos de amortização, e carência para pagamento de principal 

até julho de 2012. Já o subcrédito D, destinado a investimentos sociais (BNDES Social), no valor de R$13,6 

milhões, é remunerado pela TJLP. O prazo do subcrédito D é de nove anos, com seis anos de amortização 

e com carência de pagamento até julho de 2012.  

 

Em janeiro de 2015, a Itaqui obteve o reescalonamento da dívida, o que garantiu um novo prazo de carência 

de 24 meses, para o pagamento de principal, e de seis meses, para o pagamento de juros, de forma que o 

saldo devedor dos antigos subcréditos A, B e C foram consolidados em um novo subcrédito A, e o saldo 

devedor do antigo subcrédito D foi consolidado em um novo subcrédito B. Além disso, foi acordado o 

seguinte esquema de amortização para o novo subcrédito A: 3% em 2017, 5% em 2018, 8% em 2019, 

10% em 2020 e os 74% restantes durante os anos seguintes, em parcelas mensais e sucessivas, até junho 

de 2026. A amortização do subcrédito B dar-se-á em 18 parcelas mensais e sucessivas, tendo vencido a 

primeira em janeiro de 2017, de forma que a última venceu em 15 de junho de 2018. Os encargos financeiros 

não sofreram alterações. 
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Em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 o saldo em aberto deste empréstimo era de R$743,4 milhões, 

R$783,7 milhões e R$804,3 milhões, respectivamente. 

 

A Companhia é garantidora deste financiamento, que também conta com o pacote de garantias reais 

compartilhado com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (“BNB”), o qual também era compartilhado com o 

Banco Bradesco S.A. (“Bradesco”) e Votorantim, incluindo: (i) contrato de penhor de ações; (ii) contrato de 

cessão fiduciária de direitos e créditos; (iii) contrato de alienação fiduciária de máquinas e equipamentos; 

(iv) instrumento particular de cessão condicional de contratos em garantia; (v) conta reserva de serviço da 

dívida; e (vi) hipoteca. 

 

A Itaqui se obriga a manter uma relação patrimônio líquido por ativo total de no mínimo 20%. 

 

Financiamento – BNB 

 

Itaqui conta também com um empréstimo contratado junto ao BNB, com recursos do Fundo Constitucional 

de Financiamento do Nordeste (“FNE”), em 15 de dezembro de 2009, no montante total de R$202,8 milhões, 

cuja última parcela foi desembolsada em 28 de julho de 2011. O empréstimo do BNB tem prazo total de 17 

anos, com 14 anos de amortização, sendo remunerado a juros de 10% ao ano. O financiamento prevê um 

bônus de adimplência de 15%, com a consequente redução dos juros para 8,5% ao ano. Em fevereiro de 

2015 esse empréstimo foi reescalonado ficando acordado o seguinte esquema de amortização: 3% em 2017, 

5% em 2018, 8% em 2019, 10% em 2020 e os 74% restantes durante os anos seguintes, em parcelas 

mensais e sucessivas, até dezembro de 2026.  

 

Em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, o saldo em aberto deste empréstimo era de R$182,7 milhões, 

R$193,3 milhões e R$199,1 milhões, respectivamente. 

 

A Companhia é garantidora deste financiamento, que também conta com o pacote de garantias reais 

compartilhado com o BNDES, o qual também era compartilhado com os bancos Bradesco e Votorantim, 

incluindo: (i) contrato de penhor de ações; (ii) contrato de cessão fiduciária de direitos e créditos; (iii) 

contrato de alienação fiduciária de máquinas e equipamentos; (iv) instrumento particular de cessão 

condicional de contratos em garantia; (v) conta reserva de serviço da dívida; (vi) hipoteca. 

 

A Itaqui se obriga a manter uma relação patrimônio líquido por ativo total de, no mínimo, 20%.  

 

Repasse – BNDES  

 

Itaqui possui ainda uma linha de crédito indireto do BNDES, por meio da qual os bancos Bradesco e 

Votorantim repassaram a Itaqui recursos no montante de R$100 milhões, referentes aos subcréditos A, B, 

C, D e E. Esses subcréditos têm prazo total de 17 anos, com 14 anos de amortização. O financiamento é 

remunerado a IPCA mais 12,13%. O subcrédito F da linha de crédito indireto do BNDES, que corresponde 

a R$141,8 milhões, já foi integralmente repassado a Itaqui. Essa parte do empréstimo tem prazo total de 

17 anos, com 14 anos de amortização. O custo anual contratado é de TJLP mais 4,80%.  

 

Em janeiro de 2015, esse empréstimo foi repactuado, o que garantiu um novo prazo de carência de 24 

meses, para o pagamento do principal, e de seis meses, para o pagamento de juros. Além disso, foi acordado 

o seguinte esquema de amortização para os subcréditos A a E, a ser pago em 10 prestações anuais e 

sucessivas: 3% em 2017, 5% em 2018, 8% em 2019, 10% em 2020 e os 74% restantes durante os anos  
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seguintes, em parcelas anuais e sucessivas, até julho de 2026. A amortização do subcrédito F dar-se-á em 

114 parcelas mensais e sucessivas, de acordo com o seguinte esquema: 3% em 2017, 5% em 2018, 8% 

em 2019, 10% em 2020 e os 74% restantes durante os anos seguintes, em parcelas mensais e sucessivas, 

até junho de 2026. Os encargos financeiros não sofreram alterações.  

 

Durante o exercício de 2018 este empréstimo foi liquidado, porém em 2017 e 2016 o saldo em aberto deste 

empréstimo era de R$302,6 milhões e R$306,1 milhões, respectivamente. 

 

A Companhia era garantidora deste financiamento, que também contava com o pacote de garantias reais 

compartilhado com o BNB e com o BNDES, incluindo: (i) contrato de penhor de ações; (ii) contrato de cessão 

fiduciária de direitos e créditos; (iii) contrato de alienação fiduciária de máquinas e equipamentos; (iv) 

instrumento particular de cessão condicional de contratos em garantia; (v) conta reserva de serviço da 

dívida; e (vi) hipoteca. 

 

A Itaqui se obrigava a manter uma relação patrimônio líquido por ativo total de, no mínimo, 20%. 

 

2. Parnaíba I Geração de Energia S.A. (“Parnaíba I”) 

  

Empréstimo Direto – BNDES 

 

Em 18 de dezembro de 2012, Parnaíba I celebrou contrato de financiamento de longo prazo com o BNDES, 

no valor total de R$887,5 milhões, para implantação das usinas termelétricas Maranhão IV e V. Ainda em 

dezembro de 2012, Parnaíba I recebeu a liberação de R$495,7 milhões, referentes aos subcréditos B e C do 

financiamento de longo prazo. Estes subcréditos começaram a ser amortizados a partir de 15 de julho de 

2013, sendo seu vencimento final em 15 de junho de 2027. O financiamento é remunerado pela TJLP, 

acrescido de 3,77% ao ano.  

 

Adicionalmente, Parnaíba I recebeu em dezembro de 2012 a liberação de R$204,3 milhões, referentes à 

totalidade do subcrédito A do mesmo contrato de financiamento de longo prazo. Esse subcrédito tem 

amortização em 13 parcelas anuais com início em 15 de julho de 2014, junto com os juros devidos. Esta 

parcela do financiamento é remunerada por IPCA + 4,78%.  

 

Durante o exercício de 2018 este empréstimo foi liquidado por meio do uso das debêntures emitidas pela 

Parnaíba I, porém em 2017 e 2016, o saldo em aberto deste empréstimo era de R$525,4 milhões e R$572,7 

milhões, respectivamente. Em consequência dessa liquidação, foram liberadas as fianças bancárias 

remanescentes atreladas ao financiamento no valor de R$182 milhões. 

 

Parnaíba I se obrigava a manter Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) de, no mínimo, 1,20, a 

partir do exercício social de 2014 e, durante todo o período do financiamento, o índice de Capital Próprio 

de, no mínimo, 25%, o qual será calculado pelo resultado da divisão do patrimônio líquido pelo passivo total 

da Companhia.  

 

Esse financiamento de longo prazo era garantido por fianças bancárias, contando ainda com pacote de 

garantias reais, incluindo: (i) contrato de penhor de ações; (ii) contrato de cessão fiduciária de direitos e 

créditos; (iii) contrato de alienação fiduciária de máquinas e equipamentos; (iv) conta reserva de serviço da 

dívida; e (v) hipoteca. Dentre as fianças bancárias, havia instrumento celebrado com o Bradesco com custo 

de comissão de 3,50% ao ano e saldo em aberto no valor de R$102,5 milhões, em 31 de dezembro de 2017.  
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Debêntures - 1º emissão 

 

Em 15 de novembro de 2018 a Parnaíba I realizou a 1º emissão de debêntures no valor de R$866 milhões 

em duas séries. Os recursos oriundos da 1º série foram destinados exclusivamente para investimentos na 

Central Geradora Termelétrica denominada UTE Maranhão IV, com Potência Instalada de 337.600 kW, 

composta por duas Unidades Geradoras e Sistema de Transmissão de Interesse Restrito e da Central 

Geradora Termelétrica denominada UTE Maranhão V, com Potência Instalada de 337.600 kW, composta por 

duas Unidades Geradoras e Sistema de Transmissão de Interesse Restrito. Com relação aos recursos 

captados pela Emissora, por meio da Emissão das Debêntures da Segunda Série, estes foram utilizados para 

liquidação antecipada do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 12.2.1284.1 contraído 

com o BNDES. Os recursos remanescentes foram distribuídos à Fiadora para realização de pagamentos, 

conforme detalhado nos contratos de garantias da emissão. 

 

A 1º emissão de debentures possui prazo de vencimento de 84 meses contados da data de emissão, 

vencendo-se, portanto, em 15 de novembro de 2025, com a remuneração de IPCA + 7,2227% para a 1º 

Série e CDI + 2,5% para a 2º Série. No que tange aos juros remuneratórios, estes serão pagos 

semestralmente, a partir da data da emissão, sendo que (i) no caso da Primeira Série, o primeiro pagamento 

de juros ocorrerá em 15 de novembro de 2019, e os demais pagamentos devidos no dia 15 dos meses de 

maio e novembro; e (ii) no caso da Segunda Série, o primeiro pagamento devido em 15 de maio de 2019, 

e os demais pagamentos devidos no dia 15 dos meses de maio e novembro de cada ano, até a respectiva 

data de vencimento das debêntures. 

 

Dentre outras obrigações da emissão, a Parnaíba I se obriga em:  

 

i) Manutenção da relação Dívida Líquida/EBITDA inferior aos limites escalonados anualmente, 

conforme abaixo: 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3,5x 3,5x 3,0x 3,0x 2,5x 2,5x 2,0x 

 

ii) Manutenção do nível de Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (“ICSD”) superior ou equivalente 

a 1,20x 

 

Além de aval prestado pela Companhia e pela Eneva as debêntures contam ainda com garantias reais, 

incluindo:  

 

(i) Alienação Fiduciária de Ações da Emissora 

(ii) Alienação Fiduciária dos Equipamentos do Projeto 

(iii) Cessão Fiduciária de Direitos e Créditos de titularidade da Parnaíba I 

(iv) hipoteca em primeiro grau do terreno da Parnaíba I, descrito na matrícula nº 2.952 

(v) Cessão Fiduciária da Conta Reserva do Serviço da Dívida 

(vi) Cessão Fiduciária da Conta Reserva Especial 

(vii) 50% da Alienação Fiduciária dos Equipamentos da Parnaíba Gás Natural (“PGN”) 

(viii) 50% da Cessão Fiduciária dos direitos emergentes das concessões para exploração de gás 

(ix) 50% da Cessão Fiduciária dos direitos creditórios oriundos do Contrato de Arrendamento e 

Fornecimento de Gás  
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Em 31 de dezembro de 2018, o saldo referente a essas debêntures era de R$853,4 milhões. 

 

3. Parnaíba II Geração de Energia S.A. (“Parnaíba II”) 

 

CCBs – Itaú Unibanco S.A. (“Itaú”) / Bradesco 

 

A Parnaíba II captou junto ao Itaú, em 29 de março de 2012, o valor de R$100 milhões mediante emissão 

de Cédula de Crédito Bancário (“CCB I”), tendo a Companhia como avalista. Em 26 de dezembro de 2013, 

uma nova captação no valor de R$100 milhões foi realizada junto à mesma instituição (“CCB II” e, em 

conjunto com a CCB I, as “CCBs”). Os financiamentos destinam-se à implantação da usina termelétrica 

Maranhão III. As CCBs são remuneradas a juros anuais de 100% do CDI mais 3%. Após consecutivas 

renegociações, em 2 de setembro de 2015, as CCBs foram aditadas para terem seus respectivos vencimentos 

prorrogados para 31 de dezembro de 2017 e seus valores individuais ajustados para R$126,3 milhões e 

R$126,4 milhões. Essa dívida foi parcialmente liquidada com os recursos oriundos do financiamento 

mediante repasse contratado com o BNDES, descrito abaixo.  

 

Em 27 de junho de 2017 as CCBs foram endossadas pelo Itaú ao Bradesco com cláusula “sem 

responsabilidade” e em 29 de junho de 2017 as CCBs foram aditadas para, dentre outras alterações, refletir 

referido endosso, prorrogar o prazo de vencimento para 3 de janeiro de 2019 e alterar a taxa de juros para 

CDI mais 2,5% a.a. 

 

Durante o exercício de 2018 este empréstimo foi liquidado e repactuado por meio do uso das debêntures 

emitidas pela Parnaíba II, porém em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o saldo em aberto destas CCBs era 

de R$40,0 milhões e R$38,4 milhões, respectivamente. 

 

Além do aval prestado pela Companhia, as CCBs contavam ainda com as seguintes garantias reais, as quais 

são compartilhadas entre os credores da Parnaíba II (CEF, Bradesco e Itaú): (i) contrato de alienação 

fiduciária de ações; (ii) contrato de cessão fiduciária de direitos creditórios; (iii) contrato de alienação 

fiduciária de máquinas e equipamentos; (iv) contrato de cessão condicional e cessão fiduciária dos direitos 

decorrentes dos contratos de compra e venda de gás e de arrendamento da UTG; e (v) alienação fiduciária 

de bem imóvel.  

 

CCBs – Bradesco  

 

Parnaíba II recebeu do BNDES empréstimo-ponte no valor de R$280,7 milhões ao final de dezembro de 

2013, para fins de financiamento da implantação da usina termelétrica Maranhão III. O custo anual 

contratado foi de TJLP, acrescido de 2,4% ao ano. Para assegurar o cumprimento das obrigações assumidas 

perante o BNDES, Parnaíba II apresentou fiança bancária contratada junto ao HSBC Bank Brasil – Banco 

Múltiplo S.A. (“HSBC”). O empréstimo deveria ser amortizado em uma parcela única em 15 de junho de 

2015, juntamente com os juros, mas não se chegou a um acordo para postergar o vencimento, de modo 

que, em 18 de junho de 2015, o HSBC foi notificado pelo BNDES para honrar o pagamento devido pela 

Parnaíba II. Desde então, a obrigação da Parnaíba II passou a ser perante o HSBC, que acordou em 

renegociar seus termos e representá-la por meio de uma CCB emitida em seu favor pela Parnaíba II. A CCB, 

no valor de R$334,1 milhões, foi emitida em 2 de setembro de 2015, prevendo vencimento para 30 de junho 

de 2016 e remuneração anual equivalente a CDI, acrescido de 3%.  

 

Em 23 de junho de 2016 a CCB foi aditada, tendo sido o vencimento prorrogado para 16 de janeiro de 2017.  
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Na ocasião do aditamento, foi ainda emitida pela Parnaíba II uma nova CCB, em favor do HSBC, no valor 

de R$10,1 milhões (equivalente à remuneração incorrida na CCB original), prevendo amortização em quatro 

parcelas mensais e sucessivas, a partir de 15 de setembro de 2016, e remuneração anual equivalente a CDI, 

acrescido de 3%. 

 

Em 12 de janeiro de 2017 a Companhia renegociou esta CCB passando ela a ter um principal de R$334,1 

milhões, com vencimento em 3 de janeiro de 2019, mantida a remuneração de 100% do CDI acrescidos de 

3% a.a., tendo o Bradesco sucedido o HSBC como credor de Parnaíba II. 

 

Durante o exercício de 2018 esse empréstimo foi liquidado e repactuado por meio do uso das debêntures 

emitidas pela Parnaíba II, porém em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o saldo em aberto destas CCBs era 

de R$341,2 milhões e R$363,5 milhões, respectivamente. 

 

Além de aval prestado pela Companhia, as CCBs contavam ainda com as seguintes garantias reais, as quais, 

exceto com relação ao item (iii) abaixo, são compartilhadas entre os credores da Parnaíba II (CEF, Bradesco 

e Itaú): (i) contrato de alienação fiduciária de ações; (ii) contrato de cessão condicional e cessão fiduciária 

dos direitos decorrentes dos contratos de compra e venda de gás e de arrendamento da UTG; e (iii) cessão 

fiduciária de certificado de depósito bancário. 

 

Repasse – BNDES  

 

Em 2 de outubro de 2015, Parnaíba II emitiu CCB no valor de R$256,6 milhões em favor do Itaú, captando 

financiamento de R$225,3 milhões mediante repasse contratado com o BNDES, para fins de implantação da 

Usina Termelétrica Maranhão III. O financiamento é remunerado a (i) TJLP acrescido de 5,90% até a 

emissão do despacho de início da operação comercial do projeto; e (ii) TJLP acrescido de 5,15% após a 

emissão do despacho de início da operação comercial do projeto, fato ocorrido em 1º de julho de 2016. 

Esse empréstimo conta com carência de principal e juros até 15 de dezembro de 2016, prevendo amortização 

e pagamento de juros em 129 prestações mensais e sucessivas, a partir de janeiro de 2017, com vencimento 

previsto para 15 de setembro de 2027.  

 

Em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, o saldo em aberto deste financiamento era de R$237,1 milhões, 

R$251,6 milhões e R$262,8 milhões, respectivamente.  

 

Os recursos oriundos desse financiamento foram também utilizados para liquidar parcialmente as CCBs 

celebradas com o Itaú em março de 2012 e dezembro de 2013, conforme descrito acima. 

 

Além de aval prestado pela Companhia, a CCB conta ainda com garantias reais, são compartilhadas entre 

os credores da Parnaíba II (CEF, Bradesco e Itaú), incluindo: (i) contrato de alienação fiduciária de ações; 

(ii) contrato de cessão fiduciária de direitos e créditos; (iii) contrato de alienação fiduciária de máquinas e 

equipamentos; e (iv) contrato de cessão condicional e cessão fiduciária dos direitos decorrentes dos 

contratos de compra e venda de gás e de arrendamento da UTG, (v) alienação fiduciária de bem imóvel e 

(vi) cessão fiduciária de contas reserva do projeto. 

 

CCB – Caixa Econômica Federal (“CEF”) 

 

Em maio de 2012, Parnaíba II emitiu uma CCB no valor de R$325 milhões com a CEF, permanecendo a 

Companhia como avalista. Esse empréstimo-ponte se destinou ao financiamento da implantação da usina  
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termelétrica Maranhão III. Foi desembolsada uma tranche de R$125 milhões e duas de R$100 milhões, nos 

dias 8 de maio de 2012, 15 de maio de 2012 e 30 de maio de 2012, respectivamente. Esse financiamento 

tem juros anuais de 100% do CDI, acrescidos de 3% e vencimento inicialmente previsto para 7 de novembro 

de 2013 para pagamento de principal e juros. À ocasião do vencimento, a Parnaíba II repactuou a CCB 

alterando seu vencimento para 30 de dezembro de 2013, data em que foram liquidados R$45 milhões do 

valor principal e dos juros incorridos até então, bem como renegociado o vencimento do valor remanescente 

para 30 de dezembro de 2014. A CCB foi novamente renegociada em dezembro de 2014 e teve seu 

vencimento alterado para 2 de setembro de 2015.  

 

Em setembro de 2015, Parnaíba II emitiu uma CCB no valor de R$353,8 milhões com a CEF permanecendo 

a Companhia como avalista. Esse empréstimo-ponte se destinou a substituir a CCB anteriormente celebrada 

com a CEF tendo juros anuais de 100% do CDI, acrescidos de 3% e vencimento inicialmente previsto para 

30 de junho de 2016 para pagamento de principal e juros. Em 23 de junho de 2016, próxima de seu 

vencimento, a CCB foi renegociada e teve seu vencimento alterado para 15 de janeiro de 2017.  

 

Em 13 de janeiro de 2017 a Companhia renegociou esta CCB passando ela a ter um principal de R$400 

milhões, com vencimento em 3 de janeiro de 2019, mantendo-se como remuneração juros anuais de 100% 

do CDI acrescido de 3%. 

 

Em 11 de outubro de 2017 Parnaíba II realizou o pré-pagamento integral desta dívida com recursos oriundos 

da oferta pública de ações da Companhia, porém em 31 de dezembro de 2016 o saldo em aberto desta CCB 

era de R$426,8 milhões. 

 

Além de aval prestado pela Companhia, a CCB contava ainda com as seguintes garantias reais, as quais, 

exceto com relação ao item (v) abaixo, são compartilhadas entre os credores da Parnaíba II (CEF, Bradesco 

e Itaú):(i) contrato de alienação fiduciária de ações; (ii) contrato de cessão fiduciária de direitos e créditos; 

(iii) contrato de alienação fiduciária de máquinas e equipamentos; (iv) contrato de cessão condicional e 

cessão fiduciária dos direitos decorrentes dos contratos de compra e venda de gás e de arrendamento da 

UTG; (v) cessão fiduciária de certificado de depósito bancário; e (vi) alienação fiduciária de bem imóvel.  

 

Debêntures - 1º emissão 

 

Em 05 de dezembro de 2018 a Parnaíba II realizou a 1º emissão de debêntures no valor de R$695 milhões 

Os recursos líquidos obtidos foram destinados para (a) quitação integral do saldo devedor (i) da Cédula de 

Crédito Bancário (“CCB”) nº 0454-08967-17 emitida pela Parnaíba II em 2 de setembro de 2015 favor do 

HSBC Bank Brasil S.A., sucedido pelo Banco Bradesco S.A., conforme aditada, (ii) da CCB nº 

100112030018300 emitida pela Parnaíba II em 29 de março de 2012 em favor do Banco Bradesco S.A, e 

(iii) da CCB nº 100113120017700 emitida pela Parnaíba II em 26 de dezembro de 2013 em favor do Banco 

Bradesco S.A e (b) realização de outros pagamentos, conforme previsto nos contratos de garantia. 

 

A 1º emissão de debentures possuí prazo de vencimento de 84 meses contados da Data de Emissão, 

vencendo-se, portanto, em 5 de dezembro de 2025, com a remuneração de CDI + 2,5%. Os Juros 

remuneratórios serão pagos pela Emissora semestralmente, a partir da Data de Emissão, no dia cinco dos 

meses de junho e dezembro de cada ano. O primeiro pagamento de Juros Remuneratórios das Debêntures 

ocorrerá em 5 de junho de 2019 e o último na Data de Vencimento. 

 

Dentre outras obrigações da emissão, a Parnaíba II se obriga em:  
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i) Manutenção da relação Dívida Líquida/EBITDA inferior aos limites escalonados anualmente, 

conforme abaixo: 

 

Demonstração Financeira Base Índice 

31 de dezembro de 2018 3,25x 

31 de dezembro de 2019 3,00x 

31 de dezembro de 2020 e subsequentes 2,50x 

 

ii) Manutenção do nível de ICSD superior ou igual a 1,20x 

 

Além de fiança prestado pela Companhia e pela Eneva as debêntures contam ainda com garantias reais, 

incluindo:  

 

(i) 50% da Cessão Fiduciária dos Direitos Emergentes das Autorizações PGN 

(ii) 50% da Cessão Fiduciária dos Direitos Creditórios de Gás Natural 

(iii) 50% da Cessão Fiduciária da conta vinculada de titularidade da PGN na qual deverão ser 

depositados a totalidade dos recursos oriundos dos itens (i) e (ii) acima 

(iv) 50% da Alienação Fiduciária dos Equipamentos PGN 

(v) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios dos Contratos de Comercialização de Energia 

(vi) Cessão Fiduciária dos Contratos de Fornecimento PGN 

(vii) Alienação Fiduciária dos Equipamentos Parnaíba 

(viii) Alienação Fiduciária de Imóvel 

(ix) Alienação Fiduciária de Ações da Companhia 

(x) Cessão Fiduciária da Conta Reserva Especial 

 

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo referente a essas debêntures era de R$677,8 milhões. 

 

4. Parnaíba III Geração de Energia S.A. (“Parnaíba III”) 

 

2º Emissão de Debêntures de Parnaíba III, sucedida por Parnaíba II 

 

Em 25 de novembro de 2013, Parnaíba III contratou junto ao Bradesco um empréstimo-ponte no valor de 

R$120 milhões, para fins de financiamento da implantação da sua usina termelétrica, com vencimento 

inicialmente previsto para 9 de janeiro de 2014. Naquela data, foi repactuado novo vencimento para 31 de 

janeiro de 2014. O custo do empréstimo-ponte era de CDI, acrescido de 2,53% ao ano. Principal e juros 

deveriam ser pagos ao final da operação. Em substituição a esse empréstimo foi emitida uma Nota 

Promissória nas mesmas condições e com novo vencimento em 29 de julho de 2014. Em substituição a essa 

Nota Promissória foi emitida outra Nota Promissória ao custo de CDI acrescido de 3,0% ao ano e com novo 

vencimento em 26 de janeiro de 2015. Em janeiro de 2015, em substituição à Nota Promissória anterior, 

Parnaíba III realizou a 1ª Emissão de Debêntures no valor de R$120,0 milhões, remuneradas a 100% do 

CDI acrescido de um spread de mais 4,0% ao ano e com vencimento do principal em 26 de julho de 2016. 

Os juros deverão ser pagos trimestralmente. Em 22 de julho de 2016, as partes aditaram a escritura de 

emissão das debêntures em vigor, as quais passaram a ter nova data de vencimento em 26 de julho de 

2018. No dia 13 de setembro de 2016, Parnaíba III decidiu amortizar facultativamente R$20,0 milhões 

destas debêntures. 

 

Em 24 de novembro de 2017, a Parnaíba III realizou sua 2ª emissão de debêntures no valor total de R$260,0 

milhões, remuneradas a 100% do CDI acrescido de spread de 2,95% ao ano, a serem amortizadas em 12 

parcelas semestrais consecutivas a partir de junho de 2019. A primeira tranche desembolsada em 13 de  
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dezembro de 2017, no montante de R$100,0 milhões, foi utilizada para realizar o resgate antecipado total 

das debêntures da 1ª emissão de R$100,5 milhões. O desembolso da 2ª tranche, no montante de R$160,0 

milhões, ocorreu em 6 de fevereiro de 2018 e foi utilizada para redução de capital da emissora, distribuição 

de dividendos e liquidação antecipada do saldo remanescente da dívida da Itaqui Geração de Energia S.A. 

junto ao Bradesco, proveniente de repasse de recursos do BNDES.   

 

Em 31 de dezembro de 2017, as debêntures da 1ª emissão haviam sido resgatadas antecipadamente, 

porém, em 31 de dezembro de 2016, o saldo em aberto destas debêntures era de R$103,5 milhões. As 

debêntures da 2ª emissão possuíam, em 31 de dezembro de 2018 e 2017, saldo em aberto de R$256,7 

milhões e R$94,8 milhões, respectivamente. 

 

A Parnaíba III se obriga, no âmbito da 2ª emissão de debêntures, a manter uma relação Dívida 

Líquida/EBITDA inferior a 3,0 vezes. 

 

Além de fiança prestado pela Companhia, as debêntures contam ainda com garantias reais, incluindo: (i) 

contrato de alienação fiduciária de ações de emissão da Parnaíba III e de titularidade da Parnaíba 

Participações; (ii) contrato de cessão fiduciária de direitos creditórios provenientes de venda de energia; (iii) 

contrato de alienação fiduciária de ações de emissão da Parnaíba III transferidas à Companhia; (iv) contrato 

de cessão fiduciária emergentes das autorizações; e (v) conta vinculada de titularidade de Parnaiba III.  

 

Após a reestruturação societária detalhada no item 10.1.h, essas dívidas foram incorporadas à Parnaíba II. 

 

5. Companhia 

 

No Plano de Recuperação Judicial da Companhia, aprovado pelos credores e homologado em 12 de maio 

de 2015, foi definido que o saldo remanescente da dívida de cada credor corresponderia ao saldo dos valores 

após (i) o abatimento da quantia de R$0,3 milhão, (ii) a redução obrigatória do valor de 20% mediante 

aplicação de deságio sobre o valor da dívida no montante que superar R$0,3 milhão, e (iii) redução 

obrigatória de 40% do valor da dívida no montante que superar R$0,3 milhão, o que ocorrerá por meio de 

capitalização da dívida. O saldo remanescente tem incidência de juros de CDI + 2,75% a.a. para as dívidas 

em reais, e de Libor, para as dívidas em moeda estrangeira. Esse saldo conta ainda com uma carência de 4 

anos para pagamento de juros e 8 anos para pagamento do principal, que deve ser amortizado, observado 

o seguinte cronograma de pagamento: 15% no 9º ano, 15% no 10º ano, 20% no 11º ano, 25% no 12º 

ano e 25% no 13º ano. Em novembro de 2015, ocorreu a redução obrigatória de 40% do valor da dívida, 

acima mencionada. 

 

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo do endividamento decorrente do Plano de Recuperação Judicial acima 

descrita era de R$1.517,4 milhões, dos quais R$822,2 milhões são devidos ao Banco BTG Pactual S.A., 

R$451,4 milhões ao Itaú Unibanco S.A., R$31,5 milhões ao Bullseye I FIDC, R$57,4 milhões ao FIDC 

Recebíveis Eneva, R$139,6 milhões ao Bullseye I LLC, R$6,4 milhões ao Zonda - VX FIDC e R$8,8 milhões 

ao Crown Ocean Capital Credits III FIDC. 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo do endividamento decorrente do Plano de Recuperação Judicial acima 

descrita era de R$1.376,1 milhões, dos quais R$752,1 milhões são devidos ao Banco BTG Pactual S.A., 

R$412,9 milhões ao Itaú Unibanco S.A., R$81,3 milhões ao Bullseye I FIDC, R$117,1 milhões ao Bullseye I 

LLC e R$12,7 milhões ao Credit Suisse Brazil (Bahamas) Limited. 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo do endividamento decorrente do Plano de Recuperação Judicial acima 
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descrito era de R$1.228,6 milhões, dos quais R$665,9 milhões são devidos ao Banco BTG Pactual S.A., 

R$365,6 milhões ao Itaú Unibanco S.A., R$72,0 milhões ao Bullseye I FIDC, R$112,8 milhões ao Bullseye I 

LLC e R$12,3 milhões ao Credit Suisse Brazil (Bahamas) Limited. 

 

Em 29 de junho de 2016, o juízo da 4ª Vara Empresarial proferiu decisão decretando o encerramento do 

processo de recuperação judicial da Companhia e de sua subsidiária Eneva Participações, mas tal decisão 

foi objeto de apelação em 24 de outubro de 2016. Os eventuais efeitos dessa apelação, caso julgada 

contrariamente aos interesses da Companhia, envolvem o retorno dos autos para a 4ª Vara Empresarial, a 

fim de que a decretação do fim da recuperação judicial ocorresse somente após o fim do biênio legal, o qual 

se encerrou em maio de 2017. Para mais informações sobre o Plano de Recuperação Judicial, ver o item 6.5 

do Formulário de Referência.  

 

6. Pecém II Geração de Energia S.A. (“Pecém II”) 

 

A partir de abril de 2018 Pecém II passou de controlada indireta para controlada direta, passando a ser 

consolidada nas demonstrações financeiras da Companhia. Para mais informações sobre a aquisição do 

controle de Pecém II, ver a seção 10.1 item h) deste Formulário de Referência.  

 

Empréstimo Direto – BNDES  

 

Em 28 de setembro de 2010, Pecém II contratou um financiamento de longo prazo com o BNDES no valor 

de R$737,4 milhões, para fins de financiamento da implantação da sua usina termelétrica. Pecém II recebeu 

o montante de R$615,3 milhões previstos nos subcréditos A, B, C, D e L e R$110,1 milhões previstos nos 

subcréditos E, F, G, H e I. Esses subcréditos têm prazo total de 17 anos, com 14 anos de amortização, e 

com carência para pagamento de juros e principal até julho de 2013. A remuneração inicialmente acordada 

para os subcréditos A, B, C e D era de TJLP, acrescido de 2,18% ao ano, e de Taxa Referência BNDES, 

acrescido de 2,18% para os subcréditos E, F, G, H e I (estes últimos sendo ajustados pelo IPCA), enquanto 

para o subcrédito L foi pactuada inicialmente taxa juros equivalente a TJLP. O subcrédito J, no valor de 

R$22 milhões foi transferido, em abril de 2012, para o subcrédito A. Em dezembro de 2014, uma repactuação 

do contrato foi realizada e os juros incorridos até aquela data foram incorporados ao principal, ficando a 

carência alterada para até dezembro de 2015. Naquela mesma ocasião, o spread do financiamento foi 

alterado para 3,14% ao ano. Os juros apurados durante a fase de carência foram capitalizados junto aos 

valores desembolsados. Em dezembro de 2014, foi obtido um reescalonamento da dívida o que garantiu um 

novo prazo de carência para o principal e juros de 12 meses. O financiamento tem vencimento previsto para 

15 de dezembro de 2027. 

 

Em abril de 2018, a controlada Pecém II realizou a liquidação antecipada de R$ 220 milhões do saldo 

devedor atualizado de seu contrato de financiamento junto ao BNDES (R$ 162 milhões ao custo de TJLP 

acrescido de 3,1% ao ano e R$ 58 milhões ao custo de IPCA acrescido de 10,6% ao ano) permitindo a 

liberação das fianças bancárias utilizadas como garantias do financiamento.  

 

Em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 o saldo em aberto destes financiamentos era de R$ 505,2 

milhões, R$778,6 milhões e R$847,4 milhões, respectivamente. 

 

Pecém II se obriga a manter índice de cobertura do serviço de dívida (ICSD) de, no mínimo, 1,20, a partir 

do exercício social de 2017. 

 

O financiamento conta ainda com garantias reais, incluindo: (i) penhor das ações de Pecém II de titularidade 

da Companhia; (ii) cessão fiduciária de direitos creditórios; (iii) alienação fiduciária de máquinas e  

PÁGINA: 236 de 464

Formulário de Referência - 2019 - ENEVA S.A Versão : 11



10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais 

 

 

equipamentos; (iv) hipoteca de terreno onde está localizada a planta; e (v) constituição de conta de receitas 

e conta reserva. A redução do endividamento permitiu a declaração de Performance Financeira e Operacional 

de Pecém II pelo BNDES, e consequente liberação de todas as fianças bancárias garantidoras do 

financiamento. 

 

Empréstimo – BNB 

 

Pecém II conta também com um empréstimo do BNB com recursos do FNE, o qual foi contratado em 31 de 

janeiro de 2011, para fins de financiamento da implantação da sua usina termelétrica, no montante total de 

R$250 milhões, os quais já foram totalmente desembolsados. O empréstimo do BNB tem prazo total de 17 

anos, com juros trimestrais, com 14 anos de amortização e com carência para pagamento de principal até 

fevereiro de 2014, sendo remunerado a juros de 10% ao ano, com vencimento previsto para 31 de janeiro 

de 2028. O financiamento prevê um bônus de adimplência (15%), com a consequente redução do custo 

para 8,5% ao ano. Em maio de 2015, foi obtido um reescalonamento da dívida o que garantiu um novo 

prazo de carência para o principal de um ano.  

 

Em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, o saldo em aberto deste financiamento era de R$204,5 milhões, 

R$220,7 milhões e R$229,4 milhões, respectivamente. 

 

Pecém II se obriga a manter ICSD de, no mínimo, 1,20, a partir do exercício social de 2017. 

 

O financiamento conta ainda com as seguintes garantias reais: (i) hipoteca, (ii) alienação fiduciária de 

máquinas e equipamentos; (iii) cessão fiduciária de direitos e créditos; (iv) penhor de ações; (v) cessão 

fiduciária de direitos creditórios; e (vi) fundo de liquidez em conta reserva. 

 

7. Parnaíba Gás Natural S.A (“PGN”) 

 

Em 28 de dezembro de 2018 a Eneva S.A. efetuou a incorporação do acervo líquido contábil da Parnaíba 

Gás Natural S.A. Nesta mesma data, em consonância com o previsto no plano de reestruturação societária 

e de estrutura de capital da Eneva S.A. e de suas subsidiárias de geração a gás e upstream, foi efetuado o 

pagamento antecipado do saldo integral da dívida relativa às 2ª e 6ª emissões de debêntures simples da 

Parnaíba Gás Natural S.A.  

 

FINEP 

  

Em 21 de agosto de 2017, a PGN contratou um financiamento de longo prazo com a FINEP no valor de 

R$79,3 milhões, com o objetivo de financiar, parcialmente, as despesas incorridas na elaboração e execução 

do seu Plano Estratégico de Inovação. O recurso proveniente deste financiamento foi recebido em duas 

tranches, sendo a primeira no valor de R$39,6 milhões e a segunda no valor de R$29,9 milhões. O 

financiamento possui prazo de carência de 18 meses contados da data da sua assinatura, e será amortizado 

em 73 parcelas mensais e sucessivas, a partir de 15 de março de 2019, vencendo-se, portanto, em 15 de 

março de 2025. Sobre o montante desembolsado incidirão juros ao custo de TJLP acrescido de 3% ao ano, 

a serem pagos mensalmente durante todo o período de vigência do contrato. Para assegurar o cumprimento 

das obrigações previstas no contrato, a PGN deu como garantia a este financiamento fianças bancárias, que, 

por sua vez, estavam garantidas pela Companhia através de nota promissória e cessão fiduciária de 

aplicação financeira. Em março de 2018, a Companhia obteve autorização para o cancelamento da cessão 

fiduciária da aplicação financeira constituída como garantia destas fianças bancárias. 
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Em 10 dezembro de 2018, foi firmado com a FINEP um novo contrato no montante de R$ 36,5 milhões pela 

Parnaíba Gás Natural S.A., também destinados ao financiamento do seu Plano Estratégico de Inovação. Em 

31 de dezembro de 2018, a PGN havia recebido o montante de R$17,5 milhões provenientes desse 

financiamento, restando, ainda, um crédito no valor de R$19,0 milhões a serem utilizados até junho de 

2019. O contrato será amortizado em 97 parcelas mensais e sucessivas a partir de dezembro de 2020, e 

possui juros incidindo sobre o principal da dívida ao custo de TJLP acrescido de 1% ao ano, a serem pagos 

mensalmente durante todo o período de vigência do contrato. Em garantia a este financiamento foi 

apresentada fiança bancária. 

 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o saldo mantido pela PGN junto à FINEP era de R$87,6 milhões e 

R$39,9 milhões, respectivamente. 

 

O recurso proveniente deste financiamento foi recebido em duas tranches, sendo a primeira em 27 de 

setembro de 2017, no valor de R$39,6 milhões, e a segunda em 25 de julho de 2018, no valor de R$29,9 

milhões. 

 

2ª Emissão de Debêntures Privadas  

 

Em fevereiro de 2014, a Administração da PGN aprovou a emissão de debêntures simples, não conversíveis 

em ações, no montante de até R$745 milhões, com vencimento final em 20 de fevereiro de 2020, e custo 

de 120% do CDI, com juros remuneratórios semestrais e amortização do principal na seguinte proporção: 

11,2% em fevereiro de 2016, 22,2% em fevereiro de 2017, 22,2% em fevereiro de 2018, 22,2% em 

fevereiro de 2019 e 22,2% em fevereiro de 2020. Desse total, R$650.000 foram integralizados em março 

de 2014 e o saldo remanescente de R$95.000 foi integralizado em setembro de 2014. Do total das 

debêntures, 55.000 foram adquiridas pelo Bradesco e 19.500 pelo Citibank. 

 

Em 25 de fevereiro de 2016, foi aprovada em Assembleia Geral de Debenturistas a prorrogação da 

amortização do principal da 2ª emissão de Debêntures, referente a parcela vincenda em 28 de fevereiro de 

2016 para 28 de agosto de 2016. 

 

Em 13 de julho de 2016, foi aprovada em Assembleia Geral de Debenturistas aditamento à escritura de 

emissão das debêntures, em decorrência dos Acordos de Subscrição celebrados por Cambuhy e OGX, que 

deliberou, dentre outros temas, pela supressão de todo e qualquer prêmio a ser pago pela PGN em razão 

de resgates antecipados ou amortizações antecipadas e pela alteração da remuneração das debêntures para 

123% do CDI, a partir da vigência desse aditamento. 

 

Em fevereiro de 2017, foi realizada amortização do valor principal das debêntures no montante de R$165,4 

milhões. Em dezembro de 2018 as debêntures foram pagas antecipadamente em consonância com o plano 

de reestruturação societária da Companhia, porém, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o saldo em aberto 

referente às debêntures da 2ª emissão da PGN era de R$507,6 milhões e de R$691,7 milhões, 

respectivamente  

 

3ª e 4ª Emissão de Debêntures  

 

Em fevereiro de 2015, a Administração da PGN aprovou a emissão de até 20.000 debêntures simples, 

mandatoriamente conversíveis em ações, em série única, para financiamento de seu plano de investimentos 

na exploração e desenvolvimento dos blocos da bacia do Parnaíba, com vencimento em 2022 e custo de 
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100% do CDI + 3,5%. Em 06 de abril de 2015, a Cambuhy integralizou a totalidade das debêntures com 

valor equivalente a R$199,9 milhões. 

 

Em setembro de 2015, a PGN efetuou a 4ª emissão de debêntures, para subscrição privada, conversíveis 

em ações, em série única, da espécie quirografária, no montante de R$150 milhões, com prazo de 7 anos a 

contar da data de emissão e custo de CDI + 3,5%, vencendo, portanto, em 2022. Os recursos da referida 

emissão se destinam ao financiamento do plano de investimentos da PGN na exploração e desenvolvimento 

dos blocos da bacia do Parnaíba. A Cambuhy integralizou a totalidade das 15.000 debêntures com valor 

nominal unitário de R$10.000,00.  

 

Em 26 de fevereiro de 2016, o debenturista único da 3ª e 4ª emissões de debêntures da PGN concordou 

com a prorrogação da data de vencimento das remunerações devidas no decorrer do exercício social de 

2016 para 1º de março de 2017, sem encargos moratórios. 

 

Conforme explicado acima, em 28 de dezembro de 2018, a Companhia incorporou a PGN e as debêntures 

foram extintas visto que perderam sua funcionalidade e seu valor legal, porém, em 31 de dezembro de 2017 

e 2016, o saldo em aberto referente às debêntures da 3ª e 4ª emissão da PGN era de R$491,1 milhões e 

R$430,9 milhões, respectivamente. 

 

Conforme Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 13 de julho de 2016, os debenturistas da 2ª 

emissão aprovaram a transferência das debêntures conversíveis da 3ª e 4ª emissão da PGN, antes detidas 

pela Cambuhy para a Companhia.  

 

5ª Emissão de Debêntures  

 

Em 25 de fevereiro de 2016, a PGN efetuou a 5ª emissão de debêntures, de subscrição privada, não 

conversíveis em ações de emissão da Companhia, em série única, da espécie quirografária, no montante de 

R$70,0 milhões, na quantidade de 7.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$10.000,00 e 

vencimento em 25 de fevereiro de 2017.  

 

Em 25 de agosto de 2016 foram subscritas 5.000 debêntures nominativas, em série única, com valor nominal 

unitário de R$10.000,00 no montante total de R$50.000,00 pela Cambuhy. As condições de remuneração e 

prazo de integralização das debêntures foram alteradas em Assembleia Geral de Debenturistas de 17 de 

agosto de 2016, passando (i) a remuneração de 120% para 123% do CDI e; (ii) o prazo de integralização 

de 180 para 360 dias a partir da data de emissão.  

 

Conforme aprovado na Assembleia Geral de Debenturistas da PGN realizada em 16 de fevereiro de 2017, 

na forma prevista na escritura, a prorrogação da data de vencimento das remunerações devidas foi alterada 

para 25 de agosto de 2017. 

 

Em 23 de agosto de 2017, a debenturista da referida 5ª emissão anuiu, por meio de Instrumento Particular 

de Deliberação do Debenturista Único da Quinta Emissão para Subscrição Privada de Debêntures 

Quirografárias, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, de Emissão da PGN, com a postergação da data 

de vencimento das debêntures, a qual foi alterada para 25 de fevereiro de 2018. 

 

Em 15 de setembro de 2017, a debenturista Cambuhy celebrou, com a anuência da PGN, contrato de compra 

e venda, no qual alienou as debêntures da 5ª emissão de sua titularidade para a Icatu. 

 

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo referente a essas debentures era zero em função da sua liquidação 
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em 25 de fevereiro de 2018, porém em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o saldo referente às debêntures 

da 5ª emissão da PGN era de R$50,4 milhões e R$50,6 milhões, respectivamente. 

 

Empréstimo – BTGI Stigma 

 

Em 25 de setembro de 2015, a BPMB Parnaíba S.A. (incorporada pela PGN em 31 de julho de 2017) contratou 

empréstimo junto ao BTGI Stigma LLC. O valor disponível no âmbito deste empréstimo era de R$70,0 

milhões, tendo sido posteriormente reduzido para R$50,0 milhões, os quais foram integralmente 

desembolsados.  

 

Seu vencimento inicial, em parcela única, ocorreria em 5 dezembro de 2016, e sua remuneração equivale a 

100% do CDI, acrescido de um spread de 3,50% a.a. com cobrança semestral a partir de 7 de dezembro 

de 2015 e terminando na data de vencimento do empréstimo. Em 05 dezembro de 2016, esta dívida teve o 

seu vencimento postergado por 18 meses, sendo prevista a liquidação do principal de R$50,0 milhões em 

duas parcelas de R$25,0 milhões, respectivamente, em dezembro de 2017 e junho de 2018. 

 

Durante o exercício de 2018, esse empréstimo foi liquidado, porém em 2017 e 2016, o saldo em aberto 

deste empréstimo era de R$25,2 milhões e R$50,8 milhões, respectivamente.  

 

A companhia se obrigava a manter uma relação Dívida Líquida/EBITDA inferior ou igual a 3,5, o qual é 

medida trimestralmente com base nos últimos 12 meses. 

 

O empréstimo tomado junto ao BTGI Stigma LLC era garantido por (i) penhor de direitos emergentes de 

concessão de exploração e produção de petróleo e gás natural; (ii) cessão fiduciária de direitos creditórios 

e direitos sobre contas; e (iii) aval da Companhia.   

 

(ii) Outras relações de longo prazo com instituições financeiras 

 

Os Diretores da Companhia informam que não existem relações de longo prazo entre a Companhia e suas 

controladas com instituições financeiras, referentes aos últimos três exercícios sociais, além daquelas já 

descritas no item 10.1(f)(i) acima.  

 

Em 31 de dezembro de 2018, 29,3% do saldo consolidado do endividamento da Companhia era detido por 

acionistas representativos de 32,7% do capital social da Companhia. 

 

Em 31 de dezembro de 2017, após o encerramento da oferta pública de ações, 27,3% do saldo consolidado 

do endividamento da Companhia era detido por acionistas representativos de 32,7% do capital social da 

Companhia. 

 

Em 31 de dezembro de 2016, após o encerramento do processo de recuperação judicial, 22,7% do saldo 

consolidado do endividamento da Companhia era detido por acionistas representativos de 41,6% do capital 

social da Companhia.  

 

(iii) Grau de subordinação entre as dívidas 

 

Os contratos de financiamento de longo prazo celebrados pelas controladas da Companhia descritos acima 

são, em sua maioria, financiamentos na modalidade de Project Finance, e possuem garantia real, tais como: 

(i) alienação fiduciária de ações, (ii) cessão fiduciária e condicional de contratos de fornecimento de gás, 

(iii) alienação fiduciária de máquinas e equipamentos, (iv) cessão fiduciária dos CCEARs e contratos de  
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arrendamento, (v) alienação fiduciária de imóvel, (vi) cessão fiduciária de contas reserva e (vii) hipoteca. 

Os empreendimentos que possuem financiamento têm obrigações usualmente praticadas no mercado de 

não constituir, salvo autorização prévia e expressa dos respectivos financiadores, garantias de qualquer 

espécie em operações com outros credores, sem que as mesmas garantias sejam oferecidas aos 

financiadores, com exceção dos ônus permitidos previstos nos respectivos contratos. 

 

Ademais, os contratos de financiamento de um empreendimento não apresentam qualquer subordinação 

com as dívidas contraídas em relação aos demais empreendimentos. 

 

Em eventual concurso universal de credores, após a realização dos ativos da Companhia, serão satisfeitos, 

nos termos da lei, os créditos trabalhistas, previdenciários e fiscais, com preferência em relação aos credores 

que contem com garantia real, flutuante e quirografários. 

 

(iv) Eventuais restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de 

endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de 

ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como 

se a Companhia vem cumprindo essas restrições 

 

Como forma de monitoramento da situação financeira da Companhia e suas investidas/sociedades 

controladas pelos credores envolvidos em contratos financeiros, alguns deles incluem cláusulas específicas 

de covenants, as quais se encontram descritas no item 10.1.f(i) acima. 

 

Em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 todos os covenants financeiros previstos nos contratos se 

encontravam atendidos.  

 

Além disso, certos contratos de empréstimos e financiamentos apresentam restrições e obrigações não 

financeiras adicionais, como, por exemplo, os abaixo destacados, as quais em 31 de dezembro de 2018, 

2017 e 2016 se encontravam atendidas:  

 

(i) obrigação de apresentar aos credores demonstrações financeiras periodicamente; 

 

(ii) direito dos credores de proceder a inspeções e visitas das suas instalações; 

 

(iii) obrigação de manter-se em dia em relação a obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas; 

 

(iv) obrigação de manter em vigor contratos materialmente relevantes para as suas operações; 

 

(v) respeitar a legislação ambiental e manter em vigor as licenças necessárias para as suas operações; 

 

(vi) obrigação de realização de aportes de recursos pela Companhia em suas subsidiárias; 

 

(vii) constituição de contas reserva (para pagamento de serviço da dívida ou de overhaul) e manutenção 

de montantes mínimos em tais contas; 

 

(viii) restrições quanto ao pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, seja pelas subsidiárias 

da Companhia, seja pela própria Companhia a seus acionistas. Nesse sentido, ressalta-se que 

alguns contratos possuem vedação de distribuição de dividendos em valor superior ao mínimo 

obrigatório, exceto para os casos de anuência prévia;  
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(ix) restrições contratuais quanto a operações com partes relacionadas e alienações de ativos fora do 

curso normal de negócios; 

 

(x) restrições quanto à mudança de controle, reestruturações societárias e alteração material no objeto 

social e nos atos constitutivos dos devedores; e 

 

(xi) limites de endividamento e para a contratação de novas dívidas. 

 

Os contratos de financiamento relativos aos projetos conduzidos por Itaqui Geração de Energia S.A., 

Parnaíba I Geração de Energia S.A, Parnaíba II Geração de Energia S.A, Pecém II Geração de Energia S.A 

e Itaqui Geração de Energia S.A., bem como as emissões de debêntures da Parnaíba I Geração de Energia 

S.A e Parnaíba II Geração de Energia S.A., contêm cláusulas específicas de covenants financeiros, conforme 

abaixo demonstrado:   

Empresa Descrição dos Covenants Financeiros Posição em 
31/12/2018 

Parnaíba I Dívida Líquida de no máximo 3,5 vezes o EBITDA Atendido 
Parnaíba I Índice de Cobertura de Dívida de no mínimo 1,20 Atendido 
Parnaíba II Dívida Líquida de no máximo 3,25 vezes o EBITDA Atendido 
Parnaíba II Índice de Cobertura de Dívida de no mínimo 1,20 Atendido 
Parnaíba II Dívida Líquida de no máximo 3,00 vezes o EBITDA Atendido 
Pecém II Índice de Cobertura de Dívida de no mínimo 1,20 Atendido 
Itaqui Relação Equity x Debt proporcional a 25/75 Atendido 
Itaqui Relação Patrimônio x Ativo Total de no mínimo 20% Atendido 

 

Adicionalmente, ressalta-se que em virtude dos contratos financeiros celebrados pela Companhia, as 

ações/quotas de determinadas controladas da Companhia (como por exemplo, Parnaíba I, Parnaíba II, Itaqui 

e Pecém II, por exemplo) são objeto de penhor ou alienação fiduciária aos credores das dívidas por estas 

contraídas. Para mais informações, vide o item 10.1(f) acima e os itens 10.1 (h) e (i) abaixo. 

 

(g) Limites dos financiamentos já contratados e percentuais já utilizados 

 

A Companhia e/ou suas controladas possuíam os seguintes financiamentos contratados e ainda não 

utilizados até 31 de dezembro de 2018: 

 

(h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras: 

 

As informações a seguir apresentadas expressam as opiniões dos nossos Diretores. 

 

O resumo das demonstrações financeiras da Companhia para os exercícios sociais encerrados em 31 de 

dezembro de 2018, 2017 e 2016, foi extraído das demonstrações financeiras consolidadas, preparadas sob 

a responsabilidade da administração da Companhia, de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil 

(BR GAAP) e com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial Reporting 

Standards (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB). 

 

Os Diretores da Companhia entendem que a Companhia adotou todas as normas, revisões de normas e 

interpretações emitidas pelo IASB que estavam em vigor e aplicáveis às demonstrações financeiras em 31  

Em R$ milhões     
     

Empresa Credor Valor contratado Valor utilizado Saldo utilizado (%) 

ENEVA S/A FINEP 36,5 17,5 48,0% 
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de dezembro de 2018, 2017 e 2016. 

 

As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Companhia e das 

sociedades nas quais a Companhia mantém o controle acionário, direta ou indiretamente, cujos 

encerramentos dos exercícios sociais são coincidentes com os da Companhia, e as práticas contábeis 

adotadas por essas sociedades são uniformes. 

 

A Companhia esclarece que, em virtude de determinadas operações societárias em 2018, 2017 e 2016, 

conforme abaixo descritas, a comparabilidade dos resultados dos exercícios sociais encerrados nestes 

períodos é limitada. 

 

Em 3 de outubro de 2016, foi concluído o Aumento de Capital privado da Companhia, o qual foi aprovado 

na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2 de agosto de 2016. Em decorrência deste aumento, 

a Companhia se tornou titular de 100% do capital social da PGN, atual fornecedora de gás natural das 

térmicas do Complexo do Parnaíba, conforme descrito no item 10.1(a).  

 

Ao longo do exercício de 2018 a Companhia realizou uma reestruturação de seu organograma societário 

mediante os seguintes movimentos: 

 

a) Em 16 de abril de 2018, foi concluída a aquisição da totalidade da participação societária que 

a Uniper Holding GmbH possuía em Pecém II Participações S.A, o pagamento pela 

contraprestação transferida pelas ações, no valor de R$160 milhões, foi efetivado pela 

Companhia na mesma data. Cabe destacar que a partir de abril de 2018 os saldos de Pecém 

II Participações passaram a fazer parte das demonstrações contábeis consolidadas da Eneva 

S.A.; 

 

b) Em 30 de setembro de 2018, a Parnaíba II efetuou a incorporação do acervo líquido contábil 

da Parnaíba III e Parnaíba IV. A incorporação se deu pelo valor de livros da sociedade e não 

gerou ágio; 

 

c) Em 28 de dezembro de 2018, a Eneva S.A. efetuou a incorporação do acervo líquido contábil 

da Parnaíba Gás Natural S.A.; e 

 

d) Em 28 de dezembro de 2018, a controlada Eneva Participações S.A. efetuou a incorporação 

do acervo líquido contábil da Parnaíba Participações S.A. O montante vertido como capital 

incorporado equivale a 50% do capital da empresa incorporada Parnaíba Participações S.A., 

tendo em vista a participação dos demais 50% que a Eneva Participações S.A obtinha. 

 

Para informações adicionais sobre as operações societárias, vide o item 10.3(b) deste Formulário de 

Referência.   

 

Comparação dos resultados consolidados da Companhia nos exercícios findos em 31 de 

dezembro de 2018 e 2017  

 

em R$ milhões, exceto percentuais  

Em 31 de 
dezembro 
de 2018 

 

Análise 
Vertical 

2018 
 

Em 31 de 
dezembro 
de 2017 

 

Análise 
Vertical 

2017 
 

Variação 
2018/2017 

  
         

 Receita de venda de bens e/ou serviços   3.129,1  100,0%  2.721,8  100,0%  15,0% 
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 Custo dos bens e/ou serviços vendidos   
(1.875,1)  -59,9%  (1.611,6)  -59,2%  16,3% 

 Resultado bruto   1.254,0  40,1%  1.110,1  40,8%  13,0%            
 Despesas/Receitas operacionais   

(135,9)  -4,3%  (404,3)  
-

14,9%  -66,4% 
 Gerais e administrativas   (330,1)  -10,5%  (353,0)  -13,0%  -6,5% 
 Outras receitas operacionais   203,1  6,5%  2,5  0,1%  7942,0% 
 Outras despesas operacionais   (0,0)   0,0%  (27,4)  -1,0%  -100,0% 
 Resultado de equivalência patrimonial  

(8,9)  -0,3%  (26,4)  -1,0%  -66,3% 
 Resultado antes do resultado financeiro 
e dos tributos  

 
1.118,1  35,7%  705,9  25,9%  58,4%            

 Resultado financeiro   
(504,3)  -16,1%  (520,8)  

-
19,1%  -3,2% 

 Receitas financeiras   186,7  6,0%  114,3  4,2%  63,4% 
 Despesas financeiras   (691,0)  -22,1%  (635,1)  -23,3%  8,8%            
 Resultado antes dos tributos sobre o 
lucro  

 
613,8  19,6%  185,1  6,8%  231,7%            

 Imposto de renda e contribuição social 
sobre o lucro  

 
274,5  8,8%  (91,2)  -3,4%  401,0% 

           
 Corrente   (35,9)  -1,1%  (49,5)  -1,8%  -27,4% 
 Diferido   310,4  9,9%  (41,7)  -1,5%  844,3% 

           
 Lucro líquido do exercício   

888,2  28,4%  93,9  3,4%  846,3% 

 

Receita de venda de bens e/ou serviços  

 

A receita de venda de bens e/ou serviços da Companhia passou de R$2.721,8 milhões no exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2017 para R$3.129,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2018, representando um aumento de 15,0%. Os principais fatores para esta variação foram:  

 

a) Aumento de R$566,5 milhões devido à entrada dos saldos da subsidiária Pecém II Geração nos montantes 

consolidados, em decorrência da aquisição da participação remanescente em abril de 2018; 

 

b) Aumento de R$63,9 milhões na subsidiária Eneva Comercializadora decorrente do aumento no volume 

de comercialização de energia em 40,9%, que foi de 4.203GWh em 2017 para 5.923GWh em 2018, 

parcialmente compensados por: 

 

 Diminuição no nível médio de despacho das subsidiárias Parnaíba II e Itaqui no último trimestre 

de 2018 ocasionando um decréscimo da receita operacional variável, no montante de R$269,0 

milhões; e 

 

 Diminuição da receita líquida em R$49,6 milhões devido à adoção de forma prospectiva do IFRS 

15, de acordo com a norma, a receita deve ser reconhecida de forma líquida de contraprestação 

variável (eventuais descontos, abatimentos, restituições, créditos, concessões de preços, 

incentivos, bônus de desempenho, penalidades ou outros itens similares, são classificados pela 

norma como contraprestação variável). A Administração avaliou sua estrutura de apuração e 

apresentação de receita e o principal efeito identificado na apresentação do resultado do Grupo é 

sobre as penalidades por indisponibilidade (ADOMP) que representam ressarcimento aos clientes, 

contabilizadas como redutoras da receita de fornecimento de energia e não mais como despesa 

operacional. 
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Custo dos bens e/ou serviços vendidos  

 

O custo dos bens e/ou serviços vendidos passou de R$1.611,6 milhões no exercício social encerrado em 31 

de dezembro de 2017 para R$1.875,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, 

representando um aumento de 16,3%. Tal variação refere-se, principalmente aos seguintes pontos:  

 

a) Aumento de R$391,2 milhões, devido à consolidação de Pecém II Geração de Energia S.A., em 

decorrência da aquisição da participação remanescente em abril de 2018; 

 

b) Decréscimo dos custos com insumos para geração de energia nas térmicas a gás, no montante de R$54,7 

milhões no exercício de 2018, devido à redução do nível de despacho no 2º semestre de 2018, na 

comparação com o mesmo período do exercício anterior; e 

 

c) Reconhecimento de R$49,8 milhões referentes a gastos por indisponibilidade, na linha de custo 

operacional em 2017, e apresentados como item redutor da receita operacional em 2018, em consonância 

à adoção do IFRS 15, de acordo com a norma, a receita deve ser reconhecida de forma líquida de 

contraprestação variável (eventuais descontos, abatimentos, restituições, créditos, concessões de preços, 

incentivos, bônus de desempenho, penalidades ou outros itens similares, são classificados pela norma como 

contraprestação variável). A Administração avaliou sua estrutura de apuração e apresentação de receita e 

o principal efeito identificado na apresentação do resultado do Grupo é sobre as penalidades por 

indisponibilidade (ADOMP) que representam ressarcimento aos clientes, contabilizadas como redutoras da 

receita de fornecimento de energia e não mais como despesa operacional. 

 

Despesas gerais e administrativas 

 

As despesas gerais e administrativas passaram de R$353,0 milhões no exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2017 para R$330,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, 

representando uma redução de despesas de 6,5%. Essa redução deveu-se, principalmente, a constituição 

de PCLD na subsidiária Eneva Comercializadora no montante de R$ 10,4 milhões em 2017, fato que não 

ocorreu em 2018, redução dos gastos com pesquisa e desenvolvimento na subsidiária Parnaíba Gás Natural 

no montante de R$ 1,2 milhões, redução no montante de R$ 2,5 milhões nos gastos com suporte e 

manutenção de informática e telefonia e redução nos gastos com pessoal no montante de R$ 6,8 milhões. 

 

Despesas/Receitas operacionais 

 

Outras receitas operacionais 

 

As outras receitas operacionais passaram de R$2,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro 

de 2017 para R$203,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, representando 

um aumento de 7.942,0%. Esse aumento deve principalmente ao ganho auferido na compra vantajosa da 

participação remanescente de Pecém II Participações em abril de 2018, no montante de R$192,4 milhões.   

 

Outras despesas operacionais 

 

As outras despesas operacionais passaram de R$27,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2017 para R$0,01 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, 

representando uma redução de despesas de 100,0%. Essa variação deveu-se, principalmente, a 
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a) Redução no montante de R$ 4,0 milhões no comparativo de 2018 com 2017 referente ao reconhecimento 

de ajustes com perda de inventário no estoque de carvão ; 

 

b) Redução no montante de R$ 3,2 milhões no comparativo de 2018 com 2017 referente ao reconhecimento 

de ajustes com perda de investimento na subsidiária MPX Chile decorrente da descontinuidade da operação;  

 

c) Redução no montante de R$ 1,2 milhões no comparativo de 2018 com 2017 referente ao reconhecimento 

de impostos sobre receitas não operacionais. 

 

d) Redução decorrente da não recorrência de perda em 2018 no montante de R$ 8,0 milhões referente ao 

acordo da PGN com a Companhia Petra sobre a utilização de créditos tributários em 2017; e 

 

e) Redução no montante de R$ 3,5 milhões no comparativo de 2018 com 2017 referente a constituição de 

provisão para contingências trabalhistas na Eneva. S.A. 

 

Resultado de Equivalência Patrimonial  

 

O resultado de equivalência patrimonial passou de uma despesa de R$26,4 milhões no exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2017 para uma despesa de R$8,9 milhões no exercício social encerrado 

em 31 de dezembro de 2018, representando uma redução de 66,3%. Tal variação refere-se à redução de 

R$18 milhões, devido à consolidação de Pecém II Geração, que em 2017 era contabilizada na conta de 

resultado de equivalência patrimonial e em decorrência da aquisição da participação remanescente em abril 

de 2018 pela Eneva, seus saldos passaram a ser consolidados pela Companhia.  

 

Resultado financeiro  

 

O resultado financeiro passou de uma despesa líquida de R$520,8 milhões no exercício social encerrado em 

31 de dezembro de 2017, para uma despesa líquida de R$504,3 milhões no exercício social encerrado em 

31 de dezembro de 2018, principalmente em decorrência dos seguintes fatores: 

 

Receitas Financeiras 

 

O saldo das receitas financeiras passou de R$114,3 milhões no exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2017 para R$186,7 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, 

representando um aumento de 63,4%.  

 

O principal motivo dessa variação foi o aumento, no montante de R$54,1 milhões, na linha de variação 

monetária na Companhia, explicado pela desvalorização do dólar frente ao real no exercício de 2018, na 

ordem de 17,1%, comportamento que não foi verificado no exercício de 2017, no qual foi constatado uma 

desvalorização do real frente ao dólar de 1,5%. Cabe destacar que a variação monetária apurada é gerada 

por empréstimos mantidos pela Companhia em moeda estrangeira. 

 

Despesas Financeiras  

 

As despesas financeiras passaram de R$635,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2017 para R$691,0 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, representando um 

aumento de 8,8%. Esse aumento das despesas financeiras refere-se basicamente a liquidação da 2ª e 6ª 

emissão de debêntures da PGN, bem como a liquidação antecipada dos empréstimos do BNDES com 

Parnaíba I e além dos impactados pela consolidação de Pecém II Participações, conforme abertura abaixo: 
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a) Aumento de gastos com comissão sobre fianças bancárias decorrentes da liquidação antecipada de 

empréstimos e debêntures no exercício de 2018 no montante de R$46,2 milhões; 

 

b) Aumento da amortização dos custos de transação devido à liquidação antecipada dos empréstimos e 

debêntures no montante de R$43,0 milhões;  

 

c) Aumento na variação cambial da Eneva sobre os empréstimos com Bullseye e Credit Suisse, devido à 

desvalorização do real frente ao dólar, gerando um efeito de R$38,6 milhões; e 

 

d) Diminuição no montante de R$63,5 milhões na linha de encargos da dívida devido a liquidação antecipada 

da 2ª e 6ª emissão de debêntures da PGN, bem como a liquidação antecipada dos empréstimos do BNDES 

com Parnaíba I. 

 

Imposto de renda e contribuição social  

 

Corrente 

 

O saldo de imposto de renda e contribuição social corrente passou de uma despesa de R$49,5 milhões no 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 para uma despesa de R$35,9 milhões no exercício 

social encerrado em 31 de dezembro de 2018, representando uma redução de despesa de R$13,6 milhões, 

ou 27,4%. Os principais motivos para esta variação foram 

 

a) Lucro fiscal apurado pela Pecém II no exercício de 2018 no montante de R$2,4 milhões; 

 

b) Lucro fiscal superior no exercício de 2018 quando comparado ao exercício de 2017 pela Parnaíba IV no 

montante de R$3,3 milhões; e 

 

c) Redução da despesa com imposto de renda e contribuição social devido à redução do lucro fiscal nas 

subsidiárias Parnaíba I, Parnaíba II, Parnaíba III, PGN e BPMB no montante de R$ 19,0 milhões. 

 

Diferido 

 

O saldo de imposto de renda e contribuição social diferidos passou de uma despesa de R$41,7 milhões no 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 para uma receita de R$310,4 milhões no exercício 

social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Essa redução na despesa deveu-se principalmente aos 

seguintes fatores:  

 

a) Constituição de ativo diferido sobre prejuízo fiscal e base negativa suportado pela expectativa de lucro 

nos próximos 10 anos da Eneva S.A. e das controladas Itaqui e Pecém II no montante de R$279,0 milhões 

reconhecido no exercício de 2018;  

 

b) Baixa do passivo de IRPJ/CSLL diferidos constituídos em 2016 sobre direito de uso (Mais-valia) dos 

contratos de concessão, surgidos na aquisição de controle da Parnaíba Gás Natural. A baixa deu-se por 

decorrência da incorporação desta empresa, em 28 de dezembro de 2018, no montante de R$ 153,4 

milhões; 

 

d) Amortização da mais valia da Parnaíba Gás Natural e da Pecém II pela Eneva no montante de R$6,9 

milhões; e 
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e) Ajuste da compra vantajosa referente à aquisição de Pecém II pela Eneva no montante de R$65,3 

milhões. 

 

Lucro líquido do exercício 

 

Em decorrência dos fatores acima descritos, o lucro líquido passou de R$93,9 milhões no exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2017, para um lucro líquido de R$888,2 milhões no exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2018.  

 

Comparação dos resultados consolidados da Companhia nos exercícios findos em 31 de 

dezembro de 2017 e 2016  

 
 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

   Análise    Análise   
   Vertical    Vertical  Variação 

(em R$ milhões, exceto percentuais) 2017  2017  2016  2016  2017/2016 
          

Receita de venda de bens e/ou serviços 2.721,8  100,0%  2.161,0  100,0%  26,0% 

Custo dos bens e/ou serviços vendidos (1.611,6)  -59,2%  (1.429,0)  -66,1%  12,8% 

Resultado bruto 1.110,1  40,8%  731,9  33,9%  51,7% 
          

Despesas/Receitas operacionais (404,3)  -14,9%  (171,9)  -8,0%  135,2% 

Gerais e administrativas (353,0)  -13,0%  (174,3)  -8,1%  102,6% 

Outras receitas operacionais 2,5  0,1%  207,4  9,6%  -98,8% 

Outras despesas operacionais (27,4)  -1,0%  (164,2)  -7,6%  -83,3% 

Resultado de equivalência patrimonial (26,4)  -1,0%  (40,8)  -1,9%  -35,4% 
Resultado antes do resultado financeiro e 
dos tributos 

705,9  25,9%  560,1  25,9%  26,0% 
          

Resultado financeiro (520,8)  -19,1%  (548,4)  -25,4%  -5,0% 

Receitas financeiras 114,3  4,2%  165,9  7,7%  -31,1% 

Despesas financeiras (635,1)  -23,3%  (714,3)  -33,1%  -11,1% 

Resultado antes dos tributos sobre o lucro 185,1  6,8%  11,7  0,5%  1.479,9% 
          

Imposto de renda e contribuição social 
sobre o lucro (91,2)  -3,4% 

 
(122,9) 

 
-5,7%  -25,8% 

          
Corrente (49,5)  -1,8%  (45,2)  -2,1%  9,5% 

Diferido (41,7)  -1,5%  (77,7)  -3,6%  -46,3% 

Lucro (Prejuízo) do exercício 93,9  3,4%  (111,1)  -5,1%  -184,5% 

 

Receita de venda de bens e/ou serviços   

 

A receita operacional líquida da Companhia passou de R$2.161,0 milhões no exercício social encerrado em 

31 de dezembro de 2016 para R$2.721,8 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, 

representando um aumento de 26,0%. Os principais fatores para esta variação foram:  

 

(i) aumento na disponibilidade da controlada Itaqui que passou de 71,3% no exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2016 para 95,5% no exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2017, devido a uma melhora da performance operacional o que gerou um maior 

nível de atendimento ao despacho e um consequente aumento na receita líquida de R$160,7 

milhões;  

 

(ii) ao aumento de R$127,1 milhões na controlada Eneva Comercializadora, no exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2017, na comercialização de energia no ACL registrado com 
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a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”) devido ao aumento de 120,1% no 

volume negociado e por conta do aumento do PLD médio do submercado norte, que subiu de 

R$107,4 MWh no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para R$262,5 MWh 

quando comparado ao mesmo período em 2017; e 

  

(iii) no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, ocorreu um incremento de R$194,2 

milhões referente as receitas da Parnaíba II. Tal aumento foi decorrente de (i) início de sua 

operação apenas a partir de julho de 2016, e (ii) descontratação e subsequente recontratação 

de 250MWh de Parnaíba II no período de julho a dezembro de 2017, através do Mecanismo 

de Compensação de Sobras e Déficits (MCSD).  

 

Custo dos bens e/ou serviços vendidos  

 

O custo dos bens e/ou serviços vendidos passou de R$1.429,0 milhões no exercício social encerrado em 31 

de dezembro de 2016 para R$1.611,6 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, 

representando um aumento de 12,8%. Tal variação refere-se, principalmente aos seguintes pontos: 

 

(i) ao aumento dos custos na aquisição de energia elétrica para revenda no montante de 

R$52,5 milhões para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 para R$338,6 

milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, em decorrência do maior 

volume comercializado na ordem de 120,1% e por conta do aumento do PLD médio do 

submercado norte, que subiu de R$107,4 MWh no exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2016 para R$262,5 MWh quando comparado ao mesmo período em 2017;  

 

(ii) à consolidação da PGN, mediante a aquisição de 100% de suas ações, por parte da Companhia, 

em outubro de 2016, o que representou até setembro de 2016 um custo não consolidado de 

R$359,7 milhões. A partir de outubro de 2016 a PGN passou a ser consolidada ao grupo, 

refletindo assim a eliminação dos custos com compra de gás e arrendamento da capacidade 

de tratamento de gás que deixaram de impactar o resultado do grupo; 

 

(iii) aumento nos custos com amortização, depreciação e despesas com pessoal no montante de 

R$123,6 milhões referente a consolidação da PGN a partir de outubro de 2016; 

 

(iv) no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, ocorreu um incremento de R$70,0 

milhões referente a Parnaíba II, a qual entrou em operação apenas a partir de julho de 2016; 

 

(v) aumento no montante de R$44,6 milhões por conta do consumo de carvão, diesel e produtos 

químicos, na subsidiária de Itaqui, decorrente do aumento do volume de energia gerada em 

decorrência da maior disponibilidade; e 

 

(vi) ao processo de primarização na subsidiária Itaqui iniciado em outubro de 2016, que gerou um 

aumento no quadro de funcionários em 52,3%. Esse processo de primarização gerou na 

comparação entre os exercícios de 2016 e 2017 um incremento de despesas de pessoal no 

montante de R$30,9 milhões. 

 

 

 

 

 

PÁGINA: 249 de 464

Formulário de Referência - 2019 - ENEVA S.A Versão : 11



10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais 

 

 

 

Despesas/Receitas operacionais 

 

Gerais e administrativas 

 

As despesas gerais e administrativas passaram de R$174,3 milhões no exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2016 para R$353,0 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, 

representando um aumento de 102,6%. Este aumento das despesas gerais e administrativas refere-se (i) à 

amortização do ágio na aquisição da PGN no montante de R$21,6 milhões, (ii) ao impacto do plano de 

opções em ações aos administradores e custo de desligamento de ex-diretores, no montante de R$13,6 

milhões, ocorridos em 2017, (iii) reconhecimento de PCLD na subsidiária Eneva Comercializadora, referente 

ao cliente Canabrava no montante de R$10,4 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, 

(iv) impacto no montante de R$40,9 milhões referente ao aumento da rubrica de despesas com pessoal na 

Eneva S.A. que passou de 83 colaboradores em dezembro de 2016, para 161 colaboradores em dezembro 

de 2017 e (v) incremento no montante de R$86,4 milhões impactado principalmente pelo aumento das 

despesas na PGN relacionadas com exploração, dados e estudos sísmicos e processamento de dados e de 

baixas de poços secos. 

