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FATO RELEVANTE
Usina Termelétrica Parnaíba IV Inicia Operação Comercial
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2013 – A ENEVA S.A. (“Companhia”) (BM&FBovespa: ENEV3, GDR I:
ENEVY) comunica ao mercado que, em 12 de dezembro de 2013, a usina termelétrica Parnaíba IV
(“Parnaíba IV” ou “Empreendimento”), com capacidade de 56MW, recebeu autorização da Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para iniciar operação comercial como autoprodutor de energia elétrica.
A Companhia, em parceria com a MPX-E.ON Participações S.A. e a Petra Energia S.A., firmou contrato no
mercado livre, por um período de cinco anos, para o fornecimento de 46MWmédios por R$54 milhões/ano
(data-base: abril de 2013).
Parnaíba IV finalizou sua sincronização com o Sistema Interligado Nacional (SIN) em 28 de novembro de
2013 e atingiu capacidade nominal plena no mesmo dia. Com o início de operação do Empreendimento, o
Complexo Parnaíba atingiu capacidade instalada operacional de 901MW e consumo de gás natural de
aproximadamente 6,0 milhões m³/dia.
Eduardo Karrer
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
ENEVA S.A.

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 524MW adicional,
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, integrados a usinas de geração próprias, com produção média contratada de
3
até 8,4 milhões de m /dia.
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