Aneel aprova Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta para manutenção dos contratos de
Parnaíba II

Rio de Janeiro, 5 de setembro de 2014 – A ENEVA S.A. (“ENEVA” ou “Companhia”) (BM&FBOVESPA:
ENEV3, GDR I: ENEVY), em continuidade ao Comunicado ao Mercado divulgado em 5 de agosto de 2014,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião extraordinária de diretoria realizada
hoje, a Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou um Termo de Compromisso de Ajuste de
Conduta (“TAC”) para adequação das obrigações de fornecimento de energia pela Usina Termelétrica
Parnaíba II ("Parnaíba II" ou "Usina") tendo como base os termos e condições propostos pela Companhia.
Os termos e condições do TAC compreendem:


A conclusão das obras de Parnaíba II até dezembro de 2014. Em caso de descumprimento desta
condição, caberá aplicação de penalidade de R$60 milhões;



A postergação dos CCEARs – Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado,
que passam a ter início em 1º de julho de 2016, ou, antecipadamente, na data de autorização para
operação comercial da Usina;



Penalidade no valor total de R$333 milhões, a ser paga parceladamente, a partir de 2022, através da
redução parcial da receita fixa anual da Usina pelo prazo dos CCEARs; e



Suspensão do pagamento da TUST – Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão até julho de 2016.

Como parte do TAC, a Companhia também deverá promover o fechamento do ciclo das quatro turbinas a
gás da Usina Termelétrica Parnaíba I em até cinco anos, sujeito a certas condições precedentes, dentre as
quais a venda da energia no mercado regulado e a obtenção de financiamento de longo prazo. Tal prazo
poderá ser postergado pelo regulador caso as condições precedentes não tenham sido alcançadas no
período inicialmente definido.
A Aneel aprovou que, com a conclusão das obras de Parnaíba II, em dezembro de 2014, esta usina substitua
temporariamente a geração da Usina Termelétrica Parnaíba III e de duas turbinas da Usina Termelétrica
Parnaíba I, otimizando a produção de energia elétrica com uso reduzido de gás natural.
Adicionalmente, a ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis recomendou a
redução da vazão da produção de gás que atende ao Complexo Termelétrico Parnaíba para um intervalo
entre 4,4 e 4,8 milhões de m³/dia. Tal medida tem a finalidade de maximizar a vida útil dos reservatórios no

atual cenário de alto despacho termelétrico, enquanto são realizadas a perfuração de poços adicionais e a
aceleração da produção em novas áreas já aprovadas para produção comercial.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer desenvolvimentos
relevantes sobre os assuntos deste Comunicado ao Mercado.
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SOBRE A ENEVA
A ENEVA atua na geração e comercialização de energia elétrica e possui negócios complementares na exploração e produção de
gás natural. A Companhia tem, atualmente, capacidade instalada bruta em operação de 2,4GW e constrói 518MW adicionais,
estando assim entre as maiores empresas privadas de geração de energia elétrica no Brasil. A ENEVA possui ainda participação em
blocos terrestres de gás natural na Bacia do Parnaíba.
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