 

Outras receitas operacionais 

 

As outras receitas operacionais passaram de R$207,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2016 para R$2,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, 

representando uma redução de 98,8%. Essa redução decorreu da compra vantajosa apurada na aquisição 

da PGN no exercício de 2016. Tal operação foi caracterizada como uma combinação de negócios, gerando 

assim uma avaliação a valor justo dos ativos e passivos da PGN. O confronto entre o valor justo desses 

ativos e a contraprestação transferida, gerou uma receita em 2016 no valor de R$190,4 milhões.   

 

Outras despesas operacionais 

 

As outras despesas operacionais passaram de R$164,2 milhões no exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2016 para R$27,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, 

representando uma redução de 83,3%. Essa redução deveu-se, principalmente, a: 

 

(i) não recorrência em 2017 da constituição de impairment dos ativos das subsidiárias UTE Porto 

do Açu Energia S.A. Açu II Geração de Energia S.A. e Açu III Geração de Energia S.A., no 

montante de R$50,7 milhões e registrada no exercício de 2016;  

 

(ii) não ocorrência em 2017 de baixa de contas a receber com a MPX Chile Holding Ltda. no 

exercício de 2016 no valor de R$24,7 milhões, decorrente da execução de dívida desta com o 

Banco Credit Suisse. A Eneva S.A. era garantidora desta operação por conta do encerramento 

das atividades da subsidiária MPX Chile Holding Ltda. em março de 2016;  

 

(iii) reversão de provisão referente a penalidade emitida pela CCEE, no montante de R$9,0 milhões 

em Parnaíba I. Essa reversão ocorreu no exercício de 2016 em decorrência do recálculo 

realizado pela CCEE extinguindo a penalidade; e 

 

(iv) baixa, em 2016, no montante de R$24,2 milhões, referentes ao encargo da Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão (“TUST”), pagos por Parnaíba II no período de validade do TAC 
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firmado com a ANEEL. A Parnaíba II estava prevista para iniciar suas operações em 2014, 

contudo, como houve atraso no prazo, foi solicitado junto à ANEEL a postergação do início de 

operações. Dado que a TUST já havia começado a incorrer, a Parnaíba II pleiteou junto à 

referida agência reguladora a conversão do encargo pago em créditos para posterior 

compensação. No entanto, a ANEEL indeferiu o pedido, e, por esse motivo, foi realizada a 

baixa contábil. 

  

Resultado de Equivalência Patrimonial  

 

O resultado de equivalência patrimonial passou de uma despesa de R$40,8 milhões no exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2016 para uma despesa de R$26,4 milhões no exercício social encerrado 

em 31 de dezembro de 2017, representando uma redução das despesas de 35,4%. Tal variação foi 

decorrente do resultado de equivalência patrimonial das seguintes investidas: (i) Pecém II Participações, 

que apresentou perda de R$31,7 milhões no exercício de 2016 e R$18,8 milhões no exercício de 2017 e (ii) 

MABE Construção e Administração de Projetos Ltda. que apresentou perda de R$3,1 milhões no exercício 

de 2016 e R$3,6 milhões no exercício de 2017.  

 

Resultado financeiro  

 

O resultado financeiro passou de uma despesa líquida de R$548,4 milhões no exercício social encerrado em 

31 de dezembro de 2016 para uma despesa líquida de R$520,8 milhões no exercício social encerrado em 

31 de dezembro de 2017, principalmente em decorrência dos seguintes fatores: 

 

Receitas Financeiras 

 

O saldo das receitas financeiras passou de R$165,9 milhões no exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2016 para R$114,3 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, 

representando uma redução de 31,1%.  

 

O principal motivo dessa variação foi a redução, no montante de R$43,5 milhões, na linha de variação 

monetária na Companhia, explicado pela desvalorização do dólar frente ao real no exercício de 2016, na 

ordem de 16,5%, comportamento que não foi verificado no exercício de 2017, no qual foi constatado uma 

valorização do real frente ao dólar de 1,5%. Cabe destacar que a variação monetária apurada é gerada por 

empréstimos mantidos pela Companhia em moeda estrangeira. 

 

Despesas Financeiras  

 

As despesas financeiras passaram de R$714,3 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2016 para R$635,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, representando uma 

redução de 11,1%. Essa redução das despesas financeiras referiu-se basicamente ao custo de 

comissionamento e fiança relativos à repactuação do contrato de empréstimo na Parnaíba II como segue: 

 

(i) variação no reconhecimento dos juros das debêntures da subsidiária PGN no montante de 

R$37,4 milhões que em 2016 era reconhecida via equivalência patrimonial até o mês de 

setembro, passando a ser consolidada a partir de outubro de 2016;  

 

(ii) redução do encargo da dívida (empréstimos) no montante de R$129,5 milhões referente a 

queda do IPCA no exercício de 2016 comparado ao mesmo período de 2017 e repactuação da 

dívida da controlada Parnaíba II junto ao Bradesco e quitação do empréstimo com a CEF, 
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visando a otimização da estrutura de capital da Companhia, ambos gerando uma redução das 

despesas financeiras; e 

 

(iii) incremento do custo em 2017 no montante de R$10,2 milhões com a repactuação da dívida 

com a CEF no montante de R$4,4 milhões com a repactuação da dívida com o Bradesco. 

 

Imposto de renda e contribuição social  

 

Corrente 

 

O saldo de imposto de renda e contribuição social corrente passou de uma despesa de R$45,2 milhões no 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para uma despesa de R$49,5 milhões no exercício 

social encerrado em 31 de dezembro de 2017, representando um aumento de despesa de R$4,3 milhões, 

ou 9,5%. Os principais motivos para esta variação foram: 

 

(i) aumento da despesa do imposto de renda e contribuição social no montante de R$21,9 milhões 

decorrente do lucro fiscal apurado pela Parnaíba II no exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2017. A controlada Parnaíba III não tinha saldo de prejuízos fiscais acumulados 

no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, pois todo o saldo foi consumido no 

exercício de 2016. Por fim, a controlada Parnaíba I apresentou um aumento do lucro contábil 

no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; e 

 

(ii) redução da despesa do imposto de renda e contribuição social no montante de R$19,1 milhões, 

na Eneva Comercializadora, que, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, 

obteve um maior lucro contábil, resultando em maior incidência dos respectivos impostos. No 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 o saldo de imposto de renda e 

contribuição correntes da Eneva Comercializadora foi de R$0,7 milhões e no exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2016 o saldo foi de R$19,8 milhões. 

 

Diferido 

 

O saldo de imposto de renda e contribuição social diferidos passou de uma despesa de R$77,7 milhões no 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para uma despesa de R$41,7 milhões no exercício 

social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Essa redução na despesa deveu-se principalmente aos 

seguintes fatores:  

 

(i) redução das despesas de IR e CSLL diferidos no montante de R$64,9 milhões na Eneva S.A. 

por consequência da combinação de negócios com a PGN; 

 

(ii) redução das despesas de IR e CSLL diferidos no montante de R$24,9 milhões nas controladas 

Parnaíba I, Parnaíba III e Parnaíba IV, referentes as baixas dos ativos diferidos sobre a 

compensação do saldo de prejuízos fiscais de anos anteriores; 

 

(iii) aumento da despesa do IR e CSLL no montante de R$37,5 milhões nas controladas Parnaíba 

II e de R$ 14,7 milhões na PGN, que apuraram lucro fiscal no exercício social encerrado em 

31 de dezembro de 2017, tendo por consequência baixas dos ativos diferidos sobre a 

compensação dos saldos de prejuízos fiscais do anos anteriores; e 

 

(iv) aumento da despesa do IR e CSLL no montante de R$ 2,0 milhões referente aos impostos 
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diferidos da BPMB a qual foi incorporada pela PGN em 31 de agosto de 2017. 

 

Lucro/Prejuízo do exercício 

 

Em decorrência dos fatores acima descritos, o prejuízo passou de R$111,1 milhões no exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2016, para um lucro de R$93,9 milhões no exercício social encerrado em 

31 de dezembro de 2017.  

  

Comparação das Principais Contas Patrimoniais Consolidadas em 31 de dezembro de 2018 e 31 

de dezembro de 2017.  

 

Em R$ milhões, exceto percentuais          

 Ativo 
Em 31 de 
dezembro 
de 2018  

Análise 
Vertical 

2018  

Em 31 de 
dezembro 
de 2017  

Análise 
Vertical 

2017  

Variação 
2018/2017 

 Circulante           
 Caixa e equivalentes de caixa 1.152,3  9,4%  766,9  7,0%  50,3% 
 Títulos e valores mobiliários  207,0  1,7%  217,1  2,0%  -4,7% 
  Contas a receber   357,9  2,9%  524,9  4,8%  -31,8% 
 Estoques 225,7  1,8%  170,4  1,6%  32,5% 
 Despesas antecipadas  34,5  0,3%  14,8  0,1%  132,5% 
 Imposto de renda e contribuição 
social a recuperar  107,4  0,9%  97,1  0,9%  10,6% 
 Outros impostos a recuperar  30,9  0,3%  19,2  0,2%  60,4% 
 Derivativos 0,7  0,0%  0,1  0,0%  584,0% 
 Adiantamentos diversos  20,1  0,2%  11,3  0,1%  77,7% 
 Depósitos vinculados 2,7  0,0%  15,2  0,1%  -82,5% 
 Adiantamentos a fornecedores  5,1  0,0%  38,0  0,3%  -86,5% 
 Outros  2,3  0,0%  2,2  0,0%  5,2% 

 2.146,6  17,5%  1.877,3  17,2%  14,3% 
          

 Não circulante           
 Realizável a longo prazo           
 Despesas antecipadas  0,0  0,0%  0,0  0,0%  18,2% 
 Depósitos vinculados  29,0  0,2%  76,7  0,7%  -62,3% 
 Operações Comerciais  4,3  0,0%  56,6  0,5%  -92,4% 
 Mútuos  13,8  0,1%  285,0  2,6%  -95,2% 
 Imposto de renda e contribuição 
social a recuperar  70,0  0,6%  64,4  0,6%  8,6% 
 Outros impostos a recuperar  88,9  0,7%  92,9  0,9%  -4,3% 
 Imposto de renda e contribuição 
social diferidos  572,5  4,7%  357,8  3,3%  60,0% 
 Outros créditos  0,6  0,0%  0,6  0,0%  0,0% 

 779,1  6,3%  934,0  8,6%  -16,6% 
          

 Investimentos  3,9  0,0%  323,8  3,0%  -98,8% 
 Imobilizado  7.929,9  64,5%  6.452,8  59,2%  22,9% 
 Intangível  1.440,2  11,7%  1.319,4  12,1%  9,2%           

 10.153,1  82,5%  9.030,1  82,8%  12,4% 
          
 12.299,7  100,0%  10.907,4  100,0%  12,8% 

 

Em R$ milhões, exceto 
percentuais          

 Passivo 
Em 31 de 

dezembro de 
2018  

Análise 
Vertical 

2018  

Em 31 de 
dezembro 
de 2017  

Análise 
Vertical 

2017  

Variação 
2018/2017 

 Circulante           
 Fornecedores  348,8  2,8%  293,2  2,7%  19,0% 
 Empréstimos e financiamentos  184,1  1,5%  191,2  1,8%  -3,7% 
 Debêntures  113,3  0,9%  231,6  2,1%  -51,1% 
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 Derivativos  -  0,0%  1,4  0,0%  -100,0% 
 Impostos de renda e 
contribuições social a recolher  87,6  0,7%  89,4  0,8%  -2,0% 
 Outros impostos a recolher  29,7  0,2%  109,6  1,0%  -72,9% 
 Obrigações sociais e trabalhistas  22,2  0,2%  21,5  0,2%  3,5% 
 Contas a pagar  -  0,0%  6,3  0,1%  -100,0% 
 Retenção contratual  -  0,0%  4,3  0,0%  -100,0% 
 Participações nos lucros  62,2  0,5%  52,4  0,5%  18,7% 
 Contas a pagar - Setor elétrico  11,4  0,1%  47,7  0,4%  -76,0% 
 Provisão de custo por 
indisponibilidade 51,6  0,4%  57,8  0,5%  -10,8% 
 Pesquisa e desenvolvimento - 
Setor elétrico  64,5  0,5%  45,2  0,4%  42,7% 
 Passivos Disponíveis à venda  2,9  0,0%  -  0,0%  n/a 
 Outras obrigações 0,4  0,0%  0,3  0,0%  11,8% 

 978,8  8,0%  1.152,0  10,6%  -15,0% 

          
 Não circulante           
 Fornecedores  5,2  0,0%  0,9  0,0%  486,5% 
 Empréstimos e financiamentos  3.191,8  25,9%  3.511,6  32,2%  -9,1% 
 Debêntures  1.674,6  13,6%  421,2  3,9%  297,6% 
 Debêntures Conversíveis  -  0,0%  82,3  0,8%  -100,0% 
 Contas a pagar  26,8  0,2%  24,6  0,2%  8,9% 
Retenção contratual 4,3  0,0%  -  0,0%  n/a 
 Provisão para passivo a 
descoberto  -  0,0%  4,3  0,0%  -100,0% 
 Provisão para contingências  18,8  0,2%  10,8  0,1%  74,7% 
 Provisão de abandono  66,9  0,5%  64,1  0,6%  4,4% 
 Provisão de custo por 
indisponibilidade  -  0,0%  1,5  0,0%  -100,0% 
 Imposto de renda e contribuição 
social diferidos  45,5  0,4%  250,3  2,3%  -81,8% 
 Outras obrigações  3,2  0,0%  8,0  0,1%  -60,2% 

 5.037,0  41,0%  4.379,4  40,2%  15,0% 
          

Total do Passivo 6.015,8  48,9%  5.531,4  50,7%  8,8% 
          

 Patrimônio líquido           
 Capital social  8.822,1  71,7%  8.822,2  80,9%  0,0% 
 Reserva de capital  22,5  0,2%  18,1  0,2%  23,8% 
 Reserva Legal  4,8  0,0%  4,8  0,0%  0,0% 
 Ajuste de avaliação Patrimonial  12,0  0,1%  (3,6)  0,0%  -433,0% 
 Prejuízos acumulados  (2.563,2)  -20,8%  (3.451,1)  -31,6%  -25,7% 

 Patrimônio líquido atribuível 
aos controladores  

6.298,0  51,2%  5.390,4  49,4%  16,8% 

 Participações de acionistas não 
controladores  (14,2)  -0,1%  (14,5)  -0,1%  -2,4% 
 Total do patrimônio líquido  6.283,9  51,1%  5.375,9  49,3%  16,9% 

 12.299,7  100,0%  10.907,4  100,0%  12,8% 

 

Ativo 

 

Ativo Circulante 

 

Caixa e equivalentes de caixa 

 

Os valores referentes ao caixa e equivalentes de caixa passaram de R$766,9 milhões em 31 de dezembro 

de 2017 para R$1.152,3 milhões em 31 de dezembro de 2018, representando um aumento de 50,3%. Essa 

variação ocorreu, principalmente, em função dos seguintes fatores:  

 

a) geração líquida de caixa operacional no montante de R$1.523,2 milhões no exercício findo em 31 de 

dezembro de 2018; 
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b) captação de novos financiamentos e debêntures no montante de R$2.018,4 milhões no exercício findo 

em 31 de dezembro de 2018; 

 

c) redução no saldo de conta reserva para futuro pagamento da dívida nas controladas Parnaíba I, Parnaíba 

II, Itaqui e Pecém II no montante de R$136,5 milhões, parcialmente compensados por: 

 

 pagamento da dívida (empréstimos e debêntures) das controladas Itaqui, Parnaíba I e PGN no 

montante de R$503,8 milhões; 

 

 antecipação da dívida contraída pela Parnaíba II junto ao Bradesco no montante de R$374,1 

milhões; 

 

 antecipação da dívida contraída pela Parnaíba I junto ao BNDES no montante de R$560,7 milhões; 

 

 antecipação da dívida contraída pela Eneva junto ao Bradesco no montante de R$746,2 milhões; 

 

 investimentos em novos ativos no montante de R$455,6 milhões no exercício findo em 31 de 

dezembro de 2018; 

 

 pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures no montante de R$364,1 

milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2018; e 

 

 pagamento de R$50,0 milhões pela aquisição dos 50% de participação em Pecém Participações. 

 

Contas a Receber 

 

Os valores referentes ao contas a receber passaram de R$524,9 milhões em 31 de dezembro de 2017 para 

R$357,9 milhões em 31 de dezembro de 2018, representando uma redução de 31,8%. Essa variação 

ocorreu, principalmente, em decorrência da diminuição do nível médio de despacho, no último trimestre de 

2018, em 57,0%, comparado com o mesmo período do exercício anterior, com destaque para Itaqui e 

Parnaíba I que apresentaram redução de 64,6% e 71,7%, respectivamente. 

 

Estoques 

 

Os valores referentes ao Estoque passaram de R$170,4 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$225,7 

milhões em 31 de dezembro de 2018, representando um aumento de 32,5%. Essa variação ocorreu devido 

à incorporação dos saldos da subsidiária Pecém II, no montante de R$ 61,5 milhões, nas demonstrações 

financeiras consolidadas, em decorrência da aquisição dos 50% remanescentes de participação em abril de 

2018. 

 

Despesas antecipadas 

 

As despesas antecipadas sofreram um aumento de 132,5%, passando de R$14,8 milhões em 31 de 

dezembro de 2017 para R$34,5 milhões em 31 de dezembro de 2018. Essa variação ocorreu, principalmente, 

em função do aumento do valor da apólice de Risco Operacional contratada, de R$26,8 milhões contra 

R$38,1 milhões em 2018, e um consequentemente aumento no prazo de vigência para 18 meses contra 12 

meses da apólice anterior. 
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Imposto de renda e contribuição social a recuperar 

 

Os valores referentes a Imposto de renda e contribuição social a recuperar passaram de R$97,1 milhões em 

31 de dezembro de 2017 para R$107,4 milhões em 31 de dezembro de 2018, representando um aumento 

de 10,6%. Essa variação ocorreu, pelo lucro fiscal apurado em 2018 pela Pecém II e pelas antecipações de 

IRPJ e CSLL no montante de R$6,8 milhões efetuadas em 2018. 

 

Outros impostos a recuperar 

 

Os valores referentes a outros Impostos a recuperar passaram de R$19,2 milhões em 31 de dezembro de 

2017 para R$30,9 milhões em 31 de dezembro de 2018, representando um aumento de 60,4%, devido a 

antecipação de impostos (II, IPI, PIS e COFINS) relativos aos processos de importação das subsidiárias 

Itaqui e Pecém II Geração, que ainda se encontram em andamento. 

 

Derivativos 

 

Os valores referentes a derivativos passaram de R$0,1 milhão em 31 de dezembro de 2017 para R$0,7 

milhão em 31 de dezembro de 2018, representando um aumento de 584,0%, devido à marcação a mercado 

do hedge cambial contratado em 14 de novembro de 2018 para proteção de aquisições de ativo imobilizado 

em moeda americana.  

 

Adiantamentos diversos 

 

Os adiantamentos diversos passaram de R$11,3 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$20,1 milhões 

em 31 de dezembro de 2018, representando um aumento de 77,7%. O principal fator responsável por essa 

variação foi o incremento na linha de Serviços Próprios (Pesquisa e Desenvolvimento) nas subsidiárias Itaqui, 

Parnaíba I e Parnaíba II, bem como o impacto pela consolidação de Pecém II a partir de 2018, totalizando 

o montante de R$7,1 milhões. 

 

Depósitos Vinculados 

 

Os valores referentes a depósitos vinculados passaram de R$15,2 milhão em 31 de dezembro de 2017 para 

R$2,7 milhões em 31 de dezembro de 2018, representando uma redução de 82,5%. O principal fator 

responsável por essa variação foi o resgate da fiança bancária, feita pela Eneva S.A., para garantir o 

financiamento da FINEP em nome da subsidiária PGN, no montante de R$12,3 milhões. 

 

Adiantamentos a Fornecedores 

 

Os adiantamentos a fornecedores passaram de R$38,0 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$5,1 

milhões em 31 de dezembro de 2018, representando uma redução de 86,5%. O principal fator responsável 

por essa variação foi a diminuição do volume de adiantamentos para aquisição de carvão na subsidiária 

Itaqui no montante de R$32,2 milhões, em decorrência da queda da previsão de despacho para o último 

trimestre de 2018.  

 

Ativo não circulante 

 

Depósitos Vinculados 

 

Os valores referentes a depósitos vinculados passaram de R$76,7 milhões em 31 de dezembro de 2017 para 
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R$29,0 milhões em 31 de dezembro de 2018, representando uma redução de 62,3%. Os principais fatores 

responsáveis por essa variação referem-se às baixas do depósito judicial do ICMS sobre as importações de 

carvão de Itaqui, no montante de R$75,8 milhões, e a constituição de conta reserva para Overhaul em 2018, 

no montante de R$27,2 milhões, em atendimento às obrigações previstas nos contratos de arrendamento 

da subsidiária Parnaíba II.  

 

Operações comerciais 

 

O saldo de operações comerciais apresentou redução de 92,4%, passando de R$ 56,6 milhões em 31 de 

dezembro de 2017 para R$4,3 milhões em 31 de dezembro de 2018, devido à consolidação dos saldos da 

subsidiária Pecém II Geração, em decorrência da aquisição da participação remanescente, ocasionando um 

impacto no montante de R$49,5 milhões. 

 

Mútuos 

 

O saldo de mútuos apresentou uma redução de 95,2%, passando de R$285,0 milhões em 31 de dezembro 

de 2017 para R$13,8 milhões em 31 de dezembro de 2018, devido à consolidação dos saldos da subsidiária 

Pecém II Geração em 2018, em decorrência da aquisição da participação remanescente, ocasionando um 

impacto no montante de R$264,6 milhões. 

 

Imposto de renda e Contribuição Social Diferidos 

 

Os valores referentes a impostos de renda e contribuição social diferidos passaram de R$357,8 milhões em 

31 de dezembro de 2017 para R$572,5 milhões em 31 de dezembro de 2018, representando um aumento 

de 60,0%. Os principais fatores responsáveis por essa variação referem-se à: 

 

a) Reconhecimento de R$16,3 milhões de ativo diferido em 2018 sobre o prejuízo fiscal e base negativa 

devido a expectativa de lucro nos próximos 10 anos na Pecém II Geração de Energia; 

 

b) Reconhecimento de ativo diferido de exercícios anteriores na Pecém II Geração de Energia no montante 

de R$86,1 milhões que não eram consolidados em 2017 e passaram a compor o saldo da Companhia a 

partir de abril de 2018;  

 

c) Baixa do passivo de IRPJ/CSLL diferidos constituídos em 2016 sobre direito de uso (Mais-valia) dos 

contratos de concessão, surgidos na aquisição de controle da Parnaíba Gás Natural. A baixa deu-se por 

decorrência da incorporação desta empresa, em 28 de dezembro de 2018, no montante de R$ 153,4 milhões. 

Adicionalmente, ressaltamos que a Companhia apresenta o seu saldo de imposto de renda e contribuição 

social diferidos de forma líquida no ativo não circulante 

 

d) Constituição de diferido sobre depreciação acelerada na Pecém II Geração de Energia em 2018 no 

montante de R$7,2 milhões, parcialmente compensados por: 

 

 Baixa do saldo de prejuízo fiscal e base negativa da Parnaíba Gás Natural no montante de R$31,8 

milhões decorrente da incorporação da PGN pela Eneva. 

 

Investimentos 

 

O saldo de investimentos apresentou uma redução de 98,8%, passando de R$323,8 milhões em 31 de 

dezembro de 2017 para R$3,9 milhões em 31 de dezembro de 2018, sendo o maior impacto devido à 
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consolidação de Pecém II Participações pela Companhia, em decorrência da aquisição de 50% remanescente 

de participação em abril de 2018, ocasionando um impacto no montante de R$316,7 milhões. 

 

Imobilizado 

 

O saldo de imobilizado apresentou um aumento de 22,9%, passando de R$6.452,8 milhões em 31 de 

dezembro de 2017 para R$7.929,9 milhões em 31 de dezembro de 2018 devido aos seguintes movimentos: 

 

a) Entrada dos saldos de ativo imobilizado de Pecém II Geração no saldo consolidado de 31 de dezembro 

de 2018, contribuindo com R$1.725,1 milhões; e 

 

b) Depreciação dos bens durante o exercício de 2018, no montante de R$385,1 milhões. 

 

Intangível 

 

O saldo de intangível apresentou um aumento de 9,2%, passando de R$1.319,4 milhões em 31 de dezembro 

de 2017 para R$1.440,2 milhões em 31 de dezembro de 2018, devido aos seguintes movimentos: 

 

a) Aquisição dos direitos de exploração e produção dos hidrocarbonetos na concessão do Campo de Azulão, 

no montante de R$197,7 milhões; 

 

b) Amortização de R$59,4 milhões, reconhecida contra resultado de forma linear diretamente relacionada 

às vidas úteis estimadas dos ativos; e 

 

c) Baixa de R$28,5 milhões, referente ao direito de uso na aquisição de participação da subsidiária Parnaíba 

Gás Natural S.A. 

 

Passivo 

 

Passivo Circulante 

 

Fornecedores 

 

O saldo de fornecedores apresentou um aumento de 19,0%, passando de R$293,2 milhões em 31 de 

dezembro de 2017 para R$348,8 milhões em 31 de dezembro de 2018 em decorrência da inclusão dos 

montantes da subsidiária Pecém II nos saldos consolidados, em decorrência da aquisição dos 50% restantes 

das ações em abril de 2018. 

 

Debêntures 

 

O saldo de debêntures, circulante, apresentou uma redução de 51,1%, passando de R$231,6 milhões em 

31 de dezembro de 2017 para R$113,3 milhões em 31 de dezembro de 2018, em decorrência, 

principalmente, dos seguintes fatores: 

 

a) nova captação de recursos realizado pela Parnaíba II cujo impacto de curto prazo foi no montante de 

R$45,1 milhões; 

 

b) emissão de debêntures pela Parnaíba I cujo impacto de curto prazo foi no montante de R$67,8 milhões, 

compensados por: 
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 liquidação das debêntures da Parnaíba Gás Natural no montante de R$231,2 milhões. 

 

Derivativos 

 

O saldo de derivativos apresentou uma diminuição de 100%, passando de R$ 1,4 milhões em 31 de 

dezembro de 2017 para zero em 31 de dezembro de 2018, devido à liquidação da operação de hedge 

contratada para proteção cambial dos gastos com aquisição do campo de Azulão. 

 

Outros impostos a recolher  

 

O saldo de outros impostos a recolher apresentou uma redução de 72,9%, passando de R$109,6 milhões 

em 31 de dezembro de 2017 para R$29,7 milhões em 31 de dezembro de 2018 em decorrência da seguinte 

movimentação: 

 

a) Acordo com o Estado do Maranhão sobre o processo do ICMS sobre o carvão da empresa Itaqui no 

montante de R$79,6 milhões, os valores foram depositados judicialmente ao longo dos anos e com o acordo 

estes foram baixados contra um passivo também constituído no período; 

 

b) Menor receita das empresas do Complexo Parnaíba no exercício de 2018 quando comparado a 2017, o 

que gerou uma menor tributação de PIS/COFINS no montante de R$7,1 milhões, parcialmente compensadas 

por: 

 

 Efeito da consolidação da Pecém II a partir de abril de 2018 no montante de R$4,9 milhões e, 

 

 Incremento no montante de débito de PIS/COFINS de R$1,7 milhões no exercício de 2018 na 

Amapari decorrente do perdão de dívida no acordo com a BR Distribuidora. 

 

Participação nos Lucros 

 

Houve um aumento de 18,7% na participação nos lucros passando de R$52,4 milhões em 31 de dezembro 

de 2017 para R$62,2 milhões em 31 de dezembro de 2018. Esse incremento de provisão para o pagamento 

de participação nos lucros foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, e foi justificado pela 

melhora da performance operacional e financeira obtida no exercício de 2018. O pagamento foi realizado 

em fevereiro de 2019. 

 

Pesquisa e Desenvolvimento – setor elétrico 

 

O saldo de Pesquisa e Desenvolvimento – setor elétrico apresentou um aumento de 42,7%, passando de 

R$45,2 milhões em 2017 para R$64,5 milhões em 2018. Esse incremento foi ocasionado pela consolidação 

dos valores de Pecém II Geração de Energia S.A, no montante de R$15,6 milhões, e pela constituição de 

valores, durante o exercício de 2018, calculados sobre a receita operacional líquida das subsidiárias Itaqui, 

Parnaíba I e Parnaíba II, no montante de R$5,9 milhões. 

 

Passivo não circulante 

 

Debêntures 

 

O saldo de debêntures apresentou um aumento de 297,6%, passando de R$421,2 milhões em 31 de  
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dezembro de 2017 para R$1.674,6 milhões em 31 de dezembro de 2018, representado principalmente pelos 

seguintes fatores: 

 

a) nova captação de recursos realizado pela Parnaíba II, no montante de R$695,0 milhões; 

 

b) emissão de debêntures pela Parnaíba I no montante de R$866,0 milhões, parcialmente compensados 

por: 

 

 liquidação das debêntures da Parnaíba Gás Natural no montante de R$330,8 milhões. 

 

Debêntures Conversíveis 

 

O saldo de debêntures conversíveis apresentou redução de 100,0%, passando de R$82,3 milhões em 31 de 

dezembro de 2017 para zero em 31 de dezembro de 2018, devido à baixa do saldo de debêntures, emitidas 

pela subsidiária Parnaíba Gás Natural S.A., no montante de R$82,3 milhões, em decorrência de sua 

incorporação pela Eneva S.A., em 28 de dezembro de 2018. 

 

Impostos de renda e contribuição social diferidos 

 

O saldo de imposto de renda e contribuição social diferidos apresentou uma redução de 81,8%, passando 

de R$250,3 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$45,5 milhões em 31 de dezembro de 2018, 

representado principalmente pelos seguintes fatores: 

 

a) Constituição de ativo diferido sobre o prejuízo fiscal e base negativa devido a expectativa de lucro nos 

próximos 10 anos na Eneva S.A. no montante de R$246,2 milhões; 

 

b) Ajuste da compra vantajosa referente a aquisição de Pecém II no montante de R$65,3 milhões; e 

 

c) Constituição de Ativo diferido sobre o prejuízo fiscal e base negativa devido a expectativa de lucro nos 

próximos 10 anos na Itaqui no montante de R$21,6 milhões. 

 

Comparação das Principais Contas Patrimoniais Consolidadas em 31 de dezembro de 2017 e 31 

de dezembro de 2016.  

 

Em R$ milhões, exceto percentuais 

Em 31 de 
dezembro 
de 2017 

 

Análise 
Vertical 

2017 
 

Em 31 de 
dezembro 
de 2016 

(Reapresenta
do)  

Análise 
Vertical 

2016 
 

Variação 
2017/ 
2016 

          
Ativo           
Circulante          
Caixa e equivalentes de caixa  766,9  7,0%  494,0  4,8%  55,2% 

Títulos e valores mobiliários 217,1  2,0%  132,8  1,3%  63,6% 

Contas a receber 524,9  4,8%  315,2  3,0%  66,5% 

Estoques  170,4  1,6%  163,2  1,6%  4,4% 

Despesas antecipadas 14,8  0,1%  17,7  0,2%  -16,2% 

Impostos a recuperar 116,3  1,1%  101,3  1,0%  14,8% 

Ganhos com derivativos 0,1  0,0%  -  0,0%  n/a  

Adiantamentos diversos 11,3  0,1%  0,2  0,0%  4.447,8% 

Depósitos vinculados  15,2  0,1%  0,1  0,0%  29.623,5% 
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Adiantamentos a fornecedores 38,0  0,3%  9,5  0,1%  300,6% 

Outros 2,2  0,0%  15,7  0,2%  -85,8% 
 1.877,3  17,2%  1.249,6  12,1%  50,2% 

Não circulante          

Realizável a longo prazo          

Despesas antecipadas 0,0  0,0%  7,5  0,1%  -99,7% 

Depósitos vinculados 76,7  0,7%  32,2  0,3%  138,7% 

Contas a receber -  0,0%  10,4  0,1%  -100,0% 

Imposto a recuperar 157,3  1,4%  166,9  1,6%  -5,8% 
Imposto de renda e contribuição social 
diferidos 357,8  3,3%  396,3  3,8%  -9,7% 

Operações com partes relacionadas 341,6  3,1%  265,2  2,6%  28,8% 

Outros créditos 0,6  0,0%  7,0  0,1%  -91,6% 
 934,0  8,6%  885,5  8,5%  5,5% 

 
         

Investimentos 323,8  3,0%  440,8  4,3%  -26,5% 

Imobilizado 6.452,8  59,2%  6.528,1  63,0%  -1,2% 

Intangível 1.319,4  12,1%  1.256,6  12,1%  5,0% 
          

Total Ativo 10.907,4   100,0%   10.360,6   100,0%   5,3% 

 

em R$ milhões, exceto percentuais 
Em 31 de 
dezembro 
de 2017 

 
Análise 
Vertical 

2017 

 

Em 31 de 
dezembro 
de 2016 

(Reapresenta
do) 

 
Análise 
Vertical 

2016 

 
Variação 

2017/ 
2016 

Passivo          
Passivo Circulante          
Fornecedores 293,2  2,7%  177,2  1,7%  65,4% 
Empréstimos e financiamentos 191,2  1,8%  988,0  9,5%  -80,7% 
Debêntures 231,6  2,1%  255,7  2,5%  -9,4% 
Derivativos 1,4  0,0%  -  0,0%  n/a 
Impostos e contribuições a recolher 199,1  1,8%  153,5  1,5%  29,7% 
Obrigações sociais e trabalhistas 21,5  0,2%  37,0  0,4%  -42,0% 
Operações com partes relacionadas 6,3  0,1%  16,6  0,2%  -62,1% 
Retenção contratual 4,3  0,0%  4,3  0,0%  0,0% 
Participações nos lucros 52,4  0,5%  23,8  0,2%  119,9% 
Contas a pagar - setor elétrico 47,7  0,4%  48,1  0,5%  -0,8% 
Provisão de custo por indisponibilidade 57,8  0,5%  2,7  0,0%  2.044,5% 
Outras obrigações 0,3  0,0%  4,8  0,0%  -93,1% 
Pesquisa e desenvolvimento - setor 
elétrico 45,2  

0,4%  
29,2 

 0,3%  
55,0% 

 1.152,0  10,6%  1.741,0  16,8%  -33,8% 
Não circulante          
Fornecedores 0,9  0,0%  5,4  0,1%  -83,7% 
Empréstimos e financiamentos 3.511,6  32,2%  3.109,3  30,0%  12,9% 
Debêntures 421,2  3,9%  590,2  5,7%  -28,6% 
Operações com partes relacionadas 106,9  1,0%  101,8  1,0%  4,9% 
Provisão para passivo a descoberto 4,3  0,0%  2,7  0,0%  58,8% 
Provisão para contingencias 10,8  0,1%  5,7  0,1%  88,8% 
Provisão de abandono 64,1  0,6%  53,0  0,5%  20,9% 
Provisão de custo por indisponibilidade 1,5  0,0%  1,1  0,0%  34,1% 
Imposto de renda e contribuição social 
diferidos 250,3  

2,3%  
252,7 

 2,4%  
-0,9% 

Outras obrigações 8,0  0,1%  16,9  0,2%  -52,4% 
 4.379,4  40,2%  4.138,8  39,9%  5,8% 
          

Patrimônio líquido         
Capital social 8.822,2  80,9%  8.024,1  77,4%  9,9% 
Reserva de capital 18,1  0,2%  10,8  0,1%  67,5% 
Reserva legal 4,8  0,0%  -  0,0%  n/a 
Ajuste de avaliação Patrimonial (3,6)  0,0%  1,9  0,0%  -291,3% 
Prejuízos acumulados (3.451,1)  -31,6%  (3.543,2)  -34,2%  -2,6% 
Patrimônio líquido atribuível aos 

controladores 5.390,4  49,4%  4.493,7  43,4%  20,0% 

PÁGINA: 261 de 464

Formulário de Referência - 2019 - ENEVA S.A Versão : 11



10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais 

 

Participações de acionistas não 
controladores (14,5)  

-0,1%  
(12,9) 

 -0,1%  
12,7% 

Total do patrimônio líquido 5.375,9  49,3%  4.480,8  43,2%  20,0% 
 10.907,4  100,0%  10.360,6  100,0%  5,3% 

 

Ativo 

 

Ativo Circulante 

 

Caixa e equivalentes de caixa 

 

Os valores referentes ao caixa e equivalentes de caixa passaram de R$494,0 milhões em 31 de dezembro 

de 2016 para R$766,9 milhões em 31 de dezembro de 2017, representando um aumento de 55,2%. Essa 

variação ocorreu, principalmente, em função dos seguintes fatores:  

 

(i) aumento de capital proveniente da oferta pública de ações realizada pela Eneva em 20 de 

outubro de 2017 gerando recursos líquidos para a Companhia no montante de R$798,1 

milhões; 

(ii) amortização do principal de financiamentos e debêntures no montante de R$ 808,8 milhões; 

(iii) pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures no montante de R$448,1 

milhões e captação de novos financiamentos e debêntures no montante de R$139,2 milhões 

no exercício findo em 31 de dezembro de 2017; 

(iv) aumento no volume de investimentos em Títulos e Valores Mobiliários (basicamente LFT´s), 

que não são classificados como caixa e equivalente de caixa, no montante de R$87,3 milhões, 

no exercício findo em 31 de dezembro de 2017, e 

(v) redução no saldo de conta reserva para futuro pagamento da dívida nas controladas Parnaíba 

I e Itaqui no montante de R$35,0 milhões. 

 

Contas a receber 

 

Os valores referentes ao contas a receber passaram de R$315,2 milhões em 31 de dezembro de 2016 para 

R$524,9 milhões em 31 de dezembro de 2017, representando um aumento de 66,5%. Essa variação ocorreu, 

principalmente, em decorrência do aumento do nível médio de despacho em 12,0%, com destaque para 

Itaqui, Parnaíba III e Parnaíba I que apresentaram incremento de 34,2%, 43,6% e 14,3%, respectivamente. 

Por conta do aumento do despacho os montantes de contas a receber de Itaqui, Parnaíba III e Parnaíba I 

aumentaram no exercício de 2017 em R$ 65,9 milhões, R$ 49,5 milhões e R$ 65,3 milhões respectivamente. 

 

Impostos a Recuperar 

 

Os valores referentes a impostos a recuperar passaram de R$101,3 milhões em 31 de dezembro de 2016 

para R$116,3 milhões em 31 de dezembro de 2017, representando um aumento de 14,8%. Essa variação 

ocorreu, principalmente, por conta da apuração de lucro fiscal na Parnaíba II, onde foram efetuadas 

antecipações de IRPJ e CSLL no montante de R$15,3 milhões. 

 

Adiantamentos a Fornecedores 

 

Os adiantamentos a fornecedores passaram de R$9,5 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R$38,0 

milhões em 31 de dezembro de 2017, representando um aumento de 300,6%. O principal fator responsável 

por essa variação foi a realização de adiantamentos para aquisição de carvão na subsidiária Itaqui no 

montante de R$31,2 milhões.  
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Depósitos Vinculados 

 

Os valores referentes a depósitos vinculados passaram de R$0,1 milhão em 31 de dezembro de 2016 para 

R$15,2 milhões em 31 de dezembro de 2017, representando um aumento de 29.623,5%. O principal fator 

responsável por essa variação foi a garantia de fiança bancária prestada no âmbito do financiamento da 

FINEP da Eneva S.A. para a PGN no montante de R$12,1 milhões.  

 

Ativo não circulante 

 

Depósitos Vinculados 

 

Os valores referentes a depósitos vinculados passaram de R$32,2 milhões em 31 de dezembro de 2016 para 

R$76,7 milhões em 31 de dezembro de 2017, representando um aumento de 138,7%. O principal fator 

responsável por essa variação refere-se ao depósito judicial do ICMS sobre as cargas de carvão de Itaqui, 

no montante de R$44,6 milhões.  

 

Operação com partes relacionadas 

 

O saldo de operações com partes relacionadas apresentou um aumento de 28,8% passando de R$265,2 

milhões em 31 de dezembro de 2016 para R$341,6 milhões em 31 de dezembro de 2017, devido ao 

incremento no saldo de mútuo, juros e operações comerciais com a subsidiária Pecém II Geração de Energia, 

no montante de R$67,6 milhões durante o exercício de 2017. 

 

Investimentos 

 

O saldo de investimentos apresentou uma redução de 26,5%, passando de R$440,8 milhões em 31 de 

dezembro de 2016 para R$323,8 milhões em 31 de dezembro de 2017, devido aos seguintes movimentos: 

 

a) Reclassificação de R$64,4 milhões, referente à mais valia da subsidiária Eneva Participações S.A., para o 

grupo de Intangível; e 

 

b) Reclassificação de R$34,4 milhões, referente à mais valia da subsidiária Parnaíba Gás Natural, para o 

grupo de Intangível. 

 

Passivo 

 

Passivo Circulante 

 

Empréstimos e Financiamentos 

 

O saldo de empréstimos e financiamentos, apresentou uma redução de 80,7%, passando de R$988,0 

milhões em 31 de dezembro de 2016 para R$191,2 milhões em 31 de dezembro de 2017. Essa variação foi 

decorrente das seguintes renegociações de instrumentos financeiros relativos à Parnaíba II: 

 

(i) quitação de CCB junto à CEF no montante de R$391,0 milhões realizado em 11 de outubro de 

2017;  

 

(ii) renegociação de CCB junto Bradesco, que passou a ter o valor principal de R$334,1 milhões, 
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com vencimento em 03 de janeiro de 2019, com quitação em parcela única. 

 

Obrigações sociais e trabalhistas 

 

O saldo de outras obrigações sociais e trabalhistas, apresentou uma redução de 42,0%, passando de R$37,0 

milhões em 31 de dezembro de 2016 para R$21,5 milhões em 31 de dezembro de 2017. Essa variação foi 

decorrente do pagamento do programa de participação nos resultados, no montante de R$14,1 milhões, na 

subsidiária PGN provisionado nesta linha no exercício findo em 31 de dezembro de 2016. Para o exercício 

de 2017, o programa de participação nos resultados foi contabilizado na rubrica de Participação nos Lucros. 

 

Participação nos Lucros 

 

Houve um aumento de 119,9% na participação nos lucros passando de R$23,8 milhões em 31 de dezembro 

de 2016 para R$52,4 milhões em 31 de dezembro de 2017. Esse incremento de provisão foi aprovado pelo 

Conselho de Administração da Companhia, e foi justificado pela melhora da performance operacional e 

financeira obtida no exercício de 2017. O pagamento do montante apurado no exercício social de 2017 foi 

realizado em fevereiro de 2018.  

 

Pesquisa e desenvolvimento - setor elétrico 

 

O saldo de Pesquisa e Desenvolvimento – setor elétrico apresentou um aumento de 55,0%, passando de 

R$29,2 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R$45,2 milhões em 31 de dezembro de 2017, devido ao 

incremento no montante de R$ 16,0 milhões na provisão realizada nas subsidiárias Itaqui, Parnaíba I, 

Parnaíba II e Parnaíba III, calculada sobre a receita operacional líquida auferida durante o exercício de 2017. 

 

Passivo não circulante 

 

Debêntures 

 

O saldo de debêntures apresentou uma redução de 28,6%, passando de R$590,2 milhões em 31 de 

dezembro de 2016 para R$421,2 milhões em 31 de dezembro de 2017, representado principalmente pelos 

seguintes fatores: 

 

(i) nova captação de recursos realizado pela Parnaíba III em 24 de novembro de 2017, no 

montante de R$100,0 milhões; 

(ii) pagamento de principal no montante de R$165,4 milhões na PGN, referente a 2ª emissão de 

debêntures, ocorrido em fevereiro de 2017, 

(iii) pagamento de principal no montante de R$100,5 milhões na Parnaíba III, referente a 1ª 

emissão de debêntures, ocorrido em dezembro de 2017.  

 

Provisão de abandono 

 

O saldo de provisão de abandono apresentou aumento de 20,9%, passando de R$53,0 milhões em 31 de 

dezembro de 2016 para R$64,1 milhões em 31 de dezembro de 2017, devido à constituição de R$9,6 

milhões na subsidiária Parnaíba Gás Natural S.A, durante o exercício de 2017, como reconhecimento de 

gastos futuros para desmobilização de ativos alocados nas áreas de concessão exploratória. 
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Demonstrações de Fluxo de Caixa  

 

Comparação das demonstrações consolidadas de fluxo de caixa da Companhia nos exercícios 

sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017  

 

    Variação 
(em R$ milhões, exceto percentuais) 31/12/2018 31/12/2017  2018/2017 
Lucro antes dos Impostos 613,8 185,1  231,7% 
Caixa líquido gerado pelas atividades Operacionais 1.527,4 1.009,7  51,3% 
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (704,3) (383,3)  83,8% 
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos (437,7) (353,6)  23,8% 
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa 385,4 272,9  41,2% 

 

A variação líquida do caixa no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 foi de um aumento 

de R$112,5 milhões, que pode ser explicada pelos seguintes motivos: 

 

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais: o caixa gerado pelas atividades operacionais 

passou de R$1.009,7 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$1.527,4 milhões em 31 de dezembro de 

2018, registrando um aumento de 51,3%. Essa variação ocorreu, principalmente, devido a: 

 

a) aumento no montante de R$493,2 milhões referente a variação do contas a receber decorrente da 

diminuição do nível médio de despacho, no último trimestre de 2018, em 57,0%, comparado com o mesmo 

período do exercício anterior, com destaque para Itaqui e Parnaíba I que apresentaram redução de 64,6% 

e 71,7%, respectivamente e pelo impacto da consolidação dos valores de Pecém II Geração; e 

 

b) aumento de R$ 106,9 milhões referente a variação de depósitos vinculados, os principais fatores 

responsáveis por essa variação foram o resgate da fiança bancária, feita pela Eneva S.A., para garantir o 

financiamento da FINEP em nome da subsidiária PGN, às baixas do depósito judicial do ICMS sobre as 

importações de carvão de Itaqui e a constituição de conta reserva para Overhaul em 2018, parcialmente 

compesados por: 

 

 redução no montante de R$216,2 milhões referente a variação de fornecedores decorrente da 

diminuição do nível médio de despacho e consequente diminuição de compra de carvão importado 

pela subsidiária Itaqui e pelo impacto da consolidação dos valores de Pecém II Geração. 

 

Caixa aplicado nas atividades de investimento: o caixa aplicado nas atividades de investimento passou 

de R$383,3 milhões em 31 de dezembro de 2017, para R$704,3 milhões em 31 de dezembro de 2018, 

registrando um aumento de 83,8%. Essa variação ocorreu, principalmente, devido a: 

 

a) variação na aquisição de ativos imobilizados e intangíveis na comparação dos exercícios findos em 31 de 

dezembro de 2018 e 2017, no montante de R$146,7 milhões, com destaque para a aquisição do Campo 

Azulão ocorrida em 2018 no montante de R$ 197,7 milhões. 

 

b) Aquisição de participação na subsidiária Pecém II Participações, com efeito líquido de R$148,9 milhões 

no fluxo de caixa. 

 

c) Aporte de Capital de R$110,0 milhões na subsidiária Pecém II Participações ocorrido em 13 de abril de 

2018. 
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d) Os efeitos foram parcialmente compensados pelo resgate de títulos e valores mobiliários que 

apresentaram um efeito de R$97,4 milhões na comparação com exercício de 2017. 

 

Caixa aplicado nas atividades de financiamento: o caixa aplicado nas atividades de financiamento 

passou de R$353,6 milhões em 31 de dezembro de 2017, para R$437,7 milhões em 31 de dezembro de 

2018, registrando aumento de 23,8%. Esta variação é decorrente, principalmente, devido a:  

 

a) aumento de capital da controladora Eneva, totalizando R$798,1 milhões em 2017, o que gerou um efeito 

positivo no fluxo de caixa, na comparação com o exercício de 2018; 

 

b) captação de financiamentos que totalizou R$139,2 milhões em 2017 comparados a um montante de 

R$2.018,4 milhões em 2018, gerando um efeito positivo no fluxo de caixa, para mais detalhes sobre a 

movimentação ocorrida em 2018, vide item 10.1(f) deste Foemulário de Referência;  

 

c) amortização de principal de empréstimos decorrente do plano de reestruturação societária e 

reorganização da estrutura de capital da Companhia, no montante de R$808,8 milhões em 2017 comparadas 

com R$2.184,9 milhões em 2018, o que gerou efeito negativo no fluxo de caixa e, 

 

d) pagamento de juros de empréstimos e debêntures que totalizou R$448,1 milhões em 2017 comparados 

ao montante de R$364,1 milhões em 2018. 

 

e) Desembolso para constituição de depósitos vinculados no montante de R$33,8 milhões em 2017 contra 

uma retirada de depósitos no montante de R$136,5 milhões em 2018, em decorrência dos pré pagamentos 

dos empréstimos de Itaqui, Parnaíba I e Pecém II Geração. 

 

Comparação das demonstrações consolidadas de fluxo de caixa da Companhia nos exercícios 

sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016  

 

 
  31/12/2016  Variação 

(em R$ milhões, exceto percentuais) 31/12/2017  Reapresentado  2017/2016 

Lucro antes dos Impostos, incluindo operações 
descontinuadas 185,1  11,7 

 
1.479,9% 

Caixa líquido gerado pelas atividades Operacionais 
1.009,7  917,1 

 
10,1% 

Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimentos (383,3)  (228,2) 

 
68,0% 

Caixa líquido aplicado nas atividades de 
financiamentos (353,6)  (442,3) 

 
-20,1% 

Aumento de caixa e equivalentes de caixa 
272,9  246,6 

 
10,7% 

 

A variação líquida do caixa no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 foi de um aumento 

de R$272,9 milhões, que pode ser explicada pelos seguintes motivos: 

 

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais: o caixa gerado pelas atividades operacionais 

registrou um aumento de 10,1%, comparando o montante de R$917,1 milhões em 31 de dezembro de 

2016, contra R$1.009,7 milhões em 31 de dezembro de 2017. Essa variação ocorreu, principalmente, por 

decorrência de : 

 

a) aumento no montante de R$ 80,6 milhões decorrente da variação de fornecedores referente ao 

aumento do nível médio de despacho com destaque para as Usinas de Parnaíba I, Parnaíba II 
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Parnaíba III e Itaqui; 

b) aumento no montante de R$ 54,5 milhões decorrente da variação de partes relacionadas referente 

ao incremento no saldo de mútuo e operações comerciais com a subsidiária Pecém II Geração de 

Energia; e 

c) as movimentações acima foram parcialmente compensadas pela variação nos montantes de 

imposto de renda e contribuição social pagos de R$ 47,0 milhões em relação ao exercício anterior. 

 

Caixa aplicado nas atividades de investimento: o caixa aplicado nas atividades de investimento 

registrou um aumento de 68,0% totalizando R$228,2 milhões em 31 de dezembro de 2016 contra R$383,3 

milhões em 31 de dezembro de 2017. Essa variação ocorreu, principalmente, devido a variação na aquisição 

de ativos imobilizados e intangíveis na comparação dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 

2016, no montante de R$152,1 milhões. Deste montante, R$122,1 milhões refere-se a PGN, que está 

atrelado às atividades de exploração e produção de gás nos campos e poços na área de concessão. 

 

Caixa aplicado nas atividades de financiamento: o caixa aplicado nas atividades de financiamento 

registrou uma redução de 20,1%, totalizando R$442,3 milhões em 31 de dezembro de 2016 contra R$353,6 

milhões em 31 de dezembro de 2017. Esta variação é decorrente, principalmente, devido aos seguintes 

fatores: 

 

(i) aumento de capital da controladora Eneva, totalizando R$14,6 milhões em 2016 contra 

R$798,1 milhões em 2017, o que gerou um efeito positivo no fluxo de caixa; 

 

(ii) captação de financiamentos que totalizou R$10,2 milhões em 2016 contra R$139,2 milhões 

em 2017, gerando um efeito positivo no fluxo de caixa; 

 

(iii) amortização de principal de empréstimos, no montante de R$146,2 milhões ocorrida em 2016 

contra de R$808,8 milhões em 2017, o que gerou efeito negativo no fluxo de caixa;  

 

(iv) pagamento de juros de empréstimos e debêntures que totalizou R$252,1 milhões em 2016 

contra R$448,1 milhões em 2017; e 

 

(v) redução no desembolso de depósitos vinculados que totalizou R$68,8 milhões em 2016 contra 

R$33,8 milhões em 2017. 
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(a) Resultados das operações da Companhia 

 

(i) Descrição de quaisquer componentes importantes da receita 

 

Fontes de Receita 

 

Em vista da natureza das operações da Companhia, os Diretores da Companhia entendem que a sua principal fonte de 

receitas é a receita operacional líquida de venda de energia provenientes dos segmentos operacionais de geração e 

comercialização de eletricidade. Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, a Companhia 

registrou receita líquida de R$3.129,1, R$2.721,8 milhões e R$2.161,0 milhões, respectivamente. 

 

Deduções da receita bruta 

 

A receita bruta é deduzida por tributos sobre as vendas, a saber, impostos incidentes sobre as receitas operacionais, como 

PIS e COFINS e as penalidades por indisponibilidade (ADOMP), que passaram a compor o saldo de deduções 

da receita a partir de janeiro de 2018 por conta da adoção prospectiva do CPC 47 – Receita de contrato 

com cliente. 

 

Demanda e uso de energia elétrica pelos consumidores 

 

A quantidade efetiva de energia elétrica comercializada pela Companhia, bem como as tarifas cobradas, é determinante 

no montante de receitas que a Companhia obtém na venda de energia elétrica. O volume de energia elétrica comercializado 

pela Companhia, no entanto, varia em função da demanda do mercado e o efetivo uso de energia elétrica pelos 

consumidores da Companhia e sua capacidade de controlar ou impactar tal demanda e uso é bastante limitada.  

 

Mudanças na demanda por energia elétrica são impulsionadas, em grande parte, por fatores gerais fora do controle da 

Companhia, incluindo (i) alterações no nível de atividade econômica no Brasil, (ii) as mudanças no volume de uso de 

energia elétrica pelos consumidores da Companhia, (iii) a opção de alguns dos consumidores da Companhia de comprar 

energia elétrica da Companhia ou de concorrentes, e (iv) o efetivo custo de geração da energia elétrica comercializada. 

Desta forma, as receitas brutas da Companhia variam de período a período em resposta a variações em fatores gerais. 

 

(ii) Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais 

 

De acordo com os Diretores da Companhia, os fatores que afetaram materialmente seus resultados operacionais podem 

ser assim resumidos:  

 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 

 

No ano de 2018, a Companhia apresentou uma receita líquida consolidada de R$ 3.129,1 milhões, esta receita foi originada 

pela principalmente pela entrada dos saldos da subsidiária Pecém II Geração no consolidado. A Companhia apurou lucro 

de R$888,2 milhões para esse ano, com posição de caixa e equivalentes de caixa consolidado de R$ 1.152,3 milhões. 

 

Os principais fatores que afetaram materialmente este resultado foram: 

 
(i) Aumento de R$566,5 milhões na receita operacional líquida, devido à entrada dos saldos da subsidiária 
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Pecém II Geração nos montantes consolidados, em decorrência da aquisição da participação 

remanescente em abril de 2018; 

(ii) Baixa do passivo de IRPJ/CSLL diferidos constituídos em 2016 sobre direito de uso (Mais-valia) dos 

contratos de concessão, surgidos na aquisição de controle da Parnaíba Gás Natural. A baixa deu-se 

por decorrência da incorporação desta empresa, em 28 de dezembro de 2018, gerando um incremento 

no resultado no montante de R$ 153,4 milhões; 

(iii) Aumento referente ao ganho auferido na compra vantajosa da participação remanescente de Pecém 

II Participações em abril de 2018, no montante de R$192,4 milhões; 

(iv) Constituição de ativo diferido sobre prejuízo fiscal e base negativa devido a expectativa de lucro nos 

próximos 10 anos da Eneva S.A. e das controladas Itaqui e Pecém II no montante de R$279,0 milhões; 

(v) Ajuste a valor justo/compra vantajosa referente a aquisição de Pecém II pela Eneva no montante de 

R$65,3 milhões; e 

(vi) Diminuição no nível médio de despacho das subsidiárias Parnaíba II e Itaqui no último trimestre de 

2018 ocasionando um decréscimo da receita operacional variável, no montante de R$269,0 milhões. 

 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 

 

No ano de 2017, a Companhia apresentou uma receita líquida consolidada de R$2.721,8 milhões, receita esta originada 

pela operação das controladas Itaqui, Parnaíba I, Parnaíba II, Parnaíba III, Parnaíba IV e Eneva Comercializadora. A 

Companhia apurou lucro de R$93,9 milhões para esse ano, com posição de caixa e equivalentes de caixa consolidado de 

R$766,9 milhões. 

Os principais fatores que afetaram materialmente este resultado foram: 

 

(i) aumento na disponibilidade da controlada Itaqui que passou de 71,1% no exercício social encerrado em 31 

de dezembro de 2016 para 95,5% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, devido a uma 

melhora da performance operacional o que gerou um maior nível de atendimento ao despacho e um 

consequente aumento na receita líquida de R$160,7 milhões; 

 

(ii) no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, ocorreu um incremento de R$194,2 milhões referente 

as receitas da Parnaíba II. Tal aumento foi decorrente de (ii) início de sua operação apenas a partir de julho 

de 2016, e (ii) descontratação e subsequente recontratação de 250MWm de Parnaíba II no período de julho 

a dezembro de 2017, através do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits (MCSD); 

 

(iii) amortização do ágio na aquisição da PGN no montante de R$21,6 milhões ocorrido em 2017; 

 

(iv) impacto do plano de opções em ações aos administradores e custo de desligamento de ex-diretores, que 

gerou uma despesa no montante de R$13,6 milhões, ocorridos em 2017;  

 

(v) reconhecimento de PCLD na subsidiária Eneva Comercializadora, referente ao cliente Canabrava no montante 

de R$10,4 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; 

 

(vi) impacto no montante de R$ 40,9 milhões referente ao aumento da rubrica de despesas com pessoal na 

Eneva S.A. que passou de 83 colaboradores em dezembro de 2016 para 161 colaboradores em dezembro de 

2017, e  
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(vii) incremento no montante de R$ 86,4 milhões impactado principalmente pelo aumento das despesas na PGN 

relacionadas com exploração, dados e estudos sísmicos e processamento de dados e de baixas de poços 

secos. 

 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 

 

No ano de 2016, a Companhia apresentou uma receita líquida consolidada de R$2.161,0 milhões, receita esta originada 

pela operação das controladas Itaqui, Parnaíba I, Parnaíba II, Parnaíba III, Parnaíba IV e Eneva Comercializadora. A 

Companhia apurou prejuízo de R$111,1 milhões para esse ano, com posição de caixa e equivalentes de caixa consolidado 

de R$494,0 milhões. 

 

Os principais fatores que afetaram materialmente este resultado foram: 

 

(i) apropriação dos juros incorridos no montante de R$574,6 milhões, afetando negativamente o 

resultado; 
(ii) incremento, no montante de R$378,0 milhões, nas receitas consolidadas referentes ao início da 

operação comercial da Parnaíba II, afetando positivamente o resultado; 

(iii) apuração de efeito positivo no resultado, ocasionado pela compra vantajosa apurada na aquisição da 

PGN, no montante de R$190,4 milhões, no âmbito do “CPC 15 – Combinação de Negócios”; 
(iv) despesa de R$64,9 milhões referente aos efeitos fiscais sobre a compra vantajosa apurada na 

combinação de negócios, para a aquisição da PGN e Parnaíba B.V. em outubro e dezembro de 2016, 

respectivamente; e 

(v) redução do prejuízo fiscal na sociedade Parnaíba II referente ao início das suas operações ocorrido em julho 

de 2016, que envolveu o montante de R$46,2 milhões. 

 

(b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações 

de volumes e introdução de novos produtos e serviços 

 

Condições macroeconômicas 

 

Uma vez que todas as atividades são conduzidas no Brasil e toda a receita da Companhia é auferida por vendas de energia 

no Brasil, os resultados operacionais e a condição financeira da Companhia são influenciados pelas condições econômicas 

do Brasil. A economia brasileira tem registrado variações significativas nas taxas de crescimento econômico, inflação e 

taxas de câmbio, com significativa deterioração dessas métricas a partir de 2014. 

 

As tabelas abaixo mostram as taxas de inflação, juros e câmbio nos períodos indicados: 

 

  Exercício findo em 31 de dezembro de 

  2018 2017 2016 

Crescimento (redução) do PIB 
(1) 

 

1,1% 1,0% -3,6% 

Inflação acumulada no 

período (IGP-M)(2)  

 

7,5% -0,5% 7,2% 

Inflação acumulada no 

período (IPCA) (3) 

 

3,8% 2,9% 6,3% 
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  Exercício findo em 31 de dezembro de 

  2018 2017 2016 

CDI ao fim do período(4)  6,4% 6,9% 13,6% 

TJLP ao fim do período (5)  7,0% 7,0% 7,5% 

LIBOR ao fim do período (6)  3,0% 2,1% 1,7% 

Valorização (desvalorização) 

do real frente ao dólar no 

período (7) 

 

-17,1% -1,5% 16,5% 

Taxa de câmbio ao fim do 

período —US$1.00 

 

R$3,875 R$3,308 R$3,259 

Taxa de câmbio média no 

período— US$1.00 

 

R$3,656 R$3,193 R$3,483 

  

 Fonte: Banco Central, FGV, IBGE, Câmara de Custódia e Liquidação e CETIP. 

(1) Dados de PIB conforme divulgado pelo IBGE.  

(2) IGP-M é o índice geral de preços de mercado conforme calculado pela FGV.  

(3) IPCA é o índice de preços do consumidor amplo conforme calculado pelo IBGE.  

(4) A taxa CDI é uma taxa de referência diária correspondente à média da taxa de juros utilizada nos depósitos interbancários de 

um dia útil conforme registrados e liquidados no sistema da CETIP.  

(5) A TJLP é a taxa de juros de longo prazo divulgada trimestralmente pelo Banco Central.  

(6) A LIBOR (London Interbank Offered Rate) é uma taxa de referência diária correspondente à média da taxa de juros utilizada 

nos depósitos interbancários de um dia útil conforme estimada pelos principais bancos que operam em Londres. 

   (7)   Comparando a taxa de câmbio divulgada pelo Banco Central no último dia do período com a taxa de câmbio do último dia do 

período imediatamente anterior.   

 

Variação cambial e na taxa de juros 

 

A Companhia tem exposição cambial limitada, já que todas as suas receitas são denominadas em moeda nacional e apenas 

uma parcela pequena de seu passivo é denominado em moeda estrangeira. Em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 o 

montante do endividamento em moeda estrangeira com limitação de proteção correspondia, respectivamente a R$154,9 

milhões, R$129,8 milhões e R$125,1 milhões, respectivamente. 

 

A Companhia é também exposta a taxas de juros e índices de inflação sobre os empréstimos e financiamentos e 

debêntures, que são atrelados ao CDI, IPCA, TJLP e Libor. A volatilidade desses indexadores impacta as despesas 

financeiras da Companhia. Ao avaliar os efeitos da volatilidade das taxas de juros no fluxo de caixa, a Companhia considera 

em seu processo de análise o possível efeito de correlação entre a flutuação das taxas de juros e a inflação brasileira, 

medida pelo IPCA, uma vez que parcela representativa dos investimentos da Companhia tem a sua remuneração corrigida 

anualmente pela inflação. 

 

Em 31 de dezembro de 2018, 97,1% de nosso endividamento era denominado em reais (R$) dos quais 54,0% atrelados 
ao CDI, 27,4% a TJLP, 8,4% ao IPCA e 7,4% a juros fixos. Os 2,9% restantes da dívida eram denominados em dólares 
norte-americanos e atrelados à Libor. 

 

Em 31 de dezembro de 2017, 97,1% de nosso endividamento era denominado em reais (R$) dos quais 50,9% atrelados 
ao CDI, 34,5% a TJLP, 7,4% ao IPCA e 4,3% a juros fixos. Os 2,9% restantes da dívida eram denominados em dólares 
norte-americanos e atrelados à Libor. 
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Em 31 de dezembro de 2016, 97,5% de nosso endividamento era denominado em reais (R$) dos quais 55,5% atrelados 
ao CDI, 31,3% a TJLP, 6,9% ao IPCA e 3,9% a juros fixos. Os 2,5% restantes da dívida eram denominados em dólares 
norte-americanos e atrelados à Libor. 

 

Ajustes sobre as tarifas 

 

A receita da Companhia está atrelada aos contratos de comercialização de energia celebrados pelas usinas nas quais tem 

participação. Aquelas que celebraram CCEARs no Ambiente de Contratação Regulado (“ACR”) recebem uma parcela fixa e 

outra variável, conforme segue: 

 

 Receitas Fixas: remuneram o investimento do empreendedor e são indexadas à inflação pelo IPCA com reajuste 

anual. 

 

 Receitas Variáveis: remuneram os custos variáveis incorridos na ocasião de despacho pelo Operador Nacional do 

Sistema (“ONS”). A composição das receitas variáveis varia de acordo com o tipo de combustível utilizado pela 

usina. As térmicas movidas a carvão têm sua receita variável atrelada ao preço internacional do carvão (CIF ARA), 

moeda estrangeira (dólar americano) e inflação (IPCA), enquanto as térmicas movidas a gás natural podem ter 

sua receita variável atrelada ao preço internacional do gás (Henry Hub), moeda estrangeira (dólar americano) e 

inflação (IPCA). 

 

Todas as usinas podem receber, além das parcelas de receita fixa e variável, receita oriunda da liquidação de energia no 

Ambiente de Contratação Livre (“ACL”), a qual é remunerada pelo Preço de Liquidação de Diferenças (“PLD”), cuja fixação 

é realizada semanalmente em função de condições de mercado e respeitando níveis mínimos e máximos conforme 

definição da ANEEL anualmente.  

 

(c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa 

de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia  

 

O resultado operacional das usinas térmicas é impactado pela inflação (IPCA), que faz parte da fórmula de reajuste das 

receitas fixas e de parte das usinas, além de compor os custos operacionais das térmicas a gás através do reajuste da 

molécula de gás.  

 

O preço internacional do carvão (CIF ARA) e o dólar americano impactam a receita e os custos variáveis das térmicas a 

carvão. Já o custo do gás no mercado internacional (Henry Hub) e o dólar americano impactam a receita e os custos 

variáveis de Parnaíba I. Por sua vez, Parnaíba II tem o seu custo do gás atrelado ao IPCA. As operações de liquidação de 

energia no mercado de curto prazo são impactadas pelo PLD. 

 

O resultado financeiro da Companhia pode ser impactado pela variação da TJLP, IPCA, CDI, LIBOR e variação cambial 

dado que sua dívida está atrelada a estes índices.  

 

Em 31 de dezembro de 2018, 97,1% da dívida era denominada em reais, e os demais 2,9% denominados em outras 

moedas, comparados ao exercício de 2017 que possuía 97,1% da dívida denominada em reais, e os demais 2,9% 
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denominados em outras moedas e no exercício de 2016 onde, 97,5% da dívida era denominada em reais, e os demais 

2,5% denominados em outras moedas. 

 

Em 31 de dezembro de 2018, 92,6% da dívida estava atrelada à taxa de juros flutuante em comparação a 95,7% em 31 

de dezembro de 2017 e 96,1% em 31 de dezembro de 2016. 
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(a)  Introdução ou alienação de segmento operacional  

 

Os Diretores da Companhia informam que nos últimos três exercícios sociais, não houve introdução ou alienação de 

segmento operacional.  

 

(b) Constituição, aquisição ou alienação de participação societária 

 

2018 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, não houve constituição, aquisição ou alienação de participação 

societária. No entanto, houve as seguintes movimentações societárias: 

 

a) Em 16 de abril de 2018, ocorreu a aquisição da totalidade da participação societária da Uniper 

Holding GmbH em Pecém II Participações S.A., a partir desta data Pecém II Participações passou 

a ser consolidada na Eneva S.A.; 

 

b) Em 30 de abril de 2018, a Parnaíba Gás Natural concluiu a aquisição de 100% dos direitos e 

obrigações para exploração e produção de hidrocarbonetos da concessão do Campo de Azulão; 

 
c) Em 30 de setembro de 2018, a controlada Parnaíba II Geração de Energia S.A. efetuou a 

incorporação do acervo líquido contábil das empresas Parnaíba III Geração de Energia S.A. e 

Parnaíba IV Geração de Energia S.A. Esta operação faz parte da reorganização societária do 

grupo Eneva S.A.; 

 
d) Em 28 de dezembro de 2018, a Eneva S.A. efetuou a incorporação do acervo líquido contábil 

da empresa Parnaíba Gás Natural S.A. Esta operação faz parte da reorganização societária do 

grupo Eneva S.A.; e 

 
e) Em 28 de dezembro de 2018, a controlada Eneva Participações S.A. efetuou a incorporação do 

acervo líquido contábil da empresa Parnaíba Participações S.A. 

 

2017 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, não houve constituição, aquisição ou alienação de participação 

societária. No entanto, houve as seguintes movimentações societárias: 

 

a) em 21 de fevereiro de 2017 a OGMP Transporte Aéreo Ltda. foi encerrada; 

 

b) em 31 de julho de 2017 a Eneva S.A. aumentou o capital social de Parnaíba Gás Natural S.A. (“PGN”) com a 

totalidade da participação que detinha em BPMB Parnaíba S.A. (“BPMB”), que passou a ser subsidiária integral 

de PGN; 
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c) em 31 de agosto de 2017 a PGN incorporou a BPMB, de modo que BPMB foi extinta e PGN a sucedeu em 

todos seus direitos e obrigações; 

 

d) em 31 de agosto de 2017 a Eneva Participações S.A. (“Eneva Participações”) incorporou as seguintes 

empresas: (i) Açu II Geração de Energia S.A.; (ii) Açu III Geração de Energia Ltda., (iii) Eneva 

Desenvolvimento S.A.; (iv) Eneva Solar Empreendimentos Ltda., (v) Tauá II Geração de Energia Ltda.; (vi) 

Parnaíba V Geração de Energia S.A.; e (vii) Seival Participações S.A., as quais foram extintas e pleno direito 

e foram sucedidas pela Eneva Participações em seus direitos e obrigações; e 

 

e) em 31 de outubro de 2017, a Eneva Participações incorporou a UTE Porto do Açu Energia S.A., a qual foi 

extinta e sucedida em todos os direitos e obrigações pela Eneva Participações.  

2016 

 

Em 03 de outubro de 2016, a Companhia recebeu como parte do seu aumento de capital privado, a participação detida 

pelo Cambuhy I Fundo de Investimento em Participações e pela OGX Petróleo e Gás S.A. – Em Recuperação Judicial, no 

capital social da PGN, passando a deter 100% do seu capital social da PGN. Para mais informações, vide o item 10.1(a) 

acima. 

 

Adicionalmente, em 12 de dezembro de 2016, a Companhia adquiriu a totalidade das ações da Parnaíba B.V. Esta operação 

foi um desdobramento do aumento de capital privado da Companhia, acima mencionado. A Parnaíba B.V. é a detentora 

de equipamentos estratégicos para a campanha exploratória do gás natural pela PGN. Esta sociedade antes da aquisição, 

era controlada pela OGX. Como os dois negócios (PGN e Parnaíba B.V.) são interdependentes, faz sentido que eles façam 

parte da mesma estrutura societária. 

 

(c) Eventos ou operações não usuais  

 

Os Diretores informam que não houve, nos últimos três exercícios sociais, quaisquer eventos ou operações não usuais 

com relação à Companhia ou suas atividades que tenham causado ou se espera que venham causar efeito relevante nas 

demonstrações financeiras ou resultados da Companhia. 
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Os Diretores da Companhia possuem os seguintes comentários sobre as mudanças das práticas contábeis e 

sobre as ênfases realizadas pelos auditores independentes nos últimos três exercícios sociais: 

 

(a) Mudanças significativas nas práticas contábeis  

 

2018 

 

O Grupo adotou inicialmente o CPC 47 / IFRS 15 Receitas de Contratos com Clientes e o CPC 48 / IFRS 9 

Instrumentos Financeiros a partir de 1º de janeiro de 2018. Adicionalmente, cabe destacar que a partir de 

1 de Janeiro de 2019 entrará em vigor a norma CPC 06(R2) / IFRS 16 Arrendamentos. Para essa norma a 

Companhia apresenta no tópico CPC 06 (R2) / IFRS 16 Leases (Arrendamentos) a seguir o estudo já 

realizado. 

 

CPC 47 / IFRS 15 Receitas de Contratos com Clientes 

 

A adoção inicial deste pronunciamento utiliza o método de efeito cumulativo e prospectivo (sem expedientes 

práticos). Consequentemente, a informação divulgada em 2017 não foi reapresentada e, desta forma, foi 

reportada anteriormente de acordo com o CPC 30 / IAS 18, CPC 17 / IAS 11 e interpretações relacionadas. 

 

De acordo com a norma, a receita deve ser reconhecida de forma líquida de contraprestação variável. 

Eventuais descontos, abatimentos, restituições, créditos, concessões de preços, incentivos, bônus de 

desempenho, penalidades ou outros itens similares, são classificados pela norma como contraprestação 

variável. A Administração avaliou sua estrutura de apuração e apresentação de receita e o principal efeito 

identificado na apresentação do resultado do Grupo é sobre as penalidades por indisponibilidade (ADOMP) 

que representam ressarcimento aos clientes, contabilizadas como redutoras da receita de fornecimento de 

energia e não mais como despesa operacional. 

 

CPC 48 / IFRS 9 Instrumentos financeiros 

 

O CPC 48 / IFRS 9 estabelece requerimentos para reconhecer e mensurar ativos financeiros, passivos 

financeiros e alguns contratos de compra ou venda de itens não financeiros. Esta norma substitui o CPC 

38/IFRS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração e estabelece três principais categorias 

de classificação para ativos financeiros: mensurados ao custo amortizado, valor justo por meio de outros 

resultados abrangentes (VJORA) e valor justo por meio do resultado (VJR). A classificação de ativos 

financeiros de acordo com CPC 48/IFRS 9 é geralmente baseada no modelo de negócios no qual um ativo 

financeiro é gerenciado e em suas características de fluxos de caixa contratuais.  

