Unidade Geradora 01 de Pecém I retoma operação
Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2014 – A ENEVA S.A. (“ENEVA” ou “Companhia”) (BM&FBOVESPA:
ENEV3, GDR I: ENEVY), em continuidade ao Comunicado ao Mercado divulgado em 15 de setembro de
2014, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Unidade Geradora 01 (“UG01”) da Usina
Termelétrica Porto do Pecém (“Pecém I” ou “Usina”), uma parceria 50%/50% entre a ENEVA e EDP Energias do Brasil, retomou a operação.
Em 25 de agosto de 2014, a UG01 registrou um desligamento decorrente da queima do estator de seu
gerador, o qual foi substituído com o objetivo de reduzir o tempo de parada e aumentar a confiabilidade da
operação. Os reparos foram executados pelas equipes de operações de Pecém I e pelos técnicos
especializados da Siemens, fabricante do gerador, em parceria com técnicos da ENEVA e EDP.
O investimento para substituição do gerador será coberto pelo seguro de dano patrimonial vigente. A
paralisação da UG01 por 87 dias impactará no cálculo do ressarcimento por indisponibilidade a partir de
janeiro de 2016 por um período de 60 meses, sendo que tal ressarcimento será coberto pelo seguro de
lucro cessante do 61º dia até o 87º dia.
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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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