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Raiva. Três pessoas tiveram morte confirmada por raiva humana na área rural do município mineiro de 
Bertópolis. Há, ainda, de acordo com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, um quarto caso suspeito 
aguardando a confirmação via exame laboratorial. Doses de vacinas antirrábicas foram enviadas.NACIONAL

Não reúne as condições para continuar no Supremo
José Medeiros (Pode-MT) após o ministro Ale-

xandre de Moraes ignorar indulto, aplicar multa e manter 
restrições a Daniel Silveira (PTB-RJ)

A expectativa no Planalto é de solução 
pacífica das diferenças com o Judi-
ciário, representado pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF), mas, assim 

como surpreendeu o País com o decreto de 
graça a um deputado aliado, o presidente Jair 
Bolsonaro também considera “carta na manga” 
invocar o artigo 142 da Constituição para que 
as Forças Armadas exerçam “papel moderador”, 
como preconizam vários juristas, entre os quais 
o Ives Gandra Martins, a fim de resolverem a 
crise institucional.

Faca na bota
Bolsonaro tem dito que o decreto da graça 

não teve objetivo de “peitar” o STF etc, mas 
ele mantém a “faca na bota”, como dizem os 
gaúchos.

Olho no arsenal
O ato indultando Daniel Silveira animou Bolso-

naro, que passou a avaliar as opções que a Consti-
tuição oferece ao chefe do Poder Executivo.

Poder moderador
O constitucionalista Ives Gandra Martins de-

fende que “cabe às Forças Armadas moderar os 
conflitos entre os poderes”.

Carta ofendida
A situação desagrada a todos. O ex-presidente 

e jurista Michel Temer afirmou que “a desarmo-
nia entre poderes é uma inconstitucionalidade”.

Generalidades
Pacheco e Fux nada discutiram de importante. 

Trocaram frases sobre generalidades e o encon-
tro, mais significativo, com o ministro da Defesa.

Fantasias
Baseada mais em torcida do que em gatos, a 

imprensa de oposição viu a visita como a “aliança 
contra Bolsonaro”. Menos, menos.

Relacionamento
Pacheco atuou como advogado no STF e pode-

rá retomar essa atividade a qualquer tempo. Tem 
todo o interesse em conservar bom trânsito.

Lula, o anacrônico
O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-

-AL), revelou-se impressionado ontem com as con-
cepções anacrônicas do ex-corrupto Lula sobre orça-
mento. “Está a anos luz da moderna legislação”, disse.

Invocar o art. 142 é opção avaliada no Planalto

O PODER SEM PUDOR

Em 1986, Miguel Arraes voltaria ao governo 
de Pernambuco derrotando um jovem político, 
José Múcio Monteiro. Arraes vivia pedindo vo-
tos para Antônio Farias e o ex-padre Mansueto 
de Lavor, candidato ao Senado. O adversário 
Roberto Magalhães, ex-governador, bem que 
ajudava Arraes. Em Quipapá, a mulher do 
prefeito, dono dos votos da região, recebeu feliz 

o ex-governador: “Dr. Roberto, passei a noite 
preparando uma buchada para o senhor!” Reza 
a lenda que a primeira-dama local ouviu esta 
resposta: “Pois fez muito mal, minha senhora. 
Não como isso. A senhora espere o dr. Arraes 
passar aqui com sua corja de comunistas e ofe-
reça a eles.” Arraes, Farias e Mansueto vence-
ram em Quipapá. E em todo o Estado.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

O povo não perdoa

Ignorância
Arthur Lira também destacou que o com-

parar ao imperador do Japão, por concentrar 
muito poder, é demonstração de ignorância 
de Lula. Lá, todo o poder político é exercido 
pelo primeiro-ministro.

Gente atrasada
A Câmara sediou “comissão” para que juí-

zes e procuradores trabalhistas, além de sin-
dicatos, defendessem a revogação da reforma 
trabalhista, um raro avanço na área. E se ti-
vessem ido lá criticar decisões do STF?

2018 vs. 2022
Eunício Oliveira (MDB) roda o Ceará, que tem 

5,4 milhões de eleitores, para se viabilizar depu-
tado. Em 2018, perdeu sua vaga no Senado para 
Eduardo Girão (Podemos) por 12 mil votos.

Prioridades
O deputado João Daniel (PT-SE) defendeu 

seu projeto, na Câmara dos Deputados, para 
isentar dos 6% de IPI (Imposto sobre Produ-
tos Industrializados) as cervejas sem-álcool: 
“Não é prejudicial à saúde”.