 

O CPC 48/IFRS 9 substitui o modelo de “perdas incorridas” da IAS 39 por um modelo de “perdas de crédito 

esperadas”. O novo modelo de redução ao valor recuperável aplica-se aos ativos financeiros mensurados ao 

custo amortizado, ativos de contrato e instrumentos de dívida mensurados ao VJORA, mas não a 

investimentos em instrumentos patrimoniais. O Grupo mensura a provisão para perda em um montante 

igual a perda de crédito esperada para a vida inteira. 
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A nova norma retém em grande parte os requerimentos existentes no CPC 38 / IAS 39 para a classificação 

e mensuração de passivos financeiros. No entanto, elimina as antigas categorias do CPC 38 / IAS 39 para 

ativos financeiros: mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. 

 

A Administração avaliou seus ativos financeiros, e identificou as seguintes mudanças com a adoção da nova 

norma CPC 48 / IFRS 9. 

 

Em cada data de apresentação, a Administração avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo 

amortizado estão com risco de recuperabilidade. 

 

A partir desta avaliação a Companhia considera um ativo financeiro como inadimplente quando: 

 

(i) é pouco provável que o credor pague integralmente suas obrigações de crédito ao Grupo, sem recorrer 

(ii) a ações como a realização da garantia (se houver alguma); ou 

(iii) o ativo financeiro está vencido há mais de 90 dias. 

 

A política de avaliação dos Instrumentos financeiros foi aplicável a partir de 1º de janeiro de 2018, conforme 

classificação abaixo: 

 

Ativos/Passivos Financeiros Nota 

Classifica
ção 

anterior 
IAS 39 

Classifica
ção atual 

IFRS 9 

Valor 
contábil 

original de 
acordo com 

o 
CPC 

38/IAS 39 

Valor 
contábil de 
acordo com 

o 
CPC 48/IFRS 

9 

Fundos de Investimentos (FICFI 
RF CP ENEVA e Fundo de 

Investimento FIC ENEVA RF LP ) 

 

Valor Justo 
por meio 

do 
Resultado 

Valor Justo 
por meio 

do 
Resultado 

587.219 587.219 

Letra Financeiras do Tesouro  

Valor Justo 
por meio 

do 
Resultado 

Valor Justo 
por meio 

do 
Resultado 

217.146 217.146 

Operações Compromissadas  

Valor Justo 
por meio 

do 
Resultado 

Valor Justo 
por meio 

do 
Resultado 

290.350 290.350 

Debêntures conversíveis (1) 
Empréstim

os e 
Recebíveis 

Valor Justo 
por meio 

do 
Resultado 

306.270 306.270  

Depósitos Vinculados (2) 
Empréstim

os e 
Recebíveis 

Custo 
Amortizado 

91.904 91.904 

Operações Comerciais  
Empréstim

os e 
Recebíveis 

Valor Justo 
por meio 

do 
Resultado 

56.583 56.583 

Mútuos  
Empréstim

os e 
Recebíveis 

Valor Justo 
por meio 

do 
Resultado 

284.973 284.973 
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Contas a Receber (Ambiente 
Livre e Regulado) 

(3) 
Empréstim

os e 
Recebíveis 

Custo 
Amortizado 

506.136 506.136 

Derivativos 

 

Valor Justo 
por meio 

do 
Resultado 

Valor Justo 
por meio 

do 
Resultado 

1.288 1.288 

Fornecedores 
 

Custo 
amortizado 

Custo 
amortizado 

294.079 294.079 

Empréstimos e Financiamentos 
e Debêntures  

Custo 
amortizado 

Custo 
amortizado 

4.355.592 4.355.592 

Contas a pagar 
 

Custo 
amortizado 

Custo 
amortizado 

30.847 30.847 

Retenções Contratuais 
 

Custo 
amortizado 

Custo 
amortizado 

4.330 4.330 

Contas a Pagar do setor elétrico 
 

Custo 
amortizado 

Custo 
amortizado 

47.688 47.688 

Total    7.074.405 7.074.405 
 

(1) Debêntures Conversíveis 
 
As debêntures conversíveis foram designadas como empréstimos e recebíveis, segundo o CPC 38/IAS 39, à 
época, por não terem um mercado ativo. Contudo, são mensurados a Valor Justo por meio do resultado por 
possuir derivativos embutidos em sua estrutura contratual, podendo alterar seus fluxos de caixa. 

 
(2) Depósitos vinculados 
 
Os depósitos vinculados que eram classificados como empréstimos e recebíveis, de acordo com o CPC 38/IAS 
39, agora são classificados ao custo amortizado.  
 
Os Depósitos vinculados da Companhia são garantias dadas as instituições financeiras para obtenção de 
capital de terceiros e garantias de pagamento pelo fornecimento do carvão para as Usinas de Itaqui e Pecém 
II Geração e overhaul das empresas do Grupo. Os fluxos de caixa consistem apenas de pagamento de 
principal e juros. 
 
A Administração avaliou os depósitos realizados e concluiu que: 
 
As instituições financeiras em que a Companhia detém depósitos vinculados são de primeira linha (Itaú e 
Bradesco), com risco de crédito insignificante, com rating nacional AAA, o que indica forte capacidade de 
pagamento de compromissos financeiros; 
 
As operações realizadas são de curto prazo. Dessa forma, não são esperadas perdas materiais para esses 
ativos financeiros.  
 

(3) Contas a receber 
 
A Administração avaliou seus recebíveis de acordo com os requerimentos do CPC 48 / IFRS 9 para 
reconhecimento de perda esperada através da criação de uma matriz de risco na realização de uma base 
confiável dos últimos cinco anos do contas a receber, verificando o histórico de perdas. A avaliação 
resultou em: 
 

i. Nas relações comerciais estabelecidas no Ambiente de Contratação Regulado – ACR por meio de leilões 
(Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado - CCEAR) regulados pela 
ANEEL, os contratos têm regulação específica para aspectos como preço da energia, submercado de 
registro do contrato e vigência de suprimento, os quais não são passíveis de alterações bilaterais por 
parte dos agentes. Adicionalmente, os contratos firmados pelas Usinas do Grupo nesta modalidade 
possuem uma conta bancária garantidora do saldo a receber, que é repassado no caso de 
inadimplência. A Administração entende que, para os montantes envolvidos, o risco de não 
recebimento está mitigado. 
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ii. Na Carteira de recebíveis do Ambiente de Contratação Livre (ACL) registrado na CCEE (Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica - CCEE). Não esperamos perda no valor faturado pela CCEE, pois 
as liquidações são mensais e o valor precificado/faturado considera a disponibilidade financeira do 
sistema de liquidação. 
 

iii. No mercado Bilateral o Grupo comercializa energia através da empresa Eneva Comercializadora, que 
detém contratos de curto e longo prazo. 

 
Para os contratos de longo prazo, o Grupo utiliza-se de garantia de pagamento por meio de fianças bancárias 
e aplicações financeiras em CDBs, que garantem o valor contratrual de seus vencimentos. No caso de 
inadimplência, historicamente avaliada, a Companhia liquida seu papéis de garantia, aplica penalidades 
contratuais sobre os clientes, além das penalidades impostas pelo regulador (ANEEL). Ademais, não efetua 
o registro do contrato para o cliente e transaciona essa energia no mercado de curto prazo. 
 
Para os contratos comercializados em curto prazo, a Companhia aplicou uma matriz de risco para seus ativos 
financeiros, calculadas com base na totalidade das informações de sua carteira e na experiência de perda 
de crédito nos últimos cinco anos, considerando todos os recebíveis desde 2013 até setembro de 2018. O 
Grupo realizou o cálculo médio das taxas de perdas de crédito separadamente para os clientes inadimplentes 
no período de análise, obtendo um percentual equivalente as perdas de créditos esperadas aplicado a toda 
a carteira de créditos. A partir da aplicação do resultado dessa análise, a Companhia avaliou se houve 
aumento significativo nas perdas desde o reconhecimento inicial dos instrumentos financeiros e não 
identificou impactos materiais.  
 
A Administração avaliou os seus recebíveis, cujos fluxos de caixa consistem apenas de pagamento de 
principal e juros. 
 

CPC 06 (R2) / IFRS 16 Leases (Arrendamentos) 

O CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil, emitido pelo CPC é equivalente à norma 

internacional IFRS 16 – Leases, emitida em janeiro de 2016 em substituição à versão anterior da referida 

norma (CPC 06 (R1), equivalente à norma internacional IAS 17). O CPC 06 (R2) (IFRS 16) estabelece os 

princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de operações de arrendamento 

mercantil e exige que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme um único modelo de 

balanço patrimonial no qual todos os arrendamentos mercantis resultam no reconhecimento de ativos 

referentes aos direitos de uso dos ativos arrendados e um passivo de arrendamento. Esclarece-se que o 

IFRS 16 somente é efetivo a partir de 1º de janeiro de 2019. 

 

Com a adoção do CPC 06 (R2) (IFRS 16), a Companhia deixa de reconhecer custos e despesas operacionais 

oriundas de contratos de arrendamento mercantis operacionais e passa a reconhecer em sua demonstração 

de resultado: (i) os efeitos da depreciação dos direitos de uso dos ativos arrendados; e (ii) a despesa 

financeira apurada com base nos passivos financeiros dos contratos de arrendamento mercantil. 

 

A norma inclui duas isenções de reconhecimento para os arrendatários – arrendamentos de ativos de “baixo 

valor” (por exemplo, computadores pessoais) e arrendamentos de curto prazo (ou seja, arrendamentos com 

prazo de 12 meses ou menos). 

 

Na data de início de um arrendamento, o arrendatário reconhece um passivo para efetuar os pagamentos 

(um passivo de arrendamento) e um ativo representando o direito de usar o ativo objeto durante o prazo 

do arrendamento (um ativo de direito de uso). Os arrendatários devem reconhecer separadamente as 

despesas com juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de depreciação do ativo de direito de 

uso. 
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Os arrendatários também deverão reavaliar o passivo do arrendamento na ocorrência de determinados 

eventos (por exemplo, uma mudança no prazo do arrendamento, uma mudança nos pagamentos futuros 

do arrendamento como resultado da alteração de um índice ou taxa usada para determinar tais 

pagamentos). Em geral, o arrendatário reconhecerá o valor de reavaliação do passivo de arrendamento 

como um ajuste ao ativo de direito de uso. 

 

Os arrendadores continuarão a classificar todos os arrendamentos de acordo com o mesmo princípio de 

classificação do CPC 06 (R1), distinguindo entre dois tipos de arrendamento: operacionais e financeiros. 

 

Transição 

 

A Companhia está apurando o impacto em suas demonstrações financeiras, levando em consideração as 

condições econômicas em 1º de janeiro de 2019, incluindo a taxa de endividamento da Companhia, a 

composição da carteira de arrendamento e a intenção da Companhia em exercer quaisquer opções de 

renovação de arrendamento. A Companhia optou por usar a transição prevista pelo CPC 06 (R2), o que 

representará a aplicação retrospectiva modificada com expedientes práticos opcionais dos ajustes 

promovidos pela referida norma, que representa a não reapresentação dos saldos nas futuras 

demonstrações financeiras a publicar, evidenciando em nota explicativa os impactos da adoção sobre os 

saldos na data-base 1º de janeiro de 2019. Em conformidade com o CPC 06 (R2) (IFRS 16), a Companhia 

também está adotando isenções de reconhecimento para arrendamentos de curto prazo sem opção de 

compra e renovações previstas, assim como para itens de baixo valor.  

 

Os impactos mais significativos identificados até o momento pela adoção do CPC 06 (R2) (IFRS 16) nos 

ativos e passivos da Companhia foram pelos seguintes arrendamentos operacionais:  

 

(a) Imóveis não residenciais para instalação da sede e suas filiais;  

(b) Terrenos para passagem de gasoduto (faixa de servidão); e 

(c) Máquinas e equipamentos utilizados na operação da Eneva S.A. e suas subsidiárias. 

 

A Companhia não concluiu a análise dos impactos quantitativos da adoção do IFRS 16, a qual ainda se 

encontra em curso, não sendo possível mensurar a extensão dos impactos quantitativos da sua adoção. No 

entanto, a Companhia prevê um aumento dos seus passivos circulantes e não circulantes, um aumento nos 

ativos não circulantes e uma redução no seu resultado líquido, considerando o impacto das taxas de 

desconto aplicáveis.  

 

A Companhia não pode estimar, até o presente momento, se tais impactos quantitativos da adoção do IFRS 

16 afetarão, material e adversamente, a sua condição financeira ou os seus resultados de operações. Um 

aumento dos seus passivos circulantes e não circulantes, um aumento nos ativos não circulantes e uma 

redução no seu resultado líquido, considerando um impacto relevante das taxas de juros, pode afetar, 

material e adversamente, a sua condição financeira ou o seu resultado de operações para o período de três 

meses a encerrar em 31 de março de 2019, ou para o exercício fiscal a encerrar em 31 de dezembro de 

2019. 

 

2017 
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A Companhia avaliou que as novas deliberações e alterações de normas, emitidas pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), bem como pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em vigor 

para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2017 não produzem impactos relevantes para o Grupo Eneva. 

 

Cabe ressaltar que uma série de novas normas ou alterações de normas e interpretações serão efetivas para 

exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018. A Companhia não adotou antecipadamente essas 

alterações na preparação das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro 

de 2017.  

 

a) IFRS 9 Financial Instruments (CPC 48 Instrumentos Financeiros) 

 

A IFRS 9/CPC 48 substitui as orientações existentes na IAS 39 (CPC 38) Instrumentos Financeiros: 

Reconhecimento e Mensuração. A referida norma altera significativamente os critérios contábeis 

relacionados a classificação e mensuração de ativos financeiros, bem como o modelo de mensuração do 

impairment de ativos financeiros e modifica os requerimentos de divulgação, com a inclusão de novas 

informações a serem apresentadas nas Demonstrações Financeiras. 

 

b) IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers (Receita de Contratos com Clientes) 

 

Em novembro de 2016, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis aprovou o Pronunciamento Técnico 47 – 

Receita de contrato com clientes, que tem correlação com a IFRS 15. O princípio fundamental da referida 

norma é o reconhecimento da receita quando da transferência de controle dos bens e serviços aos clientes, 

em lugar do princípio da transferência de riscos e benefícios, considerando qual montante espera ser capaz 

de trocar por aqueles bens ou serviços e quando a receita deve ser reconhecida. A IFRS15 substitui as atuais 

normas para o reconhecimento de receitas, incluindo o CPC 30 (IAS 18) Receitas, CPC 17 (IAS 11) Contratos 

de Construção e a CPC 30 Interpretação A (IFRIC 13) Programas de Fidelidade com o Cliente.  

 

 

Reapresentação de Saldos 

 

Em consonância com o CPC 23 – Politicas Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis e Correção de 

Erros e CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Financeiras, a demonstração do fluxo de caixa 

referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 foi reapresentada nas demonstrações 

financeiras de 31 de dezembro de 2017, pois a Administração da Companhia avaliou que a melhor 

aplicabilidade dos juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures é nos fluxos de caixa de 

financiamentos, pois o custo desses passivos financeiros está intrinsicamente ligado a obtenção de recursos 

para a construção do parque gerador e produtor de gás do Grupo Eneva. Por esse motivo, os juros pagos 

foram reclassificados dos fluxos de caixa das atividades operacionais para os fluxos de caixa das atividades 

de financiamentos, de acordo com no item 33 do CPC 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

 

 
Demonstrações dos Fluxos de Caixa 

 
Consolidado em 31 de dezembro de 2016 

 
Originalmente 
apresentado 

Ajustes 
Reapresen

tado 
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(Prejuízo) / Lucro antes dos Impostos, incluindo 
operações 

                                  
11.713  

                  
-   

             
11.713  

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades operacionais 

                                
664.977  

        
252.109  

           
917.086  

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades de investimentos 

                              
(228.167) 

                  
-   

         
(228.167) 

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades de financiamentos 

                              
(190.228) 

       
(252.109) 

         
(442.337) 

Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de 
caixa 

                                
246.582  

                  
-   

           
246.582  

No início do exercício  
                                

247.415  
                  

-   
           

247.415  

No final do exercício 
                                

493.997  
                  

-   
           

493.997  

 

2016 

 

Nas informações contábeis intermediárias trimestrais consolidadas referente aos seis meses 

findos em 30 de junho de 2017 as quais foram aprovadas em 04 de agosto de 2017, foram 

reapresentados alguns saldos patrimoniais referentes a 31 de dezembro de 2016. De forma a 

apresentar a correção e o aprimoramento de determinadas informações requeridas pelas 

normas contábeis, os seguintes assuntos foram considerados na reapresentação: (i) 

reclassificação dos saldos de aplicações em títulos públicos (LFTs) da rubrica “caixa e 

equivalentes de caixa” para “títulos e valores mobiliários” no montante de R$36,9 milhões na 

controladora e de R$128,6 milhões no consolidado; (ii) reclassificação dos depósitos vinculados 

do Ativo para o grupo de Empréstimos e Financiamentos no montante de R$155,5 milhões; e 

(iii) reclassificação das debêntures referentes a 5º emissão de debêntures não conversíveis 

realizada pela controlada PGN e subscrita pela Cambuhy I FIP, de partes relacionadas do 

Passivo para debêntures também no Passivo, no montante de R$50,8 milhões. 

 

(b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis  

CPC 47 / IFRS 15 Receitas de Contratos com Clientes 

 

A Companhia reconhece os valores de ressarcimento por indisponibilidade de sistema (“ADOMP”) como um 

ajuste ao preço da venda de energia, utilizando como metodologia de cálculo a média móvel de 

indisponibilidade dos megawatts nos últimos 60 meses, remunerados pela diferença entre o preço de energia 

praticado no subsistema onde a Usina Termelétrica atua e o seu valor de Custo Variável Unitário (“CVU”) 

contratado. 

 

Os impactos das novas práticas em vigor a partir de 2018 foram tratadas no item 10.4 (a). 

 

(c) Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor  

 

Os Diretores da Companhia informam que nos últimos três exercícios sociais, o parecer dos 

auditores independentes não incluiu parágrafos de ênfase ou ressalva. 
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A preparação das informações trimestrais e demonstrações financeiras requerem o uso de certas estimativas contábeis 

críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das 

políticas contábeis do grupo da Companhia. Essas estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada 

período e exercício. Alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir a revisão das estimativas, pelo que os resultados 

reais futuros poderão divergir dos estimados. As estimativas e pressupostos significativos utilizados pela Administração da 

Companhia na preparação destas demonstrações financeiras se encontram abaixo descritas. 

 

I. Perda (impairment) dos ativos não circulante e critério de apuração da vida útil dos campos de exploração 

de gás natural: 

 

Segundo o pronunciamento técnico CPC 01 (IAS 36) - Redução ao valor recuperável de ativos, a entidade deve avaliar a 
cada reporting period, se existem indicações de uma possível desvalorização no valor do ativo (imobilizado e intangível). 
Se houver alguma evidência, deve-se calcular o seu valor recuperável, este que é determinado pela maior importância 
monetária entre o valor líquido de venda e seu valor em uso.  

Na avaliação de recuperabilidade das Unidades Geradoras de Caixa (UGC) é utilizado o método do Valor em Uso(*), a 
partir de projeções de fluxo de caixa que consideram as seguintes premissas-chave:  

(*) O Valor em Uso contempla sinergias que não são capturadas pelo Valor Justo Líquido de Despesas de Venda. Portanto, 
quando há impairment, o Valor em Uso é superior ao Valor Justo Líquido de Despesas de Venda. 

Abordagem: Projetaram-se fluxos de caixa operacionais, expressos em termos nominais (considerando os efeitos 
inflacionários da economia) e apresentados em moeda corrente, Reais (R$). 

Prazo: A projeção inicia-se em 2018 e se estende até o período final de autorização das unidades geradoras de caixa 
(2043). 
 
Nos ativos de geração de energia a vida útil está definida pela capacidade operacional das plantas e pelo período de 
outorga vigente concedido pela União. As Usinas possuem contratos de venda de energia no ambiente regulado (CCEAR) 
assinados por cada UGC com prazo de 15 anos a 20 anos, encerrando em 2026 (Itaqui), 2027 (Pecém, Parnaíba I e III) e 
2035 (Parnaíba II). 
 
Para o período complementar que se estende até a finalização do período de projeção (2043), assumiu-se a contratação 
em Ambiente de Comercialização Livre (ACL), através de contratos bilaterais. Desta forma, o contrato bilateral gera 
remuneração fixa pela potência contratada. No entanto, as regras de despacho de acordo com a ordem de mérito também 
são aplicáveis nessa modalidade. Dessa forma, para o atendimento físico da potência contratada o volume de energia não 
despachado é adquirido no mercado livre de curto prazo. 

 
Para os ativos de produção de gás natural, o prazo de projeção está atrelado a capacidade operacional das plantas a gás 
e ao volume de reservas existentes. A unidade de produção de gás natural do Grupo, possui programa contínuo de 
prospecção, exploração e desenvolvimento de campos com o objetivo de gerar e/ou recompor o portfólio de reservas, 
mantendo assim as condições operacionais de fornecimento de gás natural para as usinas até o período de projeção. 

Preço de venda: A referência utilizada são as condições contratuais atuais até o final da vida útil dos ativos, indexados 
pela inflação (IPCA). A parcela de custo de combustível da receita variável é indexada pelos índices de preço de 
commodities definido no momento do leilão. 

Despacho: A curva de despacho utilizada no ciclo orçamentário leva em consideração dados macroeconômicos e a 
conjuntura estrutural do setor.  

CAPEX de manutenção e Overhaul: Foram projetados investimentos em manutenção de acordo com o ciclo 
orçamentário, indexados pela Inflação (IPCA). Tratam-se de dispêndios que se comportam de forma linear ao longo dos 
anos, exceto para os gastos com “overhaul” que ocorrem a cada ciclo de 32 mil horas.  

Taxa de desconto: A Companhia aplica a abordagem do Custo Médio Ponderado de Capital (CPMC) em termos nominais, 
considerando efeitos inflacionário, conforme abaixo:  
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Eneva 

Itaqui 
Pecém II 

Parnaíba I Parnaíba II 
  Participações 

CMPC nominal (pós tax) 12,3% 9,1% 9,1% 9,5% 9,3% 

CMPC nominal (pré tax) 11,8% 9,0% 9,4% 11,9% 10,3% 

 

As taxas acima apresentadas foram ajustadas ao longo da projeção, considerando a evolução da estrutura de 
endividamento específica de cada Unidade geradora de caixa “UGC” e também a evolução da alíquota de impostos e das 
premissas de inflação. 

 

II. Análise do risco de crédito para determinação da provisão para créditos de liquidação duvidosa:  

 

A Administração avaliou seus recebíveis e definiu aplicações aos requerimentos do CPC 48 / IFRS 9 parareconhecim
ento de perda esperada através da criação de uma matriz de risco na realização de uma base confiável dos últimos 
cinco anos do contas a receber, verificando o histórico de perdas e uma análise de crédito que é realizada levando 
em consideração os indicadores de liquidez, as garantias informadas e o rating atríbuído à cada cliente. A avaliação 
resultou em: 
  

i. A Carteira de recebíveis no mercado livre (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica -CCEE), o 
impairment está intrínseco no valor emitido na fatura, que já considera no saldo de contas a receber o efeito 
líquido da perda de crédito, que é rateada entre todos os participantes no mercado. 

  
ii. As relações comerciais estabelecidas no Ambiente de Contratação Regulado – ACR por meio de leilões 
(Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado - CCEAR) são 
regulados pela ANEEL. Os contratos desse ambiente têm regulação específica para aspectos como 
preço da energia, submercado de registro do contrato e vigência de suprimento, os quais não são passíveis 
de alterações bilaterais por parte dos agentes. Adicionalmente, os contratos firmados pelas Usinas do Grupo 
nesta modalidade, possuem uma conta bancária garantidora do saldo a receber, que é repassado no caso 
de inadimplência. A Administração entende que, para os montantes envolvidos, o risco de não recebimento 
está mitigado. 

  
iii. No mercado Bilateral o Grupo comercializa energia através da empresa Eneva Comercializadora, que 
detém contratos de curto e longo prazo. 

  
Para os contratos de longo prazo o Grupo utiliza-se de garantia de pagamento por meio de fianças bancárias e seguro 
garantia, que asseguram o valor contratrual de seus vencimentos. No caso de inadimplência, historicamente avaliada, 
a Companhia liquida seu papéis de garantia, aplica penalidades contratuais sobre os clientes, além das penalidades 
impostas pelo regulador (ANEEL). 
Ademais, não efetua oregistro do contrato para o cliente e transaciona essa energia no mercado de curto prazo. 
  
Para os contratos comercializados em curto prazo, a Companhia aplicou uma matriz de risco para seus ativos financeiros, 
calculadas com base na experiência de perda de crédito real nos últimos cinco anos, considerando todos os recebíveis 
desde 2013 até março de 2018. O Grupo realizou o cálculo das taxas de perda de crédito esperada separadamente para 
os clientes inadimplentes. A Administração aplicou o percentual resultado de sua avaliação descrita acima para os grupos 
de faixa de vencimentos acima de 90 dias. 
 

III. Reconhecimento de provisões para riscos fiscais, cíveis, trabalhistas, administrativos e regulatórios:  

 

A Companhia e suas controladas são parte em ações judiciais cíveis (indenizatórias), tributárias, ambientais e trabalhistas, 
assim como processos administrativos regulatórios avaliadas pelos assessores jurídicos. 

A Companhia constitui uma provisão quando há obrigação presente, originada de eventos passados e que haverá provável 
desembolso de caixa para seu encerramento, por meio da análise da probabilidade de perda que inclui avaliação das 
evidências disponíveis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no 
ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. 
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IV.  Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos  

O encargo de IRPJ e a CSLL corrente e diferido é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente 
promulgadas, na data do balanço dos países em que as entidades da Companhia atuam e geram lucro tributável. A 
Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas apurações dos tributos sobre o lucro 
com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações; e estabelece provisões, 
quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. 

O IRPJ e a CSLL diferidos ativos são reconhecidos baseados nas diferenças temporárias entre o valor contábil e o valor 
fiscal dos ativos e passivos, bem como sobre o saldo dos prejuízos fiscais acumulados. As projeções da Companhia 
demonstram que os ativos fiscais diferidos serão realizados em até 10 anos. Os prejuízos fiscais não expiram no Brasil e a 
compensação é limitada a 30% do lucro fiscal do ano.  

Os tributos diferidos sobre o lucro são compensados quando existir um direito legalmente exequível sobre a mesma 

entidade tributável. Os ativos fiscais diferidos decorrentes de perdas fiscais e diferenças temporárias não são reconhecidos 

quando não é provável que lucros tributáveis futuros estejam disponíveis contra os quais possam ser utilizadas. 
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
 

 

 

(a) Os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu 

balanço patrimonial (inclusive arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos, carteiras 

de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando 

respectivos passivos, contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços, contratos de 

construção não terminada e contratos de recebimentos futuros de financiamentos). (b) outros itens 

não evidenciados nas demonstrações financeiras 

 

Os Diretores da Companhia esclarecem que no último exercício social, a Companhia não manteve quaisquer operações, 

contratos, obrigações ou outros tipos de compromissos em empresas não consolidadas ou outras operações passíveis de 

gerar um efeito relevante, presente ou futuro, em sua situação financeira e mudanças em sua situação financeira, receitas 

ou despesas, resultados operacionais, liquidez, gastos com capital ou recursos de capital, que não estejam divulgados em 

suas demonstrações financeiras.  
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10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

 

 

 

 

(a) Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, 

as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor. (b) natureza e 

propósito da operação. (c) natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados 

em favor do emissor em decorrência da operação. 

 

Os Diretores da Companhia informam que não há outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras 

consolidadas da Companhia. 
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(a) Investimentos 

 

(i) Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos 

 

Os Diretores da Companhia informam que a Companhia não tem atualmente em seu portfólio projetos relevantes em 

construção, salvo pelos projetos abaixo listados:  

 

Empreendimentos em fase de Manutenção e Extensão 

 

Pecém II Geração de Energia S.A.: Pecém II é uma usina termelétrica movida a carvão mineral localizada no município 

de São Gonçalo do Amarante, Ceará, no Complexo Industrial do Pecém. O escoamento do carvão mineral utilizado na 

termelétrica é realizado através de uma correia transportadora de 13 km (“Correia”), que foi objeto de uma ampla obra 

de revitalização nos anos de 2017 e 2018. Além do trecho sob responsabilidade de Pecém II e Porto do Pecém Energia 

S.A. (“Pecém I”), o trecho da correia que se inicia no Porto do Pecém e se estende por 7 km pertence ao Governo do 

Ceará e está recebendo investimentos de todas as utilizatárias (Pecém II, Companhia Siderúrgica do Pecém e Pecém I), 

as quais arcam proporcionalmente a sua parcela de utilização no sistema com os custos incorridos. Em 2017, o total dos 

valores dispendidos por Pecém II na recuperação da Correia foi de R$18,8 milhões. 

O objetivo dos investimentos realizados na Correia é diminuir a média de dias necessários para descarregamento dos 

navios no Porto do Pecém para 5 dias (em 2016 a média foi de 14 dias) e, por consequência, diminuir o demurrage (custo 

pelo atraso no descarregamento do navio pago ao armador) incorrido por cada empresa utilizatária do Porto de Pecém e 

abolir de forma definitiva o uso eventual de caminhões para descarregamento do carvão. 

 

Itaqui Geração de Energia S.A.: Itaqui é uma usina termelétrica movida a carvão mineral localizada no município de 

São Luís, Maranhão. O escoamento do carvão mineral utilizado na termelétrica é realizado através de correia 

transportadora própria que foi integralmente substituída em 2018.  

 

O objetivo do investimento realizados na Correia é aumentar a disponibilidade da esteira e, por consequência, diminuir o 

demurrage (custo pelo atraso no descarregamento do navio pago ao armador) e abolir de forma definitiva o uso eventual 

de caminhões para descarregamento do carvão.  

 

Em atendimento a Norma Regulamentadora 13 do Ministério do Trabalho, a planta realizará manutenção programada. 

 

Parnaíba I Geração de Energia S.A.:  Parnaíba I é uma usina termelétrica movida a gás natural localizada no município 

de Santo Antônio dos Lopes, Maranhão, no Complexo do Parnaíba, com capacidade instalada de 676MW. Duas das quatro 

turbinas da usina entraram em manutenção programada para sua revisão de 32.000 hrs de operação (“overhaul”) em 

2018.  

 

Parnaíba II Geração de Energia S.A.:  Parnaíba II é uma usina termelétrica de ciclo combinado com turbinas movidas 

a gás natural e vapor, localizada no município de Santo Antônio dos Lopes, Maranhão, no Complexo do Parnaíba, com 

capacidade instalada de 751MW. A usina realizará manutenção programada de sua turbina a vapor para revisão de 50.280 

hrs de operação.  
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Empreendimento em Construção  

 

Em 18 de fevereiro de 2019, teve inicio a implantação da UTE Parnaíba V com capacidade instalada pretendida de 385 

MW, a ser instalada no Complexo Termelétrico Parnaíba, estado do Maranhão. O prazo de construção previsto no contrato 

de empreitada global (EPC) é de 31 meses.  

 

A UTE Parnaíba V sagrou-se vitoriosa no leilão ANEEL de energia nova A-6 de 2018, assegurando um Contrato de 

Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR), pelo prazo de 25 anos, a partir de janeiro de 2024.  

 

Projetos em Estudo e Desenvolvimento para Expansão do Parque de Geração Térmica a Gás  

 

Ainda, a Companhia possui projetos em estudo e desenvolvimento para ampliação do seu parque de geração, cuja 

construção não foi iniciada. Os mais relevantes são detalhados abaixo, sendo importante destacar que os mesmos ainda 

não possuem contratos de fornecimento de energia e ainda dependem de outorga da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(“ANEEL”): 

 

 Geração Térmica a Gás Bacia do Parnaíba: As subsidiárias da Companhia possuem licença de instalação para 

gerar 1.729 MW adicionais no Complexo Parnaíba, os quais poderão ser comercializados desde que a Companhia: 

 

(i) seja vencedora de futuros leilões de venda de energia da ANEEL, ou adquira contratos de venda de energia 

disponíveis no mercado, ou celebre novos contratos de fornecimento de energia no mercado livre, para: 

 

a. realizar o fechamento do ciclo de Parnaíba III, através do qual suas atuais duas unidades geradoras a gás 

natural serão combinadas com uma ou mais unidades geradoras a vapor, que aproveitarão o vapor oriundo 

da geração a gás para gerar energia adicional (potencialmente até 94 MW de capacidade), sem a 

necessidade, para tal, de utilizar gás natural adicional até dezembro de 2027.  

 

(ii) avance na campanha exploratória nas áreas sob concessão para exploração e produção de gás natural na 

Bacia do Parnaíba, por meio da identificação de novas acumulações comercialmente viáveis para a produção 

de gás natural, como verificado no Plano de Avaliação de Descoberta dos Poços 1OGX119MA e 1OGX120MA 

(“PAD Araguaína”), localizado a 114km ao sul do Complexo Parnaíba, o que poderá permitir a construção de 

novos empreendimentos de geração térmica e a consequente comercialização de energia. Em 2017, a 

Companhia vem executando campanha sísmica para levantamento de dados sísmicos 2D na Bacia do Parnaíba 

em uma extensão de 1.450km. 

 

 Geração Eólica (“Complexo Eólico Santo Expedito”): A Companhia possui um projeto com capacidade 

potencial de aproximadamente 735 MW que reúne 21 parques eólicos localizados no estado do Rio Grande do 

Norte, nas cidades de Jandaíra, Lajes e Pedra Preta. O referido complexo está em fase de desenvolvimento e 

possui licenças ambientais prévias já concedidas e em fase de renovação, referentes a capacidade de 426 MW da 

capacidade potencial acima mencionada. O Complexo Eólico Santo Expedito poderá comercializar sua energia na 

medida em que a Companhia seja vencedora em futuros leilões da ANEEL, adquira contratos de venda de energia 

disponível no mercado ou celebre novos contratos de fornecimento de energia no mercado livre. 
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(ii) Fontes de financiamento dos investimentos 

 

Os Diretores da Companhia informam que a Companhia utilizou como fonte de financiamento principalmente capitalizações 

efetuadas pelos acionistas e recursos provenientes de empréstimos e financiamentos. Para os investimentos a serem 

realizados, a Companhia buscará, em ocasião oportuna, a melhor estrutura de capital para financiamento dos 

investimentos.  

 

(iii) Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimento previstos 

 

Os ativos não circulantes ou grupos (contendo ativos e passivos) mantidos para venda ou distribuição são classificados 

como mantidos para venda se for altamente provável que serão recuperados primariamente por meio de venda ao invés 

do seu uso contínuo. 

 

A Companhia colocou disponível para venda um grupo de ativos, sendo a totalidade das participações nas sociedades 

Seival Geração de Energia Ltda. (100% de participação) e Sul Geração de Energia Ltda. (100% de participações por meio 

da controlada Eneva Participações S.A.) e a participação na coligada Seival Sul Mineração S.A. (30% de participações).  

O CPC 31 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada, exige que os ativos que forem 

classificados como mantidos para venda sejam mensurados pelo menor valor entre o valor contábil e o valor justo 

deduzidos das despesas de venda. Seguem informações dos ativos mantidos para venda: 

 

 
  Consolidado 

   Custo dos Investimentos        

% Investidora PL Resultado 
Investimento 

/ Passivo a 
Descoberto       

Seival Sul Mineração S.A. 30% Eneva S.A. (12.776) (9.416) (2.920)       
TOTAL  

 (12.776) (9.416) (2.920) 
      

 
Uma vez classificados como mantidos para venda, ativos intangíveis e imobilizado não são mais amortizados ou 

depreciados, e qualquer investimento mensurado pelo método da equivalência patrimonial não é mais sujeito à aplicação 

do método. 

  

(b) Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que 

devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia  

 

Os diretores da Companhia informaram, conforme Fato Relevante de 7 de outubro de 2015, que a Companhia apresentou, 

na 13ª Rodada de Licitações da ANP, o lance vencedor pelo Bloco PN-T-84 (“Bloco”), localizado na Bacia do Parnaíba. O 

consórcio formado pelas suas subsidiárias Parnaíba Participações S.A. e Parnaíba Gás Natural S.A. (“PGN”) irá realizar 

campanha exploratória no Bloco com o intuito de verificar a possibilidade da existência de formações de hidrocarbonetos. 

Com isso, a Companhia espera aumentar seu conhecimento sobre os recursos existentes na região da Bacia do Parnaíba, 

onde também estão localizados blocos exploratórios de onde é fornecido gás natural para o suprimento das usinas 

termelétricas do Complexo Parnaíba. 

 

Em 03 de outubro de 2016, a Companhia recebeu como parte do seu aumento de capital privado a participação detida 

pelo fundo Cambuhy e pela OGX, no capital social da PGN, passando a deter 100% do seu capital social conforme descrito 

no item 10.1 (a) deste documento. 
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Em setembro de 2017 a Companhia, através de sua subsidiária PGN, apresentou os lances vencedores para os blocos PN-

T-117, PN-T-118, PN-T-119, PN-T133 e PN-T-134 na 14a Rodada de Licitações da Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP). Em janeiro de 2018, foram assinados os Contratos de Concessão. 

 

Campo de Azulão:  Em 22 de Novembro de 2017 a Companhia, através de sua subsidiária PGN, assinou com a Petróleo 

Brasileiro S.A. (“Petrobras”) a aquisição de 100% dos direitos e obrigações para exploração e produção de hidrocarbonetos 

da concessão do Campo de Azulão (Concessão BA-3, “Azulão”), localizado na Bacia do Amazonas, estado do Amazonas. 

O valor total da transação é de US$ 54,5 milhões. A operação foi concluída em 30 de abril de 2018 após o cumprimento  

de todas as condições precedentes e ajustes previstos no contrato. O Campo de Azulão, localizado a cerca de 290 km a 

leste de Manaus, foi declarado comercial em maio de 2004 e possui volumes recuperáveis de gás natural com potencial 

para implantação de um projeto integrado, com o escoamento direto do gás natural produzido para abastecimento de 

uma usina termelétrica, em linha com o modelo Reservoir-to-Wire (R2W), implementado pela Companhia com êxito na 

Bacia do Parnaíba. A conclusão dessa operação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais, incluindo 

a aprovação pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e pelo Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (CADE). 

 

Salvo pelo acima descrito, os Diretores da Companhia informam que não houve aquisição de plantas, equipamentos, 

patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia nos exercícios 

sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016. 

 

(c) Novos produtos e serviços  

 

Os Diretores da Companhia informam que não foram lançados novos produtos e serviços nos últimos três exercícios sociais 

encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016.  

 

(i) Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas  

 

A Companhia busca desenvolver todos os seus projetos de forma sustentável, visando otimizar a eficiência energética e 

operacional a custos baixos, mantendo, em paralelo, proteção ao meio ambiente. Desse modo, a Companhia atua 

continuamente na pesquisa e desenvolvimento de soluções inovadoras, através do estado da arte de métodos e tecnologias 

e projetos ambientalmente sustentáveis.  

 

Em 2018, realizamos investimentos em projeto de pesquisa e desenvolvimento em parceria com a Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (UERJ) que tem como objetivo entender os efeitos das intrusões ígneas na maturação, migração e 

trapeamento de hidrocarbonetos na Bacia do Parnaíba. Além disso, outros projetos em andamento em parceria com a 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Universidade de Brasília (UnB) no ano de 2018, visam, respectivamente, elaborar modelo 

de avaliação de impacto da abertura do mercado de distribuição de gás natural no Brasil e caracterizar a qualidade e a 

arquitetura deposicional dos reservatórios por meio de descrições de fácies das formações Poti e Cabeças na Bacia do 

Parnaíba. 

 

Durante o período de 2014-2018, a Companhia firmou parcerias com a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), 

Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), PUC-Rio, Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Santa Maria, Associação Beneficiente da Indústria Carbonífera de Criciúma, 

Fundação Getúlio Vargas, PSR e Tendências Consultoria para o desenvolvimento de projetos de pesquisas. Essas pesquisas 

englobam temas de diferentes áreas tais como: planejamento de longo prazo do setor elétrico, possibilidades de utilização 

de cinzas de carvão de termelétricas, reuso de água, manejo e controle de pragas, proteção anticorrosiva, otimização do  
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sistema de dessulfurização de gases exaustos de térmicas, dispersão atmosférica de poluentes, captura e armazenamento 

de CO2, modelagem estatística para previsão de precipitação e inovações regulatórias relacionadas a contratação de 

energia e integração gás e energia elétrica. 

 

(ii) Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou 

serviços 

  

Conforme Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da Aneel, nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 

2018, 2017 e 2016, a Companhia investiu em novas tecnologias nas usinas de geração de energia elétrica o montante de 

R$5,7 milhões, R$6,0 milhões e R$3,2 milhões, respectivamente. 

 

Conforme Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da ANP, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, 

31 de dezembro de 2017 e no período de outubro a dezembro de 2016, a Companhia investiu em novas tecnologias de 

exploração e produção de óleo a gás (E&P) o montante de R$2,3 milhões, R$1,9 milhão e R$1,3 milhão, respectivamente. 

 

(iii) Projetos em desenvolvimento já divulgados 

 

Abaixo, a Companhia lista os projetos em desenvolvimento nos períodos de 2018, 2017 e 2016:  

 

 Sistema Integrado de Apoio à Projeção de Demanda e Planejamento da Geração, com a PUC-RJ, PSR e Tendências 

Consultoria, iniciado em março de 2014, com duração de 36 meses; 

 

 Entomofauna associada à usina termelétrica: manejo e controle, com a UFMA, iniciado em agosto de 2014, com 

duração de 30 meses; 

 

 Estratégias de formação de um pool misto de energia renovável e convencional no ACL: criação de novos modelos 

de negócios com a PUC-RJ, iniciado em março de 2013, com 48 meses de duração; 

 

 Simulação, otimização e controle da produção, reuso e descarte de água e efluentes de UTEs a carvão: aplicações 

experimentais para Itaqui e Pecém, com a Coppe/UFRJ, iniciado em agosto de 2014, com duração de 54 meses; 

 

 Tratamento de resíduos sólidos de FGD (Flue Gas Desulphurization - Dessulfurização de Gases de Exaustão) das 

UTEs Itaqui e Pecém, com a Coppe/UFRJ, iniciado em agosto de 2014 e duração de 48 meses;  

 

 Utilização da cinza de carvão mineral na construção civil, pavimentação e aplicações geotécnicas e ambientais, 

com a Universidade Federal do Ceará (“UFC”), iniciado em 13 de abril de 2015, com duração de 36 meses.  

 

 Processo de Dessulfurização de Gases de Exaustão: Diagnóstico e Otimização da Unidade FGD Semi-Seco em 

Usinas Termelétricas a Carvão, com a UFC, iniciado em 12 de maio de 2016, com duração de 32 meses; 

 

 Estudo de atmosferas agressivas em usinas termelétricas a carvão com FGD semi-seco: Desenvolvimento de 

metodologia de diagnóstico e proteção anticorrosiva, com a UFC, iniciado em 06 de maio de 2016, com duração 

de 32 meses; 
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 Formas de Contratação e Metodologia de Cálculo do Custo de Operação, com a Fundação José Bonifácio (FUJB) 

da UFRJ/Techne Gesel, iniciado em 14 de janeiro de 2016, com duração de 27 meses; 

 

 Investigação e Modelagem Estatísticas dos Sistemas de Monções da América do Sul, com a Universidade Federal 

de Santa Maria (UFSM) e o Centro de Pesquisa e Projetos Tecnológicos (“CPPT”), iniciado em 01 de julho de 2016 

com duração de 48 meses; 

 

 Simulação em tempo real da dispersão atmosférica de poluentes emitidos por termelétrica a carvão e gás natural, 

com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (“UFRGS”) e CPPT, iniciado em 01 de julho de 2016, com 

duração de 48 meses; e 

 

 Integração Gás Energia: Regulação da Geração Termelétrica a Gás Natural sob o Arranjo Well to Wire, com a 

Fundação Getúlio Vargas (“FGV”), iniciado em 01 de setembro de 2016, com duração de 30 meses; 

 

 Valoração Comercial das Cinzas: Conversão de Sulfito em Sulfato, com a Coppe/UFRJ, iniciado em 02 de julho de 

2014, com duração de 54 meses; 

 

 Captura de CO2 pós-combustão de carvão mineral ou gás natural - síntese de zeólitas e testes em planta piloto, 

com a SATC (Associação Beneficente da Industria Carbonifera de Santa Catarina) e UFC, iniciado em 29 de maio 

de 2017, com duração de 36 meses; 

 

 Saúde Estrutural de Componentes de Indústrias Termoelétricas, com a PUC-RJ, iniciado em 15 de setembro de 

2017, com duração de 30 meses; 

 
 Aplicação Prática das Cinzas de Carvão Mineral na Pavimentação, com a UFC, iniciado em 31 de outubro de 2108, 

com duração de 24 meses; 

 

 Projeto “Modelo de avaliação de impacto da abertura do mercado de distribuição de gás natural no Brasil - 

cenários alternativos”, com a Fundação Getúlio Vargas; 

 

 Projeto “Nautilus – Sistema para otimização da perfuração de poços”, com a Accenture; 

 

 Projeto “Estudo e desenvolvimento de métodos de imageamento em profundidade a partir de superfície com 

topografia variável”, com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 

 

 Projeto “Arquitetura deposicional e qualidade dos reservatórios das formações Poti e Cabeças, Bacia do Parnaíba”, 

com a Universidade de Brasília; e 

 

 Projeto “Caracterização da Formação Longá como Reservatório Laminado e Potencial Produtor na Bacia do 

Parnaíba”. 

 

(iv) Montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços 

 

A Companhia ainda não incorreu em gastos relativos ao desenvolvimento de novos produtos ou serviços, além daqueles 

já descritos neste item 10.8(c) (ii) acima. 
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Não há outros fatores com influência relevante não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia relativas 

aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016. 
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas

 

 

 
 
 
 
 
A Companhia não fornece projeções quantitativas a respeito de seu desempenho financeiro futuro (earnings guidance), 
conforme lhe é facultado pelo artigo 20 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 480, de 7 de dezembro de 
2009, conforme alterada. 
 
a. Objeto da projeção 
 
Não aplicável. 
 
b. Período projetado e o prazo de validade da projeção 
 
Não aplicável. 
 
c. Premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela administração da 
Companhia 
 
Não aplicável. 
 
d. Valores dos indicadores que são objeto da previsão referentes aos 3 últimos exercícios e exercício 
social corrente 
 

Não aplicável. 
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas
 

 

(a) Informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas neste 
Formulário de Referência e quais delas estão sendo repetidas 

 
Não aplicável. 
 
(b) Quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados 

projetados com o efetivo desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões 
que levaram a desvios nas projeções 

 
Não aplicável. 
 
(c) Quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções 

permanecem válidas na data de entrega deste Formulário de Referência e, quando for 
o caso, explicar por que elas foram abandonadas ou substituídas 

 
Não aplicável.  
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa 

 

A administração da Companhia é composta por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, 
conforme detalhado abaixo, nas alíneas “a” e “b” deste Item 12.1, respectivamente. 
 
O Conselho de Administração poderá estabelecer a formação de comitês técnicos e consultivos, de caráter 
não deliberativo, devendo um deles ser um comitê de auditoria estatutário, nos termos do artigo 17 do 
Estatuto Social da Companhia. 
 
O Conselho Fiscal da Companhia é um órgão não permanente e não se encontra instalado no momento.  
 
(a) Atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que se 
reportam ao conselho de administração, indicando:  
 
(i) se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão 

responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue esses 
regimentos, locais na rede mundial de computadores onde esses documentos podem 
ser consultados; 

 
Conselho de Administração 
 
Além das atribuições estabelecidas no Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração possui 
um Regimento Interno, aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de outubro de 
2018, cujo objetivo é disciplinar o seu funcionamento, bem como o relacionamento entre o Conselho de 
Administração e os demais órgãos sociais, sempre observando as disposições do Estatuto Social e da 
legislação em vigor.  
 
O Estatuto Social da Companhia dispõe que o seu Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 
7 e, no máximo, 11 membros, acionistas ou não da Companhia, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia 
Geral, com mandato unificado de 1 ano, sendo permitida a reeleição. 
 
Na data deste Formulário de Referência, o Conselho de Administração da Companhia é composto por 7 
membros, sendo um dos referidos membros eleito pelo Conselho de Administração para o cargo de 
Presidente do Conselho de Administração e outro para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de 
Administração. 
 
Conforme estabelecido no artigo 16 do Estatuto Social da Companhia e no Regimento Interno do Conselho 
de Administração, compete ao Conselho de Administração a orientação geral dos negócios da Companhia, 
assim como fiscalizar o seu desempenho, cumprindo-lhe: 
 
(i) Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;  

 
(ii) Eleger, avaliar e destituir os membros da Diretoria da Companhia, e fixar-lhes as atribuições;  

 
(iii) Distribuir a remuneração fixada anualmente pela Assembleia Geral entre os seus membros e os da 

Diretoria;  
 

(iv) Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral quando julgar conveniente, ou nos casos 
previstos em lei;  
 

(v) Acompanhar e avaliar o desempenho econômico-financeiro da Companhia;  
 

(vi) Fiscalizar a gestão dos Diretores, buscando garantir a integridade e perenidade da Companhia por 
meio de exame a qualquer tempo dos livros e papéis da Companhia;  
 

(vii) Escolher e destituir os auditores independentes, observada a legislação aplicável;  
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(viii) Manifestar-se sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações 

financeiras relativas a cada exercício social, previamente à sua submissão à Assembleia Geral;  
 

(ix) Observado o disposto no parágrafo 2º, inciso VI do artigo 19 deste Estatuto, autorizar previamente 
a assunção de responsabilidade ou obrigação ou, ainda, a celebração pela Companhia de qualquer 
negócio jurídico ou transação, envolvendo valor superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de 
reais), incluindo, mas não se limitando a, (i) tomada de empréstimos ou outros financiamentos; (ii) 
concessão de garantias reais ou fidejussórias, ou avais, em favor da própria companhia, de 
sociedade por ela controlada ou de terceiro; (iii) alienação, oneração ou qualquer forma de 
disposição de bens do ativo da Companhia ou de suas subsidiárias e (iv) a participação em processos 
licitatórios, em especial relacionados às atividades de geração de energia elétrica e exploração de 
hidrocarbonetos;  
 

(x) Aprovar o plano estratégico, o programa de investimentos e o orçamento anual, elaborados e 
recomendados pela Diretoria, bem como as alterações destes que envolvam valores superiores, ao 
que for maior: (i) variação de 25% (vinte e cinco por cento) do valor original; ou (ii) 
R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais);  
 

(xi) Deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações;  
 

(xii) Deliberar sobre emissão pela Companhia de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis 
em ações, dentro dos limites do capital autorizado;  
 

(xiii) Deliberar sobre a negociação pela Companhia com ações de sua própria emissão, bônus de 
subscrição e quaisquer outros valores mobiliários referenciados em ações de sua emissão, assim 
como a celebração de contratos derivativos referenciados em ações de sua emissão, observado o 
disposto na regulamentação aplicável;  
 

(xiv) Aprovar as regras de procedimentos internos do Conselho de Administração;  
 

(xv) Elaborar e divulgar parecer fundamentado sobre qualquer oferta pública de aquisição de ações que 
tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, em até 15 (quinze) dias da publicação do 
edital da oferta pública de aquisição de ações, nos termos do Regulamento do Novo Mercado;  
 

(xvi) Aprovar as diretrizes e políticas corporativas que afetam a Companhia como um todo;  
 

(xvii) Apresentar propostas para a Assembleia Geral Ordinária referentes à destinação do lucro líquido do 
exercício e à distribuição de dividendos;  
 

(xviii) Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários ou intercalares, na forma do art. 26, 
§1º, bem como o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio aos acionistas;  
 

(xix) Fixar o voto a ser dado pelo representante da Companhia nas assembleias gerais e reuniões das 
sociedades em que participa como sócia ou acionista que tiverem como objeto matérias análogas 
às matérias previstas neste artigo;  
 

(xx) Propor à Assembleia Geral plano de outorga de opções de ações ou outros modelos de remuneração 
baseado em ações para administradores, empregados ou pessoas naturais prestadoras de serviço 
da Companhia e de suas controladas diretas ou indiretas;  
 

(xxi) Deliberar sobre a abertura, transferência e encerramento de filiais, agências, depósitos, escritórios 
e quaisquer outros estabelecimentos da Companhia;  
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(xxii) Nomear e destituir o responsável pela auditoria interna da Companhia, que se subordinará 

diretamente ao Conselho de Administração;  
 

(xxiii) Aprovar as atribuições da área de auditoria interna e deliberar sobre o plano anual de auditoria 
interna da Companhia;  
 

(xxiv) Aprovar a realização de operações e negócios de qualquer natureza com partes relacionadas;  
 

(xxv) Manifestar-se sobre qualquer assunto a ser submetido à assembleia geral de acionistas; e  
 

(xxvi) Resolver os casos omissos neste Estatuto e que por lei não sejam de competência da Assembleia 
Geral nem do Conselho Fiscal. 

 
(ii) se o emissor possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, suas 
principais atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da 
regulamentação emitida pela CVM a respeito do assunto; 
 
O Estatuto Social da Companhia prevê a instalação de um comitê de auditoria estatutário.  
 
Não obstante, ressalta-se que nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de 
Administração pode, para o seu assessoramento, estabelecer a formação de comitês técnicos e consultivos, 
com objetivos e funções definidos, integrados por membros dos órgãos de administração da Companhia ou 
não, e normas aplicáveis aos mesmos, conforme abaixo detalhado.  
 
Na data deste Formulário de Referência, o Conselho de Administração é assessorado pelo Comitê Financeiro, 
único comitê não estatutário instalado no momento. 
 
Mais informações a respeito do Comitê de Auditoria Estatutário, do Comitê Financeiro e da Auditoria interna, 
vide item 5.1 (b) (iii) deste Formulário de Referência.  
 
(iii) de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente, 
indicando se o emissor possui uma política de contratação de serviços de extra-auditoria com 
o auditor independente, e informando o órgão responsável pela aprovação da política, data da 
aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde 
o documento pode ser consultado 
 
A Companhia avalia o trabalho da auditoria independente por meio do Comitê de Auditoria, conforme 
atribuições acima destacadas no item 5.1 (b)(iii). 
 
(b) Em relação aos membros da diretoria estatutária, suas atribuições e poderes 
individuais, indicando se a diretoria possui regimento interno próprio, e informando, em caso 
positivo, órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o 
regimento, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado 
 

Diretoria estatutária 
 
A Diretoria estatutária da Companhia é composta por, no mínimo, 3 e, no máximo, 7 membros, acionistas 
ou não, residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração, autorizada a cumulação de funções por 
um mesmo Diretor, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente, um Diretor de Relações com 
Investidores e os demais com designação e atribuições a serem propostas ao Conselho de Administração 
pelo Diretor Presidente. O mandato dos membros da Diretoria deverá ser unificado de 3 anos, podendo ser 
reeleitos. 
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Conforme estabelecido no artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, compete à Diretoria amplos e gerais 
poderes de gestão e de representação da Companhia para a prática de todos os atos necessários ao seu 
regular funcionamento e à consecução de seu objeto social, por mais especiais que sejam, inclusive para 
renunciar a direitos ou cedê-los, transigir e acordar, firmar compromissos, alienar e onerar bens móveis e 
imóveis, prestar caução, avais e fianças, avalizar títulos em geral, dentro dos limites estabelecidos por lei e 
por este Estatuto.  
 
A Diretoria possui, ainda, conforme o parágrafo primeiro do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, as 
seguintes atribuições específicas:  

 
(i) planejar e conduzir as operações da Companhia e reportar seu desempenho econômico-financeiro 

ao Conselho de Administração;  
 

(ii) decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da Assembleia Geral ou do 
Conselho de Administração;  
 

(iii) elaborar e propor ao Conselho de Administração o plano estratégico, o programa de investimentos 
e o orçamento anual da Companhia, conforme prazos previstos no Calendário Corporativo anual;  
 

(iv) cumprir e fazer cumprir as decisões e orientações gerais dos negócios estabelecidas pelo Conselho 
de Administração;  
 

(v) preparar e encaminhar ao Conselho de Administração os relatórios e informações previstos na 
Agenda temática e no Calendário Corporativo, aprovados pelo Conselho de Administração;  
 

(vi) elaborar e propor ao Conselho de Administração as políticas corporativas, e executar as políticas 
aprovadas; e  
 

(vii) preparar e submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, as demonstrações 
financeiras da Companhia e o Relatório da Administração, bem como a proposta de destinação do 
lucro do exercício e de distribuição de dividendos. 

 
Compete ao Diretor Presidente dirigir a execução das atividades relacionadas com o planejamento geral 
da Companhia, além das funções, atribuições e poderes a eles conferidos pelo Conselho de Administração, 
e observadas a política e orientação previamente traçadas pelo Conselho de Administração, incluindo: (i) 
superintender as atividades de administração da Companhia, coordenando e supervisionando as atividades 
dos membros da Diretoria; (ii) propor ao Conselho de Administração a atribuição de funções a cada Diretor 
no momento de sua respectiva eleição; (iii) coordenar a política de pessoal, organizacional, gerencial, 
operacional e de marketing da Companhia; (iv) anualmente, elaborar e apresentar ao Conselho de 
Administração o plano anual de negócios e o orçamento anual da Companhia; (v) fixar o voto a ser dado 
pelo representante da Companhia nas assembleias gerais e reuniões das sociedades em que participa como 
sócia ou acionista, ressalvado o disposto no inciso XIX do Artigo 16 do Estatuto Social; (vi) aprovar as 
operações referidas no inciso IX do Artigo 16 do Estatuto Social até o limite de R$ 50 milhões; (vii) resolver 
qualquer divergência entre os membros da Diretoria; e (viii) administrar os assuntos de caráter societário 
em geral. 
 
Compete ao Diretor Vice-Presidente substituir o Diretor Presidente, em caso de impedimento temporário 
ou permanente. 
 
Compete ao Diretor de Relações com Investidores, além das funções, atribuições e poderes a ele 
cometidos pelo Conselho de Administração ou previstos na regulamentação aplicável, observadas a política 
e a orientação previamente traçadas pelo Conselho de Administração: (i) representar a Companhia perante 
os órgãos de controle e demais instituições que atuam no mercado de valores mobiliários e de capitais; (ii) 
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prestar informações ao público investidor, à CVM, às Bolsas de Valores em que a Companhia tenha seus 
valores mobiliários negociados e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de 
valores mobiliários e de capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil e no exterior; e (iii) manter 
atualizado o registro de companhia aberta perante a CVM. 
 
Compete aos demais Diretores, sem designação específica no Estatuto Social, a execução das políticas e 
diretrizes a eles indicadas pelo Conselho de Administração. 
 
A Diretoria não possui regimento interno próprio. 
 
(c) Data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se possui 
regimento interno próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua aprovação pelo conselho 
fiscal e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o 
documento pode ser consultado 
 
A Companhia prevê em seu Estatuto Social o funcionamento de um Conselho Fiscal, em caráter não 
permanente, competindo-lhe, quando instalado, as atribuições previstas na regulamentação aplicável, sendo 
composto por, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou 
não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral. 
 
Na data de divulgação deste Formulário de Referência, a Companhia não possui Conselho Fiscal instalado. 
 
(d) Se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de 
cada órgão ou comitê que se reporta ao conselho de administração, informando, em caso 
positivo: (i) a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita 
somente em relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus membros; (ii) 
metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação; (iii) como os resultados 
da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o funcionamento deste órgão; e (iv) se 
foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos  
 
Não existe um mecanismo formal de avaliação de desempenho do Conselho de Administração e/ou de seus 
respectivos membros. Não obstante, seu desempenho é avaliado constantemente pelos acionistas e pela 
própria Diretoria, devendo cumprir e observar os preceitos legais.  
 
Embora não exista um mecanismo formal de avaliação da Diretoria e/ou de seus respectivos membros, tal 
órgão e os seus respectivos membros são avaliados pelo Conselho de Administração por meio da interação 
permanente com o mesmo, seja em função das eventuais participações em reuniões, seja em razão da 
qualidade das informações prestadas nos materiais de suporte elaborados pela Diretoria e que servem para 
as deliberações do Conselho de Administração.  
 
Nesta mesma linha, o Comitê de Auditoria e o Comitê Financeiro da Companhia e os seus respectivos 
membros são avaliados pelo Conselho de Administração, quando do reporte de suas atividades, sendo certo 
que as atas de reunião destes Comitês são regularmente disponibilizadas aos membros do Conselho de 
Administração para ciência e acompanhamento das discussões.  
 
Não há um mecanismo formal de avaliação da área de auditoria interna. 
 
Cumpre ressaltar que, as ações da Companhia são negociadas no segmento especial de listagem da B3 S.A. 
– Brasil, Bolsa, Balcão denominado Novo Mercado, o qual possui um padrão de governança corporativa 
diferenciado, e, em 02 de janeiro de 2018, entrou em vigor uma nova versão do Regulamento do Novo 
Mercado, de modo que a Companhia, a partir de tal data, passou a observar as obrigações do novo 
Regulamento cuja aplicação era imediata, bem como possui um prazo de transição para cumprimento das 
demais obrigações exigidas pelo novo Regulamento (em especial, relativas a governança corporativa) até a 
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realização da Assembleia Geral Ordinária de 2021. Dentre tais obrigações, consta a estruturação e 
divulgação de processo de avaliação do Conselho de Administração, Comitês e da Diretoria, que deverá 
ocorrer ao menos 1 vez durante a vigência do mandato. 
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(a)  Prazos de Convocação  
  
A Companhia não adota prática diferenciada quanto aos prazos de convocação de Assembleias Gerais de 
acionistas àqueles previstos na legislação e regulamentação aplicável.  
  
A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 04 meses seguintes ao término de cada exercício 
social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.   
  
A Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) exige que 
todas as assembleias gerais sejam convocadas por meio de 3 publicações no Diário Oficial da União ou do 
Estado da sede da Companhia e em outro jornal de grande circulação. As publicações da Companhia são 
atualmente feitas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, e eram feitas no jornal Diário Mercantil. 
Contudo, com o término da publicação e circulação do jornal Diário Mercantil, desde o dia 29 de abril de 
2016, todas as publicações da Companhia passaram a ser feitas no jornal Monitor Mercantil, conforme aviso 
aos acionistas emitido pela Companhia no dia 3 de maio de 2016.  
    
As assembleias gerais são convocadas nos termos da Lei das Sociedades por Ações e demais 
regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) com, no mínimo, (i) 30 dias corridos de 
antecedência, em primeira convocação e (ii) 8 dias de antecedência, em segunda convocação, observada a 
regulamentação e competência da CVM com relação à extensão desse prazo. As assembleias serão 
presididas pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, por quem este indicar entre 
os membros do Conselho de Administração ou Diretoria. Na ausência de indicação, ocupará tal função o 
acionista que a Assembleia Geral designar.   
  
(b)  Competências  
  
Além das demais competências previstas pela Lei das Sociedades por Ações e pelo Regulamento do Novo 
Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” ou “BM&FBOVESPA”), o Estatuto Social da Companhia, em 
especial o seu artigo 22, prevê que competirá à assembleia geral, além das demais atribuições previstas em 
lei:  
 
(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;  

 
(ii) Eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando 

instalado;   
  

(iii) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia,, assim como a dos membros 
do Conselho Fiscal, se instalado;  
  

(iv) Aprovar planos de outorga de opção de compra de ações, ou outros modelos de remuneração 
baseada em ações, a administradores, empregados ou pessoas naturais que prestem serviços à 
Companhia ou a sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia, sem 
direito de preferência dos acionistas;  
  

(v) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;  
 

(vi) Deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM;   
 

  
(c) Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral 

estarão à disposição dos acionistas para análise  
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Todos os documentos pertinentes à Assembleia Geral, tanto os relacionados à participação dos acionistas, 
quanto os de suporte para as deliberações, ficam disponíveis (i) na sede da Companhia, na cidade do Rio 
de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, bloco I, sala 701 – parte, Botafogo; e 
(ii) nos seguintes endereços eletrônicos: (a) site da Companhia (http://ri.eneva.com.br); (b) site da CVM 
(www.cvm.gov.br); e (c) site da B3 (www.b3.com.br).  
  
(d) Identificação e administração de conflito de interesses   
  
Conforme disposto no Regime Interno do Conselho de Administração da Companhia, aprovado pelo 
Conselho de Administração em 31 outubro de 2018 (“Regime Interno do Conselho de Administração”), 
disponível no endereço (http://ri.eneva.com.br), na hipótese de ser constatado conflitos de interesses ou 
interesse particular de um dos membros do Conselho de Administração em relação a determinado assunto 
a ser decidido, é dever do próprio membro do Conselho de Administração comunicar, tempestivamente, tal 
fato aos demais membros.  
  
Caso algum membro do Conselho de Administração, que possa ter um potencial benefício particular ou 
conflito de interesses com alguma decisão a ser tomada, não manifeste seu benefício ou conflito de 
interesses, qualquer outro membro do Conselho de Administração que tenha conhecimento da situação 
poderá fazê-lo. A não manifestação voluntária daquele membro será considerada uma violação ao Regime 
Interno do Conselho de Administração, caso os referidos benefícios particulares ou conflitos de interesses 
venham a se confirmar. Tão logo identificado o conflito de interesses ou benefício particular, o conselheiro 
envolvido afastar-se-á das discussões e deliberações, devendo retirar-se temporariamente da reunião até o 
encerramento do assunto. 
 
A manifestação da situação de conflito de interesses ou benefício particular conforme descrito no artigo 22, 
caput ou parágrafo 1º do Regime Interno do Conselho de Administração, conforme o caso, e a subsequente 
incidência do disposto no parágrafo 2º do mesmo Regimento Interno deverão constar na ata da reunião. A 
competência do Conselho de Administração sobre o tema do conflito de interesses não afasta a competência 
da Assembleia Geral prevista em lei. 
 
Nesse sentido, a Companhia conta ainda com uma Política de Partes Relacionadas, aprovada pelo Conselho 
de Administração em 31 de janeiro de 2019, que estabelece os princípios e diretrizes para assegurar que as 
transações com partes relacionadas e outras situações com potencial conflito de interesses envolvendo a 
Companhia sejam decididas de maneira adequada e diligente e conduzidas com observância às Condições 
de Mercado, estabelecendo, conforme o Regulamento do Novo Mercado: 
 

i. os critérios que devem ser observados para a realização de transações com partes relacionadas; 
ii. os procedimentos para auxiliar a identificação de situações individuais que possam envolver 

conflitos de interesses e, consequentemente, determinar o impedimento de voto com relação a 
acionistas ou administradores da companhia; 

iii. os procedimentos e os responsáveis pela identificação das partes relacionadas e pela classificação 
de operações como transações com partes relacionadas; e 

iv. a indicação das instâncias de aprovação das transações com partes relacionadas, a depender do 
valor envolvido ou de outros critérios de relevância. 

 
Informações complementares sobre a Política de Transações com partes Relacionadas vite item 12.3 (c). 
 
Em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, qualquer membro do Conselho de Administração da 
Companhia está proibido de votar em qualquer assembleia ou reunião do Conselho de Administração, ou de 
atuar em qualquer operação ou negócios nos quais tenha interesses conflitantes com os da Companhia.   
  
(e) Solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto  
  
Conforme informações usualmente disponibilizadas pela Companhia nos Editais de Convocação de cada 
Assembleia Geral, bem como na Proposta da Administração, para participar na Assembleia, os acionistas 
deverão comparecer, pessoalmente ou representados por procurador, no local e horário da Assembleia, nos 
termos do respectivo Edital de Convocação.  
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Por fim, ressalta-se que a administração não possui regras específicas, política ou prática para solicitação 
de procuração pública para o exercício do direito de voto em Assembleia Geral de Acionistas. 
 
(f) Formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por acionistas, 
indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização, 
consularização e tradução juramentada e se o emissor admite procurações outorgadas por 
acionistas por meio eletrônico  
 
No caso de comparecimento em Assembleia Geral de procurador de acionista, a procuração deverá: (i) ter 
a firma do outorgante devidamente reconhecida; (ii) ter sido emitida há menos de um ano da data de 
realização da Assembleia, conforme exigência legal (artigo 126, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por 
Ações); (iii) caso tenha sido expedida no exterior, ser notarizada por tabelião público devidamente habilitado 
para este fim, consularizada em consulado brasileiro e traduzida para o português por um tradutor 
juramentado; (iv) ser acompanhada do documento de identidade do procurador. Ressalta-se que a 
Companhia não admite procurações outorgadas por meio eletrônico. No caso de documentos emitidos por 
países signatários da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos 
("Convenção da Apostila"), de 5 de outubro de 1961, a legalização diplomática ou consular anterior a 14 de 
agosto de 2016 deverá ser mandatoriamente substituída, a partir de 14 de fevereiro do 2017, pela aposição 
de apostila, nos termos da Resolução do Conselho Nacional de Justiça n° 228, de 22 de junho de 2016. 
 
No caso de acionista representado por procurador, para o regular exercício de direito de voto, tal procurador 
deverá ser acionista, administrador da Companhia, advogado, instituição financeira ou administrador de 
fundos de investimento que represente os condôminos, bem como apresentar, como documentação 
adicional, a respectiva procuração e o seu documento de identidade.   
 
Conforme entendimento da CVM, nos termos do Ofício Circular CVM/SEP 002/18, acionistas pessoas jurídicas 
podem ser representados nas Assembleias Gerais de acionistas por meio de seus representantes legais ou 
por meio de mandatários devidamente constituídos, de acordo com os atos constitutivos da sociedade e 
com as regras do Código Civil, não sendo necessário que esse mandatário seja acionista ou administrador 
ou, ainda, advogado. Da mesma maneira, os fundos de investimento, conforme decisão do Colegiado da 
CVM no âmbito do Processo Administrativo CVM n° RJ2014/3578, podem ser representados na Assembleia 
de acionistas por meio de representantes legais ou através de mandatários devidamente constituídos por 
seu gestor ou administrador, conforme dispuser seu regulamento.  
 
De qualquer forma, ressalta-se que os acionistas pessoas jurídicas e os acionistas fundos de investimento 
que se fizerem representar na Assembleia por procuração deverão apresentar, além do instrumento de 
mandato e do documento de identidade de procurador, (i) comprovante de titularidade de ações de emissão  
da Companhia expedido pela instituição financeira escrituradora ou agente de custódia até 2 (dois) dias 
úteis antes da data da Assembleia e (ii) documentos comprobatórios de representação, incluindo o 
instrumento de mandato e cópia dos atos constitutivos e da ata de eleição dos administradores, e, no caso 
de fundo de investimento, cópia (ii.a) do regulamento do fundo em vigor, (ii.b) do estatuto ou contrato 
social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, e (ii.c) da ata de eleição dos respectivos 
administradores. Caso tais documentos estejam em língua estrangeira, deverão ser vertidos para o 
português por tradutor juramentado, sendo necessária a notarização e a consularização dos mesmos.  
 
Visando a facilitar a organização dos trabalhos da Assembleia, a Companhia usualmente solicita que a 
documentação acima seja enviada com até 2 (dois) dias úteis de antecedência da data da realização da 
Assembleia, por portador, correio ou correio eletrônico (neste caso, o documento físico deve ser levado no 
dia da Assembleia), dirigidos aos endereços oportunamente indicados. A Companhia ressalta, entretanto, 
que o envio prévio da documentação visa somente a dar agilidade ao processo, não sendo condição 
necessária para a participação na Assembleia.  
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A regularidade dos documentos de representação será verificada antes da realização da Assembleia, razão 
pela qual é solicitado aos acionistas chegarem com antecedência à Assembleia de forma que possam ser 
conferidos os documentos necessários em tempo hábil à sua participação. 
 
Todas as informações acima mencionadas são disponibilizadas pela Companhia nos Editais de Convocação 
de cada Assembleia e também na Proposta da Administração da respectiva Assembleia Geral nos endereços 
(físico e eletrônico) mencionados no item 12.2 “c” deste Formulário de Referência.   
 
A Proposta da Administração da Assembleia Geral pretende estimular a participação dos acionistas nas 
assembleias, fornecendo informações claras e práticas.  
  
(g) Formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando 
enviados diretamente à companhia, indicando se exige ou dispensa reconhecimento de firma, 
notarização e consularização 

  
A partir de 2018, a Companhia passou a adotar a faculdade de cada acionista exercer o voto nas Assembleias 
Gerais Ordinárias, ou nas Assembleias Gerais que deliberem sobre os temas elencados no art. 21-A, §1º da 
Instrução CVM 481/09 (“ICVM 481”), por meio do instrumento denominado boletim de voto a distância, nos 
termos da regulamentação em vigor (“Boletim de Voto a Distância”). 
 
Assim sendo, nos termos dos artigos 21-A e seguintes da ICVM 481, os acionistas da Companhia poderão 
encaminhar suas instruções de voto em relação às matérias da ordem do dia mediante o preenchimento e 
envio do Boletim de Voto a Distância (que será devidamente disponibilizado pela Companhia por ocasião da 
assembleia), nas Assembleias Gerais a seguir descritas: 
 
a. Assembleias Gerais Ordinárias da Companhia;  
b. Assembleias Gerais Extraordinárias da Companhia que deliberarem (i) sobre a eleição de membros do 

conselho fiscal ou (ii) do conselho de administração, quando a eleição se fizer necessária por vacância 
da maioria dos cargos do conselho, por vacância em conselho que tiver sido eleito por voto múltiplo ou 
para preenchimento das vagas dedicadas à eleição em separado de que tratam os arts. 141, § 4º, e 
239 da Lei das Sociedades Anônimas; 

c. sempre que a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia for convocada para ocorrer na mesma 
data marcada para a Assembleia Geral Ordinária; e 

d. em qualquer outra hipótese não prevista nos itens acima, de forma discricionária e a exclusivo critério 
da administração da Companhia (conforme previsão do edital de convocação da respectiva assembleia). 

 
O Boletim de Voto a Distância será disponibilizado pela Companhia ao acionista em até 1 (um) mês antes 
da data marcada para a realização da assembleia, podendo ser reapresentado exclusivamente nas hipóteses 
previstas na ICVM 481.  
 
O Boletim de Voto a Distância deverá ser acessado para impressão e preenchimento prévios, por meio de 
links previamente indicados na Proposta da Administração da respectiva Assembleia, e a instrução de voto 
deve ser encaminhada pelo acionista: 
 
(a) diretamente à Companhia;   
(b) ao agente de custódia do acionista (caso as ações estejam depositadas em depositário central); ou  
(c) à instituição financeira contratada pela Companhia para prestação dos serviços de escrituração de 

valores mobiliários. 
 
O Boletim deverá ser recebido no prazo de até 7 (sete) dias antes da data de realização da Assembleia. 
Eventuais boletins de voto recebidos após essa data serão desconsiderados. 
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Para mais informações a respeito dos procedimentos a serem observados para fins do exercício do direito 
de voto a distância por meio de prestadores de serviço, consultar o Item 12.2 “k” deste Formulário de 
Referência. 
 
