
 

  

 
 

Rio, 03/09/2018 
 

Eneva vence leilão A-6 com projeto térmico de 386 MW 
 

A Eneva foi uma das vencedoras do Leilão de Energia Nova A-6 realizado na última sexta-feira, 31/08, pela 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), com o projeto termelétrico Parnaíba V, com capacidade 

instalada de 386 MW, a ser desenvolvido no Complexo Termelétrico Parnaíba, no Maranhão.  

 

A UTE Parnaíba V contratou 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. O projeto da Eneva é para fechar 

o ciclo de Parnaíba I, com estimativa de investimento de R$ 1,2 bilhão, e início das obras previsto para o 

segundo semestre de 2019.  

 

“Estou muito feliz e orgulhoso pelo resultado alcançado no leilão. Após meses de um extraordinário trabalho 

em equipe, nossa estratégia foi bem-sucedida e estamos aptos a desenvolver o fechamento de ciclo de 

Parnaíba I. A Eneva entra, portanto, em um novo ciclo de crescimento e de geração de valor, e se consolida 

como uma das grandes empresas de energia do país”, afirma o CEO da Eneva, Pedro Zinner. 

 

O fornecimento do gás será integrado e assegurado pela Parnaíba Gás Natural, subsidiária integral da ENEVA, a 

partir de suas concessões na Bacia do Parnaíba, sem necessidade de alteração da capacidade diária de 

produção atual, de 8,4 milhões de m3/dia, em função do projeto ser de fechamento de ciclo. 

 

A Eneva assinou contrato de EPC com a empresa Techint para a implantação da usina. Os equipamentos 

críticos da ilha de potência serão fornecidos por empresa do grupo GE - General Eletric. O prazo de construção 

previsto no contrato de empreitada global é de 31 meses. 

 

“Com o novo projeto em carteira, chegaremos a 2024 com uma capacidade instalada total de 2,5 GW, e 

faturamento bruto mínimo anual de R$ 2,5 bilhões, reforçando o compromisso assumido de crescer sempre de 

forma sustentável, gerando valor para sociedade, investidores e nossos colaboradores, contribuindo para a 

segurança energética nacional”, conclui Zinner. 

 

 

Maiores detalhes poderão ser discutidos em Teleconferência com o Mercado, nesta segunda-feira, 03 de 

setembro, às 14h (BRT) / 13h (EST: ) 

(55 11) 2188-0155 (BR) 

1-646-843-6054 (EUA), 

1-866-890-2584 (Demais países) 

senha: Eneva 