Jucá com Tebet
A posição oficial de Romero Jucá (RR), candi-

dato a retornar ao Senado, não é associar-se ao 
petismo, mas apoiar a pré-candidata do MDB à 
presidência da República, Simone Tebet (MS).

Palanque garantido
No ato de apoio do partido Solidariedade ao 

PT, chamou atenção a presença de dois terços 
do “trio ternura” da CPI da Pandemia: presi-
dente e vice Omar Aziz (PSD-AM) e Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP).

6 anos hoje
O relator do impeachment contra Dilma, 

senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), hoje 
ministro do TCU, apresentava, em 4 de maio 
de 2016, parecer favorável ao processo. Seria 
aprovado apenas 3 meses depois.

Há vagas
O aumento das contratações deve seguir 

forte nos próximos meses, é o que revela le-
vantamento da plataforma Catho. Segundo o 
estudo, os 10 setores com mais vagas abertas 
somam 246 mil oportunidades.

Pacheco no STF foi só factoide à 
caça de holofote
Apesar de todas as sugestões da 
imprensa amigável, o presiden-
te do Senado Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), não conseguiu expli-
car a “reunião” com o ministro 
Luiz Fux, presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), na tarde 
desta terça (3). Até porque não 
houve reunião e sim uma visita 
de cortesia do advogado licen-
ciado da profissão para incorpo-
rar o mandato de senador, sina-
lizando aos integrantes do STF 
algo como “olha como eu sou 
bonzinho, sou do diálogo”. 

FOTO AGÊNCIA BRASIL

Instituto  espera que essas medidas resultem em aumento do crédito e redução do seu custo

O saldo de crédito con-
cedido pelo sistema finan-
ceiro ao setor privado qua-
se dobrou nos últimos 21 
anos. O volume passou de 
27,3% do Produto Interno 
Bruto (PIB, soma de todos 
os bens e serviços produzi-
dos no país), em dezembro 
de 2000, para 52,9% do PIB 
em dezembro de 2021.

Os dados constam de nota 
divulgada ontem (3) pelo Ins-
tituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), que analisa 
os impactos das propostas so-
bre o mercado de crédito, em 
debate no Congresso Nacio-
nal. O instituto  espera que 
essas medidas resultem em 
aumento do crédito e redu-
ção do seu custo.

O conjunto de medidas 
propostas para atacar as dis-
torções do mercado de cré-
dito têm buscado aumentar 
a transparência, solidez e 
segurança dos instrumentos 
financeiros e criar meca-
nismos para que os grupos 
e indivíduos, atualmente 
restritos ao crédito possam 
também utilizar esse merca-
do em condições razoáveis”, 
afirmou o diretor de Estu-
dos e Políticas Macroeco-
nômicas do Ipea (Dimac), 
Marco Cavalcanti, que ela-
borou a nota em coautoria 
com Francisco Luna, dire-
tor adjunto da Dimac.

Tendência
De acordo com o Ipea, a 

expansão do crédito no Bra-
sil, além de seguir tendência 
internacional, foi impulsio-
nada por mudanças na legis-
lação legal e institucional do 
mercado de crédito brasilei-

ro. Apesar disso, mesmo com 
os avanços, “as imperfeições 
e fricções que persistem no 
mercado de crédito dificul-
tam o acesso de importantes 
segmentos da sociedade e as 
medidas recentes buscam 
minimizá-las”.

Segundo o Ipea, o di-
ferencial de juros entre as 
modalidades é um dos mais 
importantes sintomas des-
sas imperfeições. “A média 
das taxas de juros com re-
cursos livres, que corres-
pondem aos contratos de 
financiamentos e emprés-
timos com taxas de juros 
livremente pactuadas, é de 
35% ao ano, enquanto a de 
recursos direcionados, que 
são contratos regulamenta-
dos ou vinculados a recur-
sos orçamentários, é de 9% 
ao ano.” Em fevereiro de 
2022, os empréstimos con-
signados de trabalhadores 

do setor público tiveram ta-
xas de 20,4% a.a. Já as taxas 
de crédito consignado do 
setor privado ficaram em 
36,2% ao ano. No emprésti-
mo pessoal não consignado 
as taxas chegavam a 83,4% 
ao ano.