Encerrado o prazo de votação a distância, o acionista não poderá alterar as instruções de voto já enviadas, 
salvo na própria Assembleia, presencialmente ou por meio de procurador regularmente constituído, 
mediante solicitação específica de desconsideração das instruções de voto enviadas via Boletim de Voto a 
Distância, antes da colocação da(s) respectiva(s) matéria(s) em votação. 
 
No que se refere às formalidades necessárias para aceitação do Boletim de Voto a Distância, quando enviado 
diretamente à Companhia, serão exigidos: 
 
a. via original do Boletim de Voto a Distância devidamente preenchido, rubricado (em todas as páginas) e 

assinado, observado que a Companhia exigirá o reconhecimento de firma de boletins emitidos em 
território brasileiro e a notarização daqueles emitidos fora do país;  

 
b. cópia dos seguintes documentos: 

 
Pessoas físicas 
 
● documento de identidade válido com foto do acionista. Poderão ser apresentados os seguintes 
documentos: (i) Carteira de Identidade de Registro Geral (RG); (ii) Carteira de Identidade de Registro 
de Estrangeiro (RNE); (c) Passaporte; (d) Carteira de Órgão de Classe como identidade civil para os fins 
legais (ex. OAB, CRM, CRC, CREA); ou (v) Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 
 
Pessoas jurídicas 
 
● documentos comprobatórios de representação, incluindo os atos constitutivos e a ata de eleição 
dos administradores e, no caso de fundo de investimento, cópia (i) do regulamento do fundo em vigor, 
(ii) do estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, e (iii) a ata de 
eleição dos respectivos administradores. Caso tais documentos estejam em língua estrangeira, deverão 
ser vertidos para o português por tradutor juramentado, sendo necessária a notarização e a 
consularização dos mesmos.  
 
● documento de identidade válido com foto do representante legal. Poderão ser apresentados os 
seguintes documentos: (i) Carteira de Identidade de Registro Geral (RG); (ii) Carteira de Identidade de 
Registro de Estrangeiro (RNE); (c) Passaporte; (d) Carteira de Órgão de Classe como identidade civil 
para os fins legais (ex. OAB, CRM, CRC, CREA); ou (v) Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

 
Os documentos deverão ser encaminhados para o seguinte endereço postal: 
 
A/C: Eneva – Secretaria Corporativa  
Praia de Botafogo, 501, bloco I, sala 701 – parte 
Botafogo 
Rio de Janeiro/RJ. 
CEP: 22250-040 
 
O acionista também poderá, se preferir, antecipar o encaminhamento dos documentos à Companhia, 
enviando as vias digitalizadas do Boletim de Voto a Distância e dos documentos acima referidos para o 
endereço eletrônico secretariacorporativa@eneva.com.br.  
 
Caso o Boletim não esteja regularmente preenchido ou acompanhado dos documentos comprobatórios 
acima descritos, este será desconsiderado e tal fato será informado ao acionista por meio de comunicado 
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digital enviado para o endereço eletrônico indicado no Boletim de Voto a Distância, que indicará a 
necessidade de reenvio do Boletim de Voto a Distância ou dos documentos que o acompanham (desde que 
haja tempo hábil), descrevendo os procedimentos e prazos necessários à regularização do voto a distância. 
 
Durante o prazo de votação, o acionista poderá enviar nova instrução de voto à Companhia, caso entenda 
necessário, de modo que será considerada no mapa e votação da Companhia a última instrução de voto 
apresentada. 
 
Caso haja divergência entre o Boletim de Voto a Distância recebido diretamente pela Companhia e a 
instrução de voto contida no mapa de votação proveniente do escriturador para um mesmo número de CPF 
ou CNPJ, a instrução de voto do escriturador prevalecerá, de acordo com as disposições do artigo 21-W, 
§2º, da ICVM 481. 
 
A Companhia ressalta que: 

● não serão considerados para fins de cômputo dos votos os Boletins de Voto a Distância enviados 
por acionistas que não sejam elegíveis para votar na assembleia ou na respectiva deliberação; 
● para fins de cômputo dos votos, serão consideradas apenas as ações de titularidade de cada 
acionista na data de realização da respectiva assembleia, independente da data de envio do Boletim de 
Voto a Distância, sendo que, caso o acionista aliene ações entre a data de envio do Boletim de Voto a 
Distância e a data de realização da Assembleia, os votos relacionados às ações alienadas serão 
desconsiderados; e  
● a instrução de voto proveniente de determinado CPF ou CNPJ será atribuída a todas as ações 
detidas por aquele CPF ou CNPJ, de acordo com as posições acionárias fornecidas pelo escriturador, na 
data da assembleia. 

 
(h) Se a Companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a 
distância ou de participação a distância 
  
A Companhia não disponibiliza sistema eletrônico próprio de recebimento de voto a distância ou de 
participação a distância. No entanto, os Acionistas com posição acionária em livro escritural ou aqueles 
detentores de ações custodiadas no depositário central poderão realizar o voto a distância conforme 
instruções do Item 12.2 “k” deste Formulário de Referência. 
  
(i) Instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, 
chapas ou candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim 
de voto a distância 
  
O acionista ou grupo de acionistas que, nos termos da regulamentação vigente, sejam titulares do direito 
de incluir propostas de deliberação, chapas ou candidatos a membros do conselho de administração e do 
conselho fiscal, poderão fazê-lo, nos termos do artigo 21-L da ICVM 481, mediante a realização de pedidos 
de inclusão de propostas no Boletim de Voto a Distância, conforme o caso, de (i) candidatos ao conselho de 
administração e ao conselho fiscal da Companhia e/ou (ii) matérias a serem deliberadas por ocasião da 
assembleia geral ordinária, devendo, para tanto, ser observados, respectivamente, os percentuais mínimos 
para realização de tais pedidos previstos no Anexo 21-L-I e no Anexo 21-L-II da ICVM 481, bem como os 
prazos previstos na ICVM 481. 
 

Caso o acionista que cumpra o requisito exposto no parágrafo anterior queira incluir propostas de 
deliberação, chapas ou candidatos a membros do conselho de administração ou do conselho fiscal no Boletim 
deverá apresentar tais propostas por meio de correspondência enviada ao endereço disposto no item 12.2. 
“g” acima, juntamente com os documentos pertinentes à proposta, ou por meio do endereço eletrônico 
secretariacorporativa@eneva.com.br, nos prazos e demais condições estabelecidas pela regulamentação 
vigente.  
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Nesses casos, em até 3 (três) dias úteis, a Companhia informará aos acionistas requerentes que incluirá no 
Boletim de Voto a Distância as propostas recebidas ou, se for o caso, indicará a lista completa dos motivos 
pelos quais tal solicitação não cumpre os requisitos regulamentares, incluindo os casos em que as 
solicitações foram recebidas fora dos prazos disciplinados pela ICVM 481.  
 
No caso de propostas de deliberação no Boletim de Voto a Distância por ocasião de Assembleia Geral 
Ordinária, a solicitação deverá ser encaminhada no período entre o 1º dia útil do exercício social em que se 
realizará a Assembleia Geral Ordinária e até 45 dias antes da data de sua realização, nos termos da ICVM 
481.  
 
No caso específico de indicação de candidatos ao conselho de administração e ao conselho fiscal da 
Companhia, nos termos do art. 21-L, §1º da ICVM 481, a solicitação deve ser recebida pelo diretor de 
Relações com Investidores, por escrito e conforme orientações contidas no Item 12.2 “g” deste Formulário 
de Referência, nos seguintes prazos: 
 

●  entre o 1º dia útil do exercício social em que se realizará a assembleia geral e até 25 dias antes 
da data de sua realização, no caso de assembleia geral ordinária; ou 

 
●  entre o 1º dia útil após a ocorrência de evento que justifique a convocação de assembleia geral 
para eleição de membros do conselho de administração e do conselho fiscal e 25 dias antes da data de 
realização da assembleia, no caso de assembleia geral extraordinária convocada para esse fim.  

 
Conforme previsto no artigo 21-O da ICVM 481, a solicitação de inclusão de propostas no Boletim de Voto 
a Distância pode ser revogada a qualquer tempo até a data da realização da assembleia geral, mediante 
comunicado escrito pelos respectivos proponentes, endereçado ao Departamento de Relações com 
Investidores - DRI ou à Secretaria Corporativa da Companhia, caso em que os votos que já tiverem sido 
conferidos à proposta revogada serão desconsiderados. 
 
(j) Se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores 
destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das 
assembleias 
  
Embora não haja um canal específico de recebimento e compartilhamento de comentários dos acionistas 
sobre as pautas das Assembleias, no site de Relações com Investidores da Companhia é disponibilizado o 
e-mail desta área que, caso receba alguma manifestação, poderá tomar as medidas necessárias para 
assessorar os acionistas.  
  
(k) Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de 
voto a distância 
  
Seguem abaixo informações e procedimentos a serem observados para fins de exercício do direito de voto 
a distância por meio de prestadores de serviços – quais sejam, o agente de custódia do acionista (caso as 
ações estejam depositadas em depositário central) ou a instituição financeira contratada pela Companhia 
para prestação dos serviços de escrituração de valores mobiliários. 
 

A) Exercício mediante envio de instruções de preenchimento transmitidas ao agente 
escriturador da Companhia 

 
Essa opção destina-se exclusivamente aos acionistas detentores de ações escrituradas pela Itaú 
Corretora de Valores S.A. (“Escriturador”) e que não estejam depositadas em depositário central.  
 
O acionista titular de ações que não estejam depositadas em depositário central – i.e., junto à B3 S.A. 
– Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) – e que optar por exercer o seu direito de voto a distância por intermédio 
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do prestador de serviço de escrituração das ações de emissão da Companhia, deverá fazê-lo conforme 
abaixo de acordo com sua posição: 
 
Acionistas com posição acionária em livro escritural do Escriturador podem exercer o voto à distância 
por intermédio do Escriturador. As instruções de voto deverão ser realizadas através do site Itaú 
Assembleia Digital: 
https://assembleiadigital.comprova.com/itausecuritiesservices/artigo/home/assembleia-digital 
 
Para votar pelo site é necessário se cadastrar no site e possuir certificado digital (privado ou público). 
Em caso de pessoa jurídica é necessário o envio de documentação e procuração para comprovação de 
poderes. Informações sobre o cadastro e passo a passo para emissão do certificado digital estão 
descritas no site: http://www.itau.com.br/securitiesservices/assembleiadigital/ 
 
Em caso de dúvidas, os acionistas poderão entrar em contato com o Escriturador, por meio dos 
seguintes canais: 
 
TEL: 3003 9285 (capitais e regiões metropolitanas)  

  0800 7209285 (demais localidades) 
 
e-mail: atendimentoescrituração@itau-unibanco.com.br 
 
Votos realizados por acionistas que possuam mais de 5% do capital social da Companhia poderão, a 
critério do Escriturador, ser submetidos a procedimento de confirmação (“call back”) por meio de 
informações de contato detidas pela Itaú Corretora ou pelo Itaú Unibanco (conforme o caso), em seus 
registros. Nesse caso, referidos votos somente serão considerados válidos após tal confirmação e, em 
sua ausência, serão descartados. 
 
Nos termos do artigo 21-B da ICVM 481, o acionista deverá transmitir as instruções de preenchimento 
do Boletim de Voto a Distância ao Escriturador em até 07 dias antes da data de realização da Assembleia. 
 
B) Exercício mediante envio de instruções de preenchimento transmitidas aos agentes de 

custódia do acionista 
 
Essa opção destina-se exclusivamente aos acionistas detentores de ações custodiadas no depositário 
central – i.e., junto à B3. Nesse caso, o voto a distância será exercido pelos acionistas de acordo com 
os procedimentos adotados por seus respectivos agentes de custódia. 
 
O acionista titular de ações depositadas na Central Depositária da B3 e que optar por exercer o seu 
direito de voto a distância por intermédio de prestadores de serviços deverá transmitir as suas instruções 
de voto a seus respectivos agentes de custódia, observadas as regras por eles determinadas, que, por 
sua vez, encaminharão tais manifestações de voto à Central Depositária da B3. 
 
Para tanto, os acionistas deverão entrar em contato com os seus respectivos agentes de custódia e 
verificar os procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções de voto via Boletim de 
Voto a Distância, bem como os documentos e informações por eles exigidos para o exercício de tal 
faculdade. 
 
Nos termos do artigo 21-B da ICVM 481, o acionista deverá transmitir as instruções de preenchimento 
do Boletim de Voto a Distância para seus agentes de custódia em até 07 dias antes da data de realização 
da respectiva Assembleia, salvo se prazo menor for estabelecido por seus agentes de custódia. 
 
Vale notar que, conforme determinado pelo art. 21-S da ICVM 481, a Central Depositária da B3, ao 
receber as instruções de voto dos acionistas por meio de seus respectivos agentes de custódia, 
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desconsiderará eventuais instruções divergentes em relação a uma mesma deliberação que tenham 
sido emitidas pelo mesmo número de inscrição no CPF ou CNPJ.  
 
A Companhia mantém uma área de relações com investidores dedicada ao esclarecimento de dúvidas 
dos seus acionistas e mercado em geral, inclusive de questões relacionadas às Assembleias. Em caso 
de dúvidas, o acionista poderá entrar em contato por meio do e-mail ri@eneva.com.br. 

 
Exceto pelo disposto acima, não há outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício 
do direito de voto a distância. 
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(a) Número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre número 
de reuniões ordinárias e extraordinárias 
 
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, foram realizadas 15 reuniões do Conselho de 
Administração, das quais 8 foram reuniões ordinárias e 7 foram reuniões extraordinárias.  
 
(b) Se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou 
vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho 
 
A Companhia não possui acordo de acionistas em vigor.  
 
(c) Regras de identificação e administração de conflitos de interesses 
 
Conforme disposto no Regime Interno do Conselho de Administração da Companhia, aprovado pelo 
Conselho de Administração em 31 outubro de 2018 (“Regime Interno do Conselho de Administração”), 
disponível no endereço (http://ri.eneva.com.br), na hipótese de ser constatado conflitos de interesses ou 
interesse particular de um dos membros do Conselho de Administração em relação a determinado assunto 
a ser decidido, é dever do próprio membro do Conselho de Administração comunicar, tempestivamente, tal 
fato aos demais membros. 
 
Caso algum membro do Conselho de Administração, que possa ter um potencial benefício particular ou 
conflito de interesses com alguma decisão a ser tomada, não manifeste seu benefício ou conflito de 
interesses, qualquer outro membro do Conselho de Administração que tenha conhecimento da situação 
poderá fazê-lo. A não manifestação voluntária daquele membro será considerada uma violação ao Regime 
Interno do Conselho de Administração, caso os referidos benefícios particulares ou conflitos de interesses 
venham a se confirmar. Tão logo identificado o conflito de interesses ou benefício particular, o conselheiro 
envolvido afastar-se-á das discussões e deliberações, devendo retirar-se temporariamente da reunião até o 
encerramento do assunto. 
 
A manifestação da situação de conflito de interesses ou benefício particular conforme descrito no artigo 22, 
caput ou parágrafo 1º do Regime Interno do Conselho de Administração, conforme o caso, e a subsequente 
incidência do disposto no parágrafo 2º do mesmo Regimento Interno deverão constar na ata da reunião. A 
competência do Conselho de Administração sobre o tema do conflito de interesses não afasta a competência 
da Assembleia Geral prevista em lei. 
 
Em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, qualquer membro do Conselho de Administração da 
Companhia está proibido de votar em qualquer assembleia ou reunião do Conselho de Administração, ou de 
atuar em qualquer operação ou negócios nos quais tenha interesses conflitantes com os da Companhia.  
 
Conforme disposto na Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, aprovada pelo 
Conselho de Administração em 31 de janeiro de 2019 (“Política de Transações com Partes Relacionadas”), 
disponível no endereço (http://ri.eneva.com.br), havendo conflito entre os interesses de qualquer acionista 
ou administrador e a Companhia, em relação a determinada matéria, o acionista ou administrador devem 
explicar seu envolvimento na transação, se ausentar das discussões sobre o tema e se abster de votar em 
deliberação sobre a matéria. 
 
Para os fins da Política de Transações com Partes Relacionadas, (“Partes Relacionadas”) são: pessoas físicas 
ou entidades com as quais uma companhia tenha possibilidade de contratar, no sentido lato do termo, em 
condições que não sejam as de comutatividade e independência que caracterizam as transações com 
terceiros não relacionados à companhia, à sua administração ou a qualquer área de influência. É considerada 
Parte Relacionada, para fins da Política de Transações com Partes Relacionadas, a pessoa física ou entidade 
que está relacionada com a Companhia conforme indicado a seguir: 
 
(i) Uma pessoa física, ou um membro próximo da família, está relacionada com a Companhia se: 
 

a) tiver o controle pleno ou compartilhado da Companhia; 
b) tiver influência significativa sobre a Companhia; ou 
c) for membro do Pessoal Chave Da Administração (conforme definido abaixo) da Companhia ou da 

controladora da Companhia, se houver. 
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(ii) Uma entidade está relacionada com a Companhia se qualquer das condições abaixo for observada: 
 

a) a entidade e a Companhia forem membros do mesmo grupo econômico (o que significa dizer que 
a controladora e cada controlada são inter-relacionadas, bem como as entidades sob controle 
comum são relacionadas entre si); 

b) a entidade for coligada ou controlada em conjunto (joint venture) de outra entidade (ou coligada 
ou controlada em conjunto de entidade membro de grupo econômico do qual a outra entidade é 
membro); 

c) a entidade for controladora, controlada ou coligada da Companhia; 
d) a entidade e a Companhia estiverem sob controle conjunto (joint venture) de uma terceira 

entidade; 
e) uma entidade está sob o controle conjunto (joint venture) de uma terceira entidade e a Companhia 

for coligada dessa terceira entidade; 
f) a entidade for um plano de benefício pós-emprego cujos beneficiários são empregados da entidade 

e da Companhia. 
g) a entidade controlada, de modo pleno ou sob controle conjunto, por uma pessoa física identificada 

no item (i) acima; e 
h) uma pessoa física identificada na letra (i)(a) acima tiver influência significativa sobre a pessoa 

jurídica, ou for Pessoal Chave da Administração, conforme definido abaixo. 
 
Para os fins da Política de Transações com Partes Relacionadas, (“Pessoal Chave da Administração”) são: 
pessoas têm autoridade e responsabilidade pelo planejamento, direção e controle das atividades da 
Companhia, direta ou indiretamente, inclusive membros do Conselho de Administração, dos Comitês de 
Assessoramento do Conselho de Administração, e da Diretoria Executiva (estatutários ou não). 
 
A Política de Transações com Partes Relacionadas prevê que quando houver situação entre Partes 
Relacionadas que suscite conflito de interesses, este deverá ser invocado pela parte que lhe der causa (por 
exemplo, um membro do Pessoal Chave da Administração) ou, ainda, por qualquer outro membro do 
colegiado ou terceiro que tiver conhecimento do conflito, tão logo o conflito se verifique ou dele tenham 
ciência. Além disso, será considerada uma situação de conflito de interesses qualquer transação entre a 
Companhia e uma Parte Relacionada. 
 
Identificadas eventuais situações de conflito de interesses os acionistas da Companhia deverão em abster-
se de votar nas Assembleias Gerais, sendo considerado como voto abusivo aquele exercido por acionista 
com o intuito de causar dano à Companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, 
vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a Companhia ou para outros 
acionistas. Os membros do Pessoal Chave da Administração em posição de conflito deverão explicar seu 
envolvimento na transação, se ausentar das discussões sobre o tema e se abster de votar em deliberação 
sobre a matéria. A manifestação de conflito de interesses, a abstenção e o afastamento temporário deverão 
ser registrados em ata. Caso solicitado pelo Presidente do Conselho de Administração ou pelo Diretor 
Presidente, conforme o caso, os membros do Pessoal Chave da Administração em posição de conflito de 
interesses poderão participar parcialmente das discussões, de forma a explicar seu envolvimento na 
operação e proporcionar maiores informações sobre a operação e as partes envolvidas, devendo sempre se 
ausentar ao final da discussão, inclusive do processo de votação da matéria. 
 
Adicionalmente, as questões referentes a conflito de interesses envolvendo ou não Partes Relacionadas 
deverão ser direcionadas para o Comitê de Auditoria para que este elabore parecer sobre as condições da 
transação e recomende o tema ou não para a deliberação do Conselho de Administração. Quando tratar de 
assuntos relacionados a conflito de interesses entre Partes Relacionadas envolvendo acionistas da 
Companhia e a Companhia, o Comitê de Auditoria, em caráter excepcional, será composto por todos os 
Conselheiros independentes. Caso a transação necessite aprovação pelo Conselho de Administração, após 
manifestação favorável do Comitê de Auditoria, os conselheiros que representam os acionistas envolvidos 
na transação ou contrato deverão se ausentar das discussões sobre o tema e se abster de votar em 
deliberação sobre a matéria. 
 
(d)  Se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de 
administração formalmente aprovada, informando, em caso positivo: (i) órgão responsável 
pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na 
rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado; (ii) principais 
características da política, incluindo regras relativas ao processo de indicação dos membros do 
conselho de administração, à composição do órgão e à seleção de seus membros 
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Conforme disposto na Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, dos Comitês de 
Assessoramento e da Diretoria Estatutária da Companhia, aprovada pelo Conselho de Administração em 31 
de janeiro de 2019 (“Política de Indicação”), disponível no endereço (http://ri.eneva.com.br), seu objetivo 
é estabelecer os critérios para a composição e os procedimentos de indicação de membros do Conselho de 
Administração, dos Comitês de Assessoramento e da Diretoria Estatutária da Companhia. 
 
As indicações para os cargos eletivos devem estar sempre alinhadas ao melhor interesse da Companhia, 
sendo imprescindível que os indicados sejam profissionais altamente qualificados e comprometidos com os 
valores e cultura da Companhia, além de possuir notável e adequada experiência profissional, técnica e 
acadêmica, compatível com o cargo para o qual estão sendo indicados. As indicações para os cargos eletivos 
devem considerar também, na medida do possível, para uma boa composição dos órgãos colegiados, a 
diversidade de conhecimentos, experiências, comportamentos, aspectos culturais, de gênero, faixa etária e 
formação acadêmica, bem como a complementariedade de competências no colegiado e a disponibilidade 
de tempo para o exercício da função. 
 
É recomendável que os indicados para os cargos eletivos referentes ao Conselho de Administração e 
Diretoria possuam fluência na língua inglesa, dado o porte da Companhia, a natureza de seus negócios, a 
cobertura global dos mercados onde atua e a presença de investidores estrangeiros entre os acionistas. As 
indicações para os cargos eletivos do Conselho de Administração e Diretoria devem considerar os requisitos 
e as vedações legais, incluindo, mas não se limitando aos artigos 145 a 147 da Lei das Sociedades por Ações 
e à Instrução da CVM nº 367, de 29 de maio de 2002. A indicação dos membros para os cargos eletivos do 
Conselho de Administração poderá ser feita pela administração ou por qualquer acionista da Companhia, 
nos termos da Lei das Sociedades por Ações e da regulamentação da CVM. O próprio Conselho de 
Administração, quando do processo de renovação de seu mandato, deve, com antecedência, definir o perfil, 
divulgar a qualificação desejável e a expectativa em relação aos candidatos. 
 
As indicações para reeleição de membros do Conselho de Administração deverão levar em consideração o 
seu bom desempenho durante o período, sua experiência, a assiduidade nas reuniões durante o mandato 
anterior, bem como a avaliação do benefício da sua substituição e renovação do Conselho de Administração, 
quando comparada à sua permanência e reeleição. Além disso, é recomendável que o Conselho de 
Administração tenha em sua composição profissionais com experiência em temas diversificados, tais como 
aspectos ambientais, sustentabilidade e de tecnologia e segurança da informação. Além do disposto no 
artigo 147, §3º da Lei das Sociedades por Ações, para que os membros do Conselho de Administração 
tenham o tempo hábil necessário para se dedicar às suas atividades no Conselho de Administração da 
Companhia, é recomendável que cada um dos indicados não possua mais do que 5 (cinco) cargos em 
conselhos de administração de outras companhias. 
 
O Conselho de Administração deverá buscar a composição dos Comitês de Assessoramento com ao menos 
um membro do Conselho de Administração e, sempre que pertinente, incluindo profissionais externos que, 
além de possuírem as características previstas para os membros do Conselho de Administração acima, 
possam trazer conhecimento adicional e novas perspectivas e contribuir para o aprofundamento das 
discussões, opiniões e pareceres encaminhados ao Conselho de Administração. Deve-se ainda, cumprir o 
que estabelece o respectivo regimento interno no que diz respeito à sua composição. A indicação de nomes 
dos candidatos para membros dos Comitês da Companhia poderá ser feita por qualquer membro do 
Conselho de Administração ou da Diretoria até 10 (dez) dias úteis anteriores à reunião do Conselho de 
Administração que indicará a composição de um novo comitê. Os membros dos comitês serão eleitos 
anualmente pelo Conselho de Administração da Companhia. A reeleição dos membros dos comitês deverá 
levar em consideração o seu bom desempenho durante o período, sua experiência e a assiduidade nas 
reuniões durante o mandato anterior. 
 

O Conselho de Administração deverá buscar a composição dos quadros executivos da Companhia com 
profissionais que, além de possuírem as características previstas para o Conselho de Administração acima, 
saibam combinar, de modo harmônico, o interesse da Companhia, dos acionistas, dos colaboradores, bem 
como a responsabilidade social e ambiental da Companhia, sempre pautados pela legalidade e pela ética. 
Na indicação dos membros da Diretoria Estatutária, o cumprimento dos requisitos estabelecidos para os 
membros do Conselho de Administração da Política de Indicação será verificado pelo próprio Conselho de 
Administração. O Conselho de Administração elege e destitui o Diretor Presidente da Companhia. O Diretor 
Presidente da Companhia propõe eleição e destituição dos demais Diretores Estatutários da Companhia e o 
Conselho de Administração aprova a eleição e a destituição de tais Diretores. As propostas para reeleição 
de Diretores deverão ser baseadas na avaliação periódica dos Diretores, nos termos do Regulamento do 
Novo Mercado, na qual são considerados indicadores de desempenho, o cumprimento de metas e 
alinhamento à cultura da Companhia. 
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Nos termos do artigo 31 do Estatuto Social da Companhia e do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, 
a Companhia, seus acionistas, Administradores e membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, se 
houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na 
forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda 
da sua condição de emissor, acionistas, administradores, e membros do conselho fiscal, em especial, 
decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/1976, na Lei nº 6.404/76, no Estatuto Social da 
Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela 
Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado 
de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais 
regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado. 
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Felipe Gottlieb 23/11/1987 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

29/04/2019 Até a AGO de 2020 0

Membro e Coordenador do Comitê de 
Finanças e Membro do Comitê de 
Auditoria Estatutário.

113.305.947-38 Economista 27 - Conselho de Adm. Independente 
(Efetivo)

29/04/2019 Não 100.00%

Membro do Comitê de RH.

022.725.508-94 Engenheiro Civil 27 - Conselho de Adm. Independente 
(Efetivo)

29/04/2019 Não 100.00%

278.422.008-74 Engenheiro 27 - Conselho de Adm. Independente 
(Efetivo)

29/04/2019 Não 100.00%

Guilherme Bottura 22/09/1979 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

29/04/2019 Até a AGO de 2020 3

N/A Diretor sem designação específica

Pedro Zinner 21/01/1974 Pertence apenas à Diretoria 10/05/2018 10/05/2021 1

034.007.097-86 Economista 13 - Diretor Presidente / Diretor de 
Relações com Investidores

10/05/2018 Não 0.00%

Marcelo Pereira Lopes de Medeiros 04/05/1960 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

29/04/2019 Até a AGO de 2020 3

Luis Vasconcelos 10/09/1967 Pertence apenas à Diretoria 08/08/2018 10/05/2021 0

887.221.717-20 Químico 19 - Outros Diretores 08/08/2018 Não 0.00%

O Sr. Pedro Zinner foi eleito Diretor 
Presidente da Companhia em 24 de 
março de 2017.

Lino Lopes Cançado 13/01/1968 Pertence apenas à Diretoria 10/05/2018 10/05/2021 1

012.321.167-00 Engenheiro 19 - Outros Diretores 10/05/2018 Não 0.00%

N/A Diretor sem designação específica

Marcelo Campos Habibe 26/02/1980 Pertence apenas à Diretoria 31/01/2019 10/05/2021 0

052.949.797-21 Economista 19 - Outros Diretores 11/02/2019 Não 0.00%

N/A Diretor sem designação específica

12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões
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Membro do Comitê de Investimentos.

José Aurelio Drummond Jr. 01/01/1964 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

29/04/2019 Até a AGO de 2020 4

Membro e Coordenadora do Comitê de 
Investimentos.

155.082.937-87 Engenheiro Civil 20 - Presidente do Conselho de 
Administração

29/04/2019 Não 100.00%

Lavinia Hollanda 09/02/1974 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

29/04/2019 Até a AGO de 2020 1

258.505.278-85 Engenheira 27 - Conselho de Adm. Independente 
(Efetivo)

29/04/2019 Não 100.00%

089.144.598-61 Engenheiro 21 - Vice Presidente Cons. de 
Administração

29/04/2019 Não 100.00%

Membro e Coordenador do Comitê de RH 
e Membro do Comitê de Investimentos.

Membro do Comitê de Finanças e do 
Comitê de Auditoria Estatutário.

Jerson Kelman 17/01/1948 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

29/04/2019 Até a AGO de 2020 0

Renato Antonio Secondo Mazzola 06/06/1976 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

29/04/2019 Até a AGO de 2020 4

Membro do Comitê de Finanças e do 
Comitê de RH.

264.834.068-86 Economista 27 - Conselho de Adm. Independente 
(Efetivo)

29/04/2019 Não 87.50%

12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões

Pedro Zinner  -  034.007.097-86

Luis Vasconcelos  -  887.221.717-20

O Sr. Luis Vasconcelos é bacharel em Química pela St. Lawrence University e possui PhD em Química Ambiental pela Washington University in St. Louis. Com mais de 20 anos de experiência profissional, tem como 
especialidades Desenho Organizacional, Gestão de Projetos, Planejamento de Negócios e Gestão de Mudanças. Antes de ingressar na Eneva S.A., atuou na Vale S.A., Liq Participações S.A. (antiga Contax) e em 
diversas consultorias de gestão como Booz Allen & Hamilton Inc., Spectrum Strategy Consultants Limited e K2 Achievements Ltda. Tais empresas não integram o grupo econômico do emissor, nem são controladas 
por acionista da Companhia que detenha participação direta ou indireta igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia. O Diretor declara não possuir, nos últimos cinco 
anos, condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática 
de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Diretor declara, adicionalmente, que não é considerado pessoa exposta politicamente, conforme regulamentação aplicável.

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
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Guilherme Bottura  -  278.422.008-74

O Sr. Guilherme Bottura é formado em Engenharia de Produção na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Entre janeiro de 2003 e dezembro de 2004, atuou como Superintendente da ABN AMRO (setor 
bancário). Entre janeiro de 2005 e julho de 2009, ocupou o cargo de “Vice-President” na Goldman Sachs (setor bancário) e entre agosto de 2009 e junho de 2011, atuou como Gestor de “Portfolio” na Lanx Capital 
(setor de gestão de recursos). Em julho de 2011 iniciou suas atividades como Sócio-Diretor da Cambuhy Investimentos Ltda. (setor de gestão de recursos), onde atua até hoje. O Sr. Guilherme Bottura atuou, ainda, 
como Conselheiro na Parnaíba Gás (setor de exploração e produção de petróleo e gás natural). Com exceção da Parnaíba Gás Natural S.A., que era empresa controlada da Companhia, e da Cambuhy 
Investimentos Ltda., que é gestora do Cambuhy I Fundo de Investimento em Participações, acionista atualmente titular de mais de 5% das ações ordinárias da Companhia, as demais empresas mencionadas não 
integram o grupo econômico da Companhia, nem são controladas por acionista da Companhia que detenha participação direta ou indireta igual a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da 
Companhia. O Conselheiro declarou, para todos os fins de direito, que nos últimos 5 anos não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação em processo administrativo perante 
a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou comercial. É membro 
independente nos termos do Regulamento do Novo Mercado. Declara, adicionalmente, que não é considerado pessoa exposta politicamente, conforme regulamentação aplicável. Para mais informações a respeito 
dos critérios de independência adotados, vide item 12.12 deste Formulário de Referência.

Marcelo Pereira Lopes de Medeiros  -  022.725.508-94

O Sr. Marcelo Pereira Lopes de Medeiros é formado em Engenharia Civil. Ao longo de sua carreira profissional, atuou e atua como (i) conselheiro na Parnaíba Gás Natural S.A. (setor de óleo e gás); (ii) conselheiro, 
desde 2016, na Cia. Hering (setor de comércio e varejo); (iii) conselheiro na Technos S.A., desde 2008 (setor de comércio e varejo); (iv) conselheiro na Springs Global S.A., desde 2007 (setor têxtil); (v) conselheiro, 
desde 2008, na RB Capital S.A. (setor financeiro); (vi) conselheiro, de 2007 a 2011, na Brazil Trade Shows Partners S.A. (setor de investimentos); (vii) conselheiro, de 2008 a 2015, na Damásio Educacional S.A. 
(setor de educação); (viii) conselheiro e Sócio-Diretor, desde 2011, na Cambuhy Investimentos Ltda. (setor de gestão de recursos); (ix) conselheiro, desde 2006, na DLJSAP/Victoria Capital Partner (setor de private 
equity); (x) conselheiro, desde 2003, na Lanx Capital (setor de gestão de recursos); (xi) conselheiro, de 1998 a 2003, no Credit Suisse Group (setor financeiro); (xii) conselheiro, de 1991 a 1997, no Banco de 
Investimentos Garantia (setor financeiro); e (xiii) conselheiro, de 1986 a 1991, no Banco Capitaltec S.A (setor financeiro). Exceto pela Parnaíba Gás Natural S.A., que era empresa controlada da Companhia, e da 
Cambuhy Investimentos Ltda., que é gestora do Cambuhy I Fundo de Investimento em Participações, acionista atualmente titular de mais de 5% das ações ordinárias da Companhia, tais empresas não integram o 
grupo econômico da Eneva, nem são controladas por acionista da Companhia que detenha participação direta ou indireta igual a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia. O 
Conselheiro declarou, para todos os fins de direito, que nos últimos 5 anos não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação em processo administrativo perante a CVM e 
nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou comercial. É membro 
independente nos termos do Regulamento do Novo Mercado. Declara, adicionalmente, que não é considerado pessoa exposta politicamente, conforme regulamentação aplicável. Para mais informações a respeito 
dos critérios de independência adotados, vide item 12.12 deste Formulário de Referência.

Lino Lopes Cançado  -  012.321.167-00

O Sr. Lino Lopes Cançado é formado e pós-graduado em Engenharia Mecânica na PUC – Rio, com mestrado em Gerência de Projetos de Desenvolvimento de Óleo & Gás pela Heriot-Watt University, Edinburgh, na 
Escócia. Possui mais de 23 anos de experiência na indústria de Óleo & Gas, com ênfase em gerência de projetos, construção de poços, produção e extração de gás natural. Atuou como Direitor de Operações da 
Parnaíba Gás Natural S.A. (setor óleo e gás), e, antes disso, foi Vice-Presidente de Projetos Integrados na Schlumberger América do Sul, Diretor de Operações na Schlumberger Brasil, Gerente de Projetos 
Integrados na Schlumberger Brasil, Gerente de Projeto no desenvolvimento de campos de gás no Norte do México na Schlumberger México e América Central (setor óleo e gás). Exceto pela Parnaíba Gás Natural 
S.A., que era empresa controlada da Companhia, tais empresas não integram o grupo econômico do emissor, nem são controladas por acionista da Companhia que detenha participação direta ou indireta igual a 5% 
de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia. O Diretor declara não possuir, nos últimos cinco anos, condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM ou qualquer 
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Diretor declara, adicionalmente, 
que não é considerado pessoa exposta politicamente, conforme regulamentação aplicável.

Marcelo Campos Habibe  -  052.949.797-21

O Sr. Marcelo Habibe é formado em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado em finanças na Fundação Getúlio Vargas. Acumula mais de 17 anos de experiência, passando pela 
Brookfield Brasil e Embratel. Atuou também como tesoureiro da Vale S.A. por 8 anos e desempenhou a função de tesoureiro corporativo e head da área de fusões e aquisições na Fibria S.A. por 4 anos. Sua última 
passagem foi na Omega Geração S.A., onde foi Diretor de Finanças e Relações com Investidores. O Diretor declara não possuir, nos últimos cinco anos, condenação criminal, condenação em processo 
administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O 
Diretor declara, adicionalmente, que não é considerado pessoa exposta politicamente, conforme regulamentação aplicável.

O Sr. Pedro Zinner é formado em Economia pela PUC-Rio, com MBA pela University of Chicago Booth School of Business. Possui mais de 20 anos de experiência em estratégia, gerenciamento de risco, finanças e 
planejamento corporativo. Antes de virar Diretor Presidente (CEO) da ENEVA, o Sr. Pedro Zinner atuou como Diretor Financeiro. Além disso, foi CEO da Parnaíba Gás Natural S.A. (setor óleo e gás)e, anteriormente, 
Tesoureiro Global e Head Global de Tax e Serviços Compartilhados, Vice-Presidente na BG Group, sociedade que desenvolve atividade de comércio atacadista de fios e fibras beneficiados, no Reino Unido, Head 
Global de Tesouraria e Finanças Corporativas na Vale, Senior Managing Director na Vale (setor de extração de minério de ferro), Head Global de Gestão de Riscos Corporativos na Vale na Suíça e responsável por 
Análise de Investimentos, Fusões & Aquisições e Private Equity no Banco Icatu (setor financeiro). Exceto pela Parnaíba Gás Natural S.A., que era empresa controlada da Companhia, tais empresas não integram o 
grupo econômico do emissor, nem são controladas por acionista da Companhia que detenha participação direta ou indireta igual a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia. O Diretor 
declara não possuir, nos últimos cinco anos, condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha 
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O Diretor declara, adicionalmente, que não é considerado pessoa exposta politicamente, conforme regulamentação 
aplicável.
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Lavinia Hollanda  -  258.505.278-85

José Aurelio Drummond Jr.  -  089.144.598-61

O Sr. José Aurélio Drummond Jr. é graduado em Engenharia pela Faculdade de Engenharia Industrial/SP e pós-graduado na Wharton Business School. Atuou como (i) Presidente para a América Latina da Alcoa 
(setor metalúrgico), (ii) sócio da Victoria Capital Partners (setor de private equity), e (iii) Presidente para América Latina, Europa, Oriente Médio e África da Whirlpool (setor de eletrodomésticos). Tais empresas não 
integram o grupo econômico da Companhia, nem são controladas por acionista da Companhia que detenha participação direta ou indireta igual a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da 
Companhia. De 19 de janeiro de 2016 a 27 de março de 2017, o Sr. José Aurélio Drummond Jr. exerceu, também, o cargo de Diretor Presidente da Companhia. Atualmente, é Presidente da Companhia BRF S.A. e 
membro de seu conselho de administração. O Conselheiro declarou, para todos os fins de direito, que nos últimos cinco anos não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação 
em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade 
profissional ou comercial. Não é membro independente. Declara, adicionalmente, que não é considerado pessoa exposta politicamente, conforme regulamentação aplicável.

Jerson Kelman  -  155.082.937-87

O Sr. Jerson Kelman é engenheiro civil com especialização em hidráulica pela Escola de Engenharia da UFRJ, mestre em engenharia civil pela COPPE-UFRJ e Ph.D em hidrologia e recursos hídricos por Colorado 
State University. É membro do Conselho de Administração da Iguá Saneamento S.A., membro do Conselho Consultivo da Febraban e do Conselho Curador da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento 
Sustentável - FBDS. Foi diretor-presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (2015-2018), interventor na Empresa Energética de Mato Grosso do Sul - ENERSUL (2012-
2014), presidente do Grupo Light (2010-2012), diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (2005-2008), diretor-presidente da Agência Nacional de Águas - ANA (2001- 2004). O Conselheiro 
declarou, para todos os fins de direito, que nos últimos cinco anos não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação em processo administrativo perante a CVM e nenhuma 
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou comercial. É membro independente nos 
termos do Regulamento do Novo Mercado. Declara, adicionalmente, que é considerado pessoa exposta politicamente, conforme regulamentação aplicável. Para mais informações a respeito dos critérios de 
independência adotados, vide item 12.12 deste Formulário de Referência.

Renato Antonio Secondo Mazzola  -  264.834.068-86

O Sr. Renato Antônio Secondo Mazzola é sócio do Grupo BTG Pactual e atualmente é responsável pela área de Infraestrutura e Private Equity, tendo se juntado ao Grupo BTG Pactual em junho de 2011. O Sr. 
Renato possui longa experiência no mercado financeiro e foi gestor de investimentos em diversas companhias de infraestrutura nos setores de (i) transporte & logística, (ii) águas, (iii) energia e (iv) telecomunicações. 
Antes de se juntar ao Grupo BTG Pactual, o Sr. Renato passou 5 anos como gestor de investimentos sênior no Banco de Desenvolvimento Interamericano (BID), na divisão de infraestrutura. Anteriormente, ele 
passou 5 anos no JP Morgan. Atualmente ocupa o cargo de conselheiro em diversas empresas ao redor do mundo. No Brasil atua como conselheiro das empresas: Sete Brasil Participações S.A., Tropicalia 
Transmissora de Energia S.A., A Body Tech S.A., CCR Participações S.A., Globenet Cabos Sumarinos S.A., Universo Online S.A., e AllPark Empreendimentos Participações e Serviços S.A. No Chile é conselheiro 
das empresas: Contrail Logística S.A. Latin America Power S.A., Infraestructura Interportuaria S.A., Trenes Continetales S.A., Sociedade Concessionaria Autopista S.A., Sociedade Concessionaria Melipilla S.A., Ruta 
de los Ríos Sociedade Concessariona S.a. e Sociedaded Concessariona Valles del Desierto S.A., Na Espanha atua como conselheiro nas empresas Tunels de Barcelona I CADI CGC S.A., ATLL Concessarionária de 
La Generalitat de Catalunya e Na Bolívia é conselheiro na empresa Trenes Continentales S.A. É formado em economia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), com MBA em mercado de capitais pela 
Universidade de São Paulo (USP) e pós-graduação em relações internacionais pela The Fletcher School (Tufts University). Com exceção do Banco BTG Pactual, que atualmente detém mais de 5% das ações 
ordinárias da Companhia, as empresas mencionadas não integram o grupo econômico da Companhia, nem são controladas por acionista da Companhia que detenha participação direta ou indireta igual a 5% de 
uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia. O Conselheiro declarou, para todos os fins de direito, que nos últimos 5 anos não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, 
nenhuma condenação em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática 
de qualquer atividade profissional ou comercial. É membro independente nos termos do Regulamento do Novo Mercado. Declara, adicionalmente, que não é considerado pessoa exposta politicamente, conforme 
regulamentação aplicável. Para mais informações a respeito dos critérios de independência adotados, vide item 12.12 deste Formulário de Referência.

Felipe Gottlieb  -  113.305.947-38

O Sr. Felipe Gottlieb é graduado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e possui MBA com distinção (Director’s List) pela Wharton School, University of Pennsylvania. O Sr. Felipe é 
sócio do Grupo BTG Pactual e é membro do seu time de Private Equity, com responsabilidade em investimentos em diferentes setores. O Sr. Felipe atua ainda como conselheiro da Universo Online S.A. -UOL (setor 
de tecnologia da informação) e Bodytech (setor de serviços). Além disso, Felipe atuou como membro efetivo do Conselho de Administração da Brasil Brokers Participações S.A. (setor imobiliário) e da Brasil Pharma 
S.A. (setor de varejo farmacêutico). Antes de juntar-se ao BTG Pactual, trabalhou como Associate na área de Private Equity do Grupo Icatu (setor de seguros). O Sr. Felipe começou sua carreira na Ventor 
Investimentos (setor de gestão de recursos), onde foi Portfolio Manager de 2008 a 2011. Com exceção do Banco BTG Pactual, que atualmente detém mais de 5% das ações ordinárias da Companhia, as empresas 
mencionadas não integram o grupo econômico da Companhia, nem são controladas por acionista da Companhia que detenha participação direta ou indireta igual a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor 
mobiliário da Companhia. O referido membro declarou, para todos os fins de direito, que nos últimos cinco anos não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação em processo 
administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou 
comercial. Membro independente do Comitê nos mesmos termos da definição de Conselheiro Independente do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3. Para mais informações a respeito dos critérios de 
independência adotados, vide item 12.12 deste Formulário de Referência.
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A Sra. Lavinia Hollanda, CFA, é diretora e sócia fundadora da Escopo Energia, consultoria boutique com foco em estratégia, inovação e sustentabilidade no setor de energia. É doutora em Economia pela EPGE-
FGV, mestre em Economia pela UFRJ e graduada em Engenharia Elétrica pela UNICAMP. Foi Coordenadora de Pesquisa do Centro de Estudos de Energia da Fundação Getúlio Vargas, onde coordenou e escreveu 
diversos artigos e estudos sobre energia. Atuou durante 10 anos no mercado financeiro como analista de empresas do setor elétrico, de petróleo e gás e outros setores regulados (Banco Garantia, Credit Suisse, 
Jardim Botânico Investimentos, Macquarie Bank). Participou em projetos de pesquisa aplicada e consultoria sobre Gás Natural Liquefeito (CNI, ABRACE), Unitização (Petrobras), Redes Elétricas Inteligentes 
(ABRADEE, APTEL) e Transporte Urbano (Estado do Rio de Janeiro). Foi também professora de Regulação e Defesa da Concorrência no Mestrado Profissional em Finanças Economia Empresarial da EPGE-FGV. 
Lavinia foi membro externo do Comitê de Minoritários da Petrobras, responsável por aconselhar o Conselho de Administração da empresa em transações com partes relacionadas, inclusive no processo de revisão 
do Contrato de Cessão Onerosa (nov/2016-set/2017). Foi ainda membro do External Review Committee da Royal Dutch Shell entre outubro/2015 e junho/2017, e representante da sociedade na Comissão Especial 
de Licitação (CEL) da 13a Rodada de Licitações de blocos para exploração e produção de petróleo da ANP (jun/ 2015 e set/2016). A Escopo Energia não integra o grupo econômico da Companhia, nem são 
controladas por acionista da Companhia que detenha participação direta ou indireta igual a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia. A Conselheira declarou, para todos os fins de 
direito, que nos últimos cinco anos não esteve sujeita aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, 
na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou comercial. É membro independente nos termos do Regulamento do Novo 
Mercado. Declara, adicionalmente, que é considerada pessoa exposta politicamente, conforme regulamentação aplicável. Para mais informações a respeito dos critérios de independência adotados, vide item 12.12 
deste Formulário de Referência.

Tipo de Condenação Descrição da Condenação

Lavinia Hollanda  -  258.505.278-85

N/A

José Aurelio Drummond Jr.  -  089.144.598-61

N/A

Jerson Kelman  -  155.082.937-87

N/A

Renato Antonio Secondo Mazzola  -  264.834.068-86

N/A

Felipe Gottlieb  -  113.305.947-38

N/A

Guilherme Bottura  -  278.422.008-74

N/A

Marcelo Pereira Lopes de Medeiros  -  022.725.508-94

N/A

Lino Lopes Cançado  -  012.321.167-00

N/A

Marcelo Campos Habibe  -  052.949.797-21

N/A

Pedro Zinner  -  034.007.097-86

N/A

Luis Vasconcelos  -  887.221.717-20

N/A
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Renato Antonio Secondo Mazzola Comitê Financeiro Membro do Comitê (Efetivo) 06/06/1976 08/05/2019 Até a 1ª RCA após a AGO 
de 2020

Membro independente do Conselho de Administração e Membro e Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário.

Membro independente do Conselho de Administração e Membro Efetivo do Comitê de Auditoria Estatutário.

113.305.947-38 Economista 08/05/2019 2 100.00%

278.422.008-74 Engenheiro 08/05/2019 2 100.00%

Guilherme Bottura Comitê Financeiro Membro do Comitê (Efetivo) 22/09/1979 08/05/2019 Até a 1ª RCA após a AGO 
de 2020

Membro independente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Finanças.

Guilherme Bottura Comitê de Auditoria Comitê de Auditoria 
Estatutário aderente à 
Instrução CVM nº 308/99

Membro do Comitê (Efetivo) 22/09/1979 08/05/2019 Até a 1ª RCA após a AGO 
de 2020

278.422.008-74 Engenheiro 08/05/2019 2 100.00%

Felipe Gottlieb Comitê Financeiro Membro do Comitê (Efetivo) 23/11/1987 08/05/2019 Até a 1ª RCA após a AGO 
de 2020

Felipe Gottlieb Comitê de Auditoria Comitê de Auditoria 
Estatutário aderente à 
Instrução CVM nº 308/99

Membro do Comitê (Efetivo) 23/11/1987 08/05/2019 Até a 1ª RCA após a AGO 
de 2020

113.305.947-38 Economista 08/05/2019 0 0.00%

Membro independente do Conselho de Administração e membro e coordenador do Comitê de Finanças.

Antonio Emygdio de Barros Comitê Financeiro Membro do Comitê (Efetivo) 29/01/1987 08/05/2019 Até a 1ª RCA após a AGO 
de 2020

229.628.278-45 Profissional de 
Investimentos na Cambuhy

08/05/2019 2 100.00%

N/A

Ricardo Baldin Comitê de Auditoria Comitê de Auditoria 
Estatutário aderente à 
Instrução CVM nº 308/99

Outros 14/07/1954 26/06/2019 Até a 1ª RCA após a AGO 
de 2020

163.678.040-72 Contador Coordenador e Especialista 
Financeiro

26/06/2019 0 0.00%

12.7/8 - Composição dos comitês

Nome Tipo comitê Tipo de Auditoria Cargo ocupado Data de 
nascimento

Data posse Prazo mandato

Outros cargos/funções exercidas no emissor

CPF Descrição outros comitês Profissão Descrição outros cargos 
ocupados

Data eleição Número de 
Mandatos 
Consecutivos

Percentual de 
participação nas 
reuniões
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Lavinia Hollanda Outros Comitês Outros 09/02/1974 26/06/2019 Até a 1ª RCA após a AGO 
de 2020

258.505.278-85 Comitê de Investimentos Engenheira Coordenadora 26/06/2019 0 0.00%

Vice-Presidente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de RH.

José Aurelio Drummond Jr. Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) 01/01/1964 26/06/2019 Até a 1ª RCA após a AGO 
de 2020

089.144.598-61 Comitê de Investimentos Engenheiro 26/06/2019 0 0.00%

Membro independente do Conselho de Adminsitração

Renato Antonio Secondo Mazzola Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) 06/06/1976 08/05/2019 Até a 1ª RCA após a AGO 
de 2020

264.834.068-86 Comitê de RH Economista 08/05/2019 2 100.00%

Membro independente do Conselho de Administração.

Marcelo Pereira Lopes de Medeiros Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) 04/05/1960 08/05/2019 Até a 1ª RCA após a AGO 
de 2020

022.725.508-94 Comitê de RH Engenheiro Civil 08/05/2019 2 100.00%

Membro independente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Finanças

Membro independente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de RH

Jerson Kelman Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) 17/01/1948 26/06/2019 Até a 1ª RCA após a AGO 
de 2020

Vice-Presidente do Conselho de Administração e Membro efetivo do Comitê de Investimentos.

264.834.068-86 Economista 08/05/2019 0 0.00%

José Aurelio Drummond Jr. Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) 01/01/1964 08/05/2019 Até a 1ª RCA após a AGO 
de 2020

089.144.598-61 Comitê de RH Engenheiro 08/05/2019 2 100.00%

155.082.937-87 Comitê de Investimentos Engenheiro Civil 26/06/2019 0 0.00%

Presidente do Conselho de Administração

12.7/8 - Composição dos comitês

Nome Tipo comitê Tipo de Auditoria Cargo ocupado Data de 
nascimento

Data posse Prazo mandato

Outros cargos/funções exercidas no emissor

CPF Descrição outros comitês Profissão Descrição outros cargos 
ocupados

Data eleição Número de 
Mandatos 
Consecutivos

Percentual de 
participação nas 
reuniões

Felipe Gottlieb  -  113.305.947-38

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
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Renato Antonio Secondo Mazzola  -  264.834.068-86

Antonio Emygdio de Barros  -  229.628.278-45

O Sr. Antonio Emygdio de Barros é graduado em engenharia de produção pela Escola Politécnica de Engenharia da USP. Entre abril de 2011 e outubro de 2011, atuou como analista de renda variável na Lanx 
Capital (setor de gestão de recursos). Em novembro de 2011, iniciou suas atividades como profissional de investimentos da Cambuhy Investimentos Ltda. (setor de gestão de recursos), onde atua até hoje. O Sr. 
Antonio Emygdio de Barros atuou, ainda, como Conselheiro na Parnaíba Gás Natural S.A. (setor de exploração e produção de petróleo e gás natural). Exceto pela Parnaíba Gás Natural S.A., que é empresa 
controlada da Companhia, e da Cambuhy Investimentos Ltda., que é gestora do Cambuhy I Fundo de Investimento em Participações, acionista atualmente titular de mais de 5% das ações ordinárias da Companhia, 
tais empresas não integram o grupo econômico da Companhia, nem são controladas por acionista da Companhia que detenha participação direta ou indireta igual a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor 
mobiliário da Companhia. O referido membro declarou, para todos os fins de direito, que nos últimos cinco anos não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação em processo 
administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou 
comercial. Membro independente do Comitê nos mesmos termos da definição de Conselheiro Independente do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3. Para mais informações a respeito dos critérios de 
independência adotados, vide item 12.12 deste Formulário de Referência.

Ricardo Baldin  -  163.678.040-72

O Sr. Ricardo Baldin é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e possui especialização em Finanças pela Fundação Dom Cabral e MBA em Administração Executiva pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV CEO International). De 1977 a 2009 atuou como sócio e Head da Prática de Financial Services da PricewaterhouseCoopers (“PwC”). Atuou como Chief Audit Executive no Banco Itaú
-Unibanco no período de 2009 a 2015, em seguida, de 2016 e 2017, atuou como Diretor de Controladoria, Gestão de Risco, Integridade e Tecnologia no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-
BNDES. Possui experiência como membro do Conselho Fiscal da FMCSV e como membro do Conselho de Administração da Braskem e da Ecorodovias. Atuou, ainda, como membro do Comitê de Auditoria das 
empresas Tecban, CIP, Porto Seguro (Especialista Financeiro), Itaú-Unibanco, Redecard (Coordenador), Alpargatas (Coordenador) e Ecorodovias (Coordenador). Nos últimos 5 anos, não foi envolvido em qualquer 
condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, tampouco em qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha 
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

Guilherme Bottura  -  278.422.008-74

Guilherme Bottura  -  278.422.008-74

O Sr. Guilherme Bottura é formado em Engenharia de Produção na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Entre janeiro de 2003 e dezembro de 2004, atuou como Superintendente da ABN AMRO (setor 
bancário). Entre janeiro de 2005 e julho de 2009, ocupou o cargo de “Vice-President” na Goldman Sachs (setor bancário) e entre agosto de 2009 e junho de 2011, atuou como Gestor de “Portfolio” na Lanx Capital 
(setor de gestão de recursos). Em julho de 2011 iniciou suas atividades como Sócio-Diretor da Cambuhy Investimentos Ltda. (setor de gestão de recursos), onde atua até hoje. O Sr. Guilherme Bottura atuou, ainda, 
como Conselheiro na Parnaíba Gás (setor de exploração e produção de petróleo e gás natural). Com exceção da Parnaíba Gás Natural S.A., que era empresa controlada da Companhia, e da Cambuhy 
Investimentos Ltda., que é gestora do Cambuhy I Fundo de Investimento em Participações, acionista atualmente titular de mais de 5% das ações ordinárias da Companhia, as demais empresas mencionadas não 
integram o grupo econômico da Companhia, nem são controladas por acionista da Companhia que detenha participação direta ou indireta igual a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da 
Companhia. O Conselheiro declarou, para todos os fins de direito, que nos últimos 5 anos não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação em processo administrativo perante 
a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou comercial. É membro 
independente nos termos do Regulamento do Novo Mercado. Declara, adicionalmente, que não é considerado pessoa exposta politicamente, conforme regulamentação aplicável. Para mais informações a respeito 
dos critérios de independência adotados, vide item 12.12 deste Formulário de Referência.

Felipe Gottlieb  -  113.305.947-38

O Sr. Felipe Gottlieb é graduado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e possui MBA com distinção (Director’s List) pela Wharton School, University of Pennsylvania. O Sr. Felipe é 
sócio do Grupo BTG Pactual e é membro do seu time de Private Equity, com responsabilidade em investimentos em diferentes setores. O Sr. Felipe atua ainda como conselheiro da Universo Online S.A. -UOL (setor 
de tecnologia da informação) e Bodytech (setor de serviços). Além disso, Felipe atuou como membro efetivo do Conselho de Administração da Brasil Brokers Participações S.A. (setor imobiliário) e da Brasil Pharma 
S.A. (setor de varejo farmacêutico). Antes de juntar-se ao BTG Pactual, trabalhou como Associate na área de Private Equity do Grupo Icatu (setor de seguros). O Sr. Felipe começou sua carreira na Ventor 
Investimentos (setor de gestão de recursos), onde foi Portfolio Manager de 2008 a 2011. Com exceção do Banco BTG Pactual, que atualmente detém mais de 5% das ações ordinárias da Companhia, as empresas 
mencionadas não integram o grupo econômico da Companhia, nem são controladas por acionista da Companhia que detenha participação direta ou indireta igual a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor 
mobiliário da Companhia. O referido membro declarou, para todos os fins de direito, que nos últimos cinco anos não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação em processo 
administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou 
comercial. Membro independente do Comitê nos mesmos termos da definição de Conselheiro Independente do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3. Para mais informações a respeito dos critérios de 
independência adotados, vide item 12.12 deste Formulário de Referência.
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Lavinia Hollanda  -  258.505.278-85

A Sra. Lavinia Hollanda, CFA, é diretora e sócia fundadora da Escopo Energia, consultoria boutique com foco em estratégia, inovação e sustentabilidade no setor de energia. É doutora em Economia pela EPGE-
FGV, mestre em Economia pela UFRJ e graduada em Engenharia Elétrica pela UNICAMP. Foi Coordenadora de Pesquisa do Centro de Estudos de Energia da Fundação Getúlio Vargas, onde coordenou e 
escreveu diversos artigos e estudos sobre energia. Atuou durante 10 anos no mercado financeiro como analista de empresas do setor elétrico, de petróleo e gás e outros setores regulados (Banco Garantia, Credit 
Suisse, Jardim Botânico Investimentos, Macquarie Bank). Participou em projetos de pesquisa aplicada e consultoria sobre Gás Natural Liquefeito (CNI, ABRACE), Unitização (Petrobras), Redes Elétricas Inteligentes 
(ABRADEE, APTEL) e Transporte Urbano (Estado do Rio de Janeiro). Foi também professora de Regulação e Defesa da Concorrência no Mestrado Profissional em Finanças Economia Empresarial da EPGE-FGV. 
Lavinia foi membro externo do Comitê de Minoritários da Petrobras, responsável por aconselhar o Conselho de Administração da empresa em transações com partes relacionadas, inclusive no processo de revisão 
do Contrato de Cessão Onerosa (nov/2016-set/2017). Foi ainda membro do External Review Committee da Royal Dutch Shell entre outubro/2015 e junho/2017, e representante da sociedade na Comissão Especial 
de Licitação (CEL) da 13a Rodada de Licitações de blocos para exploração e produção de petróleo da ANP (jun/ 2015 e set/2016). A Escopo Energia não integra o grupo econômico da Companhia, nem são 
controladas por acionista da Companhia que detenha participação direta ou indireta igual a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia. A Conselheira declarou, para todos os fins de 
direito, que nos últimos cinco anos não esteve sujeita aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, 
na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou comercial. É membro independente nos termos do Regulamento do Novo 
Mercado. Declara, adicionalmente, que é considerada pessoa exposta politicamente, conforme regulamentação aplicável. Para mais informações a respeito dos critérios de independência adotados, vide item 12.12 
deste Formulário de Referência.

José Aurelio Drummond Jr.  -  089.144.598-61

José Aurelio Drummond Jr.  -  089.144.598-61

O Sr. José Aurélio Drummond Jr. é graduado em Engenharia pela Faculdade de Engenharia Industrial/SP e pós-graduado na Wharton Business School. Atuou como (i) Presidente para a América Latina da Alcoa 
(setor metalúrgico), (ii) sócio da Victoria Capital Partners (setor de private equity), e (iii) Presidente para América Latina, Europa, Oriente Médio e África da Whirlpool (setor de eletrodomésticos). Tais empresas não 
integram o grupo econômico da Companhia, nem são controladas por acionista da Companhia que detenha participação direta ou indireta igual a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da 
Companhia. De 19 de janeiro de 2016 a 27 de março de 2017, o Sr. José Aurélio Drummond Jr. exerceu, também, o cargo de Diretor Presidente da Companhia. Atualmente, é Presidente da Companhia BRF S.A. e 
membro de seu conselho de administração. O Conselheiro declarou, para todos os fins de direito, que nos últimos cinco anos não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação 
em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade 
profissional ou comercial. Não é membro independente. Declara, adicionalmente, que não é considerado pessoa exposta politicamente, conforme regulamentação aplicável.

Jerson Kelman  -  155.082.937-87

O Sr. Jerson Kelman é engenheiro civil com especialização em hidráulica pela Escola de Engenharia da UFRJ, mestre em engenharia civil pela COPPE-UFRJ e Ph.D em hidrologia e recursos hídricos por Colorado 
State University. É membro do Conselho de Administração da Iguá Saneamento S.A., membro do Conselho Consultivo da Febraban e do Conselho Curador da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento 
Sustentável - FBDS. Foi diretor-presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (2015-2018), interventor na Empresa Energética de Mato Grosso do Sul - ENERSUL (2012-
2014), presidente do Grupo Light (2010-2012), diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (2005-2008), diretor-presidente da Agência Nacional de Águas - ANA (2001- 2004). O Conselheiro 
declarou, para todos os fins de direito, que nos últimos cinco anos não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação em processo administrativo perante a CVM e nenhuma 
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou comercial. É membro independente nos 
termos do Regulamento do Novo Mercado. Declara, adicionalmente, que é considerado pessoa exposta politicamente, conforme regulamentação aplicável. Para mais informações a respeito dos critérios de 
independência adotados, vide item 12.12 deste Formulário de Referência.

Renato Antonio Secondo Mazzola  -  264.834.068-86

O Sr. Renato Antônio Secondo Mazzola é sócio do Grupo BTG Pactual e atualmente é responsável pela área de Infraestrutura e Private Equity, tendo se juntado ao Grupo BTG Pactual em junho de 2011. O Sr. 
Renato possui longa experiência no mercado financeiro e foi gestor de investimentos em diversas companhias de infraestrutura nos setores de (i) transporte & logística, (ii) águas, (iii) energia e (iv) 
telecomunicações. Antes de se juntar ao Grupo BTG Pactual, o Sr. Renato passou 5 anos como gestor de investimentos sênior no Banco de Desenvolvimento Interamericano (BID), na divisão de infraestrutura. 
Anteriormente, ele passou 5 anos no JP Morgan. Atualmente ocupa o cargo de conselheiro em diversas empresas ao redor do mundo. No Brasil atua como conselheiro das empresas: Sete Brasil Participações S.A., 
Tropicalia Transmissora de Energia S.A., A Body Tech S.A., CCR Participações S.A., Globenet Cabos Sumarinos S.A., Universo Online S.A., e AllPark Empreendimentos Participações e Serviços S.A. No Chile é 
conselheiro das empresas: Contrail Logística S.A. Latin America Power S.A., Infraestructura Interportuaria S.A., Trenes Continetales S.A., Sociedade Concessionaria Autopista S.A., Sociedade Concessionaria 
Melipilla S.A., Ruta de los Ríos Sociedade Concessariona S.a. e Sociedaded Concessariona Valles del Desierto S.A., Na Espanha atua como conselheiro nas empresas Tunels de Barcelona I CADI CGC S.A., ATLL 
Concessarionária de La Generalitat de Catalunya e Na Bolívia é conselheiro na empresa Trenes Continentales S.A. É formado em economia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), com MBA em mercado 
de capitais pela Universidade de São Paulo (USP) e pós-graduação em relações internacionais pela The Fletcher School (Tufts University). Com exceção do Banco BTG Pactual, que atualmente detém mais de 5% 
das ações ordinárias da Companhia, as empresas mencionadas não integram o grupo econômico da Companhia, nem são controladas por acionista da Companhia que detenha participação direta ou indireta igual 
a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia. O Conselheiro declarou, para todos os fins de direito, que nos últimos 5 anos não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação 
criminal, nenhuma condenação em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para 
prática de qualquer atividade profissional ou comercial. É membro independente nos termos do Regulamento do Novo Mercado. Declara, adicionalmente, que não é considerado pessoa exposta politicamente, 
conforme regulamentação aplicável. Para mais informações a respeito dos critérios de independência adotados, vide item 12.12 deste Formulário de Referência.
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Marcelo Pereira Lopes de Medeiros  -  022.725.508-94

O Sr. Marcelo Pereira Lopes de Medeiros é formado em Engenharia Civil. Ao longo de sua carreira profissional, atuou e atua como (i) conselheiro na Parnaíba Gás Natural S.A. (setor de óleo e gás); (ii) conselheiro, 
desde 2016, na Cia. Hering (setor de comércio e varejo); (iii) conselheiro na Technos S.A., desde 2008 (setor de comércio e varejo); (iv) conselheiro na Springs Global S.A., desde 2007 (setor têxtil); (v) conselheiro, 
desde 2008, na RB Capital S.A. (setor financeiro); (vi) conselheiro, de 2007 a 2011, na Brazil Trade Shows Partners S.A. (setor de investimentos); (vii) conselheiro, de 2008 a 2015, na Damásio Educacional S.A. 
(setor de educação); (viii) conselheiro e Sócio-Diretor, desde 2011, na Cambuhy Investimentos Ltda. (setor de gestão de recursos); (ix) conselheiro, desde 2006, na DLJSAP/Victoria Capital Partner (setor de private 
equity); (x) conselheiro, desde 2003, na Lanx Capital (setor de gestão de recursos); (xi) conselheiro, de 1998 a 2003, no Credit Suisse Group (setor financeiro); (xii) conselheiro, de 1991 a 1997, no Banco de 
Investimentos Garantia (setor financeiro); e (xiii) conselheiro, de 1986 a 1991, no Banco Capitaltec S.A (setor financeiro). Exceto pela Parnaíba Gás Natural S.A., que era empresa controlada da Companhia, e da 
Cambuhy Investimentos Ltda., que é gestora do Cambuhy I Fundo de Investimento em Participações, acionista atualmente titular de mais de 5% das ações ordinárias da Companhia, tais empresas não integram o 
grupo econômico da Eneva, nem são controladas por acionista da Companhia que detenha participação direta ou indireta igual a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia. O 
Conselheiro declarou, para todos os fins de direito, que nos últimos 5 anos não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação em processo administrativo perante a CVM e 
nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou comercial. É membro 
independente nos termos do Regulamento do Novo Mercado. Declara, adicionalmente, que não é considerado pessoa exposta politicamente, conforme regulamentação aplicável. Para mais informações a respeito 
dos critérios de independência adotados, vide item 12.12 deste Formulário de Referência.

Tipo de Condenação Descrição da Condenação

Marcelo Pereira Lopes de Medeiros  -  022.725.508-94

N/A

Lavinia Hollanda  -  258.505.278-85

N/A

José Aurelio Drummond Jr.  -  089.144.598-61

José Aurelio Drummond Jr.  -  089.144.598-61

N/A

Jerson Kelman  -  155.082.937-87

N/A

Renato Antonio Secondo Mazzola  -  264.834.068-86

Renato Antonio Secondo Mazzola  -  264.834.068-86

N/A

Antonio Emygdio de Barros  -  229.628.278-45

N/A

Ricardo Baldin  -  163.678.040-72

N/A

Guilherme Bottura  -  278.422.008-74

Guilherme Bottura  -  278.422.008-74

N/A

Felipe Gottlieb  -  113.305.947-38

Felipe Gottlieb  -  113.305.947-38

N/A
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Não há existência de relações conjugais, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: (a) administradores do 
emissor; (b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor; (c) (i) 
administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor; 
e (d) (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a 
administradores do emissor, controladas e controladores
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Não há existência de relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos últimos 3 exercícios 
sociais entre (i) administradores do emissor, (ii) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia, com 
exceção daquelas em que a Companhia detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social, (iii) controlador 
direto ou indireto do emissor, e (iv) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua 
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e 
controladas, controladores e outros
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores

 

 

 
 
A Companhia possui apólice de seguro de responsabilidade civil para seus Administradores (Membros do 
Conselho de Administração, Diretoria e Comitês) e membros do Conselho Fiscal, se instalado, emitidas por 
renomadas seguradoras, que têm por objetivo garantir o pagamento de prejuízos financeiros decorrentes 
de reclamações feitas contra os segurados, em virtude de atos danosos pelos quais sejam responsabilizados, 
desde que os mesmos tenham agido dentro de sua capacidade de gestor. O prêmio da referida apólice é de 
R$ 773 mil e o limite máximo de garantia de R$ 200 milhões, sendo este considerado pela administração 
como suficiente para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da atividade da Companhia.  
 
Abaixo, segue breve sumário das condições do Seguro de Responsabilidade Civil Geral de Administradores 
da Companhia vigente (Directors & Officers Liability Insurance):   
 
• Apólice: 087372018010310001647 
• Vigência: 30/08/2018 a 28/02/2020  
• Seguradora: AIG 
• Riscos Cobertos: Proteção ao patrimônio pessoal dos administradores, caso estes venham a ser 
responsabilizados por atos danosos causados a terceiros. Garantir o pagamento de prejuízos financeiros 
decorrentes de reclamações feitas contra os segurados, em virtude de atos danosos pelos quais sejam 
responsabilizados, desde que os mesmos tenham agido dentro de sua capacidade de gestor. 
• Importância Segurada: R$ 200.000.000,00 (Limite Máximo) 
• Custo total do seguro: R$ 773 mil (Prêmio) 
 

PÁGINA: 329 de 464

Formulário de Referência - 2019 - ENEVA S.A Versão : 11



12.12 - Outras informações relevantes 

 

 
 
Na data deste Formulário de Referência, ressalta-se que a Companhia não possui Conselho Fiscal instalado. 
 
Informações adicionais ao item 12.5  
 

Critério utilizado pelo emissor para determinar a independência Letra (k) do item 12.5 da 
ICVM 480 

 
A Emissora informa que para determinar a independência do Conselheiro utiliza o critério expresso no 
Regulamento de Listagem do Novo Mercado.  
 
Os membros independentes indicados nesta proposta apresentaram à Companhia declaração própria, 
assinada, atestando o seu enquadramento em relação aos critérios de independência estabelecidos no 
Regulamento do Novo Mercado, atestando cada um individualmente, que: 
 
(i) não é acionista controlador direto ou indireto da Companhia; 
 
(ii) não é afim até segundo grau do acionista controlador, de administrador da Companhia ou de 
administrador do acionista controlador da Companhia; 
 
(iii) não é cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até segundo grau do acionista 
controlador, de administrador da Companhia ou de administrador do acionista controlador da Companhia;  
 
(iv) não tem seu exercício de voto nas reuniões do conselho de administração vinculado por acordo de 
acionistas que tenha por objeto matérias relacionadas à Companhia;  
 
(v) não foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia ou do seu acionista 
controlador;  
 
(vi) não foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor de sociedades coligadas, controladas ou 
sob controle comum com a Companhia;  
 
(vii) não tem relações comerciais com a Companhia, o seu acionista controlador ou sociedades 
coligadas, controladas ou sob controle comum com a Companhia;  
 
(viii) não ocupa cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a Companhia ou 
com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na condução das atividades da referida sociedade 
ou entidade; e 
 
(ix) não recebe outra remuneração da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades coligadas, 
controladas ou sob controle comum além daquela relativa à atuação como membro do conselho de 
administração ou de comitês da Companhia, de seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas, 
controladas ou sob controle comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação no capital 
social da Companhia e benefícios advindos de planos de previdência complementar. 
 
Informações sobre o Responsável pela Auditoria Interna  
 
Em complemento às informações inderidas no item 12.5 deste Formulário de Referência e por limitações do 
sistema EmpresasNet, seguem abaixo dados do responsável pela área de auditoria interna da Companhia: 
 

Nome Alexandre da Silva Pimentel 
CPF 622.706.057-72  
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12.12 - Outras informações relevantes 

 

Idade 56 
Profissão Contador 
Cargo ocupado Gerente Geral de Auditoria Interna 
Data contratação 02/08/2013 
Prazo  Indeterminado 
Outros cargos/funções exercidas no 
emissor 
 

N/A 

Experiência Profissional   Mais de 30 anos de carreira, incluindo 23 anos 
em posições gerenciais e 10 anos de 
experiência internacional em empresas 
multinacionais. 

 Vivência internacional obtida durante 
aproximadamente 3 anos de residência e 
trabalho na Suíça, bem como através de 
auditorias e atividades profissionais na Europa, 
Ásia e Américas  

 Histórico profissional nos últimos 8 anos: 
- Agosto de 2013 – Presente / Eneva S.A. 
 Segmento: Energia / Óleo e Gás 
 Cargo: Gerente de Auditoria Interna 
- Agosto de 2010 a Julho de 2013 / Grupo 
EBX  
 Segmento: Energia, Mineração, Óleo e Gás,  
 Construção Naval, Logística, Serviços  
 Cargo: Gerente Geral de Auditoria Interna 

 Foco no gerenciamento de riscos, 
identificação de oportunidades de melhoria 
e fortalecimento do ambiente de controles 
internos. 

 Ampla experiência em implantação, 
reorganização e gestão de departamentos 
de auditoria interna e de controles internos. 

 Experiência em processos de prevenção e 
apuração de fraudes, não conformidades 
e/ou irregularidades. 

 O Sr. Alexandre, declarou para todos os fins 
de direito, que nos últimos 5 anos não 
esteve sujeito aos efeitos de nenhuma 
condenação criminal, nenhuma condenação 
em processo administrativo perante a CVM 
e nenhuma condenação transitada em 
julgado, na esfera judicial ou administrativa, 
que tivesse por efeito a suspensão ou 
inabilitação para prática de qualquer 
atividade profissional ou comercial. 