Efeito
O Ipea espera que os efei-

tos das mudanças debatidas 
no Congresso Nacional se-
jam positivas e que resul-
tem em aumento do crédito 
e redução de custo, ou seja, 
“diminuindo os problemas 
de má alocação de recursos 
e ampliando a produtivida-
de geral da economia, com 
impactos positivos ainda no 
nível de renda per capita”.

Atualmente, há múltiplas 
medidas legislativas pro-
postas tanto pelo Executivo 
como por parlamentares, na 

busca de resolver  proble-
mas característicos do mer-
cado de crédito, segundo o 
Ipea.

Entre as propostas, des-
tacam-se o Projeto de Lei 
n° 4.188/2021, que trata do 
Novo Marco de Garantias; 
a Medida Provisória (MP) 
n° 1.085/2021, relativa ao 
Sistema Eletrônico dos 
Registros Públicos; a MP 
nº 1.104, sobre a assinatu-
ra eletrônica para emitir a 
Cédula de Produto Rural e 
Fundo Garantidor Solidário; 
a MP n° 1.107, sobre o SIM 
Digital; e a MP n° 1.114, que 
define o Fundo Garantidor 
de Habitação Popular e par-
ticipação da União em fun-
dos garantidores de risco 
de crédito para micro, pe-
quenas e médias empresas. 
(todas as matérias são da 
Agência Brasil)

Identificada ossada 
encontrada em 
Brumadinho

A Polícia Civil de 
Minas Gerais identificou, 
no início da tarde desta 
terça-feira (3), a ossada 
de Luiz Felipe Alves, uma 
das vítimas da tragédia em 
Brumadinho (MG). “Tra-
ta-se de um engenheiro de 
produção, com 30 anos na 
data do rompimento [da 
barragem], cuja identifica-
ção ocorreu por meio da 
arcada dentária”, detalhou 
a corporação em postagem 
no Twitter.

Nesta segunda-feira (2), 
o Corpo de Bombeiros de 
Minas Gerais localizou a 
ossada, com aproxima-
damente 40 segmentos, 
em uma área chamada 
Esperança 1, em Brumadi-
nho. A descoberta foi feita 
mais de três anos após o 
rompimento da barragem 
da mina do Córrego do 
Feijão, que deixou 270 
mortos. Cinco pessoas 
seguem desaparecidas.

As atividades de buscas 
continuam e estratégias que 
permitem peneirar o solo 
atingido pelo rejeito vêm 
sendo usadas. “Em meio à 
atuação do maquinário, foi 
identificado um segmento. 
Então, todos os esforços 
foram destinados a esse 
local, encontrando uma 
ossada com aproxima-
damente 40 segmentos”, 
contou o tenente Sandro 
Aloísio Matilde Júnior.

Além das mortes, a ava-
lanche de rejeitos liberada 
no rompimento da barra-

gem causou destruição de 
comunidades, degradação 
ambiental e poluição do 
Rio Paraopeba. Desde o 
episódio, as operações de 
busca do Corpo de Bombei-
ros sofreram apenas duas 
paralisações, ambas devido 
às restrições impostas nos 
momentos de agravamento 
da pandemia de covid-19.

Ato
Os esforços são acom-

panhados de perto pela 
Associação dos Familiares 
de Vítimas e Atingidos do 
Rompimento da Barragem 
da Mina Córrego do Feijão 
(Avabrum), criada pelos 
familiares dos mortos na 
tragédia. A entidade con-
tabiliza 272 mortes na tragé-
dia porque inclui na conta 
os bebês de duas vítimas 
que estavam grávidas.

Na última sexta-feira 
(29), antecipando-se ao Dia 
do Trabalho, celebrado em 
1º de maio, a Avabrum rea-
lizou um ato para lembrar a 
memória dos trabalhadores 
que faleceram no episódio. 
A maioria das vítimas eram 
funcionários da mineradora 
Vale ou de empresas tercei-
rizadas que ela contratava. 
Durante o ato, realizado 
com faixas e cartazes 
em frente ao Fórum de 
Brumadinho, familia-
res e amigos dos mortos 
cobraram a manutenção 
do processo criminal na 
Justiça mineira e pediram 
celeridade no julgamento.