 

Outras Informações Relevantes 

A Companhia esclarece que a assembleia geral ordinária dos acionistas da Companhia que elegerá os novos 
membros do Conselho de Administração da Companhia está programada para ocorrer em 29 de abril de 
2019. Sendo assim, todas as informações inseridas neste Formulário de Referência a respeito dos membros 
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de referido órgão estão sujeitas a alterações decorrentes da eleição de novos conselheiros, conforme se der 
a deliberação dos acionistas da Companhia em mencionada assembleia geral ordinária. 
 
Exceto pelos treinamentos descritos no item 5.1(c), os quais também foram ministrados aos Diretores, a 
Companhia não adota nenhum outro programa de treinamento de membros do Conselho de Administração, 
dos Comitês, da Diretoria e do Conselho Fiscal.  
 
Para informações acerca do treinamento de empregados sobre o Código de Ética e Conduta, vide o item 
5.1(c) deste Formulário de Referência. 
 
De acordo com o Estatuto Social da Companhia, as pautas das reuniões do Conselho de Administração são 
disponibilizadas para os conselheiros com três dias úteis de antecedência da data da reunião. 
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(a) Objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de 

remuneração foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da 

aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde 

o documento pode ser consultado 

 

A política de remuneração de administradores adotada pela Companhia está expressa na Política de 

Remuneração revisada pelo Conselho de Administração em 31 de janeiro de 2019 (“Política de 

Remuneração”). 

 

A Política de Remuneração estabelece a remuneração com base nas responsabilidades e atribuições dos 

cargos, tendo por objetivo propiciar uma remuneração competitiva com o mercado, atraindo e retendo 

profissionais altamente qualificados, além de alinhar os interesses da Diretoria Estatutária e do Conselho de 

Administração (em conjunto, “Administradores”)com os da Companhia e dos seus acionistas, estimulando a 

cultura empreendedora e orientada para resultados.  

 

A remuneração de todos os colaboradores da Companhia, inclusive dos Administradores, poderá 

compreender: (i) remuneração fixa mensal, (ii) remuneração variável e (iii) incentivos baseados em ações 

de emissão da Companhia. 

 

(b) composição da remuneração 

  

(i) descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles 

 
A remuneração dos Administradores, dos membros do Conselho Fiscal, quando instalado, e da Diretoria Não 

Estatutária da Companhia (em conjunto, “Administração”) é composta, conforme o caso, por (i) uma 

remuneração fixa, que poderá, conforme o caso, incluir benefícios diretos ou indiretos; e (ii) uma parcela 

variável atrelada ao cumprimento de metas. Cada órgão terá a composição de sua remuneração conforme 

descrito nos itens abaixo. 

 

Todos esses elementos da remuneração têm como objetivo promover o desempenho das equipes, além de 

atrair e reter profissionais de grande qualificação na Administração da Companhia. 

 

Adicionalmente à remuneração acima referida, em alguns casos, se e desde que aprovados pelo Conselho 

de Administração, os membros da Administração podem ser elegíveis ao recebimento de outorga de opções 

de compra ou subscrição de ações de emissão da Companhia (“Opções”), as quais conferem ao seu detentor 

o direito, e não a obrigação, de subscrever ações de emissão da Companhia a um preço fixado num 

determinado período de tempo. Na visão da Companhia, trata-se de instrumento que, de um lado, envolve 

risco, mas de outro, permite o alinhamento de interesses da Administração aos de seus acionistas no médio 

e longo prazo. 

 

Além de Opções, os Administradores podem receber também unidades de performance restritas no âmbito 

do Plano de Incentivo de Remuneração de Longo Prazo Baseado em Ações (“Units”), que podem, mediante 

o cumprimento de determinadas condições, resultar na entrega de ações ordinárias, nominativas, escriturais 

e sem valor nominal de emissão da Companhia, visando assegurar competitividade da remuneração 

praticada pela Companhia, garantir alinhamento de intetesses dos Administradores com o dos acionistas, 
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maximizar o nível de comprometimento e geração de resultados sustentáveis e atrair e reter seus 

Administradores. 

 

Conselho de Administração 

 

Remuneração Fixa 

 

Pró-labore. Os membros do Conselho de Administração fazem jus a uma remuneração fixa mensal 

(honorários), a qual tem por objetivo reconhecer e refletir o valor do cargo internamente e externamente, 

dentro do escopo de responsabilidade atribuído ao Conselho de Administração da Companhia. O valor anual 

global da remuneração dos administradores, compreendendo os membros do Conselho de Administração, 

da Diretoria Estatutária e dos membros do Conselho Fiscal, é fixado na Assembleia Geral Ordinária e 

distribuído pelo Conselho de Administração. 

 

Os membros do Conselho de Administração podem receber Remuneração Fixa diferente devido a i) políticas 

internas dos acionistas que representam; e ii) tempo dedicado às atividades do Conselho de Administração.  

 

Benefícios Diretos e Indiretos. Os membros do Conselho de Administração não fazem jus a benefícios diretos 

ou indiretos. 

 

Participação em Comitês. Os membros do Conselho de Administração não fazem jus à remuneração por 

participação em comitês. 

 

Remuneração Variável e Opções 

 

Remuneração Variável. Os membros do Conselho de Administração não fazem jus a remuneração variável. 

 

Programa de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações. O Programa de Outorga de Opção de 

Compra ou Subscrição de Ações (“Programa de Outorga de Opções”) é extensível aos membros do Conselho 

de Administração da Companhia. Para mais informações sobre o Programa de Outorga de Opção da 

Companhia, vide item 13.4 deste Formulário de Referência. 

 

Benefícios Pós-Emprego 

 

Os membros do Conselho de Administração não fazem jus a benefícios pós-emprego. 

 

Benefícios Motivados pela Cessação do Exercício do Cargo 

 

Os membros do Conselho de Administração não fazem jus a benefícios motivados pela cessação do exercício 

do cargo. 

 

Diretoria Estatutária e Não Estatutária 

 

Remuneração Fixa 
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Pró-labore ou Salário. Os membros da Diretoria Estatutária e Não Estatutária fazem jus a uma remuneração 

fixa mensal (honorários), a qual é definida de acordo com a responsabilidade de cada cargo e em linha com 

as melhores práticas do mercado.  

 

Benefícios. A remuneração acima destacada poderá, conforme o caso, ser complementada por benefícios 

diretos ou indiretos, quais sejam: assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, seguro de 

vida complementar, previdência privada, vale refeição e vale alimentação.  

 

A remuneração fixa tem como objetivo remunerar a atuação de cada diretor de acordo com o seu escopo 

de atuação e senioridade. 

 

Participação em Comitês. Os Diretores Estatutários não fazem jus à remuneração por participação em 

comitês. 

 

Remuneração Variável, Opções e Units 

 

Remuneração Variável  

 

A remuneração variável de curto prazo das Diretorias Estatutária e Não Estatutária é composta por montante 

anual baseado no atingimento de metas da Companhia. Tem como objetivo remunerar os resultados 

atingidos pelos Diretores Estatutários e Não Estatutários (em conjunto, “Diretores”) de acordo com seu 

desempenho e retorno para a Companhia. 

 

A remuneração variável de curto prazo consiste no pagamento de bônus e/ou no pagamento de participação 

nos resultados – PLR. Os membros da Diretoria Estatutária e Não Estatutária não fazem jus à remuneração 

por participações em reuniões e comissões. 

 

Programa de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações (Units) 

 
A existência de Programa de Outorga de Opção visa alinhar os interesses de longo prazo da Companhia e 

seus acionistas com os interesses dos Diretores. Tendo em vista a estrutura das informações requeridas no 

âmbito deste item 13, e para fins meramente informativos, serão incluídas ao longo desse item disposições 

sobre o Programa de Outorga de Opção, o qual foi aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da 

Companhia realizada em 2 de agosto de 2016. 

 

O Programa de Outorga de Opção apresenta como finalidades, dentre outras, incentivar seus Diretores a 

conduzir com êxito os negócios da Companhia, estimulando a cultura empreendedora e orientada para 

resultados, alinhando os interesses dos Diretores da Companhia com os dos seus acionistas. 

 

Para mais informações sobre o Programa de Outorga de Opção, vide item 13.4 deste Formulário de 

Referência. 

 

Plano de Incentivo de Remuneração de Longo Prazo Baseado em Ações  

 

O objetivo do Plano de Incentivo de Remuneração de Longo Prazo Baseado em Ações da Companhia é 

conceder aos Diretores e determinados empregados da Companhia e de suas sociedades controladas diretas 
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ou indiretas, a oportunidade de se tornarem acionistas da Companhia e, com isso, (i) assegurar a 

competitividade dos níveis de remuneração total praticados pela Companhia; (ii) garantir um maior 

alinhamento dos interesses dos beneficiários com os interesses dos acionistas; (iii) maximizar os níveis de 

comprometimento com a geração de resultados sustentáveis; bem como (iv) possibilitar à Companhia atrair 

e manter vinculados a ela, Diretores e empregados. Para os fins deste item 13, serão incluídas ao longo 

desse item disposições sobre o Plano de Incentivo de Remuneração de Longo Prazo Baseado em Ações 

(“Plano de Incentivo”), o qual foi aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 

27 de março de 2018. 

 

Para mais informações sobre o Plano de Incentivo, vide item 13.4 deste Formulário de Referência. 

 

Benefícios Pós-Emprego 

 

Os membros da Diretoria Estatutária têm obrigação de não-concorrência estabelecida em seus respectivos 

contratos de prestação de serviços como executivos, razão pela qual é previsto o pagamento da última 

remuneração mensal vigente por cada mês que o respectivo membro da Diretoria Estatutária tenha 

observado a obrigação de não-concorrência, limitado a 6 (seis) meses. Por igual período, serão mantidos os 

benefícios de assistência médica e odontológica, bem como o seguro de vida, em condições idênticas àquelas 

vigentes no mês que anteceder o término do contrato em questão.  

 

Os membros da Diretoria Não Estatutária não fazem jus a benefícios pós-emprego. 

 

Benefícios Motivados pela Cessação do Exercício do Cargo 

 

Os Diretores não fazem jus a benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo. 

 

Conselho Fiscal 

 

Remuneração Fixa 

 

Pró-labore. O Conselho Fiscal da Companhia não tem caráter permanente, assim os membros titulares do 

Conselho Fiscal, quando instalado, serão remunerados por um pagamento fixo mensal (honorários) 

equivalente a 10% (dez por cento) da média atribuída à Diretoria Estatutária, nos termos da Lei nº 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), não computados os 

benefícios, verbas de representação e participação nos lucros. Os membros do Conselho Fiscal também têm 

direito a reembolso das despesas de locomoção e estadia necessárias ao desempenho das suas funções. Os 

membros suplentes somente são remunerados nos casos em que exerçam a titularidade em virtude de 

vacância, impedimento ou ausência do respectivo membro titular. A remuneração fixa contratada tem como 

objetivo remunerar os serviços de cada conselheiro, dentro do escopo de responsabilidade atribuído ao 

Conselho Fiscal da Companhia. 

 

Benefícios Diretos e Indiretos. Os membros do Conselho Fiscal não fazem jus a benefícios diretos e indiretos. 

 

Participação em Comitês. Os membros do Conselho Fiscal não fazem jus à remuneração por participação 

em comitês. 
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Remuneração Variável 

 

Os membros do Conselho Fiscal não fazem jus à remuneração variável, incluindo bônus, participação nos 

lucros e resultados, remuneração por participações em reuniões, e comissões. 

 

Benefícios Pós-Emprego 

 

Os membros do Conselho Fiscal não fazem jus a benefícios pós-emprego. 

 

Benefícios Motivados pela Cessação do Exercício do Cargo 

 

Os membros do Conselho Fiscal não fazem jus a benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo. 

 

Remuneração Baseada em Ações 

 

Os membros do Conselho Fiscal não fazem jus à remuneração baseada em ações. 

 

Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração 

 

A Companhia possui um Comitê de Auditoria criado pelo Conselho de Administração em 10 de agosto de 

2016, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, e um Comitê Financeiro, criado pelo 

Conselho de Administração em 10 de maio de 2017 (em conjunto, “Comitês de Assessoramento”). Esses 

comitês são órgãos não estatutários de assessoramento do Conselho de Administração com relação a 

determinadas questões, inclusive relativas à gestão de riscos.  

 

Remuneração Fixa 

 

Pró-labore. Os membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração não recebem 

remuneração.  

 

Benefícios Diretos e Indiretos. Os membros dos Comitês de Assessoramento não fazem jus a benefícios 

diretos e indiretos. 

 

Remuneração Variável 

 

Os membros dos Comitês de Assessoramento não fazem jus a bônus, participação nos lucros resultados, 

remuneração por participação em reuniões e comissões. 

 

Benefícios Pós-Emprego 

 

Os membros dos Comitês de Assessoramento não fazem jus a benefícios pós-emprego. 

 

Benefícios Motivados pela Cessação do Exercício do Cargo 

 

Os membros dos Comitês de Assessoramento não fazem jus a benefícios motivados pela cessação do 

exercício do cargo. 
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Remuneração Baseada em Ações 

 

Os membros dos Comitês de Assessoramento não fazem jus à remuneração baseada em ações  

 

(ii) em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na 

remuneração total 

 

A proporção de cada elemento na remuneração total nos últimos três exercícios sociais foi a seguinte: 

 

Proporção de cada elemento na remuneração total do Exercício Social encerrado em 

31/12/2018 - Valores Anuais 

Composição da 

Remuneração 

Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 

Diretoria 

Não 

Estatutária 

Comitês  

Remuneração 

Fixa Mensal 

     

Salário ou pró-

labore 
77% 34% - 37% - 

Benefícios Diretos 

ou Indiretos 
- 4% - 4% - 

Participação em 

comitês 

- - - - - 

Outros (1) 15% 8% - 15% - 

Remuneração 

Variável 
  

   

Bônus - 5% - 6% - 

Participação nos 

Resultados 

- 33% - 33% - 

Participações em 

Reuniões 

- - - - - 

Comissões - - - - - 

Outros (2) - - - - - 

Benefícios Pós-

Emprego 

- - - - - 

Cessação do 

Exercício do 

Cargo 

- - - - - 

Remuneração 

Baseada em 

Ações 

7% 17% - 4% - 

TOTAL 100,0% 100,0% - 100,0% - 

¹Pagamentos relativos aos encargos sociais de responsabilidade da Companhia-INSS. 
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Proporção de cada elemento na remuneração total do Exercício Social encerrado em 

31/12/2017 - Valores Anuais 

Composição da 

Remuneração 

Conselho de 

Administraçã

o 

Diretoria 

Estatutária 

Conselh

o Fiscal 

Diretoria 

Não 

Estatutária 

Comitês  

Remuneração Fixa 

Mensal 

     

Salário ou pró-labore 76% 24% - 41% - 

Benefícios Diretos ou 

Indiretos 
- 2% - 5% - 

Participação em comitês - - - - - 

Outros (1) 15% 5% - 15% - 

Remuneração Variável      

Bônus - 36% - - - 

Participação nos 

Resultados 

- 29% - 38% - 

Participações em 

Reuniões 

- - - - - 

Comissões - - - - - 

Outros (2) - - - - - 

Benefícios Pós-

Emprego 

- - - - - 

Cessação do Exercício 

do Cargo 

- - - - - 

Remuneração Baseada 

em Ações 

8% 
 

- - - 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,00% 

2Pagamentos relativos aos encargos sociais de responsabilidade da Companhia-INSS. 

 

Proporção de cada elemento na remuneração total do Exercício Social encerrado em 

31/12/2016 - Valores Anuais 

Composição da 

Remuneração 

Conselho de 

Administraçã

o(1) 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 

Diretoria 

Não 

Estatutária 

Comitês  

Remuneração Fixa 

Mensal 

     

Salário ou pró-labore 80,8% 79,8% 83,3% - - 

Benefícios Diretos ou 

Indiretos 
3,0% 3,7% - - - 

Participação em comitês - - - - - 

Outros (2) 16,2%  16,5%  16,7% - - 

Remuneração Variável      

Bônus - - - - - 
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Proporção de cada elemento na remuneração total do Exercício Social encerrado em 

31/12/2016 - Valores Anuais 

Participação nos 

Resultados 

- - - - - 

Participações em 

Reuniões 

- - - - - 

Comissões - - - - - 

Outros (2) - - - - - 

Benefícios Pós-

Emprego 

- - - - - 

Cessação do Exercício 

do Cargo 

- - - - - 

Remuneração Baseada 

em Ações 

- - - - - 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 0,00% 0,00% 

(1) Em 09 de dezembro de 2014, o então Diretor Presidente da Companhia renunciou ao cargo, tendo sido eleito 

em 30 de dezembro de 2014 para o cargo de membro do Conselho de Administração (cargo que ocupou até 13 

de janeiro de 2016), mantendo os benefícios a que fazia jus anteriormente, tendo, assim, um pacote de 

remuneração diferente dos demais conselheiros. 
(2) Pagamentos relativos aos encargos sociais de responsabilidade da Companhia-INSS. 

 

(iii) metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração 

 

O cálculo da remuneração dos Diretores é definido utilizando-se como referência as práticas do mercado 

levando-se em consideração práticas de empresas do mesmo setor, assim como empresas de porte e 

características similares à Companhia e referências internas, que são reavaliadas periodicamente. No caso 

dos Diretores, o cálculo da remuneração também se baseia na meritocracia, sempre se observando a 

competitividade externa. 

 

A metodologia de reajuste específico para cada um dos componentes da remuneração da Diretoria 

Estatutária, Não Estatutária e demais colaboradores leva em conta pesquisas de mercado e benchmarking 

com empresas do setor. As pesquisas de mercado são encomendadas a empresas especializadas, sendo o 

referido trabalho supervisionado pela área de Recursos Humanos da Companhia. 

 

(iv) razões que justificam a composição da remuneração 

 

A composição da remuneração visa refletir a responsabilidade do cargo, sempre mantendo a competitividade 

com o mercado. A Companhia busca incentivar a melhoria da gestão, atração e retenção dos colaboradores, 

assim como o alinhamento com os interesses dos acionistas através do compartilhamento de riscos nos 

incentivos de longo prazo. Para os Diretores pratica-se a utilização de componentes de remuneração 

variados e a fixação de relevante parcela da remuneração por meio de remuneração variável atrelada a 

metas. Por outro lado, para os membros do Conselho de Administração, a maior parcela da remuneração 

se dá por meio de remuneração fixa conforme demonstrado nas tabelas acima. 

 

(v) a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato 
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A Companhia possuía um membro do Conselho de Administração indicado pela acionista Uniper e que não 

percebia nenhuma remuneração pela Companhia, em razão de políticas internas do acionista. A quantidade 

de membros que não receberam remuneração no exercício social de 2018 está demonstrada na tabela a 

seguir:  

 

Existência de membros 

não remunerados pelo 

emissor no Exercício Social 

encerrado em 31/12/2018 

Conselho de 

Administraçã

o 

Diretoria 

Estatutári

a 

Comitês 
Conselho 

Fiscal 

Diretoria 

Não 

Estatutári

a 

Quantidade de membros 0,32 0 0 0 0 

 

(c) Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na 

determinação de cada elemento da remuneração 

 

Para a determinação da remuneração fixa e variável dos Diretores, a Companhia utiliza estudos de mercado 

como referência, considerando também a meritocracia, assim como o atingimento de metas da Companhia, 

as quais são fixadas anualmente. 

 

No que se refere à remuneração fixa e aos benefícios, não são levados em conta indicadores de desempenho 

para sua determinação. Tais elementos de remuneração estão atrelados aos cargos exercidos, e no caso 

específico da remuneração fixa, também é considerada a qualificação do profissional para o exercício da 

função. 

 

Os principais indicadores de desempenho considerados para fixação da remuneração variável consistem em 

(i) indicadores financeiros, tais como EBITDA e Free Cash Flow, e (ii) indicadores operacionais de 

produtividade e de sustentabilidade. 

 

(d) Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de 

desempenho 

 

A remuneração é fixada a partir de estudos de mercado para definição de valores e leva em consideração 

as responsabilidades, o tempo dedicado às funções, a competência e reputação profissional. A remuneração 

variável é fixada considerando o atingimento de metas corporativas da Companhia, as metas individuais do 

executivo, bem como o tempo de trabalho na Companhia pelo referido executivo.  

 

(e) Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, 

médio e longo prazo 

 

A remuneração fixa e variável visa estimular, em conjunto com a remuneração baseada em ações, a melhor 

gestão, atratividade e retenção dos membros da Administração, buscando ganhos pelo comprometimento 

com os resultados de curto e médio prazo. Além disso, os planos de remuneração baseados em ações 

conferem aos seus beneficiários a possibilidade de se tornarem acionistas da Companhia, estimulando-os a 

trabalhar na otimização de todos os aspectos que possam valorizar a Companhia de modo sustentável no 

longo prazo. 
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

 

 

(f) Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores 

diretos ou indiretos 

 

Os Administradores da Companhia, quando eleitos como administradores de qualquer uma das subsidiárias 

da Companhia, poderão ser elegíveis ao recebimento de remuneração fixa mensal (honorários) e/ou 

variável, o que irá variar conforme a função que desempenhem nessas empresas.  

 

Entre 03 outubro e 31 de dezembro de 2016, 3 (três) membros da Diretoria Estatutária da Companhia 

tiveram sua remuneração pelo exercício do cargo na Companhia (incluindo, a remuneração fixa, 

remuneração variável e remuneração por ações) integralmente arcada pela Parnaíba Gás Natural S.A., 

controlada da Companhia. O valor total da remuneração correspondente ao período acima destacado foi de 

R$1.077.933,80.  

 

Entre 01 de janeiro e 28 de fevereiro de 2017, 1 (um) membro da Diretoria Estatutária da Companhia teve 

sua remuneração pelo exercício do cargo na Companhia (incluindo, a remuneração fixa, remuneração 

variável e remuneração por ações) integralmente arcada pela Parnaíba Gás Natural S.A., controlada da 

Companhia. O valor total da remuneração correspondente ao período acima destacado foi de R$ 936.848,00.  

 

A remuneração recebida pelos administradores da Companhia e pagas por sociedades vinculadas à 

Companhia foi devidamente informada no item 13.15 deste Formulário de Referência.  

 

(g) Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de 

determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor 

 

Conforme previsto no item 13.2, foi realizado no dia 21 de fevereiro de 2017, o pagamento de bônus 

extraordinário a executivos da Companhia, o qual foi devidamente aprovado pelo Conselho de 

Administração, em reconhecimento aos esforços empenhados no bem-sucedido processo de integração da 

Companhia e da Parnaíba Gás Natural S.A. (sociedade que se tornou subsidiária integral da Companhia 

mediante aumento de capital social homologado em outubro de 2016). 

 

h. Práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a 

remuneração individual do conselho de administração e da diretoria, indicando:  

 

i. os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de que 

forma participam  

 

O Conselho de Administração da Companhia define a estratégia de remuneração dos administradores 

da Companhia, mediante avaliação do desempenho dos administradores e das melhores práticas de 

remuneração do mercado.  

 

ii.  critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se 

há a utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, 

os critérios de comparação e a abrangência desses estudos  
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

 

 

Com relação à metodologia utilizada para fixação da remuneração individual dos membros da 

Administração, a Companhia utiliza estudos para verificação das práticas de mercado, especialmente as 

praticadas pelas principais empresas do setor de energia, indústrias de base e mercado em geral. 

 

iii.  com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da 

política de remuneração do emissor 

 

O Conselho de Administração avalia anualmente a adequação da prática utilizada para definição da 

remuneração individual dos membros da Administração, no tocante à sua metodologia, práticas e 

procedimentos adotados para tanto. 
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Remuneração variável

Bônus 0,00 689.610,00 0,00 689.610,00

Outros 575.200,00 1.268.815,00 0,00 1.844.015,00

Pós-emprego 0,00 21.795,00 0,00 21.795,00

Participação de resultados 0,00 5.930.220,00 0,00 5.930.220,00

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00 0,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

151.390,00 1.400.025,00 0,00 1.551.415,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Contribuições para o INSS/FGTS. Contribuições para o 
INSS/FGTS

Observação 1. O número total de membros 
corresponde à estimativa da média 
anual do número de membros do 
referido órgão da administração 
apurado mensalmente, conforme 
disposto no Ofício Circular CVM/SEP 
No 03/19.



2. O número de membros 
remunerados corresponde à 
estimativa da média anual do 
número de membros do referido 
órgão da administração apurado 
mensalmente, aos quais serão 
atribuídas remunerações 
reconhecidas no resultado do 
exercício, conforme disposto no 
Ofício Circular CVM/SEP No 03/19.

1. O número total de membros 
corresponde à estimativa da 
média anual do número de 
membros do referido órgão da 
administração apurado 
mensalmente, conforme 
disposto no Ofício Circular 
CVM/SEP No 03/19.



2. O número de membros 
remunerados corresponde à 
estimativa da média anual do 
número de membros do referido 
órgão da administração apurado 
mensalmente, aos quais serão 
atribuídas remunerações 
reconhecidas no resultado do 
exercício, conforme disposto no 
Ofício Circular CVM/SEP No 
03/19.



3. O valor constante do campo 
“bônus” se refere ao pagamento 
da parcela da Remuneração 
Variável que conforme a Lei 
10.101/2000 não pode fazer 
parte de um programa de 
participação de lucros e 
resultados.

1. O número total de membros 
corresponde à estimativa da 
média anual do número de 
membros do referido órgão da 
administração apurado 
mensalmente, conforme 
disposto no Ofício Circular 
CVM/SEP No 03/19.



2. O número de membros 
remunerados corresponde à 
estimativa da média anual do 
número de membros do referido 
órgão da administração apurado 
mensalmente, aos quais foram 
atribuídas remunerações 
reconhecidas no resultado do 
exercício, conforme disposto no 
Ofício Circular CVM/SEP No 
03/19.

Nº total de membros 6,83 3,97 0,00 10,80

Salário ou pró-labore 2.876.000,00 5.536.710,00 0,00 8.412.710,00

Benefícios direto e indireto 0,00 591.104,00 0,00 591.104,00

Nº de membros remunerados 6,83 3,97 0,00 10,80

Remuneração fixa anual

Total da remuneração 3.602.590,00 15.438.279,00 0,00 19.040.870,00

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2019 - Valores Anuais
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Bônus 0,00 570.350,00 0,00 570.350,00

Participação de resultados 0,00 3.942.637,00 0,00 3.942.637,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Contribuições para o INSS/FGTS. Contribuições para o 
INSS/FGTS.

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 664.800,00 916.077,00 0,00 1.580.877,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

304.058,00 2.069.298,00 0,00 2.373.356,00

Nº total de membros 6,98 3,58 0,00 10,56

Remuneração variável

Nº de membros remunerados 6,67 3,58 0,00 10,25

Benefícios direto e indireto 0,00 431.640,00 0,00 431.640,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 3.324.000,00 4.013.852,00 0,00 7.337.852,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Observação 1. O número total de membros 
corresponde à média anual do 
número de membros do referido 
órgão da administração apurado 
mensalmente, conforme disposto no 
Ofício Circular CVM/SEP 03/19.



2. O número de membros 
remunerados corresponde à média 
anual do número de membros do 
referido órgão da administração 
apurado mensalmente, aos quais 
foram atribuídas remunerações 
reconhecidas no resultado do 
exercício, conforme disposto no 
Ofício Circular CVM/SEP 03/19.

1. O número total de membros 
corresponde à média anual do 
número de membros do referido 
órgão da administração apurado 
mensalmente, conforme 
disposto no Ofício Circular 
CVM/SEP 03/19.



2. O número de membros 
remunerados corresponde à 
média anual do número de 
membros do referido órgão da 
administração apurado 
mensalmente, aos quais foram 
atribuídas remunerações 
reconhecidas no resultado do 
exercício, conforme disposto no 
Ofício Circular CVM/SEP 03/19.



3. O valor constante do campo 
“bônus” se refere ao pagamento 
de bônus extraordinário a 
executivos da Companhia, o 
qual foi devidamente aprovado 
pelo Conselho de 
Administração, em 
reconhecimento aos esforços 
empenhados no bem-sucedido 
processo de integração da 
Companhia e da Parnaíba Gás 
Natural S.A. (sociedade que se 
tornou mediante aumento de 
capital social homologado em 
outubro de 2016, subsidiária 
integral da Companhia).

1. O número total de membros 
corresponde à média anual do 
número de membros do referido 
órgão da administração apurado 
mensalmente, conforme 
disposto no Ofício Circular 
CVM/SEP 03/19.



2. O Conselho Fiscal não foi 
instalado para o exercício social 
de 2017.



3. O número de membros 
remunerados corresponde à 
média anual do número de 
membros do referido órgão da 
administração apurado 
mensalmente, aos quais foram 
atribuídas remunerações 
reconhecidas no resultado do 
exercício, conforme disposto no 
Ofício Circular CVM/SEP 03/19.

Total da remuneração 4.292.858,00 11.943.855,00 0,00 16.236.713,00

Bônus 0,00 10.469.270,00 0,00 10.469.270,00

Participação de resultados 0,00 9.062.294,00 0,00 9.062.294,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Contribuições para o INSS. Contribuições para o INSS Não se aplica

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Não se aplica Não se aplica

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 605.400,00 1.407.616,00 0,00 2.013.016,00

Nº total de membros 8,00 3,94 0,00 11,94

Remuneração variável

Nº de membros remunerados 6,75 3,94 0,00 10,69

Benefícios direto e indireto 0,00 444.799,00 0,00 444.799,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 3.027.000,00 7.038.082,00 0,00 10.065.082,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Observação 1. O número total de membros 
corresponde à média anual do 
número de membros do referido 
órgão da administração apurado 
mensalmente, conforme disposto no 
Ofício Circular CVM/SEP 03/19.



2. O número de membros 
remunerados corresponde à média 
anual do número de membros do 
referido órgão da administração 
apurado mensalmente, aos quais 
foram atribuídas remunerações 
reconhecidas no resultado do 
exercício, conforme disposto no 
Ofício Circular CVM/SEP 03/19.

1. O número total de membros 
corresponde à média anual do 
número de membros do referido 
órgão da administração apurado 
mensalmente, conforme 
disposto no Ofício Circular 
CVM/SEP 03/19.



2. O número de membros 
remunerados corresponde à 
média anual do número de 
membros do referido órgão da 
administração apurado 
mensalmente, aos quais foram 
atribuídas remunerações 
reconhecidas no resultado do 
exercício, conforme disposto no 
Ofício Circular CVM/SEP 03/19.



3. O valor constante do campo 
“bônus” se refere ao pagamento 
de bônus extraordinário a 
executivos da Companhia, o 
qual foi devidamente aprovado 
pelo Conselho de 
Administração, em 
reconhecimento aos esforços 
empenhados no bem-sucedido 
processo de integração da 
Companhia e da Parnaíba Gás 
Natural S.A. (sociedade que se 
tornou mediante aumento de 
capital social homologado em 
outubro de 2016, subsidiária 
integral da Companhia).

1. O número total de membros 
corresponde à média anual do 
número de membros do referido 
órgão da administração apurado 
mensalmente, conforme 
disposto no Ofício Circular 
CVM/SEP 03/19.



2. O Conselho Fiscal não foi 
instalado para o exercício social 
de 2017.



3. O número de membros 
remunerados corresponde à 
média anual do número de 
membros do referido órgão da 
administração apurado 
mensalmente, aos quais foram 
atribuídas remunerações 
reconhecidas no resultado do 
exercício, conforme disposto no 
Ofício Circular CVM/SEP 03/19.

Baseada em ações (incluindo 
opções)

336.406,00 1.401.678,00 0,00 1.738.084,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Total da remuneração 3.968.806,00 29.823.739,00 0,00 33.792.544,00

Bônus 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Contribuições para o INSS Contribuições para o 
INSS/FGTS.

Contribuições para o 
INSS/FGTS.

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 852.480,00 1.211.799,07 30.400,00 2.094.679,07

Nº total de membros 5,68 2,00 1,00 8,68

Remuneração variável

Nº de membros remunerados 3,75 2,00 1,00 6,75

Benefícios direto e indireto 159.682,24 276.054,06 0,00 435.736,30

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 4.262.400,00 5.875.472,87 152.000,00 10.289.872,87

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2016 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00 0,00

Observação 1. O número total de membros 
corresponde à média anual do 
número de membros do referido 
órgão da administração apurado 
mensalmente, conforme disposto no 
Ofício Circular CVM/SEP No 03/19.





2. O número de membros 
remunerados corresponde à média 
anual do número de membros do 
referido órgão da administração 
apurado mensalmente, aos quais 
foram atribuídas remunerações 
reconhecidas no resultado do 
exercício, conforme disposto no 
Ofício Circular CVM/SEP No 03/19.

1. O número total de membros 
corresponde à média anual do 
número de membros do referido 
órgão da administração apurado 
mensalmente, conforme 
disposto no Ofício Circular 
CVM/SEP No 03/19.





2. O número de membros 
remunerados corresponde à 
média anual do número de 
membros do referido órgão da 
administração apurado 
mensalmente, aos quais foram 
atribuídas remunerações 
reconhecidas no resultado do 
exercício, conforme disposto no 
Ofício Circular CVM/SEP No 
03/19.

1. O número total de membros 
corresponde à média anual do 
número de membros do referido 
órgão da administração apurado 
mensalmente, conforme 
disposto no Ofício Circular 
CVM/SEP 03/19.



2. O campo "Número total de 
Membros” considera os 
membros titulares do Conselho 
Fiscal.



3. O número de membros 
remunerados corresponde à 
média anual do número de 
membros do referido órgão da 
administração apurado 
mensalmente, aos quais foram 
atribuídas remunerações 
reconhecidas no resultado do 
exercício, conforme disposto no 
Ofício Circular CVM/SEP No 
03/19.

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Não se aplica Não se aplica Não se aplica

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00

Total da remuneração 5.274.562,24 7.363.326,00 182.400,00 12.820.288,24
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

 

 

 

Remuneração variável prevista para o exercício social corrente (2019) 

  

Conselho de 

Administraçã

o 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 
Total 

Nº total de membros (1) 6,83 3,97   10,81 

Nº de membros remunerados (2) 6,83 3,97 - 10,81 

Bônus          

Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração 
- 0 - 0 

Valor máximo previsto no plano de 

remuneração  
- 844.236 - 844.236 

Valor previsto no plano de 

remuneração, caso as metas sejam 

atingidas(3)  

- 562.824 - 562.824 

Participação nos resultados          

Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração 
- 0 - 0 

Valor máximo previsto no plano de 

remuneração 
- 6.413.514 - 6.413.514 

Valor previsto no plano de 

remuneração, caso as metas sejam 

atingidas(3) 

- 4.275.676 - 4.275.676 

(1) O número total de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da 

administração apurado mensalmente apurado nos termos do item 13.2. 

(2) Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, a quem se espera ser atribuída 

remuneração variável a ser reconhecida no resultado do emissor no exercício. 

(3) O valor refere ao pagamento pelo atingimento das metas no alvo definido 

 

Remuneração variável - exercício social encerrado em 31/12/2018 - Valores Anuais 

  

Conselho de 

Administraçã

o 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 
Total 

Nº total de membros (1) 6,98 3,58   10,56 

Nº de membros remunerados (2) 6,67 3,58 - 10,24 

Bônus     

Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração 
- 0 - 0 

Valor máximo previsto no plano de 

remuneração  
- 599.332 - 599.332 

Valor previsto no plano de 

remuneração, caso as metas sejam 

atingidas  

- 399.554 - 399.554 

Valor efetivamente reconhecido no 

resultado do exercício social (3)  
- 570.350 - 570.350 
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

 

 

Participação nos resultados     

Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração 
- 0 - 0 

Valor máximo previsto no plano de 

remuneração 
- 4.150.308 - 4.150.308 

Valor previsto no plano de 

remuneração, caso as metas sejam 

atingidas 

- 2.766.872 - 2.766.872 

Valor efetivamente reconhecido no 

resultado do exercício social 
- 3.942.637 - 3.942.637 

 (1) O número total de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da 

administração apurado mensalmente apurado nos termos do item 13.2. 

(2) Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, a quem se espera ser atribuída 

remuneração variável a ser reconhecida no resultado do emissor no exercício,. 

(3) O valor refere ao pagamento pelo atingimento das metas no alvo definido 

 

Remuneração variável - exercício social encerrado em 31/12/2017 - Valores Anuais 

  

Conselho de 

Administraçã

o 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 
Total 

Nº total de membros (1) 8 3,94 - 11,94 

Nº de membros remunerados (2) 0 3,94 - 3,94 

Bônus     

Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração 

- 0 
- 

0 

Valor máximo previsto no plano de 

remuneração  

-  

1.464.239 
- 

 

1.464.239 

Valor previsto no plano de 

remuneração, caso as metas sejam 

atingidas  

- 976.159 

- 

976.159 

Valor efetivamente reconhecido no 

resultado do exercício social (3)  
- 10.469.270 - 10.469.270 

Participação nos resultados     

Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração 
- 0 - 0 

Valor máximo previsto no plano de 

remuneração 
- 9.537.755 - 9.537.755 

Valor previsto no plano de 

remuneração, caso as metas sejam 

atingidas 

- 6.358.503 - 6.358.503 

Valor efetivamente reconhecido no 

resultado do exercício social 
- 9.062.294 - 9.062.294 

(1) O número total de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da 

administração apurado mensalmente apurado nos termos do item 13.2. 

(2) Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, a quem foi atribuída remuneração 

variável reconhecida no resultado do emissor no exercício. 
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(3) Valor informado no campo “Bônus” refere-se ao valor que seria efetivamente pago no exercício de 2017 relativo 

às metas do exercício de 2016, e ao pagamento de bônus extraordinários em reconhecimento aos esforços 

empenhados no bem-sucedido processo de integração da Companhia e da Parnaíba Gás Natural S.A. (sociedade que 

se tornou mediante aumento de capital social homologado em outubro de 2016, subsidiária integral da Companhia).  

 

Remuneração variável - exercício social encerrado em 31/12/2016 - Valores Anuais 

  
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 
Total 

Nº total de membros (1) 5,68 2,00 1,00 8,68 

Nº de membros remunerados 
(2) 

0 2,00 1,00 3,00 

Bônus     

Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração 

- 
1.494.000,00 - 1.494.000,00 

Valor máximo previsto no plano de 

remuneração  

- 
4.482.000,00 - 4.482.000,00 

Valor previsto no plano de 

remuneração, caso as metas sejam 

atingidas  

- 

2.988.000,00 - 2.988.000,00 

Valor efetivamente reconhecido no 

resultado do exercício social (3)  
- - - - 

Participação nos resultados     

Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração 
-    

Valor máximo previsto no plano de 

remuneração 
-    

Valor previsto no plano de 

remuneração, caso as metas sejam 

atingidas 

-    

Valor efetivamente reconhecido no 

resultado do exercício social 
- - - - 

(1) O número total de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da 

administração apurado mensalmente apurado nos termos do item 13.2. 

(2) Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, a quem foi atribuída remuneração 

variável reconhecida no resultado do emissor no exercício,. 

(3) Valor informado no campo “Bônus” refere-se ao valor que seria efetivamente pago no exercício de 2016 relativo 

às metas do exercício de 2015. No entanto, em virtude de não atingimento das metas, não houve o pagamento de 

bônus no referido exercício. 
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(a) Termos e condições gerais  

 

Programa da Companhia 

 

Na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 02 agosto de 2016, foi aprovado o novo Programa de 

Opção de Compra ou Subscrição de Ações (“Programa da Companhia”), em substituição ao antigo programa 

de ações da Companhia, o qual foi objeto de cancelamento na mesma Assembleia. 

 

O Programa da Companhia determina as diretrizes gerais a serem consideradas pela Administração da 

Companhia para a outorga de Opções, aos Conselheiros, aos Diretores Estatutários, Diretores Não 

Estatutários e empregados, conforme definido pelo Conselho de Administração da Companhia, elegíveis para 

participar de plano a ser aprovado no âmbito do Programa da Companhia.  

 

Com base no Programa da Companhia, foram aprovados pelo Conselho de Administração:  

 

(i) em 10 de agosto de 2016, o Primeiro Plano de Opção de Subscrição ou Compra de Ações para 

determinados membros da Diretoria Estatutária da Companhia, o qual entrou em vigor na data de 

sua aprovação (“Primeiro Plano”); e 

 

(ii) em 10 de maio de 2017, o Segundo Plano de Opção de Subscrição ou Compra de Ações (“Segundo 

Plano”), o qual entrou em vigor em 11 de maio de 2017; e  

 

(iii) em 03 de agosto de 2017, o Terceiro Plano de Opção de Subscrição ou Compra de Ações (“Terceiro 

Plano” e, em conjunto com o Primeiro Plano e Segundo Plano, “Planos de Opção”), o qual entrou 

em vigor em 03 de agosto de 2017. 

 

O Programa da Companhia, no qual os atuais Planos de Opção da Companhia se inserem, determina que 

referidos planos terão vigência de 5 anos a partir da data de sua aprovação, podendo ainda ser extintos, a 

qualquer tempo, por decisão do Conselho de Administração da Companhia. Ressalta-se, ainda, que os Planos 

de Opção serão administrados e geridos pelo Conselho de Administração.  

 

A outorga das Opções no âmbito Planos de Opção constitui mera expectativa de direitos dos participantes, 

que podem vir a ter o direito de receber as ações mediante a verificação de todos os requisitos e 

procedimentos estabelecidos em tais planos para o exercício das Opções. 

 

Os Planos de Opção aprovados até a data deste Formulário de Referência, no âmbito do Programa da 

Companhia apresentam as seguintes condições gerais: 

 

(i) As Opções representarão o máximo de 4% do total de ações do capital social da Companhia 

existentes em 10 de agosto de 2016; 

 

(ii) As Opções concedidas serão divididas em 5 lotes anuais, sendo cada um deles equivalente a 20% 

da quantidade de Opções outorgadas; 
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(iii) Uma vez exercida a Opção, poderão ser entregues ao beneficiário (i) ações objeto de emissão por 

meio de aumento de capital da Companhia; ou (ii) ações de emissão da Companhia em tesouraria, 

observadas as regras da CVM;  

 

(iv) Em contrapartida à outorga da opção ao participante, este deverá pagar à Companhia um preço 

definido pelo Conselho de Administração (preço da outorga); 

 

(v) O preço de exercício da Opção é R$ 15,00, será reajustado pela variação do IPCA + 3,0% desde a 

data de outorga. 

 

No ano de 2019, no 2º programa anual, foram concedidas a Diretores Estatutários e Diretores não 

estatutários, o total de 271.550 Units no âmbito do Plano de Incentivo da Companhia. 

 

Até a data deste Formulário de Referência, (a) foram outorgadas 5.331.728 opções no âmbito do Programa 

da Companhia, nos termos a seguir: (i) 3.288.094 opções no âmbito do Primeiro Plano, (ii) 1.333.333 opções 

no âmbito do Segundo Plano, e (iii) 710.301 opções no âmbito do Terceiro Plano; e (b) restam 5.724.091 

opções ainda não outorgadas. 

 

Plano de Incentivo (Units) 

 

O Plano de Incentivo foi aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 27 de 

março de 2018 e estabelece as condições gerais para a concessão anual aos beneficiários, pela Companhia, 

de unidades de performance restritas (“Units”) que poderão, ao fim do prazo de carência e observadas as 

condições do Plano de Incentivo, resultar na entrega de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem 

valor nominal de emissão da Companhia aos beneficiários. 

 

O Plano de Incentivo será dividido em Programas de Incentivo Baseados em Ações (“Programas”), emitidos 

anualmente por determinação do Conselho de Administração, nos quais serão determinados, dentre outras 

condições, os beneficiários, a quantidade de Units objeto do respectivo Programa, a faixa de número de 

salários mensais por nível de cargo a ser considerada para o múltiplo de salários mensais dos beneficiários, 

e o número de salários mensais a ser considerado para o múltiplo de salários mensais dos empregados, e 

eventuais disposições sobre penalidades. 

 

A cada Programa anual, o beneficiário receberá a título gratuito uma quantidade de Units correspondente 

ao quociente da divisão de determinado múltiplo de salários mensais do beneficiário pela cotação de 

mercado das ações da Companhia. O múltiplo que compõe o múltiplo de salários mensais será um número 

fixo calculado de forma meritocrática com base em uma faixa de número de salários mensais por nível de 

cargo, a ser determinada a cada Programa anual.  

 

As Units efetivamente concedidas a cada Programa terão prazo de carência de 3 anos a partir da data de 

concessão para darem direito ao recebimento de ações. Após transcorrido o prazo de carência, os 

beneficiários receberão 50% das Units em ações na proporção de 1:1 (arredondando qualquer número 

fracionário para cima); e aos outros 50%, será aplicado um fator multiplicador a ser apurado em função do 

retorno total aos acionistas (TSR- “Total Shareholder Return”) incremental versus o IPCA (Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor Amplo) obtido no triênio da carência. Para os fins do Plano de Incentivo, a 

Companhia utilizará ações mantidas em tesouraria, observadas as regras da CVM. 
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No ano de 2018, no 1º programa anual, foram concedidas aos Diretores Estatutários e determinados 

colaboradores o total de 434.362 Units no âmbito do Plano de Incentivo da Companhia.   

 

(b) Principais objetivos do plano 

Programa da Companhia 

O Programa da Companhia tem por objetivo: (i) estimular a melhoria da gestão da Companhia e das 

sociedades que estejam sob o seu controle direto ou indireto, conferindo aos Beneficiários do Programa da 

Companhia (“Beneficiários do Programa”) a possibilidade de serem acionistas da Companhia, estimulando-

os, assim, a trabalhar na otimização de todos os aspectos que possam valorizar a Companhia e na 

consecução de seus objetivos; (ii) atrair, motivar e reter administradores e empregados nos quadros da 

Companhia e (iii) ampliar a atratividade da Companhia. 

 

Plano de Incentivo 

O objetivo do Plano de Incentivo é conceder aos administradores e empregados da Companhia e de suas 

sociedades controladas diretas ou indiretas, a oportunidade de se tornarem acionistas da Companhia e, com 

isso, (i) assegurar a competitividade dos níveis de remuneração total praticados pela Companhia; (ii) garantir 

um maior alinhamento dos interesses dos beneficiários com os interesses dos acionistas; (iii) maximizar os 

níveis de comprometimento com a geração de resultados sustentáveis; bem como (iv) possibilitar à 

Companhia atrair e manter vinculados a ela administradores e empregados. 
 

(c) Forma como o plano contribui para esses objetivos 

 

Programa da Companhia 

O Programa da Companhia visa aumentar a capacidade de atração de novos colaboradores e retenção dos 

atuais, tendo em vista, especialmente, o aumento na demanda por mão de obra especializada nos mercados 

de atuação da Companhia. 

 

Plano de Incentivo 

O Plano de Incentivo estabelece as condições gerais para a concessão anual aos beneficiários, pela 

Companhia, de Units que poderão, ao fim do prazo de carência e observadas as condições do Plano de 

Incentivo, resultar na entrega de ações de emissão da Companhia aos beneficiários. 

 

(d) Como o plano se insere na política de remuneração do emissor 

 

Programa da Companhia 

O Programa da Companhia tem o objetivo principal de aceleração da implementação da estratégia de 

atração e retenção de mão de obra e alinha os interesses dos administradores, da Companhia e dos 

acionistas, na medida em que auxilia na retenção de talentos. 

 

Plano de Incentivo 

O Plano de Incentivo reforça o direcionamento da empresa de ter uma remuneração competitiva, que reforce 

a criação de valor sustentável e que promova a retenção dos executivos-chave da Companhia. 
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(e) Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e 

longo prazo 

 

Programa da Companhia 

As outorgas realizadas com base no Programa da Companhia trazem diferentes mecanismos que permitem 

o alinhamento de interesses dos administradores em diferentes horizontes de tempo. Por meio do Programa 

da Companhia, a Companhia busca incentivar a aceleração da implementação da sua estratégia de negócio, 

visando ganhos pelo comprometimento com os resultados de longo prazo.  

 

Plano de Incentivo 

Os critérios de concessão das Units estão relacionados com variáveis de curto prazo, como o atingimento 

de metas específicas do programa anual de Participação nos Lucros e Resultados, e na performance da 

empresa no longo prazo, medida pelo retorno total ao acionista (TSR) incremental versus o IPCA ao longo 

do tempo de carência do plano. 

 

(f) Número máximo de ações abrangidas 

 

Programa da Companhia 

O limite máximo de ações destinadas ao Programa da Companhia é de 4% do total de ações de emissão da 

Companhia. Ainda com relação a este item, para efeitos do limite acima mencionado, é considerado o 

somatório das Opções emitidas, líquidas das canceladas e das exercidas sem que tenha ocorrido o aumento 

de capital da Companhia. 

 

Plano de Incentivo 

O Plano de Incentivo está limitado a até 3% do total de ações do capital da Companhia na data de sua 

aprovação, ou seja, até 9.449.715 ações. 

 

(g) Número máximo de opções a serem outorgadas 

 

Programa da Companhia 

Nos termos do Programa da Companhia, podem ser outorgadas aos Beneficiários do Programa Opções até 

o limite de 4% do total de ações de emissão da Companhia, computando-se neste cálculo todas as Opções 

já outorgadas e não exercidas. 

 

Plano de Incentivo  

O Plano de Incentivo não trata da outorga de opções, mas de Units que poderão, ao fim do prazo de carência 

e observadas as condições do Plano de Incentivo, resultar na entrega de ações de emissão da Companhia 

até o limite disposto no item “f” acima. A quantidade máxima de Units a serem outorgadas não pode ser 

calculada neste momento, pois a cada Programa a ser aprovado pelo Conselho de Administração serão 

definidas variáveis relevantes para o seu cálculo, como explicado na cláusula 4 do Plano de Incentivo. 

 

(h) Condições de aquisição de ações 

 

Programa da Companhia 

O Programa da Companhia prevê a competência do Conselho de Administração para aprovar planos de 

Opções periódicos (“Planos de Opções”), assim como administrar o novo Programa e respectivos Planos de 
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Opções do novo Programa, ressaltando que os membros do Conselho de Administração somente poderão 

ser nomeados e se tornar Beneficiários do Novo Programa por deliberação da Assembleia Geral de acionistas.  

 

Plano de Incentivo 

A cada Programa anual a ser aprovado pelo Conselho de Administração, o beneficiário receberá a título 

gratuito uma quantidade de Units correspondente ao quociente da divisão de determinado múltiplo de 

salários mensais do beneficiário pela cotação de mercado das ações da Companhia. 

 

(i) Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício 

 

Programa da Companhia 

O preço de exercício das Opções é definido pelo Conselho de Administração a cada Plano de Opção aprovado 

no âmbito do Programa da Companhia. No âmbito do Primeiro Plano, Segundo Plano e Terceiro Plano 

aprovados até a presente data, o preço de exercício da Opção é de R$ 15,00, reajustado pela variação do 

IPCA + 3,0% desde a data da referida outorga.  

 

Plano de Incentivo 

Findo o prazo de carência das Units, haverá a transferência de ações pela Companhia ao beneficiário, sem 

qualquer contraprestação pelo beneficiário. 

 

(j) Critérios para fixação do prazo de exercício 

 

Programa da Companhia 

Tendo em vista que a finalidade do Programa da Companhia é estabelecer as diretrizes gerais a serem 

consideradas para a outorga de Opções, a Administração propõe que o Prazo de Maturidade das Opções, 

assim como o prazo máximo de exercício das Opções sejam determinados no âmbito dos Planos de Opção, 

contanto que:  

 

(i) atenda à proporcionalidade na definição de tal prazo, de forma a atingir o objetivo de retenção 

dos Beneficiários do Programa; e 

 

(ii) o prazo de exercício das opções não deverá ser superior a 120 dias contados do último período 

de maturidade em vigor. 

 

Plano de Incentivo 

As Units concedidas a cada programa anual a ser aprovado pelo Conselho de Administração terão prazo de 

carência de 3 anos a partir da data de concessão para darem direito ao recebimento de ações. 

 

(k) Forma de liquidação 

 

Programa da Companhia 

A subscrição ou compra das ações correspondentes ao Programa da Companhia deverá ser realizada na 

forma prevista nos Planos de Opção. 

 

No âmbito dos Planos de Opção aprovados até a data deste Formulário de Referência, o preço de exercício 

das ações objeto do exercício da Opção deve ser pago em um prazo de 90 dias prorrogáveis por mais 90 
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dias, por cada participante, contados a partir da data em que a opção se tornar madura, sendo que o 

Conselho de Administração poderá deliberar, a seu critério, a concessão de períodos adicionais para 

pagamento do referido preço de exercício. 

 

Exceto para um dos participantes do Primeiro Plano, para quem foram estabelecidas datas limite específicas 

para exercício das opções, foi definido que o preço de exercício poderá ser pago a qualquer tempo, desde 

a data da outorga até 120 dias contados da outorga do últomo lote e opções. 

 

Plano de Incentivo 

A título de retenção, 50% das Units que tiverem seu prazo de carência cumprido darão direito a ações na 

proporção de 1:1 (arredondando qualquer número fracionário para cima). Com relação aos outros 50%, 

será aplicado um fator multiplicador a ser apurado em função do TSR (retorno total aos acionistas) 

incremental versus o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) obtido no triênio da carência. 

 

(l) Restrições à transferência das ações 

 

Programa da Companhia 

As ações adquiridas ou subscritas nos termos do Programa da Companhia poderão ser livremente alienadas 

pelo Beneficiário do Programa, nos termos da legislação em vigor, salvo se previsto diversamente nos 

respectivos Planos de Opção, que poderão estabelecer um período de indisponibilidade aplicável para tais 

ações, durante o qual o Beneficiário do Novo Programa não poderá vendê-las, transferi-las ou, de qualquer 

forma, aliená-las. Para informações sobre tais situações, vide o item 13.5 abaixo. 

 

As Opções são pessoais e intransferíveis, salvo na hipótese de sucessão decorrente de falecimento do 

Beneficiário do Programa, porém, exclusivamente no tocante às Opções que atenderam às condições 

delimitadas para o exercício do direito de subscrição ou compra das ações, sendo, portanto, passíveis de 

serem exercida (“Opções Maduras”). Neste caso (falecimento do Beneficiário do Programa), as Opções 

poderão ser exercidas pelos herdeiros ou sucessores nos termos definidos no respectivo Plano de Opções, 

respeitados os termos gerais do novo Programa. 

 

Plano de Incentivo 

As ações transferidas aos beneficiários estarão livres e desembaraçadas, podendo ser alienadas a qualquer 

tempo, observadas as restrições a negociação previstas nas normas legais e regulamentares aplicáveis e os 

termos constantes das políticas da Companhia. 

 

(m) Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou 

extinção do plano 

 

Programa da Companhia 

A Companhia poderá determinar a suspensão do direito ao exercício das Opções, sempre que verificadas 

situações que, nos termos da legislação em vigor, restrinjam ou impeçam a negociação de ações por parte 

de empregados e administradores da Companhia. 

 

Os Planos de Opção aprovados até data deste Formulário de Referência, no âmbito do Programa da 

Companhia, têm vigência de 5 anos a partir da data de sua aprovação, podendo ainda ser extintos, a 

qualquer tempo, por decisão do Conselho de Administração da Companhia. 
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Plano de Incentivo 

Caberá exclusivamente à Assembleia Geral da Companhia modificar ou extinguir o Plano de Incentivo. 

Extinguindo-se o Plano de Incentivo antes do fim do seu prazo de vigência, os Programas já aprovados pelo 

Conselho de Administração manter-se-ão com relação aos respectivos beneficiários até sua liquidação 

integral nos termos ali previstos. 

 

Na hipótese de dissolução, transformação, incorporação, fusão, cisão ou reorganização da Companhia, na 

qual a Companhia não seja a sociedade remanescente ou, em sendo a sociedade remanescente, deixe de 

ter suas ações admitidas à negociação em bolsa de valores, as Units em vigência, a critério do Conselho de 

Administração, conforme o caso, poderão: (i) ser transferidas para a companhia sucessora; (ii) ter seus 

prazos de carência antecipados; ou (iii) ser mantidas e liquidadas em dinheiro. 

 

Se o número de ações existentes da Companhia for aumentado ou diminuído como resultado de bonificações 

em ações, grupamentos ou desdobramentos, serão feitos ajustamentos apropriados no número de Units 

objeto dos programas e dos instrumentos particulares a serem assinados com os beneficiários, de forma a 

não prejudicar os direitos dos beneficiários ali previstos.  

 

 (n) Efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos 

no plano de remuneração baseado em ações 

 

Programa da Companhia 

Os casos de desligamento dos Beneficiários do Programa da Companhia serão tratados especificamente em 

cada Plano de Opções, levando em consideração a forma de desligamento do participante da Companhia. 

 

Com relação ao Primeiro, Segundo e Terceiro Planos, os casos de desligamento têm o seguinte tratamento: 

 

Desligamento por justa causa ou a pedido do Beneficiário do Programa a Companhia: No caso de destituição 

do mandato por violação dos deveres e atribuições do participante, de demissão por razão que configure 

justa causa, conforme a legislação civil ou trabalhista, caducarão automaticamente sem direito a indenização 

todas as Opções não exercidas (inclusive as já maturadas que porventura não tenham sido exercidas), tendo 

ou não decorrido o prazo de maturidade, independentemente de aviso prévio ou notificação. 

 

Desligamento sem justa causa: Salvo decisão em contrário do Conselho de Administração, na hipótese de 

término da relação do participante com a Companhia em razão de destituição do mandato de administrador, 

de demissão sem justa causa, de renúncia, de desligamento voluntário do participante, de término ou 

rescisão de seu contrato de prestação de serviços que não configure demissão motivada, (i) as Opções cujo 

período de maturidade ainda não tenha decorrido poderão ser exercidas proporcionalmente em 90 dias; e 

(ii) as Opções Maduras e exercíveis poderão ser exercidas em 90 dias. 

 

Desligamento por morte, invalidez permanente ou aposentadoria: Se o participante se tornar 

permanentemente inválido ou falecer, enquanto for administrador ou empregado, serão observadas as 

seguintes disposições: (i) as Opções cujo período de maturidade não tenha decorrido caducarão sem direito 

à indenização; e (ii) as Opções já exercíveis poderão ser exercidas no prazo de 180 dias, independentemente 

de aviso prévio ou notificação pelos herdeiros ou sucessores, conforme aplicável. Em caso de aposentadoria 
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do participante, serão observadas as seguintes disposições:(i) as Opções cujo prazo de maturidade ainda 

não tenha decorrido caducarão sem direito à indenização; (ii) as Opções já exercíveis poderão ser exercidas 

no prazo de 90 dias a contar do deferimento da aposentadoria, independentemente de aviso prévio, exceto 

se de outra forma definido pelo Conselho de Administração. 

Plano de Incentivo 

Na hipótese de ocorrer o desligamento do beneficiário, por qualquer motivo, após cumprido o prazo de 

carência das Units e antes da efetiva transferência das ações, não haverá nenhum efeito sobre o direito do 

beneficiário de receber as ações a que faria jus.  

Caso ocorra o desligamento do Beneficiário do Programa durante o prazo de carência das Units, deverá ser 

observado o seguinte: 

(a) Em caso de desligamento por iniciativa do participante (por apresentação de pedido de demissão 

ou de renúncia ao seu cargo detido na administração da Companhia) ou por iniciativa da Companhia 

por justa causa (por violação dos deveres e atribuições do administrador ou de demissão do 

Beneficiário do Programa por razão que configuraria justa causa, conforme a legislação civil ou 

trabalhista, conforme o caso), as Units em carência serão perdidas em caráter permanente; e 

 

(b) Em caso de desligamento por iniciativa da Companhia sem justa causa, parte das Units, a ser 

calculada de forma proporcional ao período de carência já cumprido com relação à totalidade das 

Units de cada Programa, medido em número de anos inteiros transcorridos (portanto, 0, 1/3 ou 

2/3 de cada lote de Units do mesmo Programa), resultará na transferência de ações, observado o 

disposto no Plano de Incentivo sobre a apuração de número de Units a ser concedido.  
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Remuneração baseada em ações prevista para o exercício social corrente (2019) 

 
Conselho de 

Administração  

Diretoria 

Estatutária Total 

Nº total de membros(1) 6,83 3,97 10,80 

Nº de membros remunerados (2) 1,00  2,00 3,00 

Preço médio ponderado de exercício:    

(a) das opções em aberto no início do exercício 

social 

R$17,36 R$16,91 R$17,07 

(b) das opções perdidas durante o exercício social - - - 

(c) das opções exercidas durante o exercício social - - - 

(d) das opções expiradas durante o exercício 

social 

- - - 

Diluição potencial em caso de exercício de 

todas as opções outorgadas 

0,4% 0,7% 0,11% 

    

(1) O número total de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração 

apurado mensalmente apurado nos termos do item 13.2. 

(2) Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, a quem se estima atribuir remuneração 

baseada em ações reconhecida no resultado do emissor no exercício. 

 

Remuneração baseada em ações - Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2018 

 
Conselho de 

Administração  

Diretoria 

Estatutária Total 

Nº total de membros(1) 6,98 3,58 10,56 

Nº de membros remunerados (2) 1,00 2,00 3,00 

Preço médio ponderado de exercício:    

(a) das opções em aberto no início do exercício 

social 

R$ 16,18 R$ 15,74 R$ 15,96 

(b) das opções perdidas durante o exercício social - R$ 16,16 R$ 16,16 

(c) das opções exercidas durante o exercício social - - - 

(d) das opções expiradas durante o exercício social R$ 16,27 - R$ 16,27 

Diluição potencial em caso de exercício de 

todas as opções outorgadas 

0,4% 0,7% 0,11% 

 (1) O número total de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração 

apurado mensalmente apurado nos termos do item 13.2. 

(2) Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, a quem se estima atribuir remuneração 

baseada em ações reconhecida no resultado do emissor no exercício. 

 

Remuneração baseada em ações - Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2017 

 
Conselho de 

Administração  

Diretoria 

Estatutária Total 

Nº total de membros(1) 8 3,94 11,94 

Nº de membros remunerados (2) 0,75 1,33 4,42 
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Conselho de 

Administração  

Diretoria 

Estatutária Total 

Preço médio ponderado de exercício:    

(a) das opções em aberto no início do exercício 

social 

R$ 15,22 R$ 15,22 R$ 15,22 

(b) das opções perdidas durante o exercício social - R$ 15,46 R$ 15,00 

(c) das opções exercidas durante o exercício social - - - 

(d) das opções expiradas durante o exercício social - - - 

Diluição potencial em caso de exercício de 

todas as opções outorgadas 

- 0,27% 0,27% 

(1) O número total de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração 

apurado mensalmente apurado nos termos do item 13.2. 

(2) Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, a quem foi atribuída remuneração baseada 

em ações reconhecida no resultado do emissor no exercício. 

 

Remuneração baseada em ações - Exercício Social encerrado em 31/12/2016 

 
Conselho de 

Administração  

Diretoria 

Estatutária Total 

Nº total de membros(1) 5,68 2,00 7,68 

Nº de membros remunerados (2) - 2,00 - 

Preço médio ponderado de exercício: - - - 

(a) das opções em aberto no início do exercício 

social 

- - - 

(b) das opções perdidas durante o exercício social - - - 

(c) das opções exercidas durante o exercício social - - - 

(d) das opções expiradas durante o exercício social - - - 

Diluição potencial em caso de exercício de 

todas as opções outorgadas 

- - - 

(1) O número total de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração 

apurado mensalmente apurado nos termos do item 13.2. 

(2) Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, a quem foi atribuída remuneração baseada 

em ações reconhecida no resultado do emissor no exercício. 

 

Remuneração baseada em ações prevista para o exercício social corrente (2019)(1) 

 Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Total 

Outorga de Units  
   

Data de Concessão  
 

01/04/2019 
 

Quantidade de Units concedidas 
 

145.000 
 

Prazo para que as Units se tornem exercíveis 
 

3 anos 
 

Prazo máximo para exercício das Units  
 

N/A 
 

Prazo de restrição à transferência das ações 
 

N/A 
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Valor justo das Units na data de cada outorga 
 

R$ 18,62 
 

(1) Não há previsão de outorga de Units com base no Plano da Companhia para o exercício de 2019. 

 

Remuneração baseada em ações Exercício social encerrado em 31/12/2018 

 Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Total 

Outorga de Units  - - - 

Data de Concessão  - 02/04/2018 - 

Quantidade de Units concedidas - 152.769 - 

Prazo para que as Units se tornem exercíveis  - 3 anos - 

Prazo máximo para exercício das Units  - N/A - 

Prazo de restrição à transferência das ações - N/A - 

Valor justo das Units na data de cada outorga  - R$ 12,62 - 

 

Remuneração baseada em ações - Exercício social encerrado em 31/12/2017  

 

 Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

 

Total 

Outorga de opções de compra de ações  - - - 

Data de outorga  24/03/2017 03/04/2017 

e 03/08/2017 

- 

Quantidade de opções outorgadas 2.667.000 1.333.333 e 

610.301, 

respectivamente

. 

4.610.634 
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Prazo para que as opções se tornem exercíveis (1) 

As opções 

concedidas são 

divididas em 4 

lotes anuais, 

equivalentes a 

50%, 12,5%, 

12,5% e 25% 

exercíveis a partir 

das seguintes 

datas: 

01/11/2017, 

01/11/2018, 

01/11/2019 e 

01/11/2020. 

As opções 

concedidas são 

divididas em 5 

lotes anuais, 

cada qual 

equivalente a 

20%, exercíveis 

a partir das 

seguintes datas: 

(i) em relação às 

opções 

outorgadas em 

03/04/2017: 

10/05/2018, 

10/05/2019, 

10/05/2020, 

10/05/2021 e 

10/05/2022; 

e (ii) em relação 

às opções 

outorgadas em 

03/08/2017: 

03/08/2018, 

03/08/2019, 

03/08/2020,03/

08/2021 e 

03/08/2022. 

- 

Prazo máximo para exercício das opções (2) Até 01/02/2021 Até 08/09/2022 

e 01/12/2022, 

respectivamente

. 

- 

Prazo de restrição à transferência das ações - Vide nota 3 

abaixo 

- 

Valor justo das opções na data de cada outorga (4) R$ 5,935 milhões Opções 

outorgadas em 

03/04/2017: R$ 

3,008 milhões; 

opções 

outorgadas em 

03/08/2017: R$ 

1,395 milhões 

- 

(1) As opções de compra poderão ser exercidas a critério do outorgado desde a data da outorga até 120 dias contados 

da última outorga. 

(2) Pode ser modificada a critério do Conselho de Administração. 
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(3) Um dos outorgados possui uma condição específica, conforme segue: as ações da Companhia que vierem a ser 

recebidas pelo outorgado no âmbito do Plano deverão ser gravadas, de forma que tais ações não possam ser alienadas 

(“Lock-up”). As ações gravadas com o Lock-up serão gradualmente liberadas deste gravame, na quantidade e nas 

datas dispostas a seguir: (i) no 1º aniversário da data de outorga da opção de compra, ações correspondentes a 1/3 

das ações; (ii) no 2º aniversário da data de outorga da opção de compra, ações correspondentes a 1/3 adicional das 

ações; e (iii) no 3º aniversário da data de outorga da opção de Compra, ações correspondentes a 1/3 adicional das 

ações, de forma que nenhuma ação esteja mais sujeita ao Lock-up. 

(4) Média ponderada do valor justo das opções outorgadas na data original. 

 

 

Remuneração baseada em ações - Exercício social encerrado em 31/12/2016 

 Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Total 

Outorga de opções de compra de ações - - - 

Data de outorga - 03/10/2016 03/10/2016 

Quantidade de opções outorgadas - 3.288.094 3.288.094 

Prazo para que as opções se tornem 

exercíveis 

- Para 2.667.000 das 

opções concedidas 

são divididas em 5 

lotes anuais, cada 

qual equivalente a 

20%, exercíveis a 

partir das seguintes 

datas: (i) : 

10/11/2016, 

10/11/2017, 

12/11/2018, 

10/11/2019 e 

10/11/2020. Para 

621.094 das 

opções, o exercício 

é facultado ao 

beneficiário desde 

a data de outorga 

até 5º aniversário 

da referida data de 

outorga.  

- 

Prazo máximo para exercício das opções - 12/03/2021 e 

12/11/2021 

respectivamente 

12/03/2021 e 

12/11/2021 

respectivamente  

Prazo de restrição à transferência das 

ações 

- - - 
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Valor justo das opções na data de cada 

outorga  

- R$7,317 milhões R$7,317 milhões 
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Exercício Social encerrado em 31 de 

dezembro de 2018 

Conselho de 

Administração 

Diretoria Estatutária 

Nº total de membros (1) 6,98 3,58 

Nº de membros remunerados (2) 1,00 2,00 

Opções ainda não exercíveis   

 Quantidade 1.000.125 1.386.666 

 Data em que se tornarão exercíveis 

333.375 a partir 

de 01/11/2019; 

666.750 a partir 

de 01/11/2020 

266.667 a partir de 10/05/2019; 266.667 a partir de 

10/05/2020; 266.667 a partir de 10/05/2021; 266.667 a 

partir de 10/05/2022; 80.000 a partir de 03/08/2019; 

80.000 a partir de 03/08/2020; 80.000 a partir de 

03/08/2021 e 80.000 a partir de 03/08/2022  

 Prazo máximo para exercício das opções 01/02/2021 01/12/2022 

 Prazo de restrição à transferência das 

ações 
- - 

 Preço médio ponderado de exercício R$ 17,35 R$ 16,74 

 Valor justo das opções no último dia do 

exercício social 

R$ 1,429 

milhões 
R$ 4,208 milhões 

Opções exercíveis   

 Quantidade 333.375 967.761 

 Prazo máximo para exercício das opções 30/01/2019 
621.094 até 12/11/2021; 266.667 até 08/09/2022; 

80.000 até 01/12/2022 

 Prazo de restrição à transferência das 

ações 
- 

 

- 

 Preço médio ponderado de exercício R$ 17,35 R$ 17,13 

 Valor justo das opções no último dia do 

exercício social 

R$ 0,023 

milhões 

R$ 2,312 milhões 

 Valor justo do total das opções no último 

dia do exercício 

R$ 1,452 

milhões 

R$ 6,519 milhões 

(1) O número total de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado 

mensalmente apurado nos termos do item 13.2. 
(2) Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, vinculados ao Programa da Companhia. 

 

PÁGINA: 366 de 464

Formulário de Referência - 2019 - ENEVA S.A Versão : 11



13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatuária

 

 

 

Opções exercidas - Exercício Social encerrado em 31/12/2018 

 

Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Nº total de membros (1) 6,98 3,58 

Nº de membros remunerados (2) 1,00 2,00 

Opções exercidas   

Número de ações - - 

Preço médio ponderado de exercício - - 

Diferença entre o valor de exercício e o valor das ações 

relativas às opções exercidas 
- - 

Ações entregues   

Número de ações - - 

Preço médio ponderado de exercício - - 

Diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado das 

ações adquiridas 
- - 

(1) O número total de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração 

apurado mensalmente apurado nos termos do item 13.2. 

(2) Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, vinculados ao Programa da Companhia. 

 

Opções exercidas - Exercício Social encerrado em 31/12/2017 

 

Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Nº total de membros (1) 8 3,94 

Nº de membros remunerados (2) 0,75 1,58 

Opções exercidas   

Número de ações - - 

Preço médio ponderado de exercício - - 

Diferença entre o valor de exercício e o valor das ações 

relativas às opções exercidas 
- - 

Ações entregues   

Número de ações - - 

Preço médio ponderado de exercício - - 

Diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado das 

ações adquiridas 
  

(1) O número total de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração 

apurado mensalmente apurado nos termos do item 13.2. 

(2) Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, vinculados ao Programa da Companhia. 

 

Opções exercidas - Exercício Social encerrado em 31/12/2016 

 

Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Nº total de membros (1) 5,68 2,00 

Nº de membros remunerados (2) - 0,50 

Opções exercidas   
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Opções exercidas - Exercício Social encerrado em 31/12/2016 

 

Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Número de ações - - 

Preço médio ponderado de exercício - - 

Diferença entre o valor de exercício e o valor das ações 

relativas às opções exercidas 
- - 

Ações entregues   

Número de ações - - 

Preço médio ponderado de exercício - - 

Diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado das 

ações adquiridas 
- - 

(1) O número total de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração 

apurado mensalmente apurado nos termos do item 13.2. 

(2) Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, vinculados ao Programa da Companhia. 
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(a) Modelo de precificação 

 

Programa da Companhia  

Para determinar o valor justo (fair value) do Programa da Companhia foi utilizado como referência o modelo 

de Black & Scholes (1973). 

 

Plano de Incentivo 

Para o cálculo do número de Units que serão concedidas, é considerado o preço de fechamento da ação 

ponderado pelo volume de ações compradas/vendidas nos últimos 40 pregões até o 5º dia útil que antecede 

a data de concessão. Para a premiação após o prazo de carência de 3 anos, será considerada a conversão 

de Units em ações, na proporção 1:1, de 50% do total de Units concedidas. Os 50% de Units restantes 

serão corrigidos conforme a evolução do TSR incremental versus o IPCA obtido no triênio da carência. 

 

(b) Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio 

ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, 

dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco 

 

Programa da Companhia 

As premissas utilizadas foram as seguintes: 

 

(i) O modelo assume que os preços das ações seguem uma caminhada aleatória com a distribuição de 

preços de ações possíveis no final de qualquer intervalo finito sendo normalmente distribuído; 

 

(ii) A média está relacionada com a tendência de estoque e a taxa de variação de retorno sobre a constante 

de estoque; 

 

(iii) A taxa de juros de curto prazo é conhecida como inconstante através do tempo; 

 

(iv) A ação não paga nenhum dividendo; 

 

(v) Os preços do modelo Black & Scholes são uma opção "Europeia", ou seja, só podem ser exercidas na 

data de maturidade. Caso não haja pagamento de dividendos, a opção “Europeia” equivale a opções 

"Americanas", ou seja, podem ser exercidas a qualquer momento; 

 

(vi) Não há custos de transação na compra ou venda do estoque ou da opção; 

 

(vii) Não há oportunidades de arbitragem sem risco. 

 

Devido à Recuperação Judicial, as ações da Companhia foram negociadas em volumes diários reduzidos nos 

últimos 2 anos e em parte desse período como "penny stock", o que contribuiu para distorcer sua volatilidade 

histórica e gerar um desalinhamento em relação a outras ações comparáveis no mercado brasileiro, mesmo 

considerando janelas definidas na análise. Deste modo, a volatilidade histórica do Índice de Energia Elétrica 

("IEE") foi adotada como entrada para o modelo de volatilidade implícita. O índice é composto pelas 15 

empresas mais representativas e negociadas do setor no mercado de ações brasileiro e reflete a volatilidade 

esperada do preço das ações de uma empresa do setor de energia mais madura. 
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Plano de Incentivo 

Conforme o modelo de cálculo referido no item 13.8 (a), o valor da ação será apurado nos 40 pregões que 

antecederem o 5º dia útil antes da data da concessão. O número de Units final a ser concedido será apurado 

quando atingido o prazo de maturação (“vesting”) do plano, sendo que o primeiro exercício ocorrerá em 

2021.  

 

O preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e a taxa de juros 

livre de risco não são aplicáveis ao Plano de Incentivo.  