Mercado: Ipea analisa impacto 
de propostas legislativas
O saldo de crédito concedido pelo sistema financeiro ao setor privado quase 
dobrou nos últimos 21 anos, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
COGERH CONVOCAÇÃO

Em conformidade com o disposto nos 124 da Lei no 6.404/76 
e  no Estatuto Social da Cogerh, em seus Artigos 10 e Art 11, 
II, bem como para atender o disposto na Lei no 13.303/16, 
convocamos os acionistas da Companhia de Gestão dos Re-
cursos Hídricos – COGERH para Assembleia Geral Extraordiná-
ria - AGE, a qual se realizará às 10h, do dia 11/05/2022 
(quarta-feira), a ser transmitida por videoconferência, a 
fim de deliberarem sobre o seguinte assunto: I – Eleição do 
novo Membro do Conselho Fiscal. João Lúcio Farias de Oliveira 
- Diretor Presidente / COGERH.
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PECÉM II PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ nº 16.523.901/0001-06

Demonstrações Financeiras - 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Balanço Patrimonial

Controladora Consolidado
Ativo  Nota 2021 2020 2021 2020
Circulante 
Caixa e equivalentes de caixa  6 628 287 73.815 61.683
Títulos e valores mobiliários 7 1.110 1.514 130.627 110.157
Contas a receber 8 - - 160.091 128.604
Estoques  9 - - 171.496 35.666
Despesas antecipadas - - 8.628 4.492
Imposto de Renda e Contribuição 
  Social a recuperar 10 58 27 44.165 33.656
Outros impostos a recuperar 10 - - 3.653 147
Adiantamentos diversos - - 2.139 1.737
Dividendos a receber 11(a) 32.174 10.353 - -
Operações comerciais com partes 
  relacionadas 17 - - - 241
Adiantamentos a fornecedores - - - 3.101
Outros - - 2.154 175

33.970 12.181 596.768 379.659
Não circulante 
Realizável a longo prazo 
Imposto de Renda e Contribuição 
  Social diferidos 10 - - 59.568 85.715
Depósitos vinculados - - 438 333
Operações comerciais com partes 
  relacionadas 17 - - 1.001 2.650
Outros impostos a recuperar - - 1.995 -
Adiantamentos diversos - - - 1.351

- - 63.002 90.049
Investimentos 11 1.156.048 1.048.721 - -
Imobilizado 12 - - 1.576.321 1.639.219
Intangível 13 - - 639 708

1.156.048 1.048.721 1.639.962 1.729.976
Total Ativo 1.190.018 1.060.902 2.236.730 2.109.635

Controladora Consolidado
Passivo  Nota 2021 2020 2021 2020
Circulante 
Fornecedores - - 77.296 67.355
Arrendamento - - 2.738 2.338
Imposto de Renda e Contribuição 
  Social a recolher 14 20 74 39.341 26.402
Outros impostos a recolher 14 - - 2.909 5.872
Obrigações sociais e trabalhistas - - 2.799 2.811
Mútuo 17 41.735 -
Participações nos lucros - - 6.179 5.865
Provisão de custo por 
  indisponibilidade  19(e) - - 11.259 14.384
Dividendos a pagar 18.2 64.378 5.547 64.378 5.547
Pesquisa e desenvolvimento - 
  setor elétrico 19(d) - - 1.197 17.969
Outras obrigações  - - 51 50

64.398 5.621 249.882 148.593
Não circulante 
Fornecedores 121 4.417 3.252
Arrendamento - - 15.730 8.859
Operações comerciais com partes 
  relacionadas 17 3.402 3.443 14.024 13.904
Mútuos com partes relacionadas 17 - - 810.280 864.474
Provisão para contingências 16 - - 15.784 14.377
Provisão para desmantelamento - - 4.395 4.459
Outras obrigações 122 - 122 -

3.524 3.564 864.752 909.325
Total do Passivo 67.922 9.185 1.114.634 1.057.918
Patrimônio líquido 18
Capital social 981.423 1.000.432 981.423 1.000.432
Reserva de capital 17.784 18.001 17.784 18.001
Reserva legal 9.889 1.358 9.889 1.358
Reserva de lucros 64.377 15.286 64.377 15.286
Reserva de incentivo fiscal 48.623 16.640 48.623 16.640
Total do patrimônio líquido 1.122.096 1.051.717 1.122.096 1.051.717
Total do Passivo e Patrimônio líquido 1.190.018 1.060.902 2.236.730 2.109.635

Demonstrações dos Resultados
Controladora Consolidado

 Nota 2021 2020 2021 2020
Receita de venda de bens e/ou serviços     19 - - 1.059.013 562.865
Custo dos bens e/ou serviços vendidos 20 - - (782.780) (386.982)
Resultado bruto - - 276.233 175.883
Despesas/Receitas operacionais 
Gerais e administrativas (105) (140) (11.377) (9.999)
Outras receitas (despesas) operacionais   20 - 371 3.870 6.379
Resultado de equivalência patrimonial  11 170.560 47.400 - -
Resultado antes do resultado 
  financeiro e dos tributos 170.455 47.631 268.726 172.263
Resultado financeiro 
Receitas financeiras 21 197 51 44.545 20.859
Despesas financeiras 21 (9) (2) (104.415) (144.285)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro 170.643 47.680 208.856 48.837
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro 
Corrente 10 (20) (74) (12.086) (765)
Diferido 10 - - (26.147) (466)
Lucro líquido do exercício 170.623 47.606 170.623 47.606

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
2021 2020 2021 2020

Lucro do exercício 170.623 47.606 170.623 47.606
Outros resultados abrangentes a ser reclassificados 
  para resultado do exercício em exercícios subsequentes
Outros resultados abrangentes - - - - 
Total de outros resultados abrangentes do 
  exercício, líquidos de tributos 170.623 47.606 170.623 47.606

Demonstrações das Mutações dos Patrimônios Líquidos

  
 Capital Social 
Integralizado 

 Reserva 
 de capital Reserva Legal

Reserva  
de Lucro

 Reserva de 
incentivo fiscal 

 Prejuízos 
acumulados 

 Total do  
patrimônio líquido 

Saldo em 1º/01/2020 1.000.432 18.001 - - 11.789 (20.443) 1.009.779
Incentivo fiscal SUDENE - - - - 3.497 (3.618) (121)
Transações com acionistas: 
Lucro líquido do exercício - - - - - 47.606 47.606
Reserva legal - - 1.358 - - (1.358) -
Reserva de lucros - - - 16.640 - (16.640) -
Dividendo mínimo obrigatório - - - - - (5.547) (5.547)
Saldo em 31/12/2020 1.000.432 18.001 1.358 16.640 15.286 - 1.051.717
Redução de capital (19.226) - - - - - (19.226)
Aumento de capital 217 (217) - - - - -
Transferência para dividendos - - - (16.640) - - (16.640)
Incentivo fiscal SUDENE - - - - 33.337 (33.337) -
Transações com acionistas: 
Lucro líquido do exercício - - - - - 170.623 170.623
Reserva legal - - 8.531 - - (8.531) -
Reserva de capital - - - - - - -
Reserva de lucros - - - 64.377 - (64.377) -
Dividendo mínimo obrigatório - - - - - (64.378) (64.378)
Saldo em 31/12/2021 981.423 17.784 9.889 64.377 48.623 - 1.122.096

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais 
Resultado antes dos tributos sobre o lucro 170.643 47.680 208.856 96.237
Ajustes para reconciliar o prejuízo ao fluxo de caixa das atividades operacionais: 
Depreciação e amortização - - 83.465 81.564
Depreciação e amortização arrendamento 
  mercantil - - 2.209 2.191
Resultado de Equivalência Patrimonial (170.560) (47.279) - -
Juros do arrendamento mercantil - - 1.131 1.344
Baixa e imobilizado e intangível - - 211 9.246
Juros empréstimos - - - 67.727
Juros mútuos - - 84.431 16.036
Rendimento de TVM (197) (15) (5.768) (15)
Variação cambial ativa e passiva - - 8.155 21.823
Provisão para desmantelamento - - 1.522 (815)
Provisão para contingências - - (100) (6.415)
Provisões de comissões de fianças - - - 1.574
Atualização monetária contratual - - - 1.628
Amortização de custo de captação - - - 5.866

(114) 386 384.112 250.712
(Aumento) redução nos ativos /Aumento (redução) nos passivos operacionais: 
Despesas antecipadas - - (4.136) (2.445)
Contas a receber - - (31.487) 14.552
Impostos a recuperar (31) 9 (16.010) (20.496)
Estoque - - (135.830) (23.666)
Depósitos Vinculados - - (105) -
Adiantamentos diversos - - 1.896 -
Impostos, taxas e contribuições (7) - 9.778 (452)
Fornecedores - (1.709) (485) (8.189)
Provisões e encargos trabalhistas - - 302 620
Provisão de custo por indisponibilidade - - (3.125) (684)
Pesquisa e desenvolvimento - setor elétrico - - (16.772) (822)
Operações comerciais e mútuos com 
  partes relacionadas Ativo e Passivo (41) 1.143 2.010 (11.563)
Outros Ativos e Passivos 1 - 178 390