 

(c) Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de 

exercício antecipado 

 

Programa da Companhia 

O Programa da Companhia prevê que as opções outorgadas nos termos do Plano poderão ser exercidas em 

5 lotes anuais de 20% cada a contar da adesão ao plano correspondente, observados ainda os prazos e 

condições estipulados pelo Conselho de Administração e os termos e condições previstos nos respectivos 

termos de adesão ao plano. 

 

Plano de Incentivo Em determinadas hipóteses específicas descritas no Plano de Incentivo o prazo de 

carência poderá ser antecipado o que resultará na antecipação do recebimento das ações que serão 

calculadas proporcionalmente ao período de carência transcorrido ou conforme determinado oportunamente 

pelo Conselho de Administração. 

 

(d) Forma de determinação da volatilidade esperada 

 

Programa da Companhia 

Calculada utilizando os retornos contínuos da cotação histórica da ação ENEV3, considerando os comentários 

dos itens anteriores. 

 

Plano de Incentivo 

Não aplicável no Plano de Incentivo vigente 

 

(e) Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor 

justo 

 

Programa da Companhia 

Todas as características das opções foram mencionadas nos itens anteriores. 

 

Plano de Incentivo 

Todas as características das Units foram mencionadas nos itens anteriores.
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão

 

 

 

(a) Quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, 

e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pela Companhia, 

por membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho 

fiscal, agrupados por órgão, na data de encerramento do último exercício social: 

 

Ações emitidas pela Companhia.   

 

Exercício Social encerrado em 31/12/2018 Ações Ordinárias 

Conselho de Administração - 

Diretoria Estatutária 500 

Conselho Fiscal - 

 

(b) Quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, 

e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelos controladores 

diretos e indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum da Companhia, por 

membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, 

agrupados por órgão, na data de encerramento do último exercício social:  

 

Na data de encerramento do último exercício social, os membros do conselho de administração, diretoria 

estatuária e conselho fiscal não detinham (i) ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou 

no exterior, emitidas pelas sociedades controladas ou sob controle comum da Companhia; ou (ii) outros 

valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelas controladas ou sob controle comum da 

Companhia.  
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários

 

 

 

A Companhia disponibiliza plano de previdência para seus Diretores Estatutários. Este mesmo benefício não 

é concedido ao Conselho de Administração. 

 

 Conselho de 

Administração 

Diretoria Estatutária 

Nº total de membros N/A 3,97 

Nº de membros remunerados N/A 3,00 

Nome do plano N/A PGBL 

Quantidade de administradores que reúnem 

condições para se aposentar 

N/A 0 

Condições para se aposentar antecipadamente N/A Ter 60 anos de idade 
completos e, pelo menos, 5 
anos de participação no 
plano de Previdência 
Privada da empresa. 

 
Valor acumulado atualizado das contribuições 
acumuladas até o encerramento do último 
exercício social, descontada a parcela relativa às 
contribuições feitas diretamente pelos 
administradores 

N/A 564.606 

Valor total acumulado das contribuições realizadas 
durante o último exercício social, descontada a 
parcela relativa a contribuições feitas diretamente 
pelos administradores 

N/A 158.239 

Possibilidade de resgate antecipado e condições N/A A contribuição do emprego 
pode ser resgatada a 
qualquer momento.  
 
A contribuição do 
empregador deve se seguir 
regra de acordo com o 
tempo de participação no 
plano: 
(i) Até 02 anos incompletos, 
0% a ser liberado; 
(ii) De 02 anos completos a 
03 anos incompletos, 20% 
a ser liberado;  
(iii) De 03 anos completos a 
04 incompletos: 40% a ser 
liberado; 
(iv) De 04 anos completos a 
05 anos incompletos, 60% 
a ser liberado; 
(v) De 05 anos completos a 
08 anos incompletos, 80% 
a ser liberados; e 
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários

 

 

(vi) A partir de 08 anos 
completos, 100% a ser 
liberado. 
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Valor da menor 
remuneração(Reais)

381.252,00 936.848,00 2.662.818,00 316.800,00 403.600,00 33.000,00 0,00 0,00 182.400,00

Valor da maior 
remuneração(Reais)

4.833.026,00 12.897.534,00 4.700.508,00 1.296.000,00 662.400,00 2.447.400,00 0,00 0,00 182.400,00

Valor médio da 
remuneração(Reais)

2.552.164,00 4.416.051,00 3.681.663,00 615.415,00 287.438,00 1.406.549,93 0,00 0,00 182.400,00

Observação

Diretoria Estatutária Conselho de Administração Conselho Fiscal

Valores anuais

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016

Nº de membros 
remunerados

3,58 3,94 2,00 6,67 6,75 3,75 0,00 0,00 1,00

Nº de membros 3,58 3,94 2,00 6,98 8,00 5,68 0,00 0,00 1,00

31/12/2016 O número total de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente.

O número de membros remunerados corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente, aos quais foram atribuídas remunerações 
reconhecidas no resultado do exercício.

Para informar a maior remuneração, consideramos todas as remunerações reconhecidas no resultado do exercício social, sendo que o membro detentor da maior remuneração individual 
exerceu suas funções durante os 12 (doze) meses do exercício social. A maior remuneração acima destacada inclui todos os elementos que compõem a remuneração do executivo.

Para informar a menor remuneração, esclarecemos que não consideramos todos os membros do órgão, visto que nem todos os membros exerceram o seu cargo durante todo o exercício 
social.

Nenhum membro renunciou à remuneração.

31/12/2017 O número total de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente.

O número de membros remunerados corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente, aos quais foram atribuídas remunerações 
reconhecidas no resultado do exercício.

Para informar a maior remuneração, consideramos todas as remunerações reconhecidas no resultado do exercício social, sendo que o membro detentor da maior remuneração individual 
exerceu suas funções durante os 12 (doze) meses do exercício social. A maior remuneração acima destacada inclui todos os elementos que compõem a remuneração do executivo.

Para informar a menor remuneração, esclarecemos que não consideramos todos os membros do órgão, visto que nem todos os membros exerceram o seu cargo durante todo o exercício 
social.

Diretoria Estatutária

31/12/2018 O número total de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente.

O número de membros remunerados corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente, aos quais foram atribuídas remunerações 
reconhecidas no resultado do exercício.

Para informar a maior remuneração, consideramos todas as remunerações reconhecidas no resultado do exercício social, sendo que o membro detentor da maior remuneração individual 
exerceu suas funções durante os 12 (doze) meses do exercício social. A maior remuneração acima destacada inclui todos os elementos que compõem a remuneração do executivo.

Para informar a menor remuneração, esclarecemos que não consideramos todos os membros do órgão, visto que nem todos os membros exerceram o seu cargo durante todo o exercício 
social.

Conselho de Administração

13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
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31/12/2016 O número total de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente.

O número de membros remunerados corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente, aos quais foram atribuídas remunerações 
reconhecidas no resultado do exercício.

Para informar a maior remuneração, consideramos todas as remunerações reconhecidas no resultado do exercício social, sendo que o membro detentor da maior remuneração individual 
exerceu suas funções durante os 12 (doze) meses do exercício social. A maior remuneração acima destacada inclui todos os elementos que compõem a remuneração do executivo.

Para informar a menor remuneração, esclarecemos que consideramos todos os membros do órgão, visto que todos os membros exerceram o seu cargo durante todo o exercício social. 

A Companhia possui membro do Conselho de Administração indicado pela acionista Uniper e que não percebe nenhuma remuneração pela Companhia em razão de políticas internas do 
acionista. Além disso, o Diretor-Presidente da Companhia, eleito em 19 de janeiro de 2016, acumulava o cargo de membro do Conselho de Administração pelo qual não percebia nenhuma 
remuneração.

31/12/2018 O número total de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente.

O número de membros remunerados corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente, aos quais foram atribuídas remunerações 
reconhecidas no resultado do exercício.

Para informar a maior remuneração, consideramos todas as remunerações reconhecidas no resultado do exercício social, sendo que o membro detentor da maior remuneração individual 
exerceu suas funções durante os 12 (doze) meses do exercício social. A maior remuneração acima destacada inclui todos os elementos que compõem a remuneração do executivo.

Para informar a menor remuneração, esclarecemos que consideramos todos os membros do órgão, visto que todos os membros exerceram o seu cargo durante todo o exercício social. 

A Companhia possui membro do Conselho de Administração indicado pela acionista Uniper e que não percebe nenhuma remuneração pela Companhia em razão de políticas internas do 
acionista. Além disso, o Diretor-Presidente da Companhia, eleito em 19 de janeiro de 2016, acumulava o cargo de membro do Conselho de Administração pelo qual não percebia nenhuma 
remuneração.

31/12/2017 O número total de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente.

O número de membros remunerados corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente, aos quais foram atribuídas remunerações 
reconhecidas no resultado do exercício.

Para informar a maior remuneração, consideramos todas as remunerações reconhecidas no resultado do exercício social, sendo que o membro detentor da maior remuneração individual 
exerceu suas funções durante os 12 (doze) meses do exercício social. A maior remuneração acima destacada inclui todos os elementos que compõem a remuneração do executivo.

Para informar a menor remuneração, esclarecemos que consideramos todos os membros do órgão, visto que todos os membros exerceram o seu cargo durante todo o exercício social. 

A Companhia possui membro do Conselho de Administração indicado pela acionista Uniper e que não percebe nenhuma remuneração pela Companhia em razão de políticas internas do 
acionista. Além disso, o Diretor-Presidente da Companhia, eleito em 19 de janeiro de 2016, acumulava o cargo de membro do Conselho de Administração pelo qual não percebia nenhuma 
remuneração.

31/12/2016 O número total de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente.

O número de membros remunerados corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente, aos quais foram atribuídas remunerações 
reconhecidas no resultado do exercício.

Para informar a maior remuneração, consideramos todas as remunerações reconhecidas no resultado do exercício social, sendo que o membro detentor da maior remuneração individual 
exerceu suas funções durante os 12 (doze) meses do exercício social. A maior remuneração acima destacada inclui todos os elementos que compõem a remuneração do executivo.

Para informar a menor remuneração, esclarecemos que consideramos todos os membros do órgão, visto que todos os membros exerceram o seu cargo durante todo o exercício social.

Nenhum membro renunciou à remuneração.

31/12/2017 -

Conselho Fiscal

31/12/2018 -
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria

 

 

 

 

Não firmamos com os membros do Conselho de Administração quaisquer arranjos contratuais, apólices de 

seguros ou outros instrumentos que estruturem mecanismos de remuneração ou indenização em caso de 

destituição do cargo ou de aposentadoria. 

 

Com relação aos Diretores Estatutários, ver o item 13.1(b) do Formulário de Referência da Companhia. 

 

Para detalhes relativos a apólices de seguros envolvendo o pagamento ou reembolso de despesas 

suportadas pelos administradores da Companhia, ver o item 12.11 do Formulário de Referência da 

Companhia. 
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

 

 

 

Não aplicável, pois a Companhia deixou de ter acionistas controladores em 2016. 
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam

 

 

 

 

Não houve, em relação aos 3 últimos exercícios sociais, valores reconhecidos no nosso resultado como 

remuneração de membros do nosso Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária ou do Conselho 

Fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função que ocupam. 
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de

controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

 

 

 

A partir de 2016, a Companhia deixou de ter acionistas controladores. 

 

Exercício social 2016 - remuneração recebida em função do exercício do cargo no emissor: 

 

 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 
Total 

Controladores diretos e indiretos 
(1) 

- - - - 

Controladas do emissor  - 1.077.933,80 - 1.077.933,80 

Sociedades sob controle comum - - - - 
(1) A partir de 2016, a Companhia deixou de ter acionistas controladores. 

 

Exercício social 2016 - demais remunerações recebidas, especificando a que título foram 

atribuídas: 

 

 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 
Total 

Controladores diretos e indiretos (1) - - - - 

Controladas do emissor  - - - - 

Sociedades sob controle comum - - - - 
(1) A partir de 2016, a Companhia deixou de ter acionistas controladores. 
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13.16 - Outras informações relevantes 

 

 

Esclarecimentos adicionais acerca do item 13.2 do Formulário de Referência 

 

A Companhia esclarece que a diferença entre os valores apresentados neste item 13 do Formulário de 

Referência e aqueles disponíveis nas demonstrações financeiras da Companhia se dá uma vez que as 

demonstrações financeiras apresentam os valores atribuídos aos diretores estatutários da Companhia e de 

suas controladas, enquanto que o item 13.2 deste Formulário de Referência exige a apresentação apenas 

das informações atinentes à Diretoria Estatutária. 

 

 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 

Total Formulário 

de Referência 

Demais Diretores 

Estatutários da 

Companhia e 

suas controladas 

Diretores Não 

Estatuários  Total Demonstrações 

Financeiras 

 (A) (B) (C) (A) + (B) + (C) (D) (E) (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 

2016 5.274.562 7.363.326 182.400 12.820.288 3.890.711 - 16.710.999 

2017 3.968.806 29.823.739 - 33.792.545 1.531.226 5.771.287 41.095.058 

2018 4.292.858 11.943.855 - 16.236.713 2.737.408 8.128.967 27.103.088 

 

Com relação ao item 13.2, a Companhia apresenta abaixo, para os três últimos exercícios sociais e para o 

exercício social corrente, as memórias de cálculo do: 

 

(i) número de membros total de membros de cada órgão apresentado no quadro 13.2, 

correspondente à média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente, com 

duas casas decimais; e 

 

(ii) número de membros remunerados corresponde à média anual do número de membros do referido 

órgão da administração apurado mensalmente, aos quais serão ou foram (conforme aplicável) 

atribuídas remunerações reconhecidas no resultado do exercício. 

 

(I) NÚMERO DE MEMBROS TOTAL 

 

Exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2019: 

MÊS 
DIRETORIA 

ESTATUTÁRIA 

CONSELHO 

DE ADMINISTRAÇÃO 

CONSELHO 

FISCAL 

Janeiro de 2019 4,00 6,00 - 

Fevereiro de 2019 3,68 6,00 - 

Março de 2019 4,00 7,00 - 

Abril de 2019 4,00 7,00 - 

Maio de 2019 4,00 7,00 - 

Junho de 2019 4,00 7,00 - 

Julho de 2019 4,00 7,00 - 

Agosto de 2019 4,00 7,00 - 

Setembro de 2019 4,00 7,00 - 

Outubro de 2019 4,00 7,00 - 

Novembro de 2019 4,00 7,00 - 

Dezembro de 2019 4,00 7,00 - 
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13.16 - Outras informações relevantes 

 

Média 3,97 6,83 - 

 

 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018: 

MÊS 
DIRETORIA 

ESTATUTÁRIA 

CONSELHO 

DE ADMINISTRAÇÃO 

CONSELHO 

FISCAL 

Janeiro de 2018 3,00 7,00 - 

Fevereiro de 2018 3,00 7,00 - 

Março de 2018 3,00 7,00 - 

Abril de 2018 3,00 6,80 - 

Maio de 2018 3,00 7,00 - 

Junho de 2018 3,90 7,00 - 

Julho de 2018 4,00 7,00 - 

Agosto de 2018 4,03 7,00 - 

Setembro de 2018 4,00 7,00 - 

Outubro de 2018 4,00 7,00 - 

Novembro de 2018 4,00 7,00 - 

Dezembro de 2018 4,00 7,00 - 

Média 3,58 6,98 0 

 

 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017: 

MÊS 
DIRETORIA 

ESTATUTÁRIA 

CONSELHO 

DE ADMINISTRAÇÃO 

CONSELHO 

FISCAL 

Janeiro de 2017 5,00 9,00 - 

Fevereiro de 2017 6,00 9,00 - 

Março de 2017 5,03 9,00 - 

Abril de 2017 4,10 9,00 - 

Maio de 2017 4,00 9,00 - 

Junho de 2017 4,00 9,00 - 

Julho de 2017 4,00 7,00 - 

Agosto de 2017 4,00 7,00 - 

Setembro de 2017 3,13 7,00 - 

Outubro de 2017 3,00 7,00 - 

Novembro de 2017 3,00 7,00 - 

Dezembro de 2017 3,00 7,00 - 

Média 3,94 8,00 0 

 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016: 

MÊS 
DIRETORIA 

ESTATUTÁRIA 

CONSELHO 

DE ADMINISTRAÇÃO 

CONSELHO 

FISCAL 

Janeiro de 2016 3,00 5,13 3,00 

Fevereiro de 2016 2,00 5,00 3,00 

Março de 2016 2,00 5,00 3,00 

Abril de 2016 2,00 5,00 3,00 

Maio de 2016 2,00 5,00 0,00 
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13.16 - Outras informações relevantes 

 

Junho de 2016 2,00 5,00 0,00 

Julho de 2016 2,00 5,00 0,00 

Agosto de 2016 2,00 5,00 0,00 

Setembro de 2016 2,00 5,00 0,00 

Outubro de 2016 2,00 5,00 0,00 

Novembro de 2016 2,00 9,00 0,00 

Dezembro de 2016 1,00 9,00 0,00 

Média 2,00 5,68 1,00 

 

(II) NÚMERO DE MEMBROS REMUNERADOS 

 

Exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2019: 

MÊS 
DIRETORIA 

ESTATUTÁRIA 

CONSELHO 

DE ADMINISTRAÇÃO 

CONSELHO 

FISCAL 

Janeiro de 2019 4,00 6,00 - 

Fevereiro de 2019 3,68 6,00 - 

Março de 2019 4,00 7,00 - 

Abril de 2019 4,00 7,00 - 

Maio de 2019 4,00 7,00 - 

Junho de 2019 4,00 7,00 - 

Julho de 2019 4,00 7,00 - 

Agosto de 2019 4,00 7,00 - 

Setembro de 2019 4,00 7,00 - 

Outubro de 2019 4,00 7,00 - 

Novembro de 2019 4,00 7,00 - 

Dezembro de 2019 4,00 7,00 - 

Média 3,97 6,83 - 

 

 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018: 

MÊS 
DIRETORIA 

ESTATUTÁRIA 

CONSELHO 

DE ADMINISTRAÇÃO 

CONSELHO 

FISCAL 

Janeiro de 2018 3,00 6,00 - 

Fevereiro de 2018 3,00 6,00 - 

Março de 2018 3,00 6,00 - 

Abril de 2018 3,00 6,00 - 

Maio de 2018 3,00 7,00 - 

Junho de 2018 3,90 7,00 - 

Julho de 2018 4,00 7,00 - 

Agosto de 2018 4,03 7,00 - 

Setembro de 2018 4,00 7,00 - 

Outubro de 2018 4,00 7,00 - 

Novembro de 2018 4,00 7,00 - 

Dezembro de 2018 4,00 7,00 - 

Média 3,58 6,67 0 
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13.16 - Outras informações relevantes 

 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017: 

MÊS 
DIRETORIA 

ESTATUTÁRIA 

CONSELHO 

DE ADMINISTRAÇÃO 

CONSELHO 

FISCAL 

Janeiro de 2017 5,00 7,00 - 

Fevereiro de 2017 6,00 7,00 - 

Março de 2017 5,03 7,00 - 

Abril de 2017 4,10 8,00 - 

Maio de 2017 4,00 8,00 - 

Junho de 2017 4,00 8,00 - 

Julho de 2017 4,00 6,00 - 

Agosto de 2017 4,00 6,00 - 

Setembro de 2017 3,13 6,00 - 

Outubro de 2017 3,00 6,00 - 

Novembro de 2017 3,00 6,00 - 

Dezembro de 2017 3,00 6,00 - 

Média 3,94 6,75 0 

 

 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016: 

MÊS 
DIRETORIA 

ESTATUTÁRIA 

CONSELHO 

DE ADMINISTRAÇÃO 

CONSELHO 

FISCAL 

Janeiro de 2016 3,00 4,00 3,00 

Fevereiro de 2016 2,00 3,00 3,00 

Março de 2016 2,00 3,00 3,00 

Abril de 2016 2,00 3,00 3,00 

Maio de 2016 2,00 3,00 0,00 

Junho de 2016 2,00 3,00 0,00 

Julho de 2016 2,00 3,00 0,00 

Agosto de 2016 2,00 3,00 0,00 

Setembro de 2016 2,00 3,00 0,00 

Outubro de 2016 2,00 3,00 0,00 

Novembro de 2016 2,00 7,00 0,00 

Dezembro de 2016 1,00 7,00 0,00 

Média 2,00 3,75 1,00 

 

Esclarecimentos adicionais acerca do item 13.4 do Formulário de Referência 

 

Em 20 de março de 2019, o Conselho de Administração da Companhia recomedou para aprovação da 

Assembleia Geral de Acionistas o Plano de Incentivo de Remuneração de Longo Prazo Baseado em Ações 

(“Plano de Performance Shares”), o qual, se aprovado pelos acionistas da Companhia, terá as seguintes 

características: 

 

O Plano de Performance Shares tem como objetivo conceder a diretores designados no Plano de 

Performance Shares (“Beneficiários”), a oportunidade de se tornarem acionistas da Companhia e, com isso, 

(i) assegurar a competitividade dos níveis de remuneração total praticados pela Companhia; (ii) garantir um 

maior alinhamento dos interesses dos Beneficiários com os interesses dos acionistas; (iii) maximizar os níveis 
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13.16 - Outras informações relevantes 

 

de comprometimento com a geração de resultados sustentáveis; bem como (iv) possibilitar à Companhia 

manter tais Beneficiários vinculados a ela. O Plano de Incentivo reforça o direcionamento da Companhia de 

ter uma remuneração competitiva, que reforce a criação de valor sustentável e que promova a retenção de 

seus executivos-chave. 

 

O Plano de Performance Shares, que deverá ser submetido à aprovação da Assembleia Geral de Acionistas, 

estabelece as condições gerais para a concessão aos Beneficiários, pela Companhia, de unidades de 

performance restritas (“Units”) que poderão, ao fim do prazo de carência e observadas as condições 

aplicáveis, resultar na entrega de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão 

da Companhia (“Ações”) aos Beneficiários. 

 

O Plano de Performance Shares terá apenas um Programa de Incentivo Baseado em Ações (“Programa”), a 

ser emitido por determinação do Conselho de Administração, o qual deverá conter, dentre outras condições: 

(i) a quantidade de Units objeto do Programa; (ii) a faixa de número de salários mensais a ser considerada 

para o Múltiplos de Salários Mensais dos Beneficiários; (iii) o detalhamento dos critérios de sucesso a ser 

considerados para a conversão de Units em Ações; e (iv) eventuais disposições sobre penalidades.  

 

De acordo com o Programa, o Beneficiário receberá a título gratuito uma quantidade de Units 

correspondente ao quociente da divisão de determinado múltiplo de salários mensais do beneficiário pela 

cotação de mercado das ações da Companhia. O múltiplo que compõe o múltiplo de salários mensais será 

determinado no Programa. O Plano de Perfomance Shares está limitado a até 400.000 Ações. Para os fins 

do presente Plano de Performance Shares, a Companhia utilizará Ações mantidas em tesouraria, observadas 

as regras da CVM. 

 

As Units concedidas no Programa terão prazo de carência até a implantação do projeto de fechamento de 

ciclo da UTE de Parnaíba I para darem direito ao recebimento de Ações. Findo o prazo de carência das Units, 

haverá a transferência de Ações pela Companhia aos Beneficiários, sem qualquer contraprestação. A 

quantidade de Ações a ser transferida aos Beneficiários será apudarada conforme o atingimento dos critérios 

de sucesso a serem detalhados no Programa relacionados à (i) execução do Projeto Parnaíba V até a data 

de início da operação comercial em março de 2022; e (ii) execução do referido projeto com até 10% de 

overrun do orçamento. Observados tais critérios, nos termos do Programa, as Units darão direito a Ações 

na proporção de 1:1 (arredondando qualquer número fracionário para cima).  

 

As Ações transferidas aos beneficiários estarão livres e desembaraçadas, podendo ser alienadas a qualquer 

tempo, observadas as restrições a negociação previstas nas normas legais e regulamentares aplicáveis e os 

termos constantes das políticas da Companhia. 

 

Na hipótese de dissolução, transformação, incorporação, fusão, cisão ou reorganização da Companhia, na 

qual a Companhia não seja a sociedade remanescente ou, em sendo a sociedade remanescente, deixe de 

ter suas ações admitidas à negociação em bolsa de valores, as Units em vigência, haverá o vencimento 

antecipado da carência da totalidade das Units, resultando na transferência de Ações da Companhia aos 

Beneficiários, na proporção de 1:1. 

 

PÁGINA: 384 de 464

Formulário de Referência - 2019 - ENEVA S.A Versão : 11



13.16 - Outras informações relevantes 

 

Caberá exclusivamente à Assembleia Geral da Companhia modificar ou extinguir o Plano, mesmo em caso 

de alteração legal no tocante à regulamentação das sociedades por ações, às companhias abertas, na 

legislação trabalhista e/ou fiscal que impacte o Plano. 

 

Caso haja alteração na composição acionária da Companhia de forma que o Beneficiário tenha suas 

atribuições, responsabilidades e/ou nível hierárquico reduzidos, haverá o vencimento antecipado da carência 

da totalidade das suas Units, resultando na transferência de Ações da Companhia a ele, na proporção de 

1:1. 

 

Na hipótese de ocorrer o desligamento do Beneficiário, por qualquer motivo, após cumprido o prazo de 

carência das Units e antes da efetiva transferência das Ações, não haverá nenhum efeito sobre o direito do 

Beneficiário de receber as Ações a que faria jus. Caso o desligamento ocorra durante o prazo de carência 

das Units, deverá ser observado o seguinte: (a) em caso de desligamento por iniciativa do Beneficiário (por 

apresentação de renúncia ao seu cargo detido na administração da Companhia) ou por iniciativa da 

Companhia por justa causa (por violação dos deveres e atribuições do administrador), as Units em carência 

serão perdidas em caráter permanente; e (b) em caso de desligamento por iniciativa da Companhia sem 

justa causa, haverá o vencimento antecipado da carência da totalidade das suas Units, resultando na 

transferência de Ações da Companhia a ele, na proporção de 1:1. 
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14.1 - Descrição dos recursos humanos 

 

 
As informações deste subitem são prestadas de forma consolidada, visando permitir uma melhor 
compreensão e avaliação pelos investidores dos negócios da Companhia e de seus resultados. Desta forma, 
as informações reportadas abrangem outras empresas ligadas à Companhia. 
 
 (a) Número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por 
localização geográfica) 
 
A tabela abaixo apresenta o número de colaboradores da Companhia por funções administrativas e 
operacionais.  
 

Atividade Em 31 de dezembro de Atual 
 2016 2017 2018 2019 

ADMINISTRATIVO 289 206 224 217 

OPERACIONAL 428 579 618 625 

TOTAL 717 785 842 842 

 
A tabela abaixo apresenta o número de colaboradores da Companhia por localização geográfica de nossas 
atividades, segregadas pelas sociedades do grupo da Companhia. 
 

Sociedades Em 31 de dezembro de Atual 
Localização 

 2016 2017 2018 2019 

AMAPARI ENERGIA S.A. 
3 3 3 3 Amapá 
- - - - Brasília 

PECEM II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. 
101 127 133 133 Ceará 

1 - - - Rio de 
Janeiro 

PORTO DO PECÉM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. - - - - Ceará 
PORTO PECÉM TRANSPORTADORA MINÉRIOS S.A. - - - - Ceará 

BPMB PARNAÍBA S.A. - - - - Rio de 
Janeiro 

TAUÁ GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. 1 1 1 2 Ceará 
PECÉM OPER E MAN DE UNID DE GERAÇÃO ELÉTRICA S.A. - - - - Ceará 
ITAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. 231 231 210 206 Maranhão 

PARNAÍBA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. 
109 143 76 71 Maranhão 

1 - 1 
1 Rio de 

Janeiro 

PARNAÍBA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. 
15 10 75 75 Maranhão 

8 - - - Rio de 
Janeiro 

PARNAÍBA IV GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. - - - - Maranhão 

ENEVA COMERCIALIZADORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. - - - - Rio de 
Janeiro 

ENEVA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. 5 5 4 4 Rio de 
Janeiro 

ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A. 14 - - - Rio de 
Janeiro 

PARNAÍBA GÁS NATURAL 
101 48 - 

- Rio de 
Janeiro 

48 61 - -- Maranhão 

ENEVA S.A. 
- - 124 123 Maranhão 

79 156 215 224 Rio de 
Janeiro 

MPX CHILE HOLDING LTDA. - - - - Chile 

TOTAL 717 785 842 842 - 

 (b) Número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por 
localização geográfica) 
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14.1 - Descrição dos recursos humanos 

 

A tabela abaixo apresenta o número de terceirizados da Companhia por funções administrativas e 
operacionais.  
 

Atividade Em 31 de dezembro de Atual 
 2016 2017 2018 2019 

ADMINISTRATIVO 22 19 41 52 

OPERACIONAL 425 1704 708 639 

JURÍDICO  - - - - 

FINANCEIRO 13 - - - 

TOTAL 460 1723 749 691 

 
A tabela abaixo apresenta o número de terceirizados da Companhia por localização geográfica de nossas 
atividades, segregadas pelas sociedades do grupo da Companhia. 
 

Sociedades 

Em 31 de dezembro de Atual 

Localização 

2016 2016 2018 2019 

AMAPARI ENERGIA S.A. - - - - Amapá 

TAUÁ GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. - 6 6 6 Ceará 

PECEM II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. 37 98 54 54 Ceará 

PORTO DO PECÉM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. - -  - Ceará 

ITAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. 228 329 207 204 Maranhão 

PARNAÍBA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. 158 129 188 190 Maranhão 

PARNAÍBA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. 14 - - - Maranhão 

PARNAIBA GAS NATURAL - 1142 - - Maranhão 

ENEVA S.A. 
- - 253 125 Maranhão 

23 19 41 
112 Rio de 

Janeiro 

TOTAL 460 1723 749 691   

 
(c)      Índice de rotatividade 
 

Atividade Em 31 de dezembro de Atual 
 2016 2017 2018 2019 

HEADCOUNT 717 785 842 842 

DESLIGAMENTOS  81 98 128 24 

ADMISSÕES 242 166 185 24 

TOTAL 22,52% 16,82% 18,59% 2,85% 
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos 

 

 
Em relação ao número de colaboradores próprios, em 2018 ocorreu o fim do processo de primarização no 
Sistema de Tratamento de Gás Parnaíba. Além disso, de transferência de colaboradores entre as empresas 
Parnaíba I e Parnaíba II, assim como a incorporação da Parnaíba Gas Natural pela Eneva S.A. O incremento 
de 2017 foi devido à estratatégia de primarização que ocorreu nas usinas de Parnaíba, Itaqui e Pecém II, o 
que, consequentemente, resultou na diminuição do número de terceirizados que prestavam serviços às 
referidas usinas. 
 
O número de terceiros apresenta variação de 2018 em relação a 2017 devido a natureza das atividades 
executadas no período. Em 2017 cabe destacar a mobilização gerada na campanha sísmica. 
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados 

 

 
(a) Política de salários e remuneração variável 
 
A estratégia de remuneração da Companhia utiliza o mercado como referência, considerando seus principais 
competidores e empresas relevantes do Brasil, garantindo assim sua competitividade.  
 
O principal objetivo da estratégia de remuneração da Companhia é valorizar o desempenho de seus 
profissionais na evolução da Companhia, conforme planejamento estratégico definido e alinhado com o 
retorno aos acionistas no curto, médio e longo prazos. 
 
A política de salários e remuneração variável da Companhia está de acordo com as melhores práticas de 
governança corporativa, visando atrair e reter profissionais, sendo composta por salário base e, dependendo 
do alvo de cada cargo, por remuneração variável de curto prazo, além de participação de um grupo restrito 
de profissionais da Companhia no Plano de Incentivo de Remuneração de Longo Prazo (conforme definido 
no item 13.4 deste Formulário de Referência), o qual consiste na outorga de opções de compra ou subscrição 
de ações ordinárias de emissão da Companhia.  
 
(b) Política de benefícios 
 
Os benefícios disponibilizados pela Companhia incluem plano de saúde e plano odontológico que se 
estendem a dependentes legais dos beneficiados, além de seguro de vida, previdência privada, vale refeição, 
auxílio creche/babá, vale alimentação e vale transporte. 
 
(c) Características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não 
administradores 
 
O Plano de Incentivo de Remuneração de Longo Prazo descrito no item 13.4 deste Formulário de 
Referência são extensivos aos empregados da Companhia, quando nomeados formalmente pelo comitê 
formado por diretores estatutários e não estatutários, incluindo o presidente da companhia. As 
características do referido Programa encontram-se descritas no item 13.4 deste Formulário de Referência.  
 
i) Grupos de beneficiários 
 
Considerando o acima exposto, para informações sobre o Plano de Incentivo de Remuneração de Longo 
Prazo ou Subscrição de Ações da Companhia, vide o item 13.4 deste Formulário de Referência. 
 
ii) Condições para exercício 
 
Considerando o acima exposto, para informações sobre o Plano de Incentivo de Remuneração de Longo 
Prazo ou Subscrição de Ações da Companhia, vide o item 13.4 deste Formulário de Referência. 
 
iii) Preços de exercício 
 
Considerando o acima exposto, para informações sobre o Plano de Incentivo de Remuneração de Longo 
Prazo ou Subscrição de Ações da Companhia, vide o item 13.4 deste Formulário de Referência. 
 
iv) Prazos de exercício 
 
Considerando o acima exposto, para informações sobre o Plano de Incentivo de Remuneração de Longo 
Prazo ou Subscrição de Ações da Companhia, vide o item 13.4 deste Formulário de Referência. 
 
v) Número de ações comprometidas pelo Programa 
 
Considerando o acima exposto, para informações sobre o Plano de Incentivo de Remuneração de Longo 
Prazo ou Subscrição de Ações da Companhia, vide o item 13.4 deste Formulário de Referência. 
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos 

 

 
 
A Companhia preza pelo compromisso e transparência entre seus colaboradores e o sindicato da categoria, 
relação na qual o diálogo flui de forma respeitosa e eficaz, mantendo uma política de negociação permanente 
com os representantes dos empregados da Companhia.  
 
Devido a mudança da natureza da atividade da Eneva para “Extração de petróleo e gás natural” em 2018 
houve a mudança da representação sindical do SINTERGIA (Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de 
Energia do Rio de Janeiro e Região) para SINDTOB (Sindicato dos Trabalhadores Offshore do Brasil). O 
“Acordo Coletivo de Trabalho” foi levado à votação e aprovado pelos colaboradores em março de 2019. 
 
Adicionalmente, não houve paralisação ou greve nos últimos 3 exercícios sociais. 
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14.5 - Outras informações relevantes 

 

 
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação ao item 14 que não tenham sido 
divulgadas nos demais itens deste Formulário de Referência. 
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TOTAL

315.276.037 100,000000% 0 0,000000% 315.276.037 100,000000%

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração: 01/03/2019

0 0,000000% 0 0,000000% 0 0,000000%

OUTROS

170.455.835 54,066000% 0 0,000000% 170.455.835 54,066000%

19.250.704/0001-40 Brasileira Não Não 05/06/2019

Não

72.410.101 22,967000% 0 0,000000% 72.410.101 22,967000%

Cambuhy I Fundo de Investimento em Ações

30.306.294/0001-45 Brasileira Não Não 05/06/2019

Banco BTG Pactual S.A

72.410.101 22,967000% 0 0,000000% 72.410.101 22,967000%

Não

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA

ACIONISTA

PÁGINA: 393 de 464

Formulário de Referência - 2019 - ENEVA S.A Versão : 11



Total 315.276.037 100,000000%

Ações em circulação correspondente a  todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele 
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Ações em Circulação

Quantidade preferenciais (Unidades) 0 0,000000%

Quantidade ordinárias (Unidades) 315.276.037 100,000000%

Quantidade acionistas pessoa física 
(Unidades)

9.403

Data da última assembleia / Data da 
última alteração

29/04/2019

Quantidade acionistas pessoa jurídica 
(Unidades)

638

Quantidade investidores institucionais 
(Unidades)

0

15.3 - Distribuição de capital

PÁGINA: 394 de 464

Formulário de Referência - 2019 - ENEVA S.A Versão : 11



15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico

1 Na data deste Formulário de Referência, a companhia não possui acionista(s) controlador(es). 

 

15.4 Organograma dos acionistas do emissor e do grupo econômico do emissor1 

 

 

ENEVA S.A.

100%

100% 88,85% 100% 100% 100%

Termopantanal 
Participações 

Ltda.

Eneva 
Participações 

S.A.

Termopantanal 
Ltda.

100%

Parnaíba I 
Geração de 
Energia S.A.

66,67%

100%

Comercialização

99,99%0,01%

100%

Pecém II 
Participações 

S.A.

Itaqui Geração 
de Energia S.A.

Eneva 
Comercializado
ra de Energia 

Ltda.

Parnaíba 
Geração e 

Comercializaçã
o de Energia 

Amapari Geração 
de Energia S.A.

Porto do Pecém 
Transportadora 
de Minérios S.A.

Pecém Operação 
e M. de U. de 

Geração Elétrica 
S.A.

Mabe Construção 
e Administração 
de Projetos Ltda

Comercializadora 
de Equipos y 

Materiales Mabe 
Limitada

Parnaíba II 
Geração de 
Energia S.A.

Parnaíba BV

Pecém II 
Geração de 
Energia S.A.

Geração a Gás Natural Geração a Carvão Upstream

Outros
22,99% 22,99% 54,02%

Azulão Geração 
de Energia S.A.

0,10%

Centrais 
Termelétricas 
São Marcos 

S.A.

99,90%

0,10

%

70%
99,90%

11,15%

30%

51% 50% 50% 50% 100%

Geração Solar Ventos

30% 50%100%

Seival Geração 
de Energia Ltda.

100%

Sul Geração de 
Energia Ltda.

50%

MPX Chile 
Holding Ltda

Seival Sul 
Mineração Ltda.

Tauá Geração de 
Energia Ltda.

SPEs Ventos (*)

50%50%
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

 

 

 
Na data deste Formulário de Referência, não há acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia e 
nenhum acionista (e/ou, até onde é do conhecimento da Companhia, grupo de acionistas agindo em 
conjunto) passou a ser detentor de mais de 50% das ações de emissão da Companhia. 
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor

 

 

 
 
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 
 
Não houve alterações relevantes nas participações dos administradores da Companhia.  
 
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 
 
Não houve alterações relevantes nas participações dos administradores da Companhia. 
 
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 
 
Não houve alterações relevantes nas participações dos administradores da Companhia. 
 
Exercício social corrente (2019)  
 
Não houve alterações relevantes nas participações dos administradores da Companhia.  
 
Ressalta-se que a Companhia não conta com acionista ou grupo de acionistas controladores diretos e/ou 
indiretos. 
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15.7 - Principais operações societárias 

 

 
 

a) evento Aumento de Capital Social com diluição dos acionistas 
controladores 

b) principais 
condições do negócio 

Foi concluído, em 5 de novembro de 2015, o aumento de capital privado da 
Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 
de agosto de 2015, como passo fundamental para a implementação do Plano 
de Recuperação da Companhia, aprovado pelos seus credores em 30 de abril 
de 2015, homologado pelo Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio 
de Janeiro em 12 de maio de 2015 e concluído em 29 de junho de 2016. A 
subscrição e a integralização do aumento de capital foram realizadas (i) por 
meio da contribuição de ativos, no valor total de R$1,3 bilhão; (ii) por meio 
da capitalização de créditos, no valor global de R$983,0 milhões do total dos 
créditos quirografários contra a Companhia e inscritos na Recuperação 
Judicial; e (iii) em dinheiro, totalizando a quantia de R$9,1 milhões.  
 
No âmbito do aumento de capital, foram subscritas 15.336.875.991 novas 
ações ordinárias emitidas pela Companhia, ao preço de emissão de R$0,15 
por ação, totalizando o montante subscrito de R$2.300.531.398,65. 
 
Com os ativos contribuídos, a Companhia passou a deter participação 
acionária, direta ou indireta, de (a) 100% na BPMB Parnaíba S.A.; (b) 100% 
nas usinas termelétricas Parnaíba I Geração de Energia S.A., Parnaíba III 
Geração de Energia S.A. e Parnaíba IV Geração de Energia S.A.; (c) 100% 
na Eneva Participações S.A.; e (d) 27,3% na Parnaíba Gás Natural S.A. Os 
ativos contribuídos tem por finalidade colaborar para a geração de caixa e o 
posicionamento estratégico da Companhia. 

c) sociedades 
envolvidas 

Companhia, ENEVA Participações S.A., Parnaíba I Geração de Energia S.A., 
Parnaíba III Geração de Energia S.A., Parnaíba IV Geração de Energia S.A., 
ENEVA Participações, BPMB Parnaíba S.A, Parnaíba Gás Natural S.A, Uniper 
Holding GmbH (sucessora legal por incorporação da DD Brazil Holdings 
S.A.R.L.), Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLC, Centennial Asset 
Mining Fund LLC, Banco BTG Pactual S.A., Itaú Unibanco S.A., ICE Canyon 
LLC e Bullseye I LLC. 

d) efeitos resultantes 
da operação no quadro 
acionário 

Nenhum acionista ou grupo de acionistas se tornou detentor de mais de 50% 
da Companhia. O item (e) abaixo, demonstra as alterações relevantes da 
operação no quadro acionário.  

e) quadro societário 
antes e depois da 
operação 

Segue abaixo quadro societário da Companhia antes e depois da operação 
acima: 
Antes: 

Acionista Participação 
Uniper 42,94% 
Eike Fuhrken Batista 17,34% 
Centennial Asset Brazilian Equity 
Fund LLC 

0,22% 

Centennial Asset Mining Fund LLC 2,41% 
FIA Dinâmica Energia 19,24% 
BNDES Participações S.A. BNDESPAR 8,65% 
Outros 9,21% 
Total 100,00% 

Depois: 
Acionista Participação 
Banco BTG Pactual S.A 49,57% 
Uniper  12,25% 
Itau Unibanco S.A. 11,65% 
ICE Canyon 6,80% 
Bullseye 6,53% 
Outros 13,21% 
Total 100,00% 

 

f) mecanismos 
utilizados para 
garantir o tratamento 

Foi garantido para todos os acionistas o direito de preferência para a 
subscrição das ações da Companhia no âmbito do aumento de capital, nos 
termos da Lei nº 6.404/76, na proporção de 2.896,4595223% sobre as suas 
respectivas posições acionárias em 4 de setembro de 2015. O preço de 
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15.7 - Principais operações societárias 

 

equitativo entre os 
acionistas 

emissão foi de R$0,15 por ação ordinária, fixado nos termos do artigo 170 
da Lei nº 6.404/76. Além disso, foram publicadas pela Companhia todas as 
informações relevantes da operação e do progresso da sua implementação 
por meio de fatos relevantes, comunicados ao mercado e aviso aos 
acionistas, nos termos da Instrução CVM nº 358/02. 

 
 

a) evento Aumento de Capital Social com contribuição da totalidade do 
capital da Parnaíba Gás Natural 

b) principais 
condições do negócio 

Foi concluído, em 3 de outubro de 2016, o aumento de capital privado da 
Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 2 
de agosto de 2016.  
 
No âmbito do aumento de capital, foram subscritas 77.358.610 novas ações 
ordinárias emitidas pela Companhia, ao preço de emissão de R$15,00 por 
ação, totalizando o montante subscrito de R$1.160.379.150,00. 
 
Com os ativos contribuídos, a Companhia tornou-se a titular de 100% do 
capital social da Parnaíba Gás Natural S.A., atual fornecedora de gás natural 
das térmicas do Complexo do Parnaíba, bem como da totalidade das 
debêntures conversíveis da 3ª e 4ª emissões de debêntures da mesma 
empresa. Os recursos obtidos com o aumento de capital permitiram (i) 
reforçar o capital de giro da Companhia; (ii) reduzir o endividamento da 
Companhia; (iii) consolidar ativos estratégicos na Companhia; e (iv) propiciar 
desenvolvimento de estratégia de desenvolvimento e crescimento orgânico 
da Companhia.  

c) sociedades 
envolvidas 

Companhia, Parnaíba Gás Natural S.A, Cambuhy I Fundo de Investimento 
em Participações e OGX Petróleo e Gás S.A. – em 
Recuperação Judicial. 

d) efeitos resultantes 
da operação no quadro 
acionário 

Nenhum acionista ou grupo de acionistas se tornou detentor de mais de 50% 
do capital social da Companhia. O item (e) abaixo, demonstra as alterações 
relevantes da operação no quadro acionário. 

e) quadro societário 
antes e depois da 
operação 

Segue abaixo quadro societário da Companhia antes e depois da operação 
acima: 
 
Antes: 

Acionista Participação 
Banco BTG Pactual S.A 49,57% 
Uniper 12,25% 
Itau Unibanco S.A. 11,65% 
ICE Canyon 6,80% 
Bullseye 6,53% 
Outros 13,21% 
Total 100,00% 

 
Depois: 

Acionista Participação 
Banco BTG Pactual S.A 33,73% 
Cambuhy I Fundo de Investimento 
em Participações 25,73% 

Uniper 8,28% 
Itau Unibanco S.A. 7,88% 
OGX Petróleo e Gás S.A. – em 
Recuperação Judicial 

6,22% 

Outros 18,16% 
Total 100,00% 

 

f) mecanismos 
utilizados para 
garantir o tratamento 
equitativo entre os 
acionistas 

Foi garantido para todos os acionistas o direito de preferência para a 
subscrição das ações da Companhia no âmbito do aumento de capital, nos 
termos da Lei nº 6.404/76, à razão de 0,9470000894 novas ações para cada 
ação detida em 2 de agosto de 2016. O preço de emissão foi de R$15,00 por 
ação ordinária, fixado nos termos do artigo 170 da Lei nº 6.404/76. Além 
disso, foram publicadas pela Companhia todas as informações relevantes da 
operação e do progresso da sua implementação por meio de fatos 
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15.7 - Principais operações societárias 

 

relevantes, comunicados ao mercado e aviso aos acionistas, nos termos da 
Instrução CVM nº 358/02. 

 
 

a) evento Aumento de Capital Social com diluição dos acionistas  
b) principais 
condições do negócio 

Em 05 de outubro de 2017, foi homologado, em Reunião do Conselho de 
Administração, o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite 
do seu capital autorizado, mediante a emissão de 75.862.069 ações, ao 
Preço por Ação de R$ 11,00, correspondendo ao montante de 
R$834.482.759,00, com a exclusão do direito de preferência dos atuais  
acionistas da Companhia na subscrição das ações, em conformidade com o 
disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, as quais 
foram integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, com recursos 
imediatamente disponíveis, no ato da subscrição. Em razão do aumento ora 
aprovado, o capital social da Companhia passou de R$8.028.360.628,01, 
representado por 239.128.430 ações ordinárias de  emissão da Companhia 
para R$8.862.843.387,01, representado por 314.990.499 ações ordinárias 
de emissão da Companhia. 
 

c) sociedades 
envolvidas 

Companhia 

d) efeitos resultantes 
da operação no quadro 
acionário 

Diluição do quadro acionário, não havendo nenhum detentor com mais de 
50% de ações da Companhia.  

e) quadro societário 
antes e depois da 
operação 

Segue abaixo quadro societário da Companhia antes e depois da operação 
acima: 
 
Antes: 

Acionista Participação 
Banco BTG Pactual S.A 36,37% 
Cambuhy I Fundo de Investimento 
em Participações 25,72% 

Uniper 8,28% 
Itaú Unibanco S.A. 7,88% 
Outros 21,75% 
Total 100,00% 

 
Depois: 

Acionista Participação 
Banco BTG Pactual S.A 26,79% 
Cambuhy I Fundo de Investimento 
em Participações 

22,99% 

Uniper 6,10% 
Itau Unibanco S.A. 5,88% 
Outros 38,24% 
Total 100,00% 

 

f) mecanismos 
utilizados para 
garantir o tratamento 
equitativo entre os 
acionistas 

Exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na 
subscrição das ações, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso 
I, da Lei das Sociedades por Ações. 
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15.8 - Outras informações relevantes 

 

 
Informações Adicionais aos itens 15.1/15.2 
 
i. DD Brazil Holdings S.A.R.L.  

 
A DD Brazil Holdings S.A.R.L., que figura como acionista da Companhia, foi incorporada pela Uniper Holding 
GmbH, a qual passou a suceder a DD Brazil na qualidade de acionista direta da Companhia. 

 
ii. Itaú Unibanco S.A.  

 
Em 26 de outubro de 2017, o Itaú Unibanco S.A. (“Itaú Unibanco”) comunicou à Companhia o exercício 
parcial da Opção de Ações do Lote Suplementar na Oferta Pública de Ações da Eneva S.A., e da devolução 
ao Itaú Unibanco das ações emprestadas para fins de estabilização de preço conforme Contrato de 
Empréstimo de Ações Ordinárias, comunicado ao mercado em 06 de outubro de 2017. A participação do 
Itaú Unibanco no capital social da Companhia passa a ser de 18.530.085 ações ordinárias, representando 
5,88% do capital total de emissão da Companhia. 
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas

 

 

 
Conforme disposto na Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, aprovada pelo 
Conselho de Administração em 15 de junho de 2012, tendo sido atualizada em 31 de janeiro de 2019 
(“Política de Transações com Partes Relacionadas”), disponível no endereço http://ri.eneva.com.br, as 
operações por ela celebradas com partes relacionadas devem observar condições de mercado, objetivando 
garantir seu caráter estritamente comutativo, em linha com a legislação em vigor e com as melhores práticas 
de Governança Corporativa, assegurando a transparência e o pleno respeito aos interesses dos acionistas, 
investidores, colaboradores e demais stakeholders.  
 

Conforme previsão contida na Política de Transações com Partes Relacionadas, cada Pessoa Chave da 
Administração deverá completar nos primeiros 15 (quinze) dias de cada ano um formulário com 
informações sobre as Partes Relacionadas a ela (pessoas e entidades) e sobre quaisquer transações entre 
elas e a Companhia de que tenha ciência. Cada Pessoa Chave da Administração é exclusivamente 
responsável pelo preenchimento de seu respectivo formulário, não cabendo à Companhia efetuar qualquer 
juízo de valor sobre seu conteúdo. A área de Controladoria da Companhia manterá um cadastro atualizado 
das controladas diretas e indiretas da Companhia, das entidades nas quais a Companhia detém influência 
significativa, e das demais entidades a serem informadas como Partes Relacionadas nas demonstrações 
financeiras da Companhia. A área de Governança, Riscos e Compliance da Companhia é responsável por 
manter um cadastro atualizado com a identificação do Pessoal Chave da Administração e de suas Partes 
Relacionadas, cabendo aos gestores responsáveis monitorar cada possível Transação com Partes 
Relacionadas e consultar os cadastros mantidos pela área de Controladoria e pela área de Governança, 
Riscos e Compliance antes da conclusão da transação para verificar se esta pode ser uma Transação com 
Parte Relacionada. O Pessoal Chave da Administração da Companhia será instruído pela área de 
Governança, Riscos e Compliance, e periodicamente lembrado sobre a obrigação de informar à referida 
área sobre qualquer potencial transação da Companhia com Parte Relacionada de que tenha 
conhecimento. Adicionalmente, qualquer pessoa poderá reportar à área de Governança, Riscos e 
Compliance uma transação de que tenha conhecimento e que eventualmente possa se enquadrar como 
uma Transação com Parte Relacionada. 

Cada potencial Transação com Parte Relacionada reportada à área de Governança, Riscos e Compliance 
será analisada pela área jurídica e pela área Contábil, que emitirão parecer para determinar se a transação 
de fato constitui uma Transação com Parte Relacionada sujeita às disposições da Política de Transações 
com Partes Relacionadas. Para isto, cada potencial Transação com Parte Relacionada deverá ser reportada 
por escrito (via e-mail) com as seguintes informações: (i) nome das Partes Relacionadas; (ii) tipo de 
relacionamento das Partes Relacionadas com a Companhia; (iii) data da potencial transação; (iv) objeto 
da transação; (v) montante envolvido na transação; (vi) montante correspondente ao interesse de tal 
Parte Relacionada na transação, se for possível aferir; (vii) garantias e seguros relacionados; (viii) duração 
do objeto da transação; (ix) condições para a rescisão ou extinção da transação; (x) principais obrigações 
e demais termos e condições da transação; (xi) quando a operação a ser transacionada entre as Partes 
Relacionadas disser respeito a um empréstimo ou outro tipo de dívida, informar a natureza e as razões 
para a operação e a taxa de juros eventualmente cobrada, observadas as disposições adicionais existentes 
quando se tratar de empréstimo concedido pela Companhia; e (xii) evidências e opinião do gestor 
responsável de que (a) há motivos claramente demonstráveis, do ponto de vista dos negócios da 
Companhia, para que seja realizada a Transação com a Parte Relacionada, e (b) a transação pretendida 
atende às diretrizes gerais do item 4 da Política de Transações com Partes Relacionadas. 
Conforme também disposto na citada Política de Transações com Partes Relacionadas, há conflito de 
interesses quando um acionista, administrador ou colaborador não é independente em relação à matéria 
em discussão e pode influenciar ou tomar decisões motivadas por interesses distintos daqueles da 
Companhia. Quando houver situação entre Partes Relacionadas que suscite Conflito de Interesses, este 
deverá ser invocado pela parte que lhe der causa (por exemplo, um membro do Pessoal Chave da 
Administração) ou, ainda, por qualquer outro membro do colegiado ou terceiro que tiver conhecimento do 
conflito, tão logo o conflito se verifique ou dele tenham ciência. Havendo conflito entre os interesses de 
qualquer acionista ou administrador e da Companhia, em relação a determinada matéria, o acionista ou 
administrador devem explicar seu envolvimento na transação, se ausentar das discussões sobre o tema e 
se abster de votar em deliberação sobre a matéria. Supletivamente, as Transações com Partes Relacionadas 
devem ser celebradas por escrito, especificando-se suas principais características e condições, tais como 
preço, prazos, garantias, condições de rescisão, responsabilidade pelo recolhimento de tributos e obtenções 
de licenças, entre outras. Dentre essas características também deverá constar expressamente a possibilidade 
de resilição, pela Companhia, de qualquer Transação com Parte Relacionada que seja de trato sucessivo, 
em condições equivalentes àquelas disponíveis nos contratos com partes não relacionadas.  
 
Toda Transação com Parte Relacionada deverá ser submetida à aprovação do Conselho de Administração. 
Os membros da Diretoria ou do Conselho de Administração em situação de potencial Conflito de Interesses 
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na análise das transações devem ausentar-se das discussões sobre o tema, bem como abster-se de votar 
no respectivo processo decisório, observando-se o disposto na seção 6 desta Política de Transações com 
Partes Relacionadas. 
 
A manifestação de conflito de interesses, a abstenção e o afastamento temporário deverão ser registrados 
em ata. Caso solicitado pelo Presidente do Conselho de Administração ou pelo Diretor Presidente, conforme 
o caso, os membros do Pessoal Chave da Administração em posição de conflito de interesses poderão 
participar parcialmente das discussões, de forma a explicar seu envolvimento na operação e proporcionar 
maiores informações sobre a operação e as partes envolvidas, devendo sempre se ausentar ao final da 
discussão, inclusive do processo de votação da matéria. As questões referentes a conflito de interesses 
envolvendo ou não Partes Relacionadas deverão ser direcionadas para o Comitê de Auditoria para que este 
elabore parecer sobre as condições da transação e recomende o tema ou não para a deliberação do Conselho 
de Administração. Quando tratar de assuntos relacionados a conflito de interesses entre Partes Relacionadas 
envolvendo acionistas da Companhia e a Companhia, o Comitê de Auditoria, em caráter excepcional, será 
composto por todos os Conselheiros independentes. Caso a transação necessite aprovação pelo Conselho 
de Administração, após manifestação favorável do Comitê de Auditoria, os Conselheiros que representam 
os acionistas envolvidos na transação ou contrato deverão se ausentar das discussões sobre o tema e se 
abster de votar em deliberação sobre a matéria. 
 
Além disso, conforme previsão legal, é vedado aos administradores da Companhia: (i) praticar ato de 
liberalidade à custa da Companhia; (ii) receber, em razão de seu cargo, qualquer tipo de vantagem pessoal 
direta ou indireta de terceiros, sem autorização constante do respectivo estatuto social ou concedida por 
meio de Assembleia Geral; (iii) tomar por empréstimo recursos ou bens da Companhia ou usar, em proveito 
próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito, sem a 
respectiva autorização da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração; e (iv) intervir em qualquer 
operação social em que tiver interesse conflitante com o da Companhia, ou nas deliberações que a respeito 
tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento. 
 
A divulgação das transações com partes relacionadas pela Companhia é realizada por meio de suas 
demonstrações contábeis periódicas, nos termos da legislação aplicável. 
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Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Pecém Operação e Manutenção de Unidades de 
Geração Elétrica S.A.

31/03/2017 18.152,00 R$ 18.000,00 Não há como aferir Indeterminado NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação Custos administrativos incorridos repassados as subsidiárias

Garantia e seguros Não há.

Rescisão ou extinção Não aplicável.

Rescisão ou extinção Não aplicável.

Garantia e seguros Não há.

Relação com o emissor Controlada em conjunto

Objeto contrato Prestação de serviço de operação e manutenção de unidades de geração elétrica e de sistemas de descarga de granéis.

Relação com o emissor A Uniper controlava Pecém II em conjunto com a Eneva S.A.

Objeto contrato Contrato de compra e venda de carvão entre a Uniper e Pecém II Geração de Energia S.A.

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato Contrato de compra e venda de carvão entre a Uniper e Pecém II Geração de Energia S.A.

Uniper 31/12/2016 28.701.549,00 R$26.475.000,00 Não há como aferir Indeterminado NÃO 0,000000

Rescisão ou extinção Não aplicável.

Uniper 31/12/2016 92.079,00 R$ 93.000,00 Não há como aferir Indeterminado NÃO 0,000000

Relação com o emissor A Uniper controlava Pecém II em conjunto com a Eneva S.A.

Natureza e razão para a operação Custos administrativos incorridos repassados as subsidiárias

Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Natureza e razão para a operação Custos administrativos incorridos repassados as subsidiárias

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Rescisão ou extinção Não aplicável.

Relação com o emissor Controlada em conjunto

Objeto contrato Instrumentos Particulares de Contratos de Mútuos celebrados entre Eneva S.A. e EDP – Energias do Brasil S.A. (Mutuantes) com MABE Construção 
e Administração de Projetos Ltda. (Mutuária). Os Instrumentos visam estabelecer os termos e condições da concessão de mútuos por cada uma das 
Mutuantes à Mutuária, seus desembolsos e pagamentos e as demais condições que devem ser respeitadas pelas Partes no âmbito destes 
Instrumentos. O custo dos contratos é de 105% do CDI base ano.

Garantia e seguros Não há.

Pecém Operação e Manutenção de Unidades de 
Geração Elétrica S.A.

04/12/2011 1.333.333,34 R$ 2.692.910,00 Não há como aferir 31/12/2019 SIM 0,000000

Copelmi Mineração 31/12/2016 146.285,00 R$293.000,00 Não há. Indeterminado NÃO 0,000000

Relação com o emissor A Copelmi detém 70% de participação na Seival Sul Mineração e a Eneva detém os 30% restantes

Especificar

Natureza e razão para a operação Custos administrativos incorridos repassados as subsidiárias

Posição contratual do emissor Credor

Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

Mabe do Brasil S.A 31/12/2016 22.215,00 R$ 22.000,00 Não há como aferir Indeterminado NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação Custos administrativos incorridos repassados as subsidiárias

Objeto contrato Contrato de compra e venda de carvão entre a Copelmi e a Eneva S.A.

Garantia e seguros Não há.

Rescisão ou extinção Não aplicável.

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Porto do Pecém Transportadora de Minério S.A 31/12/2016 10.104,00 R$ 10.000,00 Não há como aferir Indeterminado NÃO 0,000000

Rescisão ou extinção Os contratos podem ser rescindido de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, caso as obrigações que 
constam no contrato não sejam cumpridas pela parte infratora.

Garantia e seguros Não há.

Posição contratual do emissor Credor

Natureza e razão para a operação O saldo é composto pelos contratos de mútuo celebrados em 04/12/2011 e 01/10/2012, com a Eneva S.A. e EDP Energias do Brasil S.A. 
(mutuantes) sujeitos a juros de mercado (110% do CDI base ano). As operações procuraram viabilizar a aquisição de peças pela mutuária, então em 
fase pré-operacional.

Especificar

Objeto contrato Instrumentos Particulares de Contratos de Mútuos entre Eneva S.A. e EDP Energias do Brasil S.A. (Mutuantes) com Pecém Operação e 
Manutenção de Unidades de Geração Elétrica S.A. (Mutuária). Os Mútuos ora contratados se destinam à aquisição pela Mutuária de peças de 
reserva para a esteira transportadora. O custo dos contratos são de 110% do CDI base ano.

Relação com o emissor Controlada em conjunto

Especificar

Rescisão ou extinção Não aplicável.

Garantia e seguros Não há.

Posição contratual do emissor Credor

Natureza e razão para a operação Contratos de mútuo celebrados em 07/10/2013 e 14/11/2013, com a Eneva S.A. e a EDP – Energias do Brasil S.A. (mutuantes) sujeito a juros de 
mercado (105% do CDI base ano.).

Mabe do Brasil S.A 07/10/2013 11.250.000,00 R$ 11.115.000,00 Não há como aferir 31/12/19 SIM 0,000000

Objeto contrato Instrumentos Particulares de Contratos de Mútuos celebrado entre Eneva S.A. e EDP – Energias do Brasil S.A. (Mutuantes) com MABE Construção 
e Administração de Projetos Ltda. (Mutuária). Os Instrumentos visam estabelecer os termos e condições da concessão de mútuos por cada uma das 
Mutuantes à Mutuária, seus desembolsos e pagamentos e as demais condições que devem ser respeitadas pelas Partes no âmbito deste 
Instrumento. O custo dos contratos é de 105% do CDI base ano. O montante envolvido representa 50% dos contratos, que possuem um valor total 
de 22.500.000,00.

Relação com o emissor Controlada em conjunto

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Relação com o emissor Coligada

Objeto contrato Compartilhamento de custos da estrutura administrativa da Eneva S.A., incluindo rateio e reembolso de custos compartilhados. Por custos 
compartilhados a luz do contrato entende-se quaisquer custo direto associado a mão de obra e seus respectivos encargos, custos relacionados a 
contratação de empresas tercerizadas, custos gerais e administrativos relacionados a mão de obra, despesas com deslocamento e viagem, 
aluguéis, condomínios, luz, água, manutenção das instalações, IPTU e quaisquer outros custos e despesas desembolsadas ou incorridas pela 
Eneva em benefício da Seival Sul Mineração Ltda.

Seival Sul Mineração Ltda 31/12/2016 9.977,00 R$ 4.155.000,00 Não há como aferir Indeterminado NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação Custos administrativos incorridos repassados as subsidiárias

Posição contratual do emissor Credor

Garantia e seguros Não há.

Rescisão ou extinção Não aplicável.

Especificar

Objeto contrato Serviços de transporte de minérios através de correias transportadoras, incluindo a aquisição, construção, instalação, operação e manutenção de 
um sistema de descarregamento de granéis constituído de descarregadores e correias transportadoras.

Relação com o emissor Controlada em conjunto

Especificar

Garantia e seguros Não há.

Posição contratual do emissor Credor

Natureza e razão para a operação Custos administrativos incorridos repassados as subsidiárias

Rescisão ou extinção Não aplicável.

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter

estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado

 

 

 
a. identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses 
 
A Companhia adota como práticas de governança corporativa aquelas recomendadas ou exigidas pela 
legislação. 
 
Ademais, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, havendo possibilidade de conflito de 
interesses entre as matérias sob análise e algum membro da administração, o respectivo membro deve se 
abster de participar de decisão, ficando a mesma cabível aos demais membros que não possuem qualquer 
relação com a matéria em exame, de acordo com o Regimento Interno do Conselho de Administração da 
Companhia Aprovado em 31 de outubro de 2018. 
 
Na hipótese de a Companhia pretender celebrar operações e negócios com partes relacionadas, estas são 
realizadas observando-se preços e condições usuais de mercado, conforme informado no item 16.1 acima. 
 
b. demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento 
compensatório adequado 
 
As operações e negócios com partes relacionadas da Companhia são realizadas com o intuito de melhorar 
o seu desempenho e levam sempre em consideração o critério do melhor preço, prazo e encargos financeiros 
compatíveis com as práticas usuais de mercado, sendo que todos os contratos estabelecem prazos para sua 
efetiva realização (quitação) ou, quando de prazo indeterminado, garantem o direito de rescindi-los a 
exclusivo critério da Companhia, bem como taxas de juros de mercado (quando aplicável).  
 
As transações com partes relacionadas descritas no item 16.2 observam condições estritamente 
comutativas, com pagamento compensatório adequado, similares àquelas que poderiam ser estabelecidas 
em transações com partes não relacionadas. Para uma descrição mais detalhada dessas operações, vide 
item 16.2 acima. 
 
As transações celebradas com partes relacionadas são amparadas por avaliações prévias e criteriosas de 
seus termos, de forma que sejam realizadas em condições estritamente comutativas, observando-se preços 
e condições usuais de mercado. Desta forma, as transações com partes relacionadas não geram quaisquer 
benefícios ou prejuízos indevidos às sociedades envolvidas. 
 
Para verificar a comutatividade das operações com partes relacionadas, a Companhia analisa a viabilidade 
financeira de cada operação vis-à-vis com operações semelhantes no mercado entre partes não vinculadas. 
A Companhia utiliza métodos comparativos de análise. 
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16.4 - Outras informações relevantes 

 

 
 
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação ao item 16 que não tenham sido 
divulgadas nos demais itens deste Formulário de Referência. 
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Tipo de capital Capital Autorizado

28/05/2019 8.868.839.685,01 N/A 83.852.393 0 83.852.393

Tipo de capital Capital Integralizado

28/05/2019 8.868.839.685,01 N/A 315.276.037 0 315.276.037

Tipo de capital Capital Subscrito

28/05/2019 8.868.839.685,01 N/A 315.276.037 0 315.276.037

Tipo de capital Capital Emitido

28/05/2019 8.868.839.685,01 N/A 315.276.037 0 315.276.037

17.1 - Informações sobre o capital social

Data da autorização ou 
aprovação Valor do capital (Reais) Prazo de integralização

Quantidade de ações 
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações 
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações 
(Unidades)
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Fixado nos termos do disposto no parágrafo 3º do artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações, ao preço de emissão de R$ 21,00 (vinte e um reais) por ação, correspondente ao preço médio da cotação da ação 
da Companhia, ponderado pelo volume, nos

últimos 5 (cinco) dias úteis, respeitado o parágrafo 1º, inciso III do artigo 170 da Lei das Sociedades por Ações, e conforme os termos dos Planos de Opção de Compra ou Subscrição de Ações da Companhia 
(Primeiro, Segundo e Terceiro Planos), todos no âmbito do Programa de Opção de Compra ou Subscrição de Ações.

Forma de integralização Dinheiro

28/05/2019 RCA 28/05/2019 5.996.298,00 Subscrição 
particular

285.538 0 285.538 0,09064972 21,00 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Fixado nos termos do Art. 170, §1º, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. O Preço por Ação foi calculado tendo como parâmetro, cumulativamente (a) a cotação das ações da Companhia na B3; 
e (b) as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por ações coletadas junto a investidores institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding.

Forma de integralização Dinheiro

05/10/2017 RCA 05/10/2017 834.482.758,62 Subscrição 
pública

75.862.069 0 75.862.069 10,39418628 11,00 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Fixado nos termos do Art. 170, §1º, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. O Preço por Ação foi calculado tendo como parâmetro a cotação das ações da Companhia na B3.

Forma de integralização O referido aumento de capital foi homologado pelo Conselho de Administração em 03 de outubro de 2016, tendo sido rerratificado em 10 de maio de 2017 pelo Conselho de Administração. O preço de emissão 
individual das novas ações foi de R$15,00, dos quais (i) R$13,14 foram destinados à conta de capital social; e (ii) R$1,86 foram destinados à conta de reserva de capital. 

Dessa forma, o aumento de capital foi realizado no valor de R$1.160.379.150,00, mediante a emissão de 77.358.610 ações ordinárias, dos quais (i) R$1.016.492.135,40 foram destinados à conta de capital 
social; e (ii) R$143.887.014,60 foram destinados à conta de reserva de capital. A subscrição e a integralização do aumento de capital foram realizadas: (i) parte em dinheiro, totalizando a quantia de 
R$14.607.300,00, dividido entre capital social e reserva de capital; e (ii) parte por meio da contribuição dos ativos da Parnaíba Gás Natural S.A., totalizando o montante de R$1.145.771.850,00, dividido entre 
capital social e reserva de capital.

02/08/2016 Assembleia Geral 
Extraordinária

03/10/2016 1.160.379.150,00 Subscrição 
particular

77.358.610 0 77.358.610 14,49673700 15,00 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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07/04/2016 16.176.982.098 0 16.176.982.098 161.769.820 0 161.769.820

Grupamento

17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações

Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades) Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)

Data 
aprovação

Quantidade ações 
ordinárias

Quantidade ações 
preferenciais Quantidade total ações

Quantidade ações 
ordinárias

Quantidade ações 
preferenciais Quantidade total ações
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Não houve reduções de capital social da Companhia nos últimos três exercícios sociais e no exercício social corrente.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.4 - Informações sobre reduções do capital social
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17.5 - Outras informações relevantes 

 

 
Não houve informações relevantes referentes aos últimos três exercícios sociais encerrados. 
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Restrição a circulação Não

Descrição das características 
do reembolso de capital

No caso de liquidação da Companhia, os acionistas receberão os pagamentos relativos ao 
remanescente do capital social, na proporção da sua participação no capital social, após o 
pagamento de todas as obrigações da Companhia.



Os acionistas que dissentirem de certas deliberações tomadas em Assembleia Geral poderão retirar
-se da Companhia, nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações. Para fins de reembolso, 
o valor da ação será determinado com base no valor econômico da Companhia, apurado em 
avaliação procedida por três peritos ou empresa especializada indicada e escolhida em 
conformidade com o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações. Caberá ao Conselho 
de Administração fixar a lista tríplice, respectivamente, de candidatos e instituições qualificadas a 
ser apresentada à Assembleia Geral da Companhia para fins da avaliação do valor econômico da 
Companhia.

Outras características 
relevantes

Os acionistas têm direito de preferência, na proporção de suas respectivas participações, na 
subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição de emissão da 
Companhia. Esse direito pode ser excluído pelo Conselho de Administração ou ter o seu prazo de 
exercício reduzido, nas emissões de ações ordinárias e bônus de subscrição, cuja colocação seja 
feita mediante (i) venda em bolsa ou subscrição pública, ou (ii) permuta de ações, em oferta pública 
de aquisição de controle, nos termos da lei, e dentro do limite do capital autorizado. Esclarecemos 
que o Estatuto Social da Companhia será atualizado, conforme aplicável, em observância ao novo 
Regulamento do Novo Mercado que entrou em vigor no dia 2 de janeiro de 2018, no prazo previsto 
pela B3. Mais informações acerca das características das ações estão disponíveis na Seção 18.2 
deste Formulário de Referência.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social da Companhia e nem 
tampouco as deliberações adotadas pelos acionistas em Assembleias Gerais podem privar os 
acionistas dos seguintes direitos: (i) direito a participar na distribuição dos lucros; (ii) direito a 
participar, na proporção da sua participação no capital social, na distribuição de quaisquer ativos 
remanescentes na hipótese de liquidação da Companhia; (iii) direito de preferência na subscrição 
de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em determinadas 
circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações; (iv) direito de fiscalizar, na forma prevista 
na Lei das Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais; (v) direito de votar nas 
Assembleias Gerais; e (vi) direito a retirar-se da Companhia, nos casos previstos na própria Lei das 
Sociedades por Ações, incluindo fusão ou incorporação. Para demais informações, vide item 18.12 
deste Formulário de Referência.

Hipóteses de resgate e fórmula 
de cálculo do valor de resgate

O Estatuto Social não prevê hipóteses específicas de resgate de ações, embora estabeleça que 
eventual resgate de ações da Companhia deverá ser aprovado em assembleia geral de acionistas.



Adicionalmente, nos termos do art. 44 da Lei das Sociedades por Ações, a assembleia geral de 
acionistas da Companhia poderá autorizar a aplicação de lucros ou reservas no resgate de ações, 
bem como determinar as condições e procedimentos de tal resgate.

Resgatável Sim

Tag along 100,000000

Espécie de ações ou CDA Ordinária

Direito a reembolso de capital Sim

Conversibilidade Não

Direito a voto Pleno

Direito a dividendos De acordo com a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades 
por Ações”) e com o Estatuto Social da Companhia é assegurado aos acionistas o direito ao 
recebimento de dividendo obrigatório anual não inferior a 25% do lucro líquido apurado nas 
demonstrações financeiras da Companhia, diminuído ou acrescido dos seguintes valores: (i) 
importância destinada à constituição de reserva legal; e (ii) importância destinada à formação de 
reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores.

18.1 - Direitos das ações
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública

 

 

 
 
Limitação do Direito de Voto 
 
Não há regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas significativos.  
 
Obrigação de realização de oferta pública de aquisição 
 
O Estatuto Social da Companhia (art. 30 e seguintes), de acordo com o disposto no Regulamento do Novo 
Mercado, estabelece que a alienação do controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, 
quanto por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente se 
obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações dos demais acionistas da Companhia, observando 
as condições e prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a 
assegurar-lhes tratamento igualitário àquele dado ao acionista controlador alienante. 
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto

 

 

 
 
Nos termos do Estatuto Social da Companhia, a critério do Conselho de Administração, poderá ser realizada 
emissão, sem direito de preferência ou com redução do prazo de que trata o artigo 171, parágrafo 4°, da 
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), de ações ordinárias e bônus de 
subscrição, cuja colocação seja feita mediante (i) venda em bolsa de valores ou por subscrição pública; ou 
(ii) mediante permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, nos termos estabelecidos em 
lei, e dentro do limite do capital autorizado. 
 