(78) (557) (193.786) (52.755)
Dividendos Recebidos 41.412 - - -
Dividendos Pagos (22.187) - (22.187) -
Imposto de Renda e Contribuição Social 
  pagos (67) - (11.888) (2.577)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos 
  gerados pelas (consumidos nas) 
  atividades operacionais 18.966 (171) 156.251 195.381

Fluxo caixa das atividades de investimentos 
Aquisição de imobilizado e intangível - - (11.953) (14.823)
Redução de Capital (19.226) - (19.226) (108.961)
Títulos e valores mobiliários 601 (318) (14.702) (108.961)
Caixa e equivalentes de caixa líquido 
  gerados pelas (consumido nas) 
  atividades de investimentos (18.625) (318) (45.881) (123.784)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 
Pagamento do passivo de arrendamento 
  mercantil financeiro - - (1.349) (1.781)
Pagamento de mútuos - - (96.889) -
Amortizações do principal - financiamentos - - - (653.313)
Custos de Captações - - - 537.521
Juros pagos - - - (65.222)
Depósitos vinculados - - - 45.303
Caixa e equivalentes de caixa líquido 
gerados pelas (consumido nas) 
atividades de financiamentos - - (98.238) (137.492)
Redução de caixa e equivalentes 
de caixa 341 (489) 12.132 (65.895)
Demonstração da variação de caixa e 
equivalentes de caixa 
No início do exercício 287 776 61.683 127.578
No fim do exercício 628 287 73.815 61.683
Aumento/(Redução) de caixa e 
equivalentes de caixa 341 (489) 12.132 (65.895)

1. Contexto operacional: A Pecém II Participações S.A. (“Companhia”) é uma so-
ciedade anônima de capital fechado e foi constituída em 13/11/2008 sob a deno-
minação de MPX Pecém II Participações S.A., com capacidade total de 360MW. Em 
13/12/2013 sua razão social foi alterada para Pecém II Participações S.A ("Compa-
nhia"). Além disso, A Pecém II Participações S.A. é controladora da Pecém II Geração 
de Energia S.A. (Controlada), que possui autorização para operação em usina ter-
melétrica ("UTE"), com um total de 100% em sua participação. Em 30/09/2008, a 
controlada sagrou-se vitoriosa no Leilão A-5 garantindo a comercialização de 276 MW 
médios por um período de 15 anos. O contrato garante uma receita anual mínima, 
indexada ao IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IBGE) e, adicionalmente, 
uma receita variável destinada a cobrir os custos (combustível, operação e manuten-
ção). 2. Licenças e autorizações: A Companhia possui autorização para operação de 
uma usina termelétrica ("UTE") a carvão mineral, instalada no Complexo Industrial e 
Portuário do Pecém (CIPP), Estado do Ceará, com capacidade instalada de geração de 
365MW. Em 18/10/2013, a Companhia recebeu autorização da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL) para iniciar a operação comercial, que vigorará pelo prazo de 
35 anos, a partir da data de autorização, conforme Portaria nº 209, de 27/06/2008, do 
Ministério de Minas e Energia. Em 14/09/2021 foi emitida a atual Licença de Opera-
ção (LO) 405/2021 que autoriza as operações por quatro anos, possuindo validade até 
13/09/2025. Além dos programas socioambientais exigidos nessas condicionantes, 
a Companhia sustenta as linhas de pesquisas e desenvolvimento em projetos com o 
potencial de minimizar eventuais impactos socioambientais causados por sua ativi-
dade, dentre essas ações destaca-se a utilização das cinzas geradas na usina (“Pe-
cém II”) para fabricação de cimento. Em 24/05/2021, a Pecém II Geração de Energia 
S/A obteve da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - ("SEMACE") do Estado 
do Ceará a renovação da Licença de Operação de nº 05/2021, embasada no parecer 
técnico nº SEMURB nº 65/2021, referente a uma linha de transmissão de energia 
elétrica de 230 KV com extensão de 1,8 KM de interesse de Pecém II Geração de Ener-
gia S.A. Localizada na Rodovia CE 085, KM 37,5, Complexo Industrial e Portuário do 
Pecém - CIPP, Distrito de Pecém, no Município de São Gonçalo do Amarante - Ceará. 
Sua vigência será até 24/05/2024. Por fim, a Companhia perseguiu tempestivamen-
te as condições estabelecidas na Outorga de