Ainda nos termos do Estatuto Social da Companhia, por deliberação do seu Conselho de Administração e de 
acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, a Companhia pode outorgar opções de compra ou 
subscrição de ações, sem direito de preferência para os acionistas, a administradores, empregados ou 
pessoas naturais que prestem serviços à Companhia, assim como aos administradores ou empregados de 
outras sociedades que sejam controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia, nos termos do artigo 
168, parágrafo 3º, combinado com o artigo 171, parágrafo 3º da Lei das Sociedades por Ações. 
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30/06/2016 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

15.610.569 14,00 8,50 R$ por Unidade 11,72

31/03/2016 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

7.160.517 14,00 11,00 R$ por Unidade 12,88

31/12/2016 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

16.509.165 15,25 11,69 R$ por Unidade 13,56

30/09/2016 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

52.852.196 14,98 9,68 R$ por Unidade 12,79

Exercício social 31/12/2016

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

Valor média 
cotação (Reais)

30/06/2017 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

15.342.640 14,78 13,02 R$ por Unidade 13,90

30/09/2017 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

10.659.797 16,00 13,40 R$ por Unidade 14,46

31/12/2017 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

431.266.651 15,29 11,80 R$ por Unidade 13,60

31/03/2017 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

15.801.316 15,00 11,73 R$ por Unidade 12,67

Exercício social 31/12/2017

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

Valor média 
cotação (Reais)

30/06/2018 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

208.886.927 14,00 11,80 R$ por Unidade 13,14

31/03/2018 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

314.700.115 14,29 13,20 R$ por Unidade 13,81

31/12/2018 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

478.763.516 16,10 12,95 R$ por Unidade 14,27

30/09/2018 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

204.358.220 13,50 11,45 R$ por Unidade 12,66

Exercício social 31/12/2018

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

Valor média 
cotação (Reais)

18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados
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Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não

Restrição a circulação Não

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

-Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures da Primeira Série: A Emissora poderá 
resgatar antecipadamente a totalidade das Debêntures da Primeira Série, a seu 
exclusivo critério, a qualquer tempo, a partir de 15 de maio de 2021, inclusive, mediante 
o pagamento do Valor do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures da Primeira 
Série.

-Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures da Segunda Série: A Emissora poderá 
resgatar antecipadamente a totalidade das Debêntures da Segunda Série, a seu 
exclusivo critério, a qualquer tempo, a partir de 15 de maio de 2023, inclusive, mediante 
o pagamento do Valor do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures da Segunda 
Série.

-Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures da Terceira Série: As Debêntures da 
Terceira Série não estão sujeitas à amortização extraordinária

facultativa ou ao resgate antecipado facultativo, total ou parcial.

-Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures da Primeira Série e/ou das Debêntures 
da Segunda Série: A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, 
realizar oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures da Primeira Série 
e/ou das Debêntures da Segunda Série (de forma separada ou conjunta, desde que de 
não menos que a totalidade da respectiva série), endereçada a todos os Debenturistas 
da Primeira Série e/ou os Debenturistas da Segunda Série, conforme o caso, sem 
distinção, em uma ou mais vezes, assegurando a todos os Debenturistas da Primeira 
Série e/ou os Debenturistas da Segunda Série, conforme o caso, igualdade de 
condições dentro da respectiva série para aceitar ou não o resgate das Debêntures

da Primeira Série e/ou das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, de que 
forem titulares.

-Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures da Terceira Série: A Emissora poderá, a 
seu exclusivo critério, se e quando editada regulamentação do CMN, se aplicável às 
Debêntures da Terceira Série, a qualquer tempo, em uma ou mais vezes, realizar oferta 
de resgate antecipado total das Debêntures da

Terceira Série endereçada a todos os Debenturistas da Terceira Série, sem distinção, 
assegurando a todos os Debenturistas da Terceira Série igualdade de condições para 
aceitar ou não o resgate das Debêntures da Terceira Série de que forem titulares.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Aprovação em Assembleia Geral de Debenturistas especialmente convocada para esse 
fim.

Características dos valores 
mobiliários

Identificação do valor 
mobiliário

2ª Emissão - 1ª, 2ª e 3ª séries

Valor mobiliário Debêntures

Saldo Devedor em Aberto 2.000.000.000,00

Data de emissão 15/05/2019

Valor total

(Reais)

2.000.000.000,00

Quantidade

(Unidades)

2.000.000

Data de vencimento 15/05/2029

18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
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Outras características 
relevantes

Caso se verifique, por meio das informações financeiras trimestrais da Emissora, que o 
Índice Financeiro, exclusivamente no período entre 30 de setembro de 2020 (inclusive) 
e 30 de junho de 2022 (inclusive) é superior a 4,5 (quatro inteiros e cinquenta 
centésimos) e inferior a 5,0 (cinco inteiros), a Emissora pagará aos Debenturistas 
prêmio equivalente a 0,125% (cento e vinte e cinco centésimos por cento) flat sobre o 
Valor Nominal Unitário (ou saldo do Valor Nominal Unitário) ou sobre o Valor Nominal 
Atualizado, conforme o caso, das Debêntures do Dia Útil imediatamente anterior à data 
estabelecida para pagamento do referido prêmio extraordinário (“Prêmio 
Extraordinário”). O Prêmio Extraordinário será devido pela Emissora a cada trimestre 
em que houver descumprimento do Índice Financeiro.

18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação 

 

 
 
 
Os valores mobiliários da Companhia são negociados no segmento de governança corporativa do Novo 
Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, sendo suas ações ordinárias negociadas sob o código ENEV3. 
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NãoNível 1 Não1 ADR corresponde a 1 ação ordinária da Companhia.

Pink OTC Markets 08/05/2009 08/05/2009 0.010000%

NãoThe Bank of New York Mellon NãoBanco Itaú S.A.

American Depositary Receipts ENEVY Estados Unidos Mercado de balcão norte-americano (OTC)

18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em mercados estrangeiros

Entidade Administradora Data de admissão Data de Início listagem Percentual

Valor Mobiliário Identificação do Valor Mobiliário País Mercado Valor Mobiliário

Descrição do Banco Depositário Descrição da Instituição Custodiante

Descrição de Segmento de Negociação Descrição de Proporção de Certificados de Depósito no Exterior
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e

sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor

 

 

18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo 
controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor 
 
 
No exercício social corrente, foi realizada oferta pública secundária com esforços restritos de distribuição de 
60.646.269 ações (incluindo 10.671.663 ações adicionais) ordinárias emitidas pela Companhia, de 
titularidade dos acionistas vendedores: Itaú Unibanco S.A., da Uniper Holding GmbH, do Banco Pine S.A., 
da Dommo Austria GmbH e do Banco BTG Pactual S.A.. 
 
Após procedimento de bookbuilding, as ações foram colocadas ao preço de R$ 18,25 por ação, perfazendo 
o montante de R$ 1.106.794.409,25. As despesas relativas à Oferta com advogados, auditores e outras 
despesas, bem como as comissões pagas aos coordenadores da oferta foram suportadas pelos acionistas 
vendedores, à exceção de despesas relativas à participação dos executivos da Companhia nas atividades de 
Roadshow.   
 
A tabela abaixo indica as comissões, despesas e custos da Oferta: 
 

Comissões e Despesas Valor total(1) 

% em relação ao Valor 

Total da Oferta 

Custo unitário 

por Ação  

 (R$)  (R$) 

Comissões da Oferta    

Comissão de Coordenação ..................................  4.980.574,84 0,45% 0,08 

Comissão de Colocação .......................................  14.941.724,52 1,35% 0,25 

Comissão de Garantia Firme(2) .............................  4.980.574,84 0,45% 0,08 

Total de Comissões ...........................................  24.902.874,20 2,25% 0,41 

Despesas da Oferta(3)    

Impostos, Taxas e Outras Retenções ...................  2.659.797,85 0,24% 0,04 

Taxa de Registro B3 .............................................  451.092,17 0,04% 0,01 

Taxa de Registro na ANBIMA ...............................  44.637,02 0,00% 0,00 

Total de Despesas com Taxas ...........................  3.155.527,04 0,29% 0,05 

Despesas com Advogados(4) ................................  2.724.408,60 0,25% 0,04 

Despesas com Auditores Independentes ............  1.674.489,80 0,15% 0,03 

Outras Despesas ..................................................  1.000.000,00 0,09% 0,02 

Total de Outras Despesas .................................  5.398.898,40 0,49% 0,09 

Total de Despesas.............................................  8.554.425,44 0,77% 0,14 

Total de Comissões e Despesas .........................  33.457.299,64 3,02% 0,55 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$18,25, fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Comissões, custos, despesas e tributos 

estimados da Oferta Restrita. 
(2) Devida exclusivamente aos Coordenadores da Oferta, uma vez que prestarão Garantia Firme de Liquidação no âmbito da Oferta Restrita. 
(3) Despesas estimadas da Oferta Restrita. 
(4) Despesas estimadas dos assessores legais dos Acionistas Vendedores, da Companhia, dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação 

Internacional, para o direito brasileiro e para o direito dos Estados Unidos. 

 
 
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 não foi realizada oferta pública pela Companhia 
ou por terceiros de valores mobiliários da Companhia.   
 
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, foi realizada oferta pública de distribuição 
primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da 
Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, realizada no Brasil, com 
esforços de colocação das ações no exterior, compreendendo: (i) a distribuição primária de 75.862.069 
Ações de emissão da Companhia; e (ii) a distribuição secundária de Ações de emissão da Companhia e de 
titularidade dos acionistas vendedores a qual correspondeu à distribuição de 3.793.103 Ações, ao preço de 
R$11,00 por Ação perfazendo o montante de R$876,2 milhões.   
 
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 não foi realizada oferta pública pela Companhia 
ou por terceiros a valores mobiliários da Companhia.   
 
Para informações sobre ofertas públicas de valores mobiliários de emissão de controladas da Companhia e 
demais informações aplicáveis, vide o item 18.12 abaixo.  
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18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios 

 

18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários 
 
a. Como os recursos resultantes da oferta foram utilizados 
 
No exercício social corrente, foi realizada uma oferta pública secundária com esforços restritos de 
distribuição de 49.974.606 ações ordinárias emitidas pela Companhia, de titularidade de determinados 
acionistas. Por se tratar de uma oferta pública com esforços restritos exclusivamente de distribuição 
secundária, sem aumento de capital da Companhia, todos os recursos líquidos resultantes da venda das 
ações objeto da oferta foram destinados aos acionistas vendedores, sem qualquer destinação para a 
Companhia. 
 
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 não foi realizada oferta pública pela Companhia 
ou por terceiros, incluindo sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários da Companhia.   
 
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, foi realizada oferta pública pela Companhia 
relativa a valores  mobiliários  da  Companhia,  tendo  os  recursos  oriundos  dessa  oferta  sido  utilizados, 
principalmente para o pré-pagamento de dívidas, e o restante para investimentos gerais nas atividades da 
Companhia, conforme descrito no prospecto da oferta. A fim de reduzir o seu endividamento, a Companhia 
realizou o pagamento de dívidas celebradas por suas controladas, conforme abaixo descritas:  

- Em 11 de outubro de 2017, a controlada Parnaíba II Geração de Energia S.A. realizou a liquidação 
antecipada do saldo devedor atualizado da Cédula de Crédito Bancário celebrada em 13 de janeiro de 2017 
com a Caixa Econômica Federal (“CEF”), no valor de R$391,0 milhões;  
- Em 06 de fevereiro de 2018, a controlada Itaqui Geração de Energia S.A. realizou o pré-pagamento do 
saldo devedor atualizado das parcelas de seu contrato de financiamento junto aos bancos Votorantim e 
Bradesco, oriundo de repasse de recursos do BNDES, no valor total de R$ 306,8 milhões; 
- Em 27 de março de 2018, a controlada Pecém II realizou a liquidação antecipada de R$ 220 milhões do 
saldo devedor atualizado de seu contrato de financiamento junto ao BNDES.  
 
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 não foi realizada oferta pública pela Companhia 
ou por terceiros, incluindo sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários da Companhia. 
 
b.  se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de 
aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição 
 
 
Não aplicável, tendo em vista que no exercício social corrente foi realizada oferta pública secundária, na 

qual todos os recursos líquidos resultantes da venda das ações ofertadas são destinados aos acionistas 
vendedores , e portanto, a Companhia não recebeu quaisquer recursos em decorrência de referia oferta.. 
 
Não aplicável, tendo em vista que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 não foi realizada 
oferta pública pela Companhia ou por terceiros, incluindo sociedades coligadas e controladas, relativas a 
valores mobiliários da Companhia.  
 
Não aplicável, tendo em vista que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 a oferta pública 
realizada pela Companhia não apresentou desvios entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de 
aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição. 
 
Não aplicável, tendo em vista que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 não foi realizada 
oferta pública pela Companhia ou por terceiros, incluindo sociedades coligadas e controladas, relativas a 
valores mobiliários da Companhia. 
 
c.  caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios 
 

Não aplicável, tendo em vista que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 a oferta pública 
realizada pela Companhia não apresentou desvios entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de 
aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição, bem como não foram realizadas ofertas 
públicas no nos exercícios de 2018 e 2016. Não aplicável também à oferta pública secundária realizada no 
exercício social de 2018, uma vez que todos os recursos foram destinados aos acionistas vendedores, não 
sendo revertido qualquer recurso para a Companhia.  
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18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros

 

 

 
Nos três últimos exercícios sociais, não foram realizadas pela Companhia ofertas públicas de aquisição 
relativa a ações de emissão de terceiros. 
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18.12 - Outras infomações relevantes 

 

 
 
Informações Adicionais ao item 18.1  
 
Em virtude de restrições do sistema, seguem informações completas sobre as condições para alteração dos 
direitos assegurados pelas ações ordinárias emitidas pela Companhia: 
 

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários 

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto 
Social da Companhia e nem tampouco as deliberações adotadas 
pelos acionistas em Assembleias Gerais podem privar os acionistas 
dos seguintes direitos: (i) direito a participar na distribuição dos 
lucros; (ii) direito a participar, na proporção da sua participação no 
capital social, na distribuição de quaisquer ativos remanescentes na 
hipótese de liquidação da Companhia; (iii) direito de preferência na 
subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus 
de subscrição, exceto em determinadas circunstâncias previstas na 
Lei das Sociedades por Ações; (iv) direito de fiscalizar, na forma 
prevista na Lei das Sociedades por Ações, a gestão dos negócios 
sociais; (v) direito de votar nas Assembleias Gerais; e (vi) direito a 
retirar-se da Companhia, nos casos previstos na própria Lei das 
Sociedades por Ações, incluindo fusão ou incorporação. Os direitos 
assegurados às ações ordinárias que não sejam determinados pela 
legislação aplicável poderão ser modificados mediante alteração do 
Estatuto Social, aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, que 
somente poderá ser instalada, em 1ª convocação, com a presença 
de acionistas que representem no mínimo 2/3 do capital votante e, 
em 2ª convocação, com qualquer número.  

 
Informações Adicionais aos itens 18.5 e 18.9  
 
Oferta Pública de Distribuição de Ações de Emissão da Companhia 
 
Em 08 de agosto de 2017, a Companhia apresentou à CVM pedido de registro de oferta pública de ações 
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, livres e desembaraçadas 
de quaisquer ônus ou gravames de sua emissão. Em virtude da referida oferta, foram emitidas e 
integralizadas em outubro de 2017 75.861.069 ações de emissão da Companhia, ao preço por ação de 
R$11,00, totalizando R$834.482.759,00.  

Em 20 de outubro de 2017, a Companhia comunicou ao mercado o encerramento da oferta pública de 
distribuição primária e secundária de ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal, de 
emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), realizada 
no Brasil, com esforços de colocação das Ações no exterior, compreendendo: (i) a distribuição primária de 
75.862.069 Ações de emissão da Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) a distribuição secundária de Ações 
de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, no âmbito da colocação das Ações 
do Lote Suplementar, a qual correspondeu à distribuição de 3.793.103 Ações (“Oferta Secundária” e, em 
conjunto com a Oferta Prioritária, a “Oferta”), com a exclusão do direito de preferência dos seus atuais 
acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), dentro do limite de capital autorizado previsto no estatuto social 
da Companhia, ao preço de emissão da Companhia de R$ 11,00 por ação, perfazendo o montante de R$ 
876.206.892,00.  

Ofertas Públicas de Distribuição de Valores Mobiliários de Emissão de Controladas 
 
Adicionalmente ao disposto no item 10.1(f)(i), seguem abaixo informações relativas às ofertas públicas de 
valores mobiliários de emissão de controladas da Companhia, nos exercícios sociais encerrados em 31 de 
dezembro de 2016, 2017 e 2018 e ao exercício social corrente (2019), que ainda não foram integralmente 
liquidados ou resgatados: 
 
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 
 
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, não foram realizadas ofertas públicas pelas 
controladas da Companhia de valores mobiliários de emissão de tais controladas. 
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Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 
 

Valor mobiliário Debêntures  
Identificação do valor 
mobiliário 

2ª Emissão Pública de Debêntures da Parnaíba III Geração de Energia S.A. 
(“Parnaíba III”) 

Data de emissão 05 de dezembro de 2017 (“Data de Emissão”) 
Data de vencimento 05 de dezembro de 2024 
Quantidade (Unidades) 260.000.000 
Valor nominal global R$260.000.000,00 
Saldo devedor em aberto em 31 
de dezembro de 2018 

R$261.603.000,00 

Restrição à circulação Sim 
Descrição da restrição As debêntures somente poderão ser negociadas por Investidores Qualificados, conforme 

definido na Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada 
(“Instrução CVM 539”), nos mercados regulamentados depois de decorridos 90 dias da 
data de cada subscrição pelos Investidores Profissionais, conforme definido na Instrução 
CVM 539, conforme disposto nos artigos 13 e 15 da Instrução da CVM nº 476, de 16 de 
janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e observado o cumprimento 
pela Companhia das obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476, sendo que 
a negociação das debêntures deverá sempre respeitar as disposições legais e 
regulamentares aplicáveis. 
 
Os recursos obtidos foram destinados, nesta ordem, (i) para o resgate antecipado total 
da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples (“Debêntures da 1ª Emissão”), não 
conversíveis em ações, da Parnaíba III e (ii) para a amortização antecipada do montante 
devido ao Banco Bradesco S.A., no âmbito do Contrato de Abertura de Crédito para 
Financiamento mediante Repasse de Recursos do BNDES nº 66383-3 celebrado entre 
Banco Votorantim S.A., Banco Bradesco S.A., Eneva S.A. e Itaqui Geração de Energia 
S.A. (“Financiamento Itaqui”), mediante a transferência dos recursos para a Itaqui 
Geração de Energia S.A., sendo que eventual saldo remanescente após a quitação 
integral das Debêntures da 1ª Emissão e o pagamento do montante devido ao Banco 
Bradesco S.A. no âmbito do Financiamento Itaqui será utilizado pela Parnaíba III para 
usos gerais, incluindo distribuição de dividendos e/ou para pagamento de valores 
decorrentes de redução de capital da Parnaíba III. 

Conversibilidade Não 
Possibilidade resgate Sim. Total ou Parcial 
Hipótese e cálculo do valor de 
resgate 

Sujeito ao atendimento das condições, a Parnaíba III poderá, a seu exclusivo critério, a 
qualquer tempo a partir da Data de Emissão, realizar o resgate antecipado facultativo total 
ou parcial das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais debêntures. O valor 
a ser pago em relação a cada uma das Debêntures objeto do Resgate Antecipado 
Facultativo será o Valor Nominal Unitário, ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme 
o caso, acrescido dos Juros Remuneratórios, calculado pro rata temporis desde a primeira 
Data de Integralização ou a data de pagamento de Juros Remuneratórios imediatamente 
anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, acrescido de prêmio (flat) 
incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das 
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Debêntures a serem resgatadas, conforme o caso, de acordo com a tabela a seguir (“Valor 
do Resgate Antecipado Facultativo”): 
 
A Parnaíba III deverá comunicar os Debenturistas por meio de publicação de anúncio, ou 
mediante comunicação escrita endereçada a cada Debenturista, com cópia para o Agente 
Fiduciário, à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), ao Escriturador e ao Banco Liquidante, 
com, no mínimo, 5 (cinco) Dias Úteis de antecedência da data do evento. Tal comunicado 
aos Debenturistas deverá descrever os termos e condições do Resgate Antecipado 
Facultativo, incluindo (a) se referido Resgate Antecipado Facultativo será total ou parcial; 
(b) a projeção do Valor do Resgate Antecipado Facultativo; (c) a data efetiva para o 
Resgate Antecipado Facultativo e pagamento aos Debenturistas; e (d) demais informações 
necessárias à operacionalização do Resgate Antecipado Facultativo. 
 
O pagamento do Resgate Antecipado não poderá ocorrer em data que coincida com 
qualquer data de pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures e/ou dos Juros 
Remuneratórios. 
 
No caso de Resgate Antecipado Facultativo parcial das Debêntures, referido resgate 
ocorrerá mediante sorteio, nos termos do artigo 55, §2º, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), a ser 
coordenado pelo Agente Fiduciário, sendo que, nesse caso, todas as etapas desse 
processo serão realizadas fora do âmbito da B3. Os Debenturistas sorteados serão 
informados, por escrito, pelo Agente Fiduciário, com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis de 
antecedência sobre o resultado do sorteio e deverão seguir os procedimentos operacionais 
da B3. 
 
A Parnaíba III, em conjunto com o Agente Fiduciário, deverá, com antecedência mínima 
de 3 (três) Dias Úteis da respectiva data do Resgate Antecipado Facultativo, comunicar 
ao Escriturador, ao Banco Liquidante e à B3 a respectiva data do Resgate Antecipado 
Facultativo. O pagamento das Debêntures resgatadas será feito por meio dos 
procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3 
e, para as Debêntures que não estiverem custodiadas eletronicamente na B3, por meio 
do Escriturador.  
 
A Parnaíba III poderá, a qualquer tempo a partir da Data de Emissão, realizar oferta de 
resgate antecipado parcial ou total das Debêntures, a ser endereçada a todos os 
Debenturistas, sem distinção, sendo assegurada a todos os Debenturistas igualdade de 
condições para aceitar, a seu exclusivo critério, a oferta de resgate antecipado das 
Debêntures de sua titularidade, de acordo com as seguintes condições: 
 
A Parnaíba III realizará a Oferta de Resgate Antecipado por meio de comunicação aos 
Debenturistas e ao Agente Fiduciário e, na mesma data, por meio de publicação de 
anúncio aos Debenturistas, ou por meio do envio de comunicação individual prévia à 
totalidade dos Debenturistas com cópia para o Agente Fiduciário, com antecedência 
mínima de 15 (quinze) dias para a data do resgate (“Edital de Oferta de Resgate 
Antecipado”), o qual deverá descrever os termos e condições da Oferta de Resgate 
Antecipado, incluindo: (a) se a Oferta de Resgate Antecipado será relativa à totalidade ou 
a parte das Debêntures; (b) caso seja parcial, a quantidade de Debêntures que será objeto 
da Oferta de Resgate Antecipado; (c) se a Oferta de Resgate Antecipado estará 
condicionada à aceitação desta por Debenturistas que detenham uma quantidade mínima 
de Debêntures; (d) o valor do prêmio flat de resgate antecipado, caso exista, que não 
poderá ser negativo; (e) a forma de manifestação à Parnaíba III, pelos Debenturistas que 
optarem pela adesão à Oferta de Resgate Antecipado; (f) a data efetiva para o resgate 
antecipado e o pagamento das Debêntures dos respectivos titulares de Debêntures que 
indicarem seu interesse em participar da Oferta de Resgate Antecipado, que será a mesma 
para todas as Debêntures e que deverá ocorrer em uma única data, a ser definida na 
publicação do Edital de Oferta de Resgate Antecipado; e (g) demais informações 
necessárias para a tomada de decisão pelos Debenturistas e à operacionalização do 
resgate antecipado das Debêntures dos respectivos titulares de Debêntures que indicaram 
seu interesse em participar da Oferta de Resgate Antecipado. 
 
Após a publicação do Edital de Oferta de Resgate Antecipado, os Debenturistas que 
desejarem aderir à Oferta de Resgate Antecipado deverão se manifestar nesse sentido à 
Parnaíba III, com cópia para o Agente Fiduciário, até o encerramento do prazo a ser 
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estabelecido no Edital de Oferta de Resgate Antecipado, o qual não poderá ser superior a 
10 (dez) dia. 
 
A Parnaíba III deverá (a) na respectiva data de término do prazo de adesão à Oferta de 
Resgate Antecipado, confirmar ao Agente Fiduciário a respectiva data do resgate 
antecipado, e (b) com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis da respectiva data do 
resgate antecipado, comunicar a data do resgate antecipado (1) ao Escriturador, (2) ao 
Banco Liquidante, e (3) à B3, em relação às Debêntures custodiadas na B3. 
 
O valor a ser pago aos Debenturistas que indicaram seu interesse em participar da Oferta 
de Resgate Antecipado será equivalente ao Valor Nominal Unitário, ou ao saldo do Valor 
Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido (a) dos Juros Remuneratórios e dos 
Encargos Moratórios, se for o caso, calculados pro rata temporis desde a primeira Data de 
Integralização ou desde a data de pagamento de Juros Remuneratórios imediatamente 
anterior, o que tiver ocorrido por último, até a data do efetivo resgate; e (b) de prêmio 
flat de resgate a ser eventualmente oferecido aos Debenturistas, a exclusivo critério da 
Parnaíba III, o qual não poderá ser negativo. 
 
Caso a Oferta de Resgate Antecipado se refira a parte das Debêntures e a quantidade de 
Debêntures dos respectivos titulares de Debêntures que indicaram seu interesse em 
participar da Oferta de Resgate Antecipado seja maior do que a quantidade à qual a Oferta 
de Resgate Antecipado foi originalmente direcionada, o resgate antecipado será feito por 
meio de sorteio coordenado pelo Agente Fiduciário. 
 
Com relação às Debêntures (a) que estejam custodiadas eletronicamente na B3, o resgate 
antecipado será efetuado em conformidade com os procedimentos operacionais da B3, 
sendo que todas as etapas desse processo, tais como habilitação dos Debenturistas, 
qualificação, sorteio, apuração, rateio e validação da quantidade de Debêntures a serem 
resgatadas antecipadamente serão realizadas fora do âmbito da B3, e (b) que não estejam 
custodiadas eletronicamente na B3, o resgate antecipado será efetuado em conformidade 
com os procedimentos operacionais do Escriturador. 
 
O pagamento das Debêntures resgatadas antecipadamente por meio da Oferta de Resgate 
Antecipado será feito por meio dos procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures 
custodiadas eletronicamente na B3 e, para as Debêntures que não estiverem custodiadas 
eletronicamente na B3, por meio do Escriturador. 
 
 

Características dos valores 
mobiliários 

i. Hipóteses de vencimento antecipado 
 
O Agente Fiduciário poderá declarar antecipadamente vencidas e imediatamente 
exigíveis, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, todas as obrigações decorrentes das Debêntures e exigir o imediato 
pagamento, pela Parnaíba III ou pela Eneva S.A. (“Fiadora” ou “Eneva”), do Valor 
Nominal Unitário, ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido dos 
Juros Remuneratórios, calculados pro rata temporis desde a primeira Data de 
Integralização ou a data de pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente 
anterior, o que tiver ocorrido por último, e, se for o caso, dos Encargos Moratórios, ao 
tomar ciência da ocorrência de qualquer uma das seguintes hipóteses de Vencimento 
Antecipado: 
(i) pedido de autofalência ou pedido de recuperação judicial, ou apresentação 
para discussão junto a credores e/ou homologação de plano de recuperação extrajudicial 
pela Parnaíba III e/ou pela Eneva; 
(ii) pedido de falência da Parnaíba III e/ou da Eneva, formulado por terceiros, 
não elidido no prazo legal; 
(iii) protesto de títulos em valor individual ou agregado, igual ou superior a (a) 
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para a Parnaíba III, e (b) R$50.000.000,00 
(cinquenta milhões de reais) para a Eneva, exceto se, no prazo de 10 (dez) dias contados 
da data de intimação para pagamento ou no prazo estabelecido quando inferior ao prazo 
de 10 (dez) dias, a Parnaíba III ou a Eneva, conforme o caso, comprovar ao Agente 
Fiduciário que (1) o protesto foi efetuado por erro ou má-fé de terceiros; (2) o protesto 
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foi cancelado; (3) foi apresentada garantia em juízo; ou (4) o valor foi depositado em 
juízo; 
(iv) se a Parnaíba III sofrer execução ou arresto de bens em valor igual ou superior 
a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais);  
(v) não pagamento, pela Parnaíba III ou pela Eneva, de qualquer obrigação 
pecuniária das Debêntures nas datas previstas, não sanado em até 2 (dois) Dias Úteis da 
data prevista para o pagamento; 
(vi) não pagamento de um ou mais contratos de financiamentos ou dívidas em 
que a Parnaíba III e/ou a Eneva figurem como devedora ou garantidora, cujo valor, 
individual ou agregado, seja igual ou superior a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) 
para a Parnaíba III ou R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) para a Eneva, ou o 
equivalente em outras moedas, exceto se: (a) tal inadimplemento for sanado no prazo 
de até 10 (dez) Dias Úteis contados da data de vencimento de tal dívida (observados 
eventuais prazos de cura); ou (b) se, antes de decorrido o prazo de 15 (quinze) Dias 
Úteis previsto no item “a” acima, Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 (dois 
terços) das Debêntures em Circulação aprovarem a prorrogação do referido prazo; 
(vii) declaração de vencimento antecipado de um ou mais contratos financeiros ou 
dívidas de que a Parnaíba III figure como devedora ou garantidora, cujo valor individual 
ou agregado, seja igual ou superior a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais); 
(viii) transformação societária da Parnaíba III, nos termos do artigo 220 da Lei das 
Sociedades por Ações; 
(ix) oneração de qualquer bem, ativo ou direito da Parnaíba III, sem anuência 
expressa de Debenturistas representando no mínimo 2/3 (dois terços) das Debêntures 
em Circulação, excetuando-se: (a) onerações no curso ordinário dos negócios, incluindo, 
mas não se limitando, a operações na modalidade “leasing operacional”, em valor 
individual ou agregado em cada exercício social da Parnaíba III, não superior a 
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais); (b) nova oneração de ativos que já se 
encontrem onerados na data de celebração desta Escritura; (c) onerações decorrentes 
de leis, medidas judiciais ou administrativas (exceto se englobadas nas demais Hipóteses 
de Vencimento Antecipado previstas da Escritura); ou (d) onerações com a finalidade de 
atender exigências previstas na autorização concedida pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL) nos termos da Portaria da ANEEL n° 446, de 20 de novembro de 2009, 
para implantação e exploração pelo prazo de 35 (trinta e cinco) anos, da Central Geradora 
denominada UTE Parnaíba II; 
(x) redução de capital da Parnaíba III, exceto: (a) caso os recursos transferidos 
em decorrência da redução de capital sejam integralmente utilizados pela Eneva e pela 
Parnaíba Participações para, por qualquer forma, aportar recursos na Itaqui, para fins de 
pagamento antecipado do Financiamento Itaqui; ou (b) se previamente autorizado por 
Debenturistas representando no mínimo 2/3 (dois terços) das Debêntures em Circulação 
reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas convocada para esse fim, nos termos do 
artigo 174, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, sendo certo que os 
Debenturistas, ao subscrever as Debêntures, concederão automaticamente anuência 
prévia para a realização de redução do capital da Parnaíba III; 
(xi) distribuição, a qualquer título, de dividendos pela Parnaíba III, exceto (a) o 
dividendo obrigatório conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações, desde que tal 
dividendo obrigatório seja igual ou inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro 
líquido ajustado da Parnaíba III, (b) se aprovado por Debenturistas reunidos em 
Assembleia Geral de Debenturistas (conforme definido abaixo) representando no mínimo 
2/3 (dois terços) das Debêntures em Circulação (conforme definido abaixo) ou (c) caso 
os dividendos distribuídos sejam integralmente utilizados pela Eneva e pela Parnaíba 
Participações para, por qualquer forma, aportar recursos na Itaqui, para fins de 
pagamento antecipado do Financiamento Itaqui; 
(xii) alteração no controle acionário, direto ou indireto, da Parnaíba III sem prévia 
anuência de Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures 
em Circulação, incluindo, mas não se limitando, aos casos de incorporação, incorporação 
de ações, cisão, fusão ou qualquer tipo de reorganização societária, exceto no caso de: 
(a) mudança no controle indireto da Parnaíba III decorrente de mudança de controle da 
Eneva; ou (b) alterações decorrentes do cotidiano negocial da Parnaíba III, como, por 
exemplo, a reorganização societária dentro do mesmo grupo econômico, desde que o 
controle direto ou indireto da Parnaíba III permaneça exclusivamente com a Eneva; 
(xiii) ocorrência de efeito adverso relevante, assim definido como quaisquer 
alterações decorrentes de fato(s) de natureza legal, regulatória, econômica, financeira 
e/ou socioambiental que, a exclusivo critério dos Debenturistas reunidos em Assembleia 
Geral de Debenturistas convocada para esse fim, (a) causem ou possam causar a 
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deterioração significativa das condições econômico-financeiras da Parnaíba III, de seus 
negócios, seus bens, resultados operacionais ou nas perspectivas da Parnaíba III; (b) 
impactem ou possam impactar negativamente a exploração da Central Geradora 
denominada UTE Parnaíba III, de forma a impossibilitar sua exploração ou alterar 
negativamente os termos originariamente previstos; ou (c) que impeçam a Parnaíba III 
de honrar suas obrigações pecuniárias, decorrentes da Emissão e das Debêntures; 
(xiv) alteração do objeto social da Parnaíba III, que altere de forma relevante as 
suas atividades como realizadas e descritas em seu objeto social na data de celebração 
da presente Escritura; 
(xv) descumprimento pela Parnaíba III de legislação socioambiental e de saúde e 
de segurança do trabalho, exceto se o referido descumprimento estiver sendo contestado 
pela Parnaíba III de boa fé e desde que nestes casos as atividades regulares da Parnaíba 
III não sejam interrompidas por período superior a 15 (quinze) Dias Úteis; 
(xvi) não obtenção, renovação, cancelamento, revogação, intervenção, extinção ou 
suspensão da concessão, autorizações, licenças e outorgas, inclusive as ambientais, 
exigidas para construir, operar e manter a Central Geradora denominada UTE Parnaíba 
III; 
(xvii) existência de restrições cadastrais impeditivas em nome da Parnaíba III, de 
seus acionistas e diretores junto a cadastros divulgados por entes públicos, incluindo, 
mas não se limitando, ao Cadastro de Empregadores, atestando a manutenção de 
trabalhadores em condições análogas à de escravo, nos termos da Portaria 
Interministerial nº 4, de 11 de maio de 2016, do Ministério do Trabalho e Previdência 
Social e do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos 
Humanos, ou outra norma que venha a substituí-la; 
(xviii) se a Parnaíba III contrair empréstimos ou outras formas de endividamento 
com instituições financeiras, em valor superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), 
sem o prévio e expresso consentimento dos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral 
de Debenturistas convocada para esse fim, exceto financiamentos de longo prazo cujos 
recursos sejam utilizados para o pagamento integral dos recursos captados com a 
Emissão ou mútuos com partes relacionadas em que a Parnaíba III figure como mutuária; 
(xix) se a Parnaíba III deixar de cumprir qualquer obrigação não pecuniária prevista 
nesta Escritura ou nos Contratos de Garantia, observado o respectivo prazo de cura, ou, 
nos casos omissos, o prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento de notificação pela 
Parnaíba III enviada pelo Agente Fiduciário ou por qualquer Debenturista nesse sentido; 
(xx) violação de qualquer dispositivo de qualquer lei ou regulamento contra a 
prática de corrupção ou atos lesivos à administração pública, incluindo, sem limitação, as 
Leis nº 7.492, de 16 de junho de 1986, nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, nº 8.429, 
de 2 de junho de 1992, nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (e/ou outras normas de 
licitações e contratos da administração pública), nº 9.613, de 3 de março de 1998, nº 
12.529, de 30 de novembro de 2011 e nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, incluindo o 
Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015, bem como, se e quando aplicável, U.S. 
Foreign Corrupt Practices Act of 1977, da OECD Convention on Combating Bribery of 
Foreign Public Officials in International Business Transactions e o UK Bribery Act (UKBA) 
(em conjunto, “Leis Anticorrupção”), pela Parnaíba III, por suas controladas e/ou pela 
Fiadora; e 
 
(xxi) não observância, pela Parnaíba III do índice financeiro abaixo definido (“Índice 
Financeiro”), a ser acompanhado anualmente pelo Agente Fiduciário, em até 10 (dez) 
Dias Úteis contados da disponibilização dos documentos descritos no item 6.1(i)(a) do 
Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantias 
Adicionais Real e Fidejussória, para Distribuição com Esforços Restritos, da Parnaíba III 
(“Escritura”),, com base nas informações constantes das Demonstrações Financeiras 
auditadas da Parnaíba III, sendo que a primeira verificação deste subitem ocorrerá em 
relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017: 
 
(1) Dívida Líquida /EBITDA inferior a 3,0 (três) vezes; 
 
Sendo que, para fins da presente Escritura:  
 
(a) “Dívida Líquida” significa o somatório das rubricas empréstimos e financiamentos, 
títulos de dívida emitidos no mercado local ou internacional, tributos parcelados e 
obrigações por aquisição futura, assim como seus encargos devidos e ainda não pagos, 
contabilizados tanto no passivo circulante quanto no passivo não circulante, mútuos, 
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obrigações financeiras com acionistas (somente referente à parcela de amortização que 
acontece até a integral quitação das obrigações decorrentes das Debêntures), menos as 
rubricas caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários; e  
 
(b) "EBITDA" significa, com base nas Demonstrações Financeiras Consolidadas da 
Parnaíba III, o resultado líquido do período, acrescido dos tributos sobre o lucro, das 
despesas financeiras líquidas das receitas financeiras e das depreciações, amortizações 
e exaustões, calculado nos termos da Instrução CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012 
("Instrução CVM 527"), o qual pode ser ajustado (a) nos termos permitidos pela Instrução 
CVM 527, especialmente os artigos 4º e 5º; e (b) desde que devidamente justificados 
pela Companhia. Para fins de cálculo do EBITDA, será considerado 50% (cinquenta por 
cento) do EBITDA dos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores. 
 
ii. Juros 
 
As Debêntures farão jus ao pagamento de juros remuneratórios estabelecidos com base 
na variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI - 
Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra-grupo, expressas na forma percentual 
ao ano, com base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e 
divulgadas diariamente pela B3 no informativo diário, disponível em sua página na 
internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de uma sobretaxa de 2,95% 
(dois inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) ao ano, com base em 252 
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Sobretaxa” e, em conjunto com a Taxa DI, 
“Juros Remuneratórios”), calculados de forma exponencial e cumulativa, pro rata 
temporis, por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre 
o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, desde a primeira Data de 
Integralização ou desde a data do pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente 
anterior, o que tiver ocorrido por último, e pagos ao final de cada Período de 
Capitalização, até a Data de Vencimento. 
 
iii. Garantia 
 
Alienação Fiduciária de Ações sob Condição Suspensiva 
 
As Debêntures serão garantidas por alienação fiduciária da totalidade das ações de 
emissão da Parnaíba III e de titularidade da Parnaíba Participações S.A. e da Eneva, 
representativas de 100% (cem por cento) do capital social total da Parnaíba III, de 
acordo com os termos e condições previstos no Contrato de Alienação Fiduciária realizado 
sob condição suspensiva. 
 
Cessão Fiduciária sob Condição Suspensiva 
 
As Debêntures serão garantidas por cessão fiduciária de (i) determinados direitos 
creditórios que venham a ser devidos à Parnaíba III no âmbito dos Contratos de 
Comercialização de Energia no Ambiente Regulado – CCEAR, na modalidade 
disponibilidade de energia elétrica, firmados com empresas titulares de concessão para 
prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica (“Direitos Creditórios 
Cedidos Fiduciariamente”), e (ii) direitos creditórios decorrentes da conta vinculada de 
titularidade da Parnaíba III em que são depositados os montantes financeiros relativos 
ao ao item (i) acima, de acordo com os termos e condições previstos no Contrato de 
Cessão Fiduciária realizado sob condição suspensiva.  
 
Fiança 
 
A Eneva presta fiança em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, 
em conformidade com o artigo 818 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme 
alterada (“Código Civil”), obrigando-se solidariamente com a Parnaíba III, em caráter 
irrevogável e irretratável, como fiadora, principal pagadora e devedora solidária da 
totalidade das Obrigações Garantidas. 
 
iv. Na ausência de garantia, se o crédito é quirografário ou subordinado 
 
Não aplicável. 
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v. Eventuais restrições impostas à Companhia 
 
Conforme hipóteses de vencimento antecipado descritas na escritura, as Debêntures 
possuem restrições diretas a distribuição de dividendos, à alienação de determinados 
ativos, à contratação de novas dívidas e à realização de operações societárias envolvendo 
a Parnaíba III, seus controladores e as suas controladas. 
 
Não há qualquer restrição à emissão de novos valores mobiliários pela Parnaíba III. 
 
vi. Agente fiduciário 
 
O agente fiduciário da emissão das debêntures é a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários S.A. A título de honorários pelos serviços prestados serão devidas 
pela Parnaíba III ao Agente Fiduciário parcelas semestrais de R$8.000,00 para o 
acompanhamento padrão dos serviços de Agente Fiduciário, a serem pagas a partir do 
5º dia após a data de assinatura da Escritura de Emissão. A parcela semestral será devida 
até a liquidação integral das Debêntures, caso estas não sejam quitadas em sua data de 
vencimento. 
 
 

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários 

Nas deliberações da Assembleia Geral de Debenturistas, a cada Debênture caberá um 
voto.  
 
As deliberações serão tomadas por Debenturistas representando 2/3 das Debêntures em 
circulação, exceto quando previsto de outra forma na Escritura de Emissão. 
 

Outras características 
relevantes 

Regime de Colocação: as debêntures foram objeto de oferta pública, com esforços 
restritos, sob o regime de garantia firme de colocação, de forma individual e não solidária, 
com intermediação do Banco Bradesco S.A. 
 

Número de titulares deste 
valor mobiliário, conforme 
apurado no final do exercício 
anterior:  
 

i. pessoas físicas: 0 
 
ii. pessoas jurídicas: 1 
 
iii. investidores institucionais: 0 

 
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 
 

Valor mobiliário Debêntures  
Identificação do valor 
mobiliário 

1ª Emissão Pública de Debêntures da Parnaíba I Geração de Energia S.A. (“Parnaíba I”) 

Data de emissão 15 de novembro de 2018 (“Data de Emissão”) 
Data de vencimento 15 de novembro de 2025 
Quantidade (Unidades) (a) 63 Debêntures da Primeira Série 

(b) 551 Debêntures da Segunda Série 
Valor nominal global R$866.000.000,00 
Saldo devedor em aberto em 31 
de dezembro de 2018 

R$316.308.004,51 - Debêntures da Primeira Série 
R$555.569.964,96 - Debêntures da Segunda Série 

Restrição à circulação Sim 
Descrição da restrição As debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de 

valores mobiliários por Investidores Qualificados, conforme definido na Instrução CVM 
539, depois de decorridos 90 dias de cada subscrição ou aquisição por um Investidor 
Profissional, conforme definido na Instrução CVM 539, conforme disposto nos artigos 13 
e 15 da Instrução CVM 476, salvo na hipótese do lote objeto de garantia firme de 
colocação pelos Coordenadores indicados no momento da subscrição, observados, na 
negociação subsequente, os limites e condições previstos nos artigos 2° e 3° da Instrução 
CVM 476 e, em todos os casos, observado o cumprimento, pela Parnaíba I, do artigo 17 
da Instrução CVM 476, sendo que a negociação das Debêntures deverá sempre respeitar 
as disposições legais e regulamentares aplicáveis. 
 
Os recursos obtidos através da 1ª Série foram destinados exclusivamente para 
investimentos programados da Central Geradora Termelétrica denominada UTE 
Maranhão IV, com Potência Instalada de 337.600 kW, composta por duas Unidades 
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Geradoras e Sistema de Transmissão de Interesse Restrito e da Central Geradora 
Termelétrica denominada UTE Maranhão V, com Potência Instalada de 337.600 kW, 
composta por duas Unidades Geradoras e Sistema de Transmissão de Interesse Restrito 
“Projeto”). 
 
Os recursos obtidos através da 2ª Série foram destinados à liquidação antecipada do 
Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 12.2.1284.1 contraído com 
o BNDES, relacionados ao Projeto (“Contrato BNDES”). Os recursos remanescentes serão 
distribuídos à Eneva S.A. (“Fiadora” ou “Eneva”) para realização de pagamentos, 
conforme detalhado no “Contrato de Administração de Contas Vinculadas e Outras 
Avenças” celebrado entre o Agente Fiduciário e a Parnaíba I em 21 de novembro de 
2018(“Contrato de Administração de Contas”). 
 
 

Conversibilidade Não 
Possibilidade resgate Sim 
Hipótese e cálculo do valor de 
resgate 

A Parnaíba I poderá realizar oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures, 
a ser endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, sendo assegurado a todos os 
Debenturistas igualdade de condições para aceitar ou recusar, a seu exclusivo critério, a 
oferta de resgate antecipado das Debêntures por eles detidas, desde que observados os 
termos da Escritura de Emissão, da Lei 12.431 e da Lei das Sociedades por Ações, e 
observadas as regras que vierem a ser expedidas pelo CMN e as demais regulamentações 
aplicáveis, inclusive em relação ao eventual prazo mínimo para tal oferta de resgate 
antecipado, se houver (“Oferta de Resgate Antecipado”). 
 
A Oferta de Resgate Antecipado deverá ser precedida de envio de comunicação ao Agente 
Fiduciário e à B3, com antecedência mínima de 15 (quinze) Dias Úteis contados da data 
em que se pretende realizar o pagamento da Oferta de Resgate Antecipado ou por meio 
de aviso publicado nos termos da Cláusula 4.12.1.2 da Escritura de Emissão (“Edital de 
Oferta de Resgate Antecipado”). 
 
O Edital de Oferta de Resgate Antecipado deverá conter, no mínimo, as seguintes 
informações: (i) a data efetiva para o resgate antecipado e para pagamento aos 
Debenturistas, que será a mesma para todas as Debêntures, e que deverá ocorrer em 
uma única data; (ii) o valor do prêmio devido aos Debenturistas em face do resgate 
antecipado, caso haja; (iii) a forma e o prazo de manifestação à Parnaíba I pelos 
Debenturistas, prazo este que não poderá ser inferior a 10 (dez) dias contados do Edital 
de Oferta de Resgate Antecipado; e (v) demais informações necessárias para a tomada 
de decisão pelos Debenturistas e à operacionalização do resgate antecipado das 
Debêntures. 
 
A Parnaíba I deverá, após o término do prazo de adesão à Oferta de Resgate Antecipado, 
comunicar a B3 através de correspondência em conjunto com o Agente Fiduciário, da 
realização da Oferta de Resgate Antecipado com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis de 
antecedência da data estipulada para o pagamento referente à Oferta de Resgate 
Antecipado. 
 
Após a publicação ou envio de comunicação, conforme o caso, do Edital de Oferta de 
Resgate Antecipado, os Debenturistas que optarem pela adesão à referida oferta terão 
que se manifestar formalmente à Parnaíba I, com cópia para o Agente Fiduciário, e em 
conformidade com o disposto no Edital de Oferta de Resgate Antecipado. Ao final deste 
prazo, a Parnaíba I terá até 2 (dois) Dias Úteis para realizar o resgate antecipado total 
das Debêntures e a respectiva liquidação financeira, sendo certo que as Debêntures serão 
resgatadas e liquidadas em uma única data. 
 
Os valores a serem pagos aos Debenturistas em razão do resgate antecipado devido, caso 
aceitem a Oferta de Resgate Antecipado, deverão ser equivalentes: (i) no caso da Primeira 
Série, ao Custo de Término Antecipado previsto nos termos da Cláusula 5.9; e (ii) no caso 
da Segunda Série, ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série 
ou Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série, conforme aplicável, em 
qualquer caso acrescido dos Juros Remuneratórios calculados pro rata temporis desde a 
Data de Integralização ou último pagamento dos juros das Debêntures da Segunda Série, 
conforme o caso, e dos respectivos Encargos Moratórios, caso aplicável, até a data do 
efetivo resgate, podendo, ainda, no caso de ambas as séries, ser oferecido prêmio de 
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resgate antecipado aos Debenturistas, a exclusivo critério da Parnaíba I  (“Valor do 
Resgate Antecipado”). 
 
O pagamento do Valor do Resgate Antecipado será realizado pela Parnaíba I (i) por meio 
dos procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas eletronicamente na 
B3, ou (ii) mediante procedimentos adotados pelo Escriturador, no caso de Debêntures 
que não estejam custodiadas eletronicamente na B3, em atenção, ainda, ao previsto na 
Cláusula 5.1 da Escritura de Emissão. 
 
As Debêntures resgatadas pela Parnaíba I nos termos acima previstos deverão ser 
obrigatoriamente canceladas pela Parnaíba I. 
 
A Parnaíba I poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, adquirir Debêntures da 
Segunda Série, observado o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades 
por Ações e as restrições de negociação previstas na Instrução CVM 476, por valor igual 
ou inferior ao Valor Nominal Unitário, devendo o fato constar do relatório da administração 
e das demonstrações financeiras, ou por valor superior ao Valor Nominal Unitário, desde 
que observe as regras expedidas pela CVM. 
 
Após decorridos 2 (dois) anos contados da Data de Emissão, ou seja, em 15 de novembro 
de 2020, observado o disposto na Lei 12.431, nas regras expedidas ou que vierem a ser 
expedidas pelo CMN e nas demais regulamentações aplicáveis, as Debêntures da Primeira 
Série poderão ser adquiridas pela Parnaíba I, no mercado secundário, a qualquer 
momento, condicionado ao aceite do respectivo Debenturista vendedor e observado o 
disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, por valor igual ou 
inferior ao Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Primeira Série, devendo 
o fato constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Parnaíba 
I, ou por valor superior ao Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Primeira 
Série, desde que observe as regras expedidas pela CVM. 
 
As Debêntures que venham a ser adquiridas nos termos acima poderão: (i) ser canceladas, 
no caso das Debêntures da Primeira Série, desde que observado o disposto na Lei 12.431, 
nas regras expedidas ou que vierem a ser expedidas pelo CMN e nas demais 
regulamentações aplicáveis, inclusive em relação a eventual prazo mínimo para tal 
cancelamento, se houver; (ii) permanecer na tesouraria da Parnaíba I; ou (iii) ser 
novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Parnaíba I para 
permanência em tesouraria nos termos acima, se e quando recolocadas no mercado, farão 
jus aos mesmos valores de Atualização Monetária e Juros Remuneratórios das demais 
Debêntures. 
 

Características dos valores 
mobiliários 

Serão antecipadamente vencidas todas as obrigações decorrentes das Debêntures, 
devendo o Agente Fiduciário exigir o imediato pagamento, pela Parnaíba I, (i) no caso 
da Primeira Série, do Custo de Término Antecipado; e (ii) no caso da Segunda Série, do 
Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido 
dos Juros Remuneratórios devidos, calculados pro rata temporis, e dos Encargos 
Moratórios e multas, se houver, incidentes até a data do seu efetivo pagamento, sem 
prejuízo, ainda, em ambas as séries, da busca de indenização por perdas e danos que 
compense integralmente o eventual dano causado pelo inadimplemento da Parnaíba I, 
na ocorrência de quaisquer das situações previstas nesta cláusula, respeitados os 
respectivos prazos de cura (cada um desses eventos, um “Evento de Inadimplemento”): 
 
Constituem hipóteses de vencimento antecipado que acarretam o vencimento automático 
das obrigações decorrentes da Escritura de Emissão, os seguintes eventos: 
(i) não cumprimento, pela Parnaíba I e/ou pela Fiadora, nas datas de vencimento 
previstas nesta Escritura de Emissão não sanado em até 2 (dois) Dias Úteis da data 
prevista para o pagamento, de quaisquer obrigações pecuniárias devidas aos 
Debenturistas e/ou previstas nesta Escritura de Emissão e/ou em qualquer dos demais 
documentos da Emissão, incluindo, mas não se limitando aos Contratos de Garantias e/ 
do Contrato de Administração de Contas; 
(ii) (a) liquidação, dissolução ou decretação de falência da Parnaíba I ou da Fiadora; (b) 
pedido de autofalência da Parnaíba I ou da Fiadora, ainda que não deferido pelo juízo 
competente; (c) pedido de falência formulado por terceiros em face da Parnaíba I ou da 
Fiadora, desde que não elidido, conforme o caso, nos termos do artigo 98, parágrafo 
único, da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, conforme alterada; (d) propositura, 
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pela Parnaíba I ou pela Fiadora, de plano de recuperação extrajudicial a qualquer credor 
ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação 
judicial do referido plano; ou (e) ingresso pela Parnaíba I ou pela Fiadora em juízo com 
requerimento de recuperação judicial, independentemente de deferimento do 
processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juízo competente; 
(iii) extinção ou revogação das Autorizações, desde que, em até 15 (quinze) dias (i) não 
seja revertida a decisão, ainda que no âmbito administrativo, ou (ii) não seja obtida 
decisão que suspenda a extinção ou revogação das Autorizações com efeitos imediatos 
e que não afete a operação da Parnaíba I; 
(iv) transformação da Parnaíba I em outro tipo societário; 
(v) inscrição da Parnaíba I e/ou da Fiadora ou cada um de suas controladas, diretas ou 
indiretas (“Grupo Eneva”) no cadastro de empregadores que tenham mantido 
trabalhadores em condições análogas à de escravo, regulado pela Portaria 
Interministerial n.º 4, de 11 de maio de 2016, do Ministério do Trabalho e Previdência 
Social e do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos 
Humanos, ou outro cadastro oficial que venha a substitui-lo; 
(vi) exceto (a) pelos Contratos de Garantias; (b) pela prestação de garantias involuntárias 
em juízo; ou (c) pela constituição de Ônus no imóvel objeto da matrícula nº 2.947, 
registrada perante a Serventia Extrajudicial de Santo Antônio dos Lopes, no Estado do 
Maranhão, de propriedade da Parnaíba I, em favor de credores da Parnaíba II, a 
celebração, pela Parnaíba I, de quaisquer contratos, acordos, ajustes, compromissos ou 
quaisquer atos que tenham por objeto ou como efeito a constituição de garantias e/ou a 
oneração de seus ativos e bens, reais e 
incorpóreos, presentes ou futuros, incluindo, mas não se limitando, a operações com as 
controladoras diretas e indiretas da Parnaíba I, sem prévia aprovação de Debenturistas; 
(vii) declaração de vencimento antecipado de quaisquer dívidas ou obrigações 
pecuniárias (a) da Parnaíba I, em montante, individual ou agregado, superior a 
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais); (b) da Fiadora, em montante, individual ou 
agregado, superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); e/ou (c) da Parnaíba 
II Geração de Energia S.A., em montante, individual ou agregado, superior a 
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais); 
(viii) contratação de empréstimos, emissão de títulos de dívida ou outras formas de 
endividamento pela Parnaíba I e/ou por qualquer Controlada, a partir da Data de 
Emissão, sem a prévia aprovação dos Debenturistas representando, no mínimo, 75% 
(setenta e cinco por cento) das Debêntures em circulação, ressalvadas as dívidas em 
valor, individual ou agregado, inferior ao limite de R$20.000.000,00 (vinte milhões de 
reais), observados os índices financeiros dos itens (xxi) ou (xxii) da Cláusula 5.1.2 abaixo, 
exceto financiamentos de longo prazo cujos recursos sejam utilizados para o pagamento 
integral dos recursos captados com a Emissão ou mútuos com partes relacionadas em 
que a Parnaíba I figure como mutuária; 
(ix) caso esta Escritura de Emissão ou os Contratos de Garantias sejam (a) validamente 
rescindidos ou resilidos, ou (b) declarados nulos ou anuláveis ou (c) sejam objeto de 
decisão judicial ou arbitral de aplicabilidade imediata que resulte na sua invalidação, 
inexequibilidade, ineficácia, desde que não revertida ou suspensa no prazo de até 10 
(dez) Dias Úteis contados do seu proferimento; 
(x) questionamento judicial, pela Parnaíba I, por qualquer Controladora (conforme termo 
definido abaixo) e/ou Controlada (conforme termo definido abaixo), da validade e 
exequibilidade desta Escritura de Emissão e/ou de qualquer dos demais documentos da 
Emissão e/ou aos Contratos de Garantias; 
(xi) cessão ou qualquer outra forma de transferência a terceiros ou, ainda, aditamento 
ou qualquer forma de alteração, de todo ou em parte, pela Parnaíba I, dos direitos e/ou 
das obrigações da Parnaíba I e/ou da Fiadora, previstos nesta Escritura e/ou nos 
Contratos de Garantias, sem a prévia aprovação dos Debenturistas reunidos em 
Assembleia Geral de Debenturistas, representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por 
cento) das Debêntures em Circulação; 
(xii) sequestro, expropriação, nacionalização, desapropriação ou de qualquer modo 
alienação compulsória, da propriedade e/ou posse direta ou indireta da totalidade ou 
parte relevante dos ativos da Parnaíba I relacionados ao Projeto; 
(xiii) seja proferida decisão de autoridade administrativa ou judicial com exigibilidade 
imediata que impeça a conclusão, a continuidade ou a execução do Projeto ou a 
operação da Parnaíba I, exceto em caso de obtenção de efeito suspensivo pela Parnaíba 
I acerca da referida decisão; 
(xiv) abandono total ou parcial do Projeto ou de qualquer ativo que seja essencial à 
operação e/ou manutenção do Projeto; 
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(xv) aplicação dos recursos oriundos da Emissão em destinação diversa da descrita na 
Cláusula 3.8 desta Escritura de Emissão; e 
(xvi) não cumprimento de qualquer decisão judicial transitada em julgado ou arbitral final 
(a) pela Parnaíba I, em montante, individual ou agregado, superior a R$20.000.000,00 
(vinte milhões de reais); e/ou (b) pela Fiadora, cujo valor individual ou agregado seja 
superior ao montante total de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). 
 
Constituem hipóteses de vencimento antecipado que podem acarretar o vencimento das 
obrigações decorrentes das Debêntures, aplicando-se o disposto abaixo, quaisquer dos 
eventos previstos em lei e/ou quaisquer dos seguintes eventos (“Hipóteses de 
Vencimento Antecipado Não Automático): 
(i) violação, pela Parnaíba I, pela Fiadora e/ou pelo Grupo Eneva, de qualquer dispositivo 
de qualquer lei ou regulamento, nacional ou estrangeiro, contra prática de corrupção, 
lavagem de dinheiro ou atos lesivos à administração pública, incluindo, sem limitação, à 
Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, Lei nº 
8.137, de 27 de dezembro de 1990, Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 (ou outras normas de licitações e contratos da administração 
pública), Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 
2011, e Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, o Decreto-Lei nº 8.420, de 18 de março 
de 2015, o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o U.S. Foreign Corrupt 
Practices Act of 1977, UK Bribery Act e OECD Convention on Combating Bribery of Foreign 
Public Officials in International Business Transactions, na forma dos dispositivos 
aplicáveis (“Legislação Anticorrupção”); 
(ii) violação de qualquer dispositivo de qualquer lei ou regulamento, nacional ou 
estrangeiro, pela Parnaíba I, Fiadora e/ou pelo Grupo Eneva, da (a) legislação ambiental 
em vigor pertinente à Política Nacional do Meio Ambiente, às Resoluções do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) aplicáveis ao setor de atuação da Parnaíba I e às 
demais legislações e regulamentações ambientais supletivas aplicáveis, bem como, com 
relação ao imóvel sujeito à Hipoteca, o eventual enquadramento da sua localização em 
terras de ocupação indígena e quilombola e unidades de conservação, assim definidas 
pela autoridade competente, a restrição ao uso, incluindo restrições relacionadas a 
parcelamento de solo, preservação do patrimônio arqueológico, paleontológico e 
histórico, ou não cumprimento das exigências estabelecidas pelo órgão competente; (b) 
legislação trabalhista em vigor no que diz respeito a 
prostituição, mão de obra infantil, trabalho escravo ou em condição análoga à escravidão; 
ou (c) legislação trabalhista em vigor incluindo com relação à segurança e medicina do 
trabalho, bem como das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego 
– MTE e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, necessárias 
para a condução de seus negócios, adotando as medidas e ações preventivas ou 
reparatórias, destinadas a evitar e corrigir eventuais danos ao meio ambiente e a seus 
trabalhadores decorrentes das atividades descritas em seu objeto social, exceto nos 
casos referidos no item “(c)” que estejam sendo questionados de boa-fé em âmbito 
judicial e tenham sua exigibilidade suspensa (“Legislação Socioambiental”); 
(iii) caso a Parnaíba I, sem prévia aprovação de Debenturistas, (a) declare ou efetue 
qualquer pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio ou qualquer outra 
participação no lucro contratual ou estatutariamente previsto acima do mínimo legal 
previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, ou outra distribuição de ativos, 
bens, direitos em moeda, obrigações ou títulos e valores mobiliários por conta de 
quaisquer ações de qualquer classe do capital social da Parnaíba I; sendo permitida a 
distribuição de dividendos acima do mínimo legal, caso (i) a Parnaíba I esteja adimplente 
com a presente Escritura e com os Contratos Garantia; e (ii) se tal distribuição não 
resultar em um descumprimento do ICSD e do indicador Dívida Líquida / EBITDA, cujos 
cálculos serão realizados pela Parnaíba I e enviados ao Agente Fiduciário para verificação, 
conforme itens (xix) e (xx) da Cláusula 5.1.2 abaixo; (b) compre, resgate ou de outra 
forma adquira por valor quaisquer ações de qualquer classe do capital social da Parnaíba 
I ou quaisquer bônus de subscrição, direitos ou opções para a aquisição das mencionadas 
ações, ora ou doravante em circulação; ou (c) celebre contrato em que se obrigue a 
efetuar qualquer pagamento, com seus acionistas, diretos ou indiretos, e/ou com pessoas 
físicas ou jurídicas integrantes do Grupo Econômico a que pertença a Parnaíba I ou 
sociedades sob controle comum, inclusive, mas não se limitando a qualquer tipo de 
mútuo com parte relacionada, exceto pelo reembolso, aos acionistas da Parnaíba I, de 
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) que excederem a necessidade de 
caixa da Parnaíba I; 
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Sendo que, para fins da Escritura de Emissão: 
 
“Dívida Líquida” significa o somatório das rubricas empréstimos e financiamentos, títulos 
de dívida emitidos no mercado local ou internacional, tributos parcelados e obrigações 
por aquisição futura, assim como seus encargos devidos e ainda não pagos, 
contabilizados tanto no passivo circulante quanto no passivo não circulante, mútuos, 
obrigações financeiras com acionistas (somente referente à parcela de amortização que 
acontece até a integral quitação das obrigações decorrentes das Debêntures), menos as 
rubricas caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários; 
 
“EBITDA” significa com base nas demonstrações financeiras consolidadas da Parnaíba I 
relativas ao período de 12 (doze) meses imediatamente anteriores, o resultado líquido 
do período, acrescido dos tributos sobre o lucro, das despesas financeiras líquidas, das 
receitas financeiras e das depreciações, amortizações e exaustões, calculado nos termos 
da Instrução da CVM n.º 527, de 4 de outubro de 2012; 
 
“ICSD” significa o Índice de Cobertura do Serviço da Dívida em um determinado Ano de 
Referência (“ARef”), calculado a partir da divisão da Geração de Caixa da Atividade no 
ARef pelo Serviço da Dívida do ARef, com base em informações registradas nas 
Demonstrações Financeiras anuais consolidadas auditadas da Parnaíba I, onde: 
 
A) GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE NO ARef 
(+) EBITDA do ARef, calculado de acordo item B acima 
(-) Imposto de Renda devido (pago ou provisionado) no ARef, exceto aquele pago sobre 
a receita financeira da Parnaíba I 
(-) Contribuição Social devida (paga ou provisionada) no ARef 
(+/-) Variação do capital de giro 
A Variação do Capital de Giro no período T e T-1 será calculada da seguinte forma: 
I – Necessidade de Capital de Giro no período T 
(+) Ativo Circulante menos Disponibilidades 
(-) Passivo circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de curo prazo e 
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (“AFAC”) 
II - Necessidade de Capital de Giro no período T-1 
(+) Ativo Circulante menos Disponibilidades 
(-) Passivo circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de curo prazo e 
AFAC 
III - A variação de capital de Giro = Necessidade de Capital de Giro no período T-1 menos 
Necessidade de Capital de Giro no período T. 
 
B) SERVIÇO DA DÍVIDA NO ARef 
(+) 12 (doze) meses de pagamento de dívida onerosa englobando juros e principal 
 
C) ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA NO ARef (A) / (B) 
 
(iv) descumprimento, pela Parnaíba I e/ou pela Fiadora, no todo ou em parte, de 
qualquer cláusula, condição ou obrigação não pecuniária da presente Escritura, dos 
Contratos de Garantias e/ou do Contrato de Administração de Contas e desde que tal 
inadimplemento não seja sanado no prazo de 15 (quinze) Dias Úteis, ressalvadas as 
obrigações não pecuniárias para as quais exista prazo de cura específico; 
(v) redução de capital social da Parnaíba I, exceto se (a) caso os recursos transferidos 
em decorrência da redução de capital sejam integralmente utilizados pela Eneva para 
incorporação da Parnaíba Gás Natural S.A. (“PGN”) de maneira a aportar recursos na 
mesma exclusivamente para o resgate total, com consequente quitação, das debêntures 
emitidas na 2ª e 6ª emissão de debêntures da PGN; e (b) se previamente autorizado por 
Debenturistas representando, no mínimo, a maioria das Debêntures em Circulação 
reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas (conforme definido abaixo) convocada 
para esse fim, nos termos do artigo 174, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, 
sendo certo que os Debenturistas, ao subscrever as Debêntures, desde já concordam 
com a realização de redução do capital da Parnaíba I na forma do item (a) acima; 
(vi) protesto de títulos (a) contra a Parnaíba I, em montante, individual ou agregado, 
superior a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais); e/ou (b) contra a Fiadora, em 
montante individual ou agregado superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de 
reais), exceto se, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis, contados da data de intimação para 
pagamento, a Parnaíba I ou a Eneva, conforme o caso, comprovar ao Agente Fiduciário 
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que (1) o protesto foi efetuado por erro ou má-fé de terceiros; (2) o protesto foi 
cancelado; (3) foi apresentada garantia em juízo; ou (4) o valor foi depositado em juízo; 
(vii) se for apurado descumprimento, falsidade, incorreção ou omissão de fato imputável 
à Parnaíba I e/ou à Fiadora em qualquer declaração, informação ou documento que 
houver sido firmado, prestado ou entregue pela Parnaíba I e/ou pela Fiadora, relativo à 
presente Escritura e aos Contratos de Garantias, não sanado no prazo de 3 (três) dias 
corridos a contar da constatação pela Parnaíba I e/ou pela Fiadora de tal fato; 
(viii) (a) conexão de nova planta térmica, ou outro tipo de projeto que comprovadamente 
represente consumo de gás adicional em relação ao consumo atual decorrente das 
plantas já existentes, quais sejam, Projeto, da Parnaíba II (UTE Maranhão III), conforme 
outorga para geração de energia para produção independente nos termos da Portaria 
MME nº 169/2012 (total de 499.222 kW de capacidade instalada), da Parnaíba III 
Geração de Energia S.A (UTE MC2 Nova Venécia 2), conforme outorga para geração de 
energia para produção independente nos termos da Portaria MME nº 464/2009 (330.000 
kW de capacidade instalada), e da Parnaíba IV Geração de Energia S.A. (UTE Parnaíba 
IV), conforme outorga para geração de energia para produção independente nos termos 
da Portaria ANEEL nº 4.4.73/2013 (56.277 kW de capacidade instalada), ou ainda, (b) a 
celebração de contratos de suprimento de gás pelo Grupo Eneva (incluindo, mas não se 
limitando, a PGN) que venha a utilizar as reservas de gás natural dos seguintes campos 
de exploração: Gavião Real, Gavião Azul, Gavião Branco, Gavião Branco Sudeste, Gavião 
Branco Norte, Gavião Caboclo, Gavião Vermelho e Gavião Preto (“Bacia de Parnaíba”); 
(ix) existência de novos contratos de compra e venda de energia no Ambiente de 
Contratação Livre (“ACL”), que possa afetar negativamente a capacidade da Parnaíba I 
de cumprir com suas respectivas obrigações financeiras, e adesão ao Mecanismo de 
Compensação de Sobras e Déficits (“MCSD”) ou outro mecanismo equivalente, que vise 
substituir os Contratos de Compra e Venda de Energia no Ambiente Regulado (“CCEARs”) 
por contratos no ACL, sem prévia e expressa anuência dos Debenturistas reunidos em 
Assembleia Geral de Debenturistas; 
(x) rescisão, extinção ou alteração sem anuência prévia dos Debenturistas dos CCEARs, 
das Autorizações, do Contrato de O&M, Contrato de Arrendamento e Fornecimento de 
Gás, conforme aplicável, ressalvadas as hipóteses em que a alteração seja procedimental, 
para o cumprimento de leis e normas aplicáveis ou no curso ordinário dos negócios da 
Parnaíba I; 
(xi) questionamento judicial, por qualquer terceiro, da validade e exequibilidade desta 
Escritura de Emissão e/ou de qualquer dos demais documentos da Emissão e/ou aos 
Contratos de Garantias; 
(xii) mudança ou alteração do objeto social da Parnaíba I, de forma a alterar as suas 
atuais atividades principais, ou a agregar a essas atividades novos negócios que tenham 
prevalência ou possam comprometer as atividades da Parnaíba I atualmente 
desenvolvidas; 
(xiii) inclusão, em acordo societário, estatuto ou contrato social da Parnaíba I, de 
dispositivo que importe em restrições ou prejuízo à capacidade de pagamento das 
obrigações financeiras decorrentes desta Escritura de Emissão; 
(xiv) alienação, transferência, cessão, destruição, ou disposição, de qualquer forma, a 
qualquer tempo, de quaisquer ativos relevantes relacionados ao Projeto, sem prévia 
autorização dos Debenturistas; 
(xv) ocorrência, desde que devidamente comprovada, de qualquer evento ou situação 
que cause (a) efeito adverso relevante na situação (financeira ou de operacional), nos 
negócios, no Projeto, nas operações, nos bens e/ou nos resultados operacionais da 
Parnaíba I; e/ou (b) qualquer efeito adverso relevante na capacidade (i) da Parnaíba I 
de cumprir qualquer de suas obrigações nos termos desta Escritura de Emissão; e/ou (ii) 
da Parnaíba I e/ou da Fiadora de cumprir qualquer de suas obrigações nos termos de 
qualquer dos demais documentos da Emissão, incluindo, mas não se limitando, aos 
Contratos de Garantias (“Impacto Adverso Relevante”); 
(xvi) ocorrência de qualquer alteração na composição societária da Fiadora, ou qualquer 
alienação, cessão ou transferência direta ou indireta de ações do capital social da Fiadora, 
desde que referida operação ou alteração, de forma isolada ou 
em série, seja por meio de oferta pública de aquisição de ações ou por operação privada, 
resultem na aquisição do poder de controle da Garantidora, conforme definido pela Lei 
das Sociedades por Ações; 
(xvii) ocorrência de qualquer alteração na composição societária da Parnaíba I, ou 
qualquer alienação, cessão ou transferência direta ou indireta de ações do capital social 
da Parnaíba I, em qualquer operação isolada ou série de operações, que resultem na 
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perda, pelo atual acionista, do poder de controle da Parnaíba I, conforme definido na Lei 
das Sociedades por Ações; 
(xviii) cisão, fusão ou incorporação, inclusive incorporação de ações, da Parnaíba I ou, 
ainda, qualquer outra forma de reorganização societária envolvendo a Parnaíba I e/ou 
qualquer Controlada, seja esta reorganização estritamente societária ou realizada 
mediante disposição de ativos relevantes, sem prévia autorização de Debenturistas 
representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em 
Circulação, (i) com exceção da incorporação da PGN pela Eneva; e (ii) da incorporação 
da Parnaíba Participações S.A. pela Eneva Participações S.A., que ficam desde já 
aprovadas; 
(xix) não obtenção, não renovação, cancelamento, revogação, intervenção, extinção ou 
suspensão (a) das licenças ambientais aplicáveis, exceto se tal inadimplemento for 
sanado ou se o recurso devidamente endereçado em prazo tal que não implique em 
paralização das operação do empreendimento; (exceto por aquelas em processo de 
revalidação); ou (b) das autorizações, licenças (exceto licenças ambientais contempladas 
no item (a) e outorgas que (1) sejam necessárias para o regular exercício das atividades 
da Parnaíba I, incluindo a construção, operação e manutenção do Projeto; e (2) possam 
impactar o cumprimento das obrigações da Parnaíba I previstas nesta Escritura de 
Emissão, exceto se tal inadimplemento for sanado no prazo de 3 (três) Dias Úteis 
contados da data de vencimento e/ou cancelamento de referida autorização ou licença; 
(xx) paralisação total ou parcial do Projeto ou de qualquer ativo que seja essencial à 
operação e manutenção do Projeto não sanada em 7 (sete) Dias Úteis, exceto os 
seguintes eventos: (a) paradas programadas do Projeto, (b) paradas programadas da 
Unidade de Tratamento de Gás (“UTG”), ou (c) eventos relacionados a implantação de 
Parnaíba V, e desde que não afetem as atividades da Parnaíba I; 
(xxi) não manutenção, pela Parnaíba I, durante a vigência das Debêntures, de razão do 
índice de cobertura do serviço da dívida (“ICSD”) superior ou equivalente a 1,20x (um 
inteiro e vinte centésimos), a ser apurado (a) anualmente, tendo por base as 
Demonstrações Financeiras Consolidadas Auditadas da Parnaíba I; e (b) eventualmente, 
em caso de distribuição de dividendos intercalares (trimestral ou semestral), tendo por 
base demonstrações financeiras intermediárias consolidadas auditadas da Parnaíba I 
(“Demonstrações Financeiras Intermediárias Consolidadas Auditadas da Parnaíba I”); e 
(xxii) não manutenção, pela Parnaíba I, durante a vigência das Debêntures do indicador 
Dívida Líquida / EBITDA ao final de cada exercício, para a proponente, na proporção 
estabelecida abaixo: 
 

 
 
(xxiii) se as Garantias tornarem-se ineficazes, inexequíveis ou inválidas ou não forem 
mais suficientes para assegurar o pagamento da importância devida e não forem 
substituídas ou complementadas quando solicitado pelos titulares das Debêntures 
reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos da Cláusula VIII desta 
Escritura de Emissão, no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento pela Parnaíba 
I de notificação por escrito neste sentido, enviada pelo Agente Fiduciário; e  
(xxiv) inadimplemento de obrigações pecuniárias, no termos de um ou mais instrumentos 
financeiros (a) da Parnaíba I, em montante, individual ou agregado, superior a 
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais); (b) da Fiadora, em montante, individual ou 
agregado, superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); e/ou (c) da Parnaíba 
II Geração de Energia S.A., em montante, individual ou agregado, superior a 
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), observados os prazos de cura aplicáveis nos 
respectivos contratos. 
 
ii. Remuneração 
 
Atualização Monetária das Debêntures da Primeira Série. O Valor Nominal Unitário das 
Debêntures da Primeira Série (ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 
Primeira Série, conforme o caso) será atualizado pela variação acumulada do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), apurado e divulgado mensalmente 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE”), desde a Data de 
Integralização até a data de seu efetivo pagamento (“Atualização Monetária das 
Debêntures da Primeira Série”), sendo o produto da Atualização Monetária das 
Debêntures da Primeira Série automaticamente incorporado ao Valor Nominal Unitário 
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das Debêntures da Primeira Série ou ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures 
da Primeira Série, conforme o caso (“Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures 
da Primeira Série”). 
 
Atualização Monetária das Debêntures da Segunda Série. O Valor Nominal Unitário das 
Debêntures da Segunda Série (ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 
Segunda Série, conforme o caso) não será objeto de atualização ou correção monetária 
por qualquer índice.  
 
Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série. Sobre o Valor Nominal Unitário 
Atualizado das Debêntures da Primeira Série, incidirão juros remuneratórios 
correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada do IPCA, capitalizada 
de uma sobretaxa de 7,2227% (sete inteiros e dois mil e duzentos e vinte e sete décimos 
de milésimo por cento) expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e 
cinquenta e dois) Dias Úteis, apurados com 1 (um) Dia Útil de Antecedência à Data de 
Integralização (“Remuneração das Debêntures da Primeira Série”).  
 
A Remuneração das Debêntures da Primeira Série será calculada de forma exponencial 
e cumulativa, pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor 
Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Primeira Série ou sobre o saldo do Valor 
Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Primeira Série, desde a Data de 
Integralização das Debêntures da Primeira Série ou a Data de Pagamento da 
Remuneração das Debêntures da Primeira Série imediatamente anterior, até a data do 
seu efetivo pagamento.  
 
Juros Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série. Sobre o Valor Nominal Unitário 
das Debêntures da Segunda Série ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios 
correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias 
diárias dos Depósitos Interfinanceiros – DI de um dia, “over extra grupo”, expressas na 
forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas 
e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na 
internet (www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de sobretaxa de 
2,50% (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e 
cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração das Debêntures da Segunda Série” e, em 
conjunto com Remuneração das Debêntures da Primeira Série, os “Juros 
Remuneratórios”). 
 
A Remuneração das Debêntures da Segunda Série será calculada de forma exponencial 
e cumulativa, pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor 
Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série, desde a Data de Integralização das 
Debêntures da Segunda Série ou Data de Pagamento da Remuneração da Segunda Série 
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento. 
 
iii. Garantia 
 
Alienação fiduciária, pela Fiadora, em favor dos Debenturistas, representados pelo 
Agente Fiduciário, da totalidade das ações de emissão da Parnaíba I, atuais e 
futuramente detidas, bem como quaisquer outras ações representativas do capital social 
da Parnaíba I que venham a ser subscritas, integralizadas, recebidas, conferidas, 
compradas ou de outra forma adquiridas (direta ou indiretamente) pela Fiadora, incluindo 
todos e quaisquer direitos inerentes a tais ações, até a quitação integral das Obrigações 
Garantidas, nos termos do Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie Garantia 
Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços 
Restritos, da Parnaíba I (“Escritura”). Os termos e condições da Alienação Fiduciária de 
Ações da Parnaíba I seguirão previstos no Contrato de Alienação Fiduciária sob condição 
suspensiva, celebrado em 21 de novembro de 2018 entre a Fiadora e o Agente Fiduciário, 
com a interveniência anuência da Parnaíba I, sob condição suspensiva. ; 
 
Alienação fiduciária, pela Parnaíba I, em favor do Debenturistas, representados pelo 
Agente Fiduciário, de máquinas e equipamentos do Projeto, até a quitação integral das 
Obrigações Garantidas, nos termos da Escritura. Os termos e condições da Alienação 
Fiduciária dos Equipamentos do Projeto e a descrição dos próprios equipamentos 
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seguirão previstos no Contrato de Alienação Fiduciária de Máquinas e Equipamentos, 
celebrado em 21 de novembro de 2018, entre a Parnaíba I e o Agente Fiduciário, sob 
condição suspensiva;  
 
Cessão fiduciária, pela Parnaíba I, em caráter irrevogável e irretratável, em favor dos 
Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciáiro, dos direitos creditórios de sua 
titularidade, quais sejam: (a) direitos emergentes das autorizações obtidas pela Parnaíba 
I, emitidas pela MME, para geração de energia elétrica por meio das Portarias n° 466, de 
07 de dezembro de 2009 e 464, de 3 de dezembro de 2009, conforme transferidas pelas 
Resoluções Autorizativas ANEEL nos 3.174, de 25 de outubro de 2011, e 3.175 de 25 de 
outubro de 2011; e (b) direitos creditórios de titularidade da Parnaíba I oriundos dos 
CCEAR e dos Contratos de Compra e Venda de Energia no Ambiente Livre, presentes ou 
futuros, caso existam, e das principais contas do Projeto; e (c) dos direitos creditórios 
oriundos do Contrato de Arrendamento e Fornecimento de Gás do Complexo Parnaíba, 
celebrado com a PGN e considerando as usinas de Parnaíba I, Parnaíba II, Parnaíba III 
e Parnaíba IV (“Contrato de Arrendamento e Fornecimento de Gás”) bem como a cessão 
condicionada do referido contrato (“Cessão Fiduciária de Direitos”). Os termos e 
condições da Cessão Fiduciária de Direitos seguirão previstos no Contrato de Cessão 
Fiduciária de Direitos e Créditos, celebrado em 21 de novembro de 2018, entre a Parnaíba 
I, a PGN, na qualidade de interveniente anuente, e o Agente Fiduciário, sob condição 
suspensiva;  
 
Hipoteca em primeiro grau do terreno da Parnaíba I, descrito na matrícula n° 2.952, a 
ser constituída conforme previsto na Cláusula 2.6.4 da Escritura e nos termos e condições 
a serem previstos na Escritura Pública de Hipoteca a ser celebrada entre a Parnaíba I e 
o Agente Fiduciário em conformidade com as condições a serem previstas no respectivo 
instrumento, vinculando então seus respectivos signatários até o pagamento integral das 
Obrigações Garantidas (“Contrato de Hipoteca”); e 
 
Cessão fiduciária dos direitos e recursos relativos a (a) conta corrente de titularidade da 
Parnaíba I, a ser aberta e mantida junto ao Banco Administrador, na qual serão 
depositados os recursos correspondentes a 50% (cinquenta por cento) do próximo 
serviço da dívida das Debêntures, equivalente à próxima prestação devida a título de 
amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Primeira Série e do 
Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, acrescido 
dos respectivos Juros Remuneratórios (Conta Reserva do Serviço da Dívida); (b) conta 
corrente de titularidade da Parnaíba I, a ser aberta e mantida junto ao Banco 
Administrador, na qual serão depositados recursos destinados à cobertura do nível de 
despacho, conforme nível de despacho médio do Projeto (Conta Reserva Especial), 
conforme metodologia de cálculo a ser descrita no Contrato de Cessão Fiduciária; e (c) 
conta corrente de titularidade da Parnaíba I, a ser aberta e mantida junto ao Banco 
Administrador, na qual serão depositados recursos para provisionamento mensal 
correspondente a 1/6 do próximo serviço da dívida das Debêntures, equivalente à 
próxima prestação devida a título de amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado 
das Debêntures da Primeira Série e do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 
Segunda Série, conforme o caso, acrescido dos respectivos Juros Remuneratórios (Conta 
de Pagamento das Debêntures) (“Cessão Fiduciária das Contas do Projeto”). Os termos 
e condições da Cessão Fiduciária das Contas do Projeto serão descritos no Contrato de 
Cessão Fiduciária. 
 
Alienação fiduciária, pela PGN, de máquinas e equipamentos da PGN, em favor dos 
Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, até a quitação integral das 
Obrigações Garantidas (“Alienação Fiduciária dos Equipamentos da PGN”), na proporção 
de 50% aos Debenturistas da Emissão. Os termos e condições da Alienação Fiduciária 
dos Equipamentos da PGN e a descrição dos próprios equipamentos da PGN estão 
previstos no Contrato de Alienação Fiduciária dos Equipamentos celebrado em 21 de 
novembro de 2018, entre a PGN, a Parnaíba I, na qualidade de interveniente anuente, e 
o Agente Fiduciário, vinculando então seus respectivos signatários até o pagamento 
integral das Obrigações Garantidas.; 
 
Cessão fiduciária, pela PGN, em caráter irrevogável e irretratável, em favor dos 
Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário (i) dos direitos emergentes das 
concessões para exploração de gás; e (ii) dos direitos creditórios oriundos dos Contratos 
de Arrendamento e Fornecimento de Gás do Complexo Parnaíba considerando as usinas 
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de Parnaíba I e Parnaíba II (incluindo as usinas Parnaíba III e Parnaíba IV, decorrentes 
da incoporaçõa da Parnaíba III e da Parnaíba IV pela Parnaíba II), bem como a cessão 
condicionada do referido contrato (“Cessão Fiduciária de Direitos PGN”), na proporção 
de 50% aos Debenturistas da Emissão. Os termos e condições da Cessão Fiduciária de 
Direitos PGN estão descritos no “Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos PGN” 
celebrado em 21 de novembro de 2018, entre a PGN, a Parnaíba I, na qualidade de 
interveniente anuente, e o Agente Fiduciário, sendo exclusivamente o item “(ii)” acima 
mencionado, oferecido em garantia sob condição suspensiva.  
 
A Fiadora aceita a Escritura e obriga-se, na qualidade de fiadora e principal pagadora, 
pelo fiel e exato cumprimento das Obrigações Garantidas (conforme definidas na 
Escritra), renunciando expressamente aos benefícios de ordem previstos nos artigos 366, 
821, 827, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
conforme alterada (“Código Civil”), e dos artigos 130 e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de 
março de 2015, conforme alterada (“Código de Processo Civil”), responsabilizando-se, 
solidariamente com a Parnaíba I, para fins do artigo 275 e seguintes do Código Civil, pelo 
fiel e exato cumprimento de todas as Obrigações Garantidas pelo prazo previsto na 
Cláusula 4.16.5 da Escritura 
 
iv. Na ausência de garantia, se o crédito é quirografário ou subordinado 
 
Não aplicável. 
 
v. Agente fiduciário 
 
O agente fiduciário da emissão das debêntures é a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários S.A. A título de remuneração pelos serviços prestados pelo Agente 
Fiduciário serão devidas parcelas anuais de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), sendo que 
o primeiro pagamento deveria ter sido realizado em até 5 (cinco) dias corridos da data 
de assinatura dos documentos da respectiva emissão, e as demais parcelas serão devidas 
nas mesmas datas dos anos subsequentes. Tais pagamentos serão devidos até a 
liquidação integral das Debêntures, caso estas não sejam quitadas na data de seu 
vencimento. 
 

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários 

Nas deliberações das Assembleias Gerais de Debenturistas, a cada Debênture em 
Circulação caberá um voto. 
  
As deliberações serão aprovadas por Debenturistas que representem, pelo menos, 75% 
das Debêntures em Circulação, exceto quando previsto de outra forma na Escritura de 
Emissão. 
 

Outras características 
relevantes 

Regime de Colocação: as debêntures foram objeto de distribuição pública, com esforços 
restritos de distribuição, em regime de garantia firme de colocação, com intermediação 
do Banco Santander S.A., BB – Banco de Investimento S.A. e Banco Citibank S.A. 
 

Número de titulares deste 
valor mobiliário, conforme 
apurado no final do exercício 
anterior:  
 

i. pessoas físicas: 0 
 
ii. pessoas jurídicas: 0  
 
iii. investidores institucionais: 1 

 
Valor mobiliário Debêntures  
Identificação do valor 
mobiliário 

1ª Emissão Pública de Debêntures da Parnaíba II Geração de Energia S.A. (“Parnaíba II”) 

Data de emissão 05 de dezembro de 2018 (“Data de Emissão”) 
Data de vencimento 05 de dezembro de 2025 
Quantidade (Unidades) 695.000 
Valor nominal global R$695.000.000,00 
Saldo devedor em aberto em 
31 de dezembro de 2018 

R$696.916.143,38 

Restrição à circulação Sim 
Descrição da restrição As debêntures somente poderão ser negociadas por Investidores Qualificados, conforme 

definido na Instrução CVM 539, nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois 
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de decorridos 90 dias contados de cada subscrição pelos Investidores Profissionais, 
conforme definido na Instrução CVM 539, nos termos dos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 
476, e desde que observado o cumprimento, pela Parnaíba II, das obrigações do artigo 17 
da Instrução CVM 476, sendo que a negociação das Debêntures deverá sempre respeitar 
as disposições legais e regulamentares aplicáveis. 
 
Os recursos líquidos obtidos por meio desta Emissão serão destinados para (A) quitação 
integral do saldo devedor (i) da Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) nº 0454-08967-17 
emitida pela Parnaíba II em 2 de setembro de 2015, em favor do HSBC Bank Brasil S.A., 
sucedido pelo Banco Bradesco S.A., conforme aditada, (ii) da CCB nº 100112030018300 
emitida pela Parnaíba II em 29 de março de 2012 em favor do Banco Bradesco S.A., 
conforme aditada, e (iii) da CCB nº 100113120017700 emitida pela Parnaíba II em 26 de 
dezembro de 2013 em favor do Banco Bradesco S.A, conforme aditada; (B) realização de 
outros pagamentos, conforme previsto nos Contratos de Garantia. 

Conversibilidade Não 
Possibilidade resgate Sim. Total ou Parcial 
Hipótese e cálculo do valor de 
resgate 

Sujeito ao atendimento das condições previstas no Instrumento Particular de Escritura da 
Primeira Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da 
Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública, 
com Esforços Restritos, da Parnaíba II (“Escritura”), a Parnaíba II poderá, a seu exclusivo 
critério, a qualquer tempo a partir da Data de Emissão, realizar o resgate antecipado 
facultativo total ou parcial das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais 
debêntures.  
 
O valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures objeto do Resgate Antecipado 
Facultativo será (i.a) o Valor Nominal Unitário, ou o saldo do Valor Nominal Unitário, 
conforme o caso, acrescido (i.b)dos Juros Remuneratórios, calculado pro rata temporis desde 
a primeira Data de Integralização ou a data de pagamento de Juros Remuneratórios 
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento (“Valor Base de 
Resgate”), sendo o Valor Base de Resgate acrescido de prêmio (flat) calculado de acordo 
com a tabela a seguir (“Valor do Resgate Antecipado Facultativo”): 
 

DATA DO RESGATE ANTECIPADO FACULTATIVO PRÊMIO FLAT DE RESGATE ANTECIPADO FACULTATIVO A 

SER ACRESCIDO AO VALOR BASE DE RESGATE 

De 05 de dezembro de 2018, inclusive, até 05 de 

dezembro de 2019, inclusive 

0,85% 

De 05 de dezembro de 2019, inclusive, até 05 de 

dezembro de 2020, inclusive 

0,75% 

De 05 de dezembro de 2020, inclusive, até 05 de 

dezembro de 2021, inclusive 

0,65% 

De 05 de dezembro de 2021, inclusive, até 05 de 

dezembro de 2022, inclusive 

0,55% 

De 05 de dezembro de 2022, inclusive, até 05 de 

dezembro de 2023, inclusive 

0,45% 

De 05 de dezembro de 2023, inclusive, até 05 de 

dezembro de 2024, inclusive 

0,40% 

De 05 de dezembro de 2024, inclusive, até a Data de 

Vencimento, exclusive 

0,35% 

 
A Parnaíba II deverá comunicar os Debenturistas por meio de publicação de anúncio ou 
mediante comunicação escrita endereçada a cada Debenturista, com cópia para o Agente 
Fiduciário, à B3, ao Escriturador e ao Banco Liquidante, com, no mínimo, 5 (cinco) Dias Úteis 
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de antecedência da data do evento do Resgate Antecipado Facultativo. Tal comunicado aos 
Debenturistas deverá descrever os termos e condições do Resgate Antecipado Facultativo, 
incluindo (a) a projeção do Valor do Resgate Antecipado Facultativo; (b) a data efetiva para 
o Resgate Antecipado Facultativo e pagamento aos Debenturistas; e (c) demais informações 
necessárias à operacionalização do Resgate Antecipado Facultativo (“Comunicação de 
Resgate Antecipado Facultativo”).  
 
O Resgate Antecipado Facultativo não poderá ocorrer em data que coincida com qualquer 
data de pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures e/ou dos Juros 
Remuneratórios. 
 
A Parnaíba II, em conjunto com o Agente Fiduciário, deverá com antecedência mínima de 3 
(três) Dias Úteis da respectiva data do Resgate Antecipado Facultativo, comunicar ao 
Escriturador, ao Banco Liquidante e à B3 a respectiva data do Resgate Antecipado 
Facultativo. O pagamento das Debêntures resgatadas será feito por meio dos procedimentos 
adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3 e, para as 
Debêntures que não estiverem custodiadas eletronicamente na B3, por meio do Escriturador. 
 
A Parnaíba II poderá, a qualquer tempo a partir da Data de Emissão, realizar oferta de 
resgate antecipado parcial ou total das Debêntures, a ser endereçada a todos os 
Debenturistas, sem distinção, sendo assegurado a todos os Debenturistas igualdade de 
condições para aceitar, a seu exclusivo critério, a oferta de resgate antecipado das 
Debêntures de sua titularidade (“Oferta de Resgate Antecipado Facultativa”), de acordo com 
as seguintes condições: (i) a Parnaíba II realizará a Oferta de Resgate Antecipado Facultativa 
por meio de comunicação ao Agente Fiduciário e, na mesma data, por meio de publicação 
de anúncio aos Debenturistas nos termos do item 4.8 da Escritura, ou por meio do envio de 
comunicação individual prévia à totalidade dos Debenturistas com cópia para o Agente 
Fiduciário, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para a data do resgate (“Edital de 
Oferta de Resgate Antecipado Facultativa”) o qual deverá descrever os termos e condições 
da Oferta de Resgate Antecipado Facultativa, incluindo: (a) se a Oferta de Resgate 
Antecipado Facultativa será relativa à totalidade ou a parte das Debêntures; (b) caso seja 
parcial, a quantidade de Debêntures que será objeto da Oferta de Resgate Antecipado 
Facultativa; (c) se a Oferta de Resgate Antecipado Facultativa estará condicionada à 
aceitação por Debenturistas que detenham uma quantidade mínima de Debêntures; (d) o 
valor do prêmio flat de resgate antecipado, caso exista, que não poderá ser negativo; (e) a 
forma de manifestação à Parnaíba II, pelos Debenturistas que optarem pela adesão à Oferta 
de Resgate Antecipado Facultativa; (f) a data efetiva para o resgate antecipado e o 
pagamento das Debêntures dos respectivos titulares de Debêntures que indicarem seu 
interesse em participar da Oferta de Resgate Antecipado Facultativa, que será a mesma para 
todas as Debêntures e que deverá ocorrer em uma única data, a ser definida na publicação 
do Edital de Oferta de Resgate Antecipado Facultativa; e (g) demais informações necessárias 
para a tomada de decisão pelos Debenturistas e à operacionalização do resgate antecipado 
das Debêntures dos respectivos titulares de Debêntures que indicaram seu interesse em 
participar da Oferta de Resgate Antecipado Facultativa. 
 
Após a publicação do Edital de Oferta de Resgate Antecipado Facultativa, os Debenturistas 
que desejarem aderir à Oferta de Resgate Antecipado Facultativa deverão se manifestar 
nesse sentido à Parnaíba II, com cópia para o Agente Fiduciário, até o encerramento do 
prazo a ser estabelecido no Edital de Oferta de Resgate Antecipado Facultativa, o qual não 
poderá ser superior a 10 (dez) dias. 
 
A Parnaíba II deverá (a) na respectiva data de término do prazo de adesão à Oferta de 
Resgate Antecipado Facultativa, confirmar ao Agente Fiduciário a respectiva data do resgate 
antecipado, e (b) com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis da respectiva data do 
resgate antecipado, comunicar a data do resgate antecipado (1) ao Escriturador, (2) ao 
Banco Liquidante, e (3) à B3, em relação às Debêntures custodiadas na B3. 
 
O valor a ser pago aos Debenturistas que indicaram seu interesse em participar da Oferta de 
Resgate Antecipado Facultativa será equivalente ao Valor Nominal Unitário, ou ao saldo do 
Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido (a) dos Juros Remuneratórios e dos 
Encargos Moratórios, se for o caso, calculados pro rata temporis desde a primeira Data de 
Integralização ou desde a data de pagamento de Juros Remuneratórios imediatamente 
anterior, o que tiver ocorrido por último, até a data do efetivo resgate; e (b) de prêmio flat 
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de resgate a ser eventualmente oferecido aos Debenturistas, a exclusivo critério da Parnaíba 
II, o qual não poderá ser negativo. 
 
Caso a Oferta de Resgate Antecipado se refira a parte das Debêntures e a quantidade de 
Debêntures dos respectivos titulares de Debêntures que indicaram seu interesse em 
participar da Oferta de Resgate Antecipado Facultativa seja maior do que a quantidade à 
qual a Oferta de Resgate Antecipado foi originalmente direcionada, o resgate antecipado 
será feito por meio de sorteio coordenado pelo Agente Fiduciário. 
 
Com relação às Debêntures (a) que estejam custodiadas eletronicamente na B3, o resgate 
antecipado será efetuado em conformidade com os procedimentos operacionais da B3, sendo 
que todas as etapas desse processo, tais como habilitação dos Debenturistas, qualificação, 
sorteio, apuração, rateio e validação da quantidade de Debêntures a serem resgatadas 
antecipadamente serão realizadas fora do âmbito da B3, e (b) que não estejam custodiadas 
eletronicamente na B3, o resgate antecipado será efetuado em conformidade com os 
procedimentos operacionais do Escriturador. 
 
As Debêntures resgatadas serão obrigatoriamente canceladas. 
 
A Parnaíba II deverá, em até 15 (quinze) Dias Úteis contados da data em que a Parnaíba II 
realizar qualquer pagamento (total ou parcial), aos credores dos Endividamentos Restritos 
(seja por meio de resgate antecipado obrigatório ou facultativo, inclusive decorrente de 
oferta de resgate, amortização antecipada obrigatória ou facultativa ou aquisição facultativa, 
ou pré-pagamento obrigatório ou facultativo ou liquidação antecipada de qualquer dos 
Endividamentos Restritos) (“Pré-Pagamento dos Endividamentos Restritos”), realizar oferta 
de resgate antecipado obrigatório, a ser endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, 
sendo assegurado a todos os Debenturistas igualdade de condições para aceitar, a seu 
exclusivo critério, a oferta de resgate antecipado das Debêntures de sua titularidade (“Oferta 
de Resgate Antecipado Obrigatório”), de acordo com as seguintes condições:  
 
(i) a Parnaíba II realizará a Oferta de Resgate Antecipado Obrigatório por meio de 
comunicação ao Agente Fiduciário e, na mesma data, por meio de publicação de anúncio aos 
Debenturistas nos termos do item 4.8 da Escritura de Emissão, ou por meio do envio de 
comunicação individual prévia à totalidade dos Debenturistas com cópia para o Agente 
Fiduciário, em até 05 (cinco) Dias Úteis contados da data do Pré-Pagamento dos 
Endividamentos Restritos (“Edital de Oferta de Resgate Antecipado Obrigatório”), o qual 
deverá descrever os termos e condições da Oferta de Resgate Antecipado Obrigatório, 
incluindo: (a) o montante efetivamente pré-pago no âmbito do Pré-Pagamento dos 
Endividamentos Restritos e o saldo devedor dos Endividamentos Restritos após tal 
pagamento; (b) a quantidade de Debêntures que será objeto da Oferta de Resgate 
Antecipado Obrigatório, que deverá ser obrigatoriamente proporcional ao valor pago no 
âmbito do Pré-Pagamento dos Endividamentos Restritos; (c) o valor do prêmio flat de 
resgate, que deverá ser equivalente ao prêmio indicado na tabela abaixo ou ao prêmio pago 
pela Parnaíba II no âmbito do Pré-Pagamento dos Endividamentos Restritos, o que for maior; 
(d) a data efetiva para o resgate antecipado e o pagamento das Debêntures dos respectivos 
titulares de Debêntures que indicarem seu interesse em participar da Oferta de Resgate 
Antecipado Obrigatório, que será a mesma para todas as Debêntures e que deverá ocorrer 
em uma única data, a ser definida na publicação do Edital de Oferta de Resgate Antecipado 
Obrigatório; e (e) demais informações necessárias para a tomada de decisão pelos 
Debenturistas e à operacionalização do resgate antecipado das Debêntures dos respectivos 
titulares de Debêntures que indicaram seu interesse em participar da Oferta de Resgate 
Antecipado Obrigatório; 
 
(ii) após a publicação do Edital de Oferta de Resgate Antecipado Obrigatório, os 
Debenturistas que desejarem aderir à Oferta de Resgate Antecipado Obrigatório deverão se 
manifestar nesse sentido à Parnaíba II, com cópia para o Agente Fiduciário, até o 
encerramento do prazo a ser estabelecido no Edital de Oferta de Resgate Antecipado 
Obrigatório, o qual não poderá ser superior a 10 (dez) dias; 
 
(iii) a Parnaíba II deverá (a) na respectiva data de término do prazo de adesão à Oferta de 
Resgate Antecipado Facultativa, confirmar ao Agente Fiduciário a respectiva data do resgate 
antecipado, e (b) com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis da respectiva data do 
resgate antecipado, comunicar a data do resgate antecipado (1) ao Escriturador, (2) ao 
Banco Liquidante, e (3) à B3, em relação às Debêntures custodiadas na B3; 
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(iv) o valor a ser pago aos Debenturistas que indicaram seu interesse em participar da Oferta 
de Resgate Antecipado Facultativa será equivalente ao Valor Nominal Unitário, ou ao saldo 
do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido (a) dos Juros Remuneratórios e dos 
Encargos Moratórios, se for o caso, calculados pro rata temporis desde a primeira Data de 
Integralização ou desde a data de pagamento de Juros Remuneratórios imediatamente 
anterior, o que tiver ocorrido por último, até a data do efetivo resgate; e (b) de prêmio flat 
de resgate indicado na tabela abaixo ou ao prêmio pago pela Parnaíba II no âmbito do Pré-
Pagamento dos Endividamentos Restritos, o que for maior: 
 

DATA DA OFERTA DE RESGATE ANTECIPADO 

OBRIGATÓRIO 

PRÊMIO FLAT DA OFERTA 

DE RESGATE 

ANTECIPADO 

OBRIGATÓRIO A SER 

ACRESCIDO AO VALOR 

BASE DE RESGATE 

De 05 de dezembro de 2018, inclusive, até 

05 de dezembro de 2019, inclusive 

0,85% 

De 05 de dezembro de 2019, inclusive, até 

05 de dezembro de 2020, inclusive 

0,75% 

De 05 de dezembro de 2020, inclusive, até 

05 de dezembro de 2021, inclusive 

0,65% 

De 05 de dezembro de 2021, inclusive, até 

05 de dezembro de 2022, inclusive 

0,55% 

De 05 de dezembro de 2022, inclusive, até 

05 de dezembro de 2023, inclusive 

0,45% 

De 05 de dezembro de 2023, inclusive, até 

05 de dezembro de 2024, inclusive 

0,40% 

De 05 de dezembro de 2024, inclusive, até 

a Data de Vencimento, exclusive 

0,35% 

 
(v) caso a Oferta de Resgate Antecipado se refira a parte das Debêntures na hipótese do 
montante proporcional ao valor pago no âmbito do Pré-Pagamento dos Endividamentos 
Restritos não ser suficiente para quitação da totalidade das Debêntures, e a quantidade de 
Debêntures dos respectivos titulares de Debêntures que indicaram seu interesse em 
participar da Oferta de Resgate Antecipado Obrigatório seja maior do que a quantidade à 
qual a Oferta de Resgate Antecipado Obrigatório foi originalmente direcionada, o resgate 
antecipado será feito por meio de sorteio coordenado pelo Agente Fiduciário; 
 
(vi) com relação às Debêntures (a) que estejam custodiadas eletronicamente na B3, o 
resgate antecipado será efetuado em conformidade com os procedimentos operacionais da 
B3, sendo que todas as etapas desse processo, tais como habilitação dos Debenturistas, 
qualificação, sorteio, apuração, rateio e validação da quantidade de Debêntures a serem 
resgatadas antecipadamente serão realizadas fora do âmbito da B3, e (b) que não estejam 
custodiadas eletronicamente na B3, o resgate antecipado será efetuado em conformidade 
com os procedimentos operacionais do Escriturador; e 
 
(vii) as Debêntures resgatadas serão obrigatoriamente canceladas.  
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Características dos valores 
mobiliários 

O Agente Fiduciário deverá declarar antecipadamente vencidas e imediatamente exigíveis, 
independentemente da realização prévia de Assembleia Geral de Debenturistas, aviso, 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, todas as obrigações decorrentes das 
Debêntures e exigir o imediato pagamento, pela Parnaíba II ou pela Fiadora, do Valor 
Nominal Unitário, ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido dos 
Juros Remuneratórios, calculados pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização 
ou a data de pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, o que tiver 
ocorrido por último, e, se for o caso, dos Encargos Moratórios, na ocorrência de qualquer 
uma das seguintes hipóteses descritas abaixo. 
 
(i) pedido de autofalência ou pedido de recuperação judicial, ou apresentação para 
discussão junto a credores e/ou homologação de plano de recuperação extrajudicial pela 
Parnaíba II e/ou pela Eneva;  
 
(ii) pedido de falência da Parnaíba II e/ou da Eneva, formulado por terceiros, não 
elidido no prazo legal; 
 
(iii) liquidação ou dissolução da Parnaíba II e/ou da Eneva; 
 
(iv) não pagamento, pela Parnaíba II ou pela Eneva, de qualquer obrigação 
pecuniária das Debêntures nas datas previstas, não sanado em até 2 (dois) Dias Úteis da 
data prevista para o pagamento; 
 
(v) não pagamento de um ou mais contratos de financiamento ou dívidas em que a 
Parnaíba II e/ou a Eneva figurem como devedora ou garantidora, cujo valor, individual ou 
agregado, seja igual ou superior a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para a Parnaíba 
II ou R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) para a Eneva (valores estes corrigidos 
anualmente, a partir da Data de Emissão, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
(“IPCA”)), ou o equivalente em outras moedas, exceto se: (a) tal inadimplemento for sanado 
no prazo de até 15 (quinze) Dias Úteis contados da data de vencimento de tal dívida ou nos 
eventuais prazos de cura específicos previstos no respectivo endividamento; ou (b) se, antes 
de decorrido o prazo de 15 (quinze) Dias Úteis previsto no item “a” acima, Debenturistas 
representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação 
aprovarem a prorrogação do referido prazo;  
 
(vi) declaração de vencimento antecipado (a) de um ou mais contratos financeiros 
ou dívidas de que a Parnaíba II ou a Eneva figure como devedora ou garantidora, cujo valor 
individual ou agregado, seja igual ou superior a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) 
quando aplicável à Parnaíba II ou R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) quando 
aplicável à Eneva (valores estes corrigidos anualmente, a partir da Data de Emissão, pelo 
IPCA); (b) das debêntures da 2ª Emissão Parnaíba III; (c) do Contrato de Financiamento; 
ou (d) das debêntures da 1ª Emissão Parnaíba I; 
 
(vii) transformação societária da Parnaíba II, nos termos do artigo 220 da Lei das 
Sociedades por Ações;  
 
(viii) oneração de qualquer bem, ativo ou direito da Parnaíba II, sem anuência 
expressa de Debenturistas representando no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) das 
Debêntures em Circulação (conforme definido abaixo), excetuando-se: (a) onerações no 
curso ordinário dos negócios, incluindo, mas não se limitando, a operações na modalidade 
“leasing operacional”, em valor individual ou agregado em cada exercício social da Parnaíba 
II, não superior a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) (valor este corrigidos 
anualmente, a partir da Data de Emissão, pelo IPCA); (b) nova oneração de ativos que já 
se encontrem onerados na data de celebração desta Escritura; (c) onerações decorrentes 
de leis, medidas judiciais ou administrativas (exceto se englobadas nas demais Hipóteses 
de Vencimento Antecipado previstas nesta Escritura); ou (d) onerações com a finalidade de 
atender exigências previstas nas autorizações concedidas pelo Ministério de Estado de Minas 
e Energia nos termos das Portarias n° 54 de 17 de fevereiro de 2014, e nº 169, de 22 de 
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março de 2019, e pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) por meio da 
Resolução Autorizativa nº 4.473, de 17 de dezembro de 2013 (“Autorizações”);  
 
(ix) a outorga de garantias fidejussórias, coobrigações ou avais, pela Parnaíba II; 
 
(x) redução de capital da Parnaíba II, exceto: (a) se previamente autorizado por 
Debenturistas representando no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures 
em Circulação reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas (conforme definido abaixo) 
convocada para esse fim; (b) redução de capital da Parnaíba II desde que tais recursos 
sejam utilizados nos termos e valores dispostos nos Contratos de Garantia; 
 
(xi) distribuição, a qualquer título, de dividendos pela Parnaíba II, exceto (a) o 
dividendo obrigatório conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações, desde que tal 
dividendo obrigatório seja igual ou inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido 
ajustado da Parnaíba II, ou (b) se aprovado por Debenturistas reunidos em Assembleia 
Geral de Debenturistas (conforme definido abaixo) representando no mínimo 75% (setenta 
e cinco por cento) das Debêntures em Circulação (conforme definido abaixo);  
 
(xii) alteração no controle acionário direto ou indireto da Parnaíba II sem prévia 
anuência de Debenturistas representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das 
Debêntures em Circulação, incluindo, mas não se limitando, aos casos que decorram de 
incorporação, incorporação de ações, cisão, fusão ou qualquer tipo de reorganização 
societária, exceto se após a referida operação o controle acionário direto ou indireto da 
Parnaíba II permanecer com a Eneva (independentemente de qualquer alteração direta ou 
indireta no controle da Eneva); 
 
(xiii) se a Parnaíba II alienar, ceder ou qualquer forma transferir a titularidade de 
ativos, bens ou direitos, que representem, em valor individual ou agregado, 
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) (valor este corrigido anualmente, a partir da Data 
de Emissão, pelo IPCA); 
 
(xiv) realização de incorporação, incorporação de ações, cisão, fusão ou qualquer tipo 
de reorganização societária envolvendo a Parnaíba II, exceto se após a conclusão da 
referida operação o controle direto ou indireto da Parnaíba II permanecer com a Eneva; 
 
(xv) caso (a) a escritura de emissão relativa à 2ª Emissão Parnaíba III, ou (b) o 
Contrato de Financiamento, (sendo os itens (a) e (b) desta alínea considerados em conjunto 
os “Endividamentos Restritos”) ou (c) a escritura de emissão relativa às debêntures da 1ª 
Emissão Parnaíba I, seja aditado(a) de forma a (1) modificar seu cronograma de 
amortização de forma a antecipar pagamentos, ou (2) antecipar a data de vencimento de 
qualquer de suas séries ou tranches, ou (3) mudar a atualização monetária e/ou a taxa de 
juros estabelecida, ou (4) aumentar a periodicidade de pagamento da remuneração e/ou 
atualização monetária ou (5) incluir o pagamento de quaisquer prêmios ou valores não 
originalmente previstos na data de celebração desta Escritura, ressalvado o pagamento de 
eventuais prêmios para obtenção de anuência prévia para realização de ato que caracterize 
hipótese de vencimento antecipado, prévia ou não (waiver fee);  
 
(xvi) caso a Parnaíba II não realize a Oferta de Resgate Antecipado Obrigatório nos 
teremos desta Escritura; ou 
 
(xvii) assunção, pela Eneva, a partir da presente data, de novas dívidas (a) cuja 
destinação de recursos seja o repagamento ou pré-pagamento (total ou parcial) de qualquer 
dos atuais endividamentos financeiros da Eneva (incluindo aquelas decorrentes de seu plano 
de recuperação judicial) (“Nova Dívida Eneva”) e (b) que prevejam volume de recursos da 
Nova Dívida Eneva a ser amortizado anteriormente à Data de Vencimento superior àquele 
originalmente previsto no cronograma de amortização da dívida pré-paga com os recursos 
da referida Nova Dívida Eneva.  
 
Na ocorrência de quaisquer das Hipótese de Vencimento Antecipado indicadas abaixo, o 
Agente Fiduciário deverá convocar uma Assembleia Geral de Debenturistas para deliberar 
sobre o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures. 
 
(i) protesto de títulos em valor individual ou agregado, igual ou superior a (a) 
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para a Parnaíba II, e (b) R$50.000.000,00 
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(cinquenta milhões de reais) para a Eneva (valores estes corrigidos anualmente, a partir da 
Data de Emissão, pelo IPCA), exceto se, no prazo de 10 (dez) dias contados da data de 
intimação para pagamento ou no prazo estabelecido quando inferior ao prazo de 10 (dez) 
dias, a Parnaíba II ou a Eneva, conforme o caso, comprovar ao Agente Fiduciário que (1) o 
protesto foi efetuado por erro ou má-fé de terceiros; (2) o protesto foi cancelado; (3) foi 
apresentada garantia em juízo; ou (4) o valor foi depositado em juízo;  
 
(ii) se a Parnaíba II e/ou a Eneva sofrerem execução ou qualquer tipo de constrição 
de bens, tal como arresto ou sequestro de bens em valor igual ou superior a (a) 
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), no caso da Parnaíba II ou (b) R$50.000.000,00 
(cinquenta milhões de reais), no caso da Eneva (valores estes corrigidos anualmente, a 
partir da Data de Emissão, pelo IPCA); 
 
(iii) ocorrência de efeito adverso relevante, assim definido como quaisquer alterações 
decorrentes de fato(s) de natureza legal, regulatória, econômica, financeira e/ou 
socioambiental que, conforme deliberado pelos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral 
de Debenturistas convocada para esse fim, (a) causem a deterioração significativa das 
condições econômico-financeiras da Parnaíba II, de seus negócios, seus bens, resultados 
operacionais ou nas perspectivas da Parnaíba II; (b) impactem negativamente a exploração 
das Centrais Termelétricas denominadas Maranhão IV, Maranhão V, MC2 Nova Venécia 2 e 
Parnaíba IV, de forma a impossibilitar sua exploração ou alterar negativamente os termos 
originariamente previstos; ou (c) impeçam a Parnaíba II de honrar suas obrigações 
pecuniárias decorrentes da Emissão e das Debêntures (“Efeito Adverso Relevante”); 
 
(iv) descumprimento pela Parnaíba II de legislação socioambiental e de saúde e de 
segurança do trabalho, exceto se o referido descumprimento estiver sendo contestado pela 
Parnaíba II de boa fé e desde que nestes casos as atividades regulares da Parnaíba II não 
sejam interrompidas por período superior a 15 (quinze) Dias Úteis;  
 
(v) não obtenção, renovação, cancelamento, revogação, intervenção, extinção ou 
suspensão da concessão, autorizações, licenças e outorgas, inclusive as ambientais, exigidas 
para construir, operar e manter a Central Geradora denominada UTE Maranhão III;  
 
(vi) existência de restrições cadastrais impeditivas em nome da Parnaíba II, de seus 
acionistas e diretores junto a cadastros divulgados por entes públicos, incluindo, mas não 
se limitando, ao Cadastro de Empregadores, atestando a manutenção de trabalhadores em 
condições análogas à de escravo, nos termos da Portaria Interministerial nº 4, de 11 de 
maio de 2016, do Ministério do Trabalho e Previdência Social e do Ministério das Mulheres, 
da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, ou outra norma que venha a 
substituí-la; 
 
(vii) caso quaisquer das declarações desta Escritura ou dos Contratos de Garantia, 
nas datas em que forem prestadas pela Parnaíba II ou pelas Garantidoras, sejam inverídicas 
ou incorretas; 
 
(viii) se a Parnaíba II ou qualquer das Garantidoras deixar de cumprir qualquer 
obrigação não pecuniária prevista nesta Escritura ou nos Contratos de Garantia, observado 
o respectivo prazo de cura, ou, nos casos omissos, o prazo de 10 (dez) dias contados do 
recebimento de notificação pela Parnaíba II enviada pelo Agente Fiduciário ou por qualquer 
Debenturista nesse sentido; 
 
(ix) violação de qualquer dispositivo de qualquer lei ou regulamento contra a prática 
de corrupção ou atos lesivos à administração pública, incluindo, sem limitação, as Leis nº 
7.492, de 16 de junho de 1986, nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, nº 8.429, de 2 de 
junho de 1992, nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (e/ou outras normas de licitações e 
contratos da administração pública), nº 9.613, de 3 de março de 1998, nº 12.529, de 30 de 
novembro de 2011 e nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, incluindo o Decreto nº 8.420, de 
18 de março de 2015, bem como, se e quando aplicável, U.S. Foreign Corrupt Practices Act 
of 1977, da OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in 
International Business Transactions e o UK Bribery Act (UKBA) (em conjunto, “Leis 
Anticorrupção”), pela Parnaíba II, por suas controladas e/ou pela Fiadora; 
 
(x) ocorrência de qualquer inadimplemento que configure hipótese de vencimento 
antecipado contidos nos documentos dos Endividamentos Restritos e/ou na escritura de 
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emissão relativa às debêntures da 1ª Emissão Parnaíba I, exceto se, até a Assembleia Geral 
de Debenturistas convocada para deliberar sobre o vencimento antecipado das Debêntures 
nos termos da Cláusula 5.5.1.3 abaixo, seja (a) obtido pela Parnaíba II junto ao(s) 
respectivo(s) credor(es) dos Endividamentos Restritos e/ou dos titulares das debêntures da 
1ª Emissão Parnaíba I, renúncia expressa ao direito de vencer antecipadamente as 
respectivas obrigações dos Endividamentos Restritos e/ou da escritura de emissão relativa 
às debêntures da 1ª Emissão Parnaíba I ou (b) apresentado pela Parnaíba II evidências de 
que o referido inadimplemento foi sanado antes de que o referido credor do Endividamento 
Restrito declarasse antecipadamente vencido seu instrumento de dívida;  
 
(xi) alteração do objeto social da Parnaíba II, que altere de forma relevante as suas 
atividades como realizadas e descritas em seu objeto social na data de celebração da 
presente Escritura; 
 
(xii) se a Parnaíba II contrair empréstimos ou outras formas de endividamento com 
instituições financeiras, em valor superior a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), sem 
o prévio e expresso consentimento dos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de 
Debenturistas convocada para esse fim;  
 
(xiii) redução de capital da Eneva, exceto se previamente autorizado por Debenturistas 
representando no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação 
reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas (conforme definido abaixo) convocada para 
esse fim; 
 
(xiv) não constituição da provisão relacionada à Conta Reserva Especial, conforme 
condições previstas no Contrato de Cessão Fiduciária da Conta Reserva Especial; ou 
 
(xv) não observância, pela Parnaíba II dos índices financeiros abaixo definidos 
(“Índices Financeiros”), a ser acompanhado anualmente pelo Agente Fiduciário, em até 15 
(quinze) Dias Úteis contados da disponibilização dos documentos descritos no item 6.1(i)(a) 
abaixo, com base nas informações constantes das Demonstrações Financeiras auditadas da 
Parnaíba II, sendo que a primeira verificação deste subitem ocorrerá em relação ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2018:  
 
(1) Dívida Líquida /EBITDA inferior ou igual aos indicados na tabela abaixo ou igual 
ao previsto no Contrato de Financiamento, o que for mais restritivo: 
 
Demonstração Financeira Base            Índice 
31 de dezembro de 2018                          3,25x 
31 de dezembro de 2019                          3,00x 
31 de dezembro de 2020 e subsequentes 2,50x 
 
(2) ICSD superior ou igual a 1,20x, ou igual ao previsto no Contrato de 
Financiamento, o que for mais restritivo. 
 
Sendo que, para fins da presente Escritura:  
 
(a) “Dívida Líquida” significa o somatório das rubricas empréstimos e financiamentos, 
títulos de dívida emitidos no mercado local ou internacional, tributos parcelados e 
obrigações por aquisição futura, assim como seus encargos devidos e ainda não pagos, 
contabilizados tanto no passivo circulante quanto no passivo não circulante, mútuos, 
obrigações financeiras com acionistas (somente referente à parcela de amortização que 
acontece até a integral quitação das obrigações decorrentes das Debêntures), menos as 
rubricas caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários; e  
 
(b) “EBITDA” significa, com base nas Demonstrações Financeiras Consolidadas da 
Parnaíba II, o resultado líquido do período, acrescido dos tributos sobre o lucro, das 
despesas financeiras líquidas das receitas financeiras e das depreciações, amortizações e 
exaustões, calculado nos termos da Instrução CVM n.º 527, de 4 de outubro de 2012 
(“Instrução CVM 527”), o qual pode ser ajustado (a) nos termos permitidos pela Instrução 
CVM 527, especialmente os artigos 4º e 5º; e (b) desde que devidamente justificados pela 
Parnaíba II. Para fins de cálculo do EBITDA, será considerado 50% (cinquenta por cento) 
do EBITDA dos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores. 
 

PÁGINA: 451 de 464

Formulário de Referência - 2019 - ENEVA S.A Versão : 11



18.12 - Outras infomações relevantes 

 

(c) “ICSD” significa O Índice de Cobertura do Serviço da Dívida em um determinado 
Ano de Referência (“ARef”), calculado a partir da divisão da Geração de Caixa da Atividade 
no ARef pelo Serviço da Dívida do ARef, com base em informações registradas nas 
Demonstrações Financeiras anuais consolidadas auditadas da Parnaíba II, onde: 
 
A) GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE NO ARef 
(+) EBITDA do ARef, calculado de acordo item B acima  
(-) Imposto de Renda devido (pago ou provisionado) no ARef, exceto aquele pago sobre a 
receita financeira da Parnaíba II 
(-) Contribuição Social devida (paga ou provisionada) no ARef 
(+/-) Variação do capital de giro 
  
B) SERVIÇO DA DÍVIDA NO ARef 
(+) 12 (doze) meses de pagamento de dívida onerosa englobando juros e principal 
  
C) ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA NO ARef 
(A) / (B) 
 
ii. Juros 
 
As Debêntures farão jus ao pagamento de juros remuneratórios estabelecidos com base na 
variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI – Depósitos 
Interfinanceiros de um dia, over extra-grupo, expressas na forma percentual ao ano, com 
base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (conforme definido abaixo), 
calculadas e divulgadas diariamente pela B3 no informativo diário, disponível em sua página 
na internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de uma sobretaxa de 2,5000% 
(dois inteiros e cinco mil décimos de milésimos por cento) ao ano base em 252 (duzentos e 
cinquenta e dois) Dias Úteis (“Sobretaxa” e, em conjunto com a Taxa DI, “Juros 
Remuneratórios”), calculados de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis, por 
Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre o saldo do Valor 
Nominal Unitário, conforme o caso, desde a primeira Data de Integralização ou desde a 
data do pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, o que tiver ocorrido 
por último, e pagos ao final de cada Período de Capitalização (conforme definido abaixo), 
até a Data de Vencimento. 
 
iii. Garantias 
 
Garantias reais 
 
As debentures possuem garantias reais conforme detalhado abaixo: 
 

1) Garantias Compartilhadas com os Credores de Parnaíba I (conforme definido na 
Escritura) 

 
Cessão Fiduciária dos Direitos Creditórios de Gás Natural 
 
As Debêntures serão garantidas por (i) cessão fiduciária em garantia, pela PGN, (a) (i) dos 
direitos emergentes das autorizações da PGN (“Cessão Fiduciária dos Direitos Emergentes 
das Autorizações PGN”), (ii) dos direitos creditórios decorrentes dos contratos de compra e 
venda de gás natural e dos contratos de arrendamento das unidades de tratamento de gás 
da PGN (“Cessão Fiduciária dos Direitos Creditórios de Gás Natural”), sendo certo que o 
item (ii) acima deverá ser outorga sob condição suspensiva conforme os termos e condições 
do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos PGN e (b) da conta vinculada de titularidade 
da PGN mantida junto ao Banco Bradesco S.A., na qual deverão ser depositados a totalidade 
dos recursos oriundos da Cessão Fiduciária dos Direitos Emergentes das Autorizações PGN 
e da Cessão Fiduciária dos Direitos Creditórios de Gás Natural, conforme os termos e 
condições do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos PGN (“Cessão Fiduciária da Conta 
Vinculada CF PGN”), a serem compartilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) 
aos Debenturistas da Emissão e 50% (cinquenta por cento) aos Credores de Parnaíba I 
(conforme definido na Escritura). 
 
Alienação Fiduciária dos Equipamentos PGN 
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As Debêntures serão garantidas por alienação fiduciária em grantia, pela PGN, de 
determinadas máquinas e equipamentos de titularidade da PGN, conforme identificados no 
anexo do Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos PGN (“Alienação Fiduciária dos 
Equipamentos PGN”) a a ser compartilhada na proporção de 50% (cinquenta por cento) aos 
Debenturistas da Emissão e 50% (cinquenta por cento) aos Credores de Parnaíba I 
(conforme definido na Escritura). 
 

2) Garantias Compartilhadas com Demais Credores do Compartilhamento (conforme 
definido na Escritura) 

 
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios dos Contratos de Comercialização de Energia  
 
As Debêntures serão garantidas por cessão fiduciária em garantia, pela Parnaíba II, da 
totalidade dos (i) direitos creditórios dos contratos de comercialização de energia no 
ambiente regulado (CCEAR) da Parnaíba II, na modalidade disponibilidade de energia 
elétrica, firmados com empresas titulares de concessão para prestação de serviços públicos 
de distribuição de energia elétrica; (ii) direitos emergentes das Autorizações da Parnaíba II; 
(iii) direitos creditórios decorrentes do contrato de arrendamento (sendo os itens “(i)” a 
“(iii)” em conjunto, “Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios dos Contratos de 
Comercialização de Energia”), e (iv) da conta vinculada de titularidade da Parnaíba II 
mantida junto à Caixa Econômica Federal, na qual deverão ser depositados a totalidade dos 
recursos oriundos da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios dos Contratos de 
Comercialização de Energia, conforme os termos e condições do Aditamento ao Contrato 
de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios dos Contratos de Comercialização de Energia 
no Ambiente Regulado (CCEAR) e do Contrato de Arrendamento, a serem compartilhadas 
com os Demais Credores do Compartilhamento na proporção de seus respectivos créditos. 
 
Cessão Fiduciária dos Contratos de Fornecimento PGN 
 
As Debêntures serão garantidas por cessão fiduciária em garantia, pela Parnaíba II, (a) da 
totalidade dos direitos creditórios que eventualmente a Parnaíba II tenha a receber, na 
condição de compradora de gás, do contrato de fornecimento de gás pela PGN para a 
Parnaíba II (“Cessão Fiduciária dos Contratos de Fornecimento PGN”), e (b) de conta 
vinculada de titularidade da Parnaíba II, a ser constituída junto à Caixa Econômica Federal 
onde serão depositados a totalidade dos recursos oriundos da Cessão Fiduciária dos 
Contratos de Fornecimento PGN, conforme os termos e condições do Aditamento ao 
Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios dos Contratos de Comercialização de 
Energia, a serem compartilhadas com os Demais Credores do Compartilhamento na 
proporção de seus respectivos créditos. 
 
Alienação Fiduciária de Equipamentos Parnaíba 
 
As Debêntures serão garantidas por alienação fiduciária em garantia, pela Parnaíba II, de 
determinadas máquinas e equipamentos de titularidade da Parnaíba II (incluindo os 
equipamentos recebidos pela Parnaíba II em decorrência da incorporação da Parnaíba III e 
Parnaíba IV Geração de Energia S.A. - originalmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
15.842.091/0001-80), conforme identificados no anexo do Contrato de Alienação Fiduciária 
de Equipamentos Parnaíba (“Alienação Fiduciária dos Equipamentos Parnaíba”), a serem 
compartilhadas com os Demais Credores do Compartilhamento na proporção de seus 
respectivos créditos. 
 
Alienação Fiduciária de Imóvel 
 
As Debêntures serão garantidas por alienação fiduciária em garantia, pela Parnaíba I 
Geração de Energia S.A., do terreno onde a UTE da Parnaíba II está instalada, localizado 
na cidade de Santo Antônio dos Lopes, no Estado do Maranhão, contendo aproximadamente 
6ha22a16ca (seis hectares, vinte e dois ares e dezesseis centiares), registrado sob a 
matrícula nº 2.947 perante o Cartório de Registro de Imóveis da Serventia Extrajudicial de 
Santo Antônio dos Lopes – MA, conforme os termos e condições da Retificação da Escritura 
Pública de Alienação Fiduciária de Imóvel (“Alienação Fiduciária de Imóvel”), a ser 
compartilhada com os Demais Credores do Compartilhamento na proporção de seus 
respectivos créditos. 
 
Alienação Fiduciária de Ações da Companhia 
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As Debêntures serão garantidas por alienação fiduciária em garantia, pela Eneva S.A. e pela 
Parnaíba Participações S.A., da totalidade das ações de emissão da Parnaíba II, nos termos 
do Aditamento ao Contrato de Alienação em Garantia de Ações (“Alienação Fiduciária de 
Ações da Companhia"), a serem compartilhadas com os Demais Credores do 
Compartilhamento na proporção de seus respectivos créditos. 
 

3) Garantias Exclusiva da Emissão 
 
Será garantido exclusivamente para a emissão de Parnaíba II a cessão fiduciária em 
garantia, pela Parnaíba II, da conta reserva especial, na qual serão depositados recursos 
destinados à cobertura do nível de despacho, conforme nível de despacho médio do projeto 
da Central Geradora denominada UTE Maranhão III (“Cessão Fiduciária da Conta Reserva 
Especial”), conforme os termos e condições previstos no Contrato de Cessão Fiduciária da 
Conta Reserva Especial. 
 
Fiança 
 
A Eneva presta fiança em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, 
em conformidade com o artigo 818 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme 
alterada (“Código Civil”), obrigando-se solidariamente com a Parnaíba II, em caráter 
irrevogável e irretratável, como fiadora, principal pagadora e devedora solidária da 
totalidade das Obrigações Garantidas. 
 
iv. Na ausência de garantia, se o crédito é quirografário ou subordinado 
 
Não aplicável. 
 
v. Eventuais restrições impostas à Companhia 
 
Conforme hipóteses de vencimento antecipado descritas na escritura, as Debêntures 
possuem restrições a distribuição de dividendos, à alienação de determinados ativos, à 
contratação de novas dívidas e à realização de operações societárias. 
 
Não há qualquer restrição à emissão de novos valores mobiliários pela Parnaíba II. 
 
vi. Agente fiduciário 
 
O agente fiduciário da emissão das debêntures é a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários S.A. A título de remuneração pelos serviços prestados pelo Agente 
Fiduciário, serão devidas parcelas anuais de R$18.000,00 (dezoito mil reais), sendo que o 
primeiro pagamento deverá ser realizado em até 05 (cinco) dias corridos da data de 
assinatura dos documentos da operação, e as demais parcelas serão devidas nas mesmas 
datas dos anos subsequentes. Tais pagamentos serão devidos até a liquidação integral das 
Debêntures, caso estas não sejam quitadas na data de seu vencimento. 
 

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários 

Nas deliberações da Assembleia Geral de Debenturistas, a cada Debênture caberá um voto.  
 
As deliberações serão tomadas por Debenturistas representando 75% das Debêntures em 
circulação, exceto quando previsto de outra forma na Escritura de Emissão. 
 

Outras características 
relevantes 

Regime de Colocação: as debêntures foram objeto de oferta pública de distribuição, com 
esforços restritos, sob o regime de garantia firme de colocação, de forma individual e não 
solidária, com intermediação do Banco Bradesco S.A. 
 

Número de titulares deste 
valor mobiliário, conforme 
apurado no final do 
exercício anterior:  
 

i. pessoas físicas: 0 
 
ii. pessoas jurídicas: 0  
 
iii. investidores institucionais: 4 

 
Exercício social corrente (2019) 
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18.12 - Outras infomações relevantes 

 

Até o presente momento do exercício social corrente não foram realizadas ofertas públicas pelas controladas 
da Companhia de valores mobiliários de emissão de tais controladas. 
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19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria 

 

 
Não há outras informações relevantes que não aquelas descritas nos itens 19.1 e 19.2 acima deste 
Formulário de Referência. 
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Períodos de vedação e descrição 
dos procedimentos de fiscalização

As Pessoas Sujeitas à Política estão impedidas de negociar valores mobiliários de emissão da 
Companhia nos seguintes períodos (“Blackout Periods”):

(i)	em todos os períodos em que haja determinação de não negociação, previstos na legislação e 
na regulamentação aplicável, inclusive no período de 15 dias que antecedem a divulgação, ou 
publicação quando for o caso: (a) dos formulários de informações trimestrais (ITR’s) da 
Companhia; ou (b) das demonstrações financeiras anuais e do formulário de demonstrações 
financeiras padronizadas (DFP) da Companhia;

(ii)	em todos os períodos determinados por comunicação do Diretor de Relações com Investidores;

(iii)	em qualquer momento em que uma Pessoa Sujeita à Política tenha acesso à Informações 
Relevantes até que tais informações sejam divulgadas;

(iv)	se existir a intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou 
reorganização societária envolvendo a Companhia.

O Diretor de Relações com Investidores da Companhia é responsável por informar os períodos de 
vedação à negociação de valores mobiliários.

A área de relações com investidores da Companhia faz uma pesquisa mensal da posição 
acionária das Pessoas Sujeitas à Política, com objetivo de fiscalizar o cumprimento do período de 
vedação, cujo resultado é reportado para a área de compliance para adoção das medidas 
cabíveis pela Companhia.

Ainda, é vedada a negociação de valores mobiliários da Companhia pelos Administradores que se 
afastem da administração da ENEVA antes da divulgação pública de negócio ou fato iniciado 
durante seu período de gestão, pelo prazo de 6 (seis) meses após o seu afastamento.

Principais características e locais de consulta

A Política de Negociação visa estabelecer regras para assegurar a observância de boas práticas na negociação dos valores mobiliários 
de emissão da Companhia, bem como esclarecer regras que deverão ser observadas pelo Diretor de Relações com Investidores e 
demais Pessoas Sujeitas relacionadas à divulgação e à manutenção de sigilo acerca de Informações Relevantes, buscando contribuir 
para o cumprimento das leis e regras que coíbem a prática de insider trading.

As regras da Política de Negociação também definem períodos nos quais as Pessoas Vinculadas deverão abster-se de negociar valores 
mobiliários de emissão da Companhia, de modo a evitar qualquer questionamento ou suspeição com relação ao uso indevido de 
informações privilegiadas e informações relevantes não divulgadas ao público.

As Pessoas Sujeitas à Política devem zelar para que as regras da Política sejam cumpridas por pessoas que estejam sob sua influência, 
incluindo (i) o cônjuge de quem não esteja separado judicial ou extrajudicialmente; (ii) o(a) companheiro(a); (iii) qualquer dependente 
incluído em sua declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda; e (iv) sociedades controladas direta ou indiretamente pelas 
Pessoas Obrigadas ou pelas pessoas mencionadas nos itens (i), (ii) e (iii).

As Pessoas Sujeitas à Política que descumprirem qualquer disposição constante na Política de Negociação, além das eventuais 
penalidades legais, obrigam-se a ressarcir a Companhia e/ou outras Pessoas Sujeitas à Política de todos os prejuízos em que venham a 
incorrer e que sejam decorrentes de tal violação.

É considerada “Informação Relevante” toda informação relativa a Ato ou Fato Relevante, e que ainda não tenha sido divulgada ao 
público investidor.

A Política poderá ser consultada no site da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br), e no site de Relações com Investidores da 
Companhia (ri.eneva.com.br).

Cargo e/ou função Segundo a Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia são 
consideradas pessoas vinculadas (“Pessoas Sujeitas à Política”): (i) Companhia; (ii) acionistas 
controladores, se houver; (iii) Administradores da Companhia(membros da Diretoria Executiva e 
do Conselho de Administração); ou de suas Controladas; (iv) Conselheiros Fiscais da Companhia 
ou de suas Controladas, se houver; (v) integrantes de quaisquer órgãos com funções técnicas ou 
consultivas da Companhia; (vi) todos os colaboradores, e; Para mais informações, vide item 20.2 
deste Formulário de Referência.

Data aprovação 31/01/2019

Órgão responsável pela aprovação Conselho da Administração

20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários
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20.2 - Outras informações relevantes 

 

 
Esclarecimentos adicionais ao item 20.1  
 
Em virtude de restrições do sistema, seguem informações completas a respeito das pessoas vinculadas à 
Política de Negociação de Valores Moniliários de Emissão da Companhia: 
 

Pessoas Vinculadas Segundo a Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão 
da Companhia são consideradas pessoas vinculadas (“Pessoas Sujeitas 
à Política”):  
(i) Companhia; 
(ii) acionistas controladores, se houver;  
(iii) Administradores da Companhia (membros da Diretoria Executiva 
e do Conselho de Administração); ou de suas Controladas; 
(iv) Conselheiros Fiscais da Companhia ou de suas Controladas, se 
houver;  
(v) integrantes de quaisquer órgãos com funções técnicas ou 
consultivas da Companhia; 
(vi) todos os colaboradores, e;  
(vii) outras pessoas que a Companhia, a seu critério, considere 
relavantes para fins desta Política e que tenham assumido por escrito 
o dever de cumpri-la, inclusive quaisquer terceiros contratados pela 
Companhia que tenham acesso permanente ou eventual a 
Informações Relevantes, ou quaisquer pessoas que possam ter 
conhecimento de Informações Relevantes em razão de relação 
comercial, profissional ou de confiança com a Companhia ou em 
virtude de cargo, função ou posição na Companhia, na sua 
Controladora ou nas suas Coligadas. 
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações

 

 

A Política de Divulgação e Uso de Informações para o Mercado da Companhia (“Política de Divulgação”), a 
qual está descrita no item 21.2 deste Formulário de Referência, foi aprovada pelo Conselho de Administração 
da Companhia em 25 de setembro de 2007, tendo sido posteriormente modificada em 27 de março de 2009, 
14 de maio de 2015, 23 de dezembro de 2016 e 31 de janeiro de 2019 
 
Além disso, para assegurar que as regras sobre divulgação de informações constantes na Política de 
Divulgação sejam cumpridas, é exigido que cada uma das pessoas que deverão observar as disposições da 
Política assine um termo de adesão à Política de Divulgação, por meio do qual se dão por cientes de seus 
termos e se comprometem a cumpri-los em sua integridade. 
 
Adicionalmente, de acordo com a legislação e as normas da CVM em vigor, em especial a Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e a Instrução da Comissão 
de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002 conforme alterada (“Instrução CVM 358”), 
toda e qualquer companhia de capital aberto deve, como regra geral, apresentar à CVM e à B3 S.A. – Brasil, 
Bolsa e Balcão (“B3”) determinadas informações periódicas, tais como informações financeiras trimestrais e 
demonstrações financeiras anuais acompanhadas do relatório da administração e do parecer dos auditores 
independentes, bem como arquivar junto à CVM e à B3 quaisquer acordos de acionistas existentes, avisos 
concernentes às assembleias gerais de acionistas e cópias de atas e comunicados relativos à divulgação de 
atos ou eventuais fatos relevantes. 
 
A Instrução CVM 358 disciplina, ainda, regras a respeito da divulgação e do uso de informações sobre os 
Atos ou Fatos Relevantes (conforme abaixo definidos), inclusive, mas não se limitando, ao que se refere à 
divulgação de informações relativas à negociação e a aquisição de títulos emitidos pelas companhias de 
capital aberto. Tais regras: 
 

• estabelecem o conceito de Ato ou Fato Relevante que origina a obrigatoriedade de divulgação. 
Enquadram-se no conceito de Ato ou Fato Relevante as decisões tomadas pelos acionistas 
controladores, resoluções de assembleia geral de acionistas ou da administração da companhia, ou 
quaisquer outros atos ou fatos políticos, administrativos, técnicos, financeiros ou econômicos 
relacionados com os negócios da companhia que possam influenciar (i) a cotação dos valores 
mobiliários de emissão da Companhia ou a eles referenciados; (ii) a decisão dos investidores de 
negociarem e/ou manterem tais valores mobiliários; ou (iii) a decisão dos investidores de exercer 
quaisquer direitos inerentes à condição de titulares de valores mobiliários emitidos pela Companhia ou 
a eles referenciados; 
 
• dão exemplos de Atos ou Fatos Relevantes, tais como a celebração de contratos prevendo a 
transferência de controle da companhia, a entrada ou retirada de acionistas que mantenham com a 
companhia qualquer contrato ou colaboração operacional, administrativa, financeira ou tecnológica, 
bem como a ocorrência de qualquer reestruturação societária realizada entre as sociedades 
relacionadas à companhia em questão, dentre outros; 
 
• impõem à companhia aberta o envio de Atos ou Fatos Relevantes à CVM, por meio do sistema 
Empresas.Net fornecido pela CVM e pela B3, bem como divulgá-los ao mercado em geral, por meio 
de, no mínimo, um dos seguintes canais de comunicação (i) jornais de grande circulação geralmente 
utilizados pela referida companhia; ou (ii) de pelo menos 1 (um) portal de notícias com página na rede 
mundial de computadores, que disponibilize, em seção disponível para acesso gratuito, a informação 
em sua integralidade; 
 
• exigem que o adquirente do controle de uma companhia de capital aberto divulgue um fato 
relevante, inclusive sua intenção, ou não, de promover o cancelamento do registro da companhia como 
companhia aberta, no prazo de um ano; 
 
• exigem que os administradores e os membros do conselho fiscal (ou de qualquer órgão técnico ou 
consultivo criado por disposição estatutária) de uma companhia de capital aberto divulguem à CVM e 
à B3 a titularidade e negociações realizadas com valores mobiliários emitidos pela referida companhia, 
suas controladoras e controladas (desde que sejam companhias abertas), inclusive aquelas detidas por 
seus cônjuges, companheiros, dependentes incluídos na sua declaração anual de imposto de renda e 
sociedades controladas; 
 
• exigem que qualquer acionista controlador, direto ou indireto, qualquer acionista que eleja 
membros do conselho de administração ou conselho fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou 
jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse, divulgue a 
alteração de sua participação por meio negócio ou o conjunto de negócios por meio do qual sua 
participação direta ou indireta ultrapassa, para cima ou para baixo, os patamares de 5% (cinco por 
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações

 

 

cento), 10% (dez por cento), 15% (quinze por cento), e assim sucessivamente, de espécie ou classe 
de ações representativas do capital social da Companhia; e 
 
• proíbem a negociação de valores mobiliários com base em informações privilegiadas. 

 
Ademais, a Companhia aderiu ao Novo Mercado, segmento especial de listagem de governança corporativa 
da B3 que, adicionalmente à legislação e às normas da CVM aplicáveis, contempla regras de divulgação mais 
rigorosas e amplia as informações a serem divulgadas pelas companhias de capital aberto que adotem tais 
práticas diferenciadas de governança corporativa. O Regulamento do Novo Mercado, dentre outras, impõe 
a necessidade de realização de reunião pública com analistas e demais interessados, ao menos uma vez ao 
ano, para divulgação de informações quanto à sua respectiva situação econômico-financeira, projetos e 
perspectivas, e a divulgação anual de cronograma de eventos corporativos. 
 
Ainda, de acordo com a regulamentação da CVM aplicável, antes da divulgação ao mercado de Ato ou Fato 
Relevante ocorrido referente à Companhia, é vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão: 
(i) pela própria Companhia; (ii) pelos eventuais acionistas controladores, diretos ou indiretos; (iii) pelos seus 
diretores; (iv) pelos seus conselheiros; (v) pelos membros de quaisquer órgãos com funções técnicas ou 
consultivas, criados por disposição estatutária; (vi) por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou 
posição na Companhia, nas sociedades controladoras, controladas ou coligadas, tenha conhecimento da 
informação relativa ao Ato ou Fato Relevante; (vii) por quem quer que tenha conhecimento do Ato ou Fato 
Relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, em especial aqueles que 
tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a Companhia, tais como auditores 
independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de 
distribuição, aos quais compete verificar a respeito da divulgação da informação antes de negociar com 
valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles referenciados; e (viii) pelos administradores que se 
afastarem de sua administração antes da divulgação pública de negócio ou fato iniciado durante seu período 
de gestão, e cuja vedação se estenderá pelo prazo de seis meses após o seu afastamento. 
 
A referida vedação também prevalece se existir a intenção da Companhia de promover incorporação, cisão 
total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária, ou, em relação a acionistas controladores, 
diretos ou indiretos, diretores e membros do conselho de administração, sempre que estiver em curso a 
aquisição ou a alienação de ações de emissão da Companhia pela própria Companhia, suas controladas, 
coligadas ou outra sociedade sob controle comum, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para o 
mesmo fim. É também vedada a negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia pelas pessoas 
mencionadas no parágrafo acima no período de 15 dias anterior à divulgação das informações trimestrais 
(ITR) e demonstrações financeiras (DFP). 
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

 

 

 
Conforme informado no item 21.1 acima, a Companhia adota a Política de Divulgação, que tem como 
objetivo estabelecer diretrizes e procedimentos quanto ao uso e divulgação de informações relevantes sobre 
a Companhia, bem como o sigilo acerca de informações privilegiadas, enquanto não divulgadas ao mercado, 
nos termos da Instrução CVM 358. 
 
Tais diretrizes e procedimento deverão ser compulsoriamente observados pelos acionistas controladores, 
administradores, conselheiros fiscais, integrantes dos demais órgãos estatutários com funções técnicas ou 
consultivas, ou ainda executivos e empregados da Companhia que, em virtude de seu cargo, função ou 
posição na Companhia, tenha conhecimento de informação privilegiada ou informação relevante sobre a 
Companhia.  
 
Para os fins da Política de Divulgação, é considerada “Informação Relevante” toda informação relativa a Ato 
ou Fato Relevante, e que ainda não tenha sido divulgada ao público investidor.  
 
O objetivo da divulgação de Informação Relevante, por meio de Ato ou Fato Relevante, é assegurar aos 
investidores da Companhia a disponibilidade, em tempo hábil e de forma eficiente e razoável, das 
informações necessárias para as suas decisões de investimento, assegurando a melhor simetria possível na 
disseminação das informações, evitando-se, desta forma, o uso indevido de Informações Relevantes no 
mercado de Valores Mobiliários pelas pessoas que a elas tenham acesso, em proveito próprio ou de terceiros, 
em detrimento dos investidores em geral, do mercado e da própria Companhia. 
 
A regra geral em relação a Ato ou Fato Relevante é a de sua imediata comunicação e divulgação. Em 
qualquer caso, deixar de comunicar e divulgar Ato ou Fato Relevante é uma excepcionalidade e deverá ser 
objeto de análise, caso coloque em risco interesse legítimo da Companhia. 
 
Ainda que os Administradores ou os Acionistas Controladores decidam pela não divulgação de Ato ou Fato 
Relevante, é seu dever divulgar imediatamente tal Ato ou Fato Relevante, diretamente ou por meio do 
Diretor de Relações com Investidores, na hipótese de a informação escapar ao controle ou na hipótese de 
oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos Valores Mobiliários. 
 
Os Acionistas Controladores ou os Administradores poderão, excepcionalmente, submeter à CVM sua decisão 
de manter em sigilo Atos ou Fatos Relevantes cuja divulgação entendam configurar manifesto risco a 
legítimos interesses da Companhia. 
 
Segundo a regulamentação em vigor e a Política de Divulgação da Companhia, compete ao Diretor de 
Relações com Investidores a responsabilidade primária pela comunicação e divulgação de Ato ou Fato 
Relevante relacionado ao mercado. As pessoas que deverão observar as disposições da Política (“Pessoas 
Sujeitas”) serão responsáveis por comunicar ao Diretor de Relações com Investidores todo e qualquer Ato 
ou Fato Relevante de que tenham conhecimento, assim como deverão verificar se o Diretor de Relações 
com Investidores tomou as providências em relação à divulgação da respectiva informação, observadas as 
condições do item 6.1 da Política de Divulgação.  
 
Nos termos do §4º do art. 3º da Instrução CVM 358, a Companhia divulga seus Atos ou Fatos Relevantes 
nas páginas da Internet (i) do portal de notícias “Portal NEO1” (www.portalneo1.net); (ii) do departamento 
de Relações com Investidores da Companhia (ri.eneva.com.br); e (iii) da CVM (www.cvm.gov.br).  
 
Qualquer pessoa que, em virtude de seu cargo, função ou posição, tenha acesso a Informação Relevante, 
terá o dever de: (a) guardar sigilo das informações relativas a Ato ou Fato Relevante às quais tenham acesso 
privilegiado até sua divulgação ao mercado; e (b) zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança 
também o façam, respondendo solidariamente com estes na hipótese de descumprimento do dever de sigilo. 
O dever de sigilo permanece para as pessoas que se desligarem da Companhia, ou que deixarem de 
participar do negócio ou do projeto a que se referirem as Informações Relevantes, até que tais informações 
sejam divulgadas na forma prevista na Política. 
 
Além disso, para assegurar que as regras sobre divulgação de informações constantes na Política de 
Divulgação sejam cumpridas, é exigido que cada uma das pessoas que deverão observar as disposições da 
Política assine um termo de adesão à Política de Divulgação, por meio do qual se dão por cientes de seus 
termos e se comprometem a cumpri-los em sua integridade. 
 
Em caso de omissão do Diretor de Relações com Investidores no cumprimento de seu dever de comunicação 
e divulgação de Ato ou Fato Relevante (e não se configurando a decisão de manter sigilo, tomada na forma 
do artigo 8º da Instrução CVM 358), as Pessoas Sujeitas que tiverem conhecimento do Ato ou Fato Relevante 
somente se eximirão de responsabilidade caso comuniquem imediatamente o Ato ou Fato Relevante à CVM.. 
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

 

 

 
Por fim, ressalta-se que, a violação às regras estabelecidas na Política de Divulgação, na Instrução CVM 358 
e nos demais dispositivos legais e regulamentares aplicáveis, poderão sujeitar o infrator a responder 
processo administrativo sancionador e à aplicação, pela CVM, das penalidades previstas em lei ou no 
regulamento pertinente. 
 
A Política de Divulgação pode ser consultada no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site de Relações com 
Investidores da Companhia (ri.eneva.com.br).  
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações

 

 

O Diretor de Relações com Investidores é o responsável pela implementação, manutenção, 
acompanhamento e execução da Política de Divulgação da Companhia. Não obstante, caso os acionistas 
controladores, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos 
com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, tenham conhecimento pessoal de 
ato ou fato relevante e constatem a omissão do Diretor de Relações com Investidores no cumprimento de 
seu dever de comunicação e divulgação, somente se eximirão de responsabilidade caso comuniquem 
imediatamente o ato ou fato relevante à CVM. 
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21.4 - Outras informações relevantes 

 

 
Não há outras informações que a Companhia julgue relevante em relação ao item 21 que não tenham sido 
divulgadas nos demais itens deste Formulário de Referência. 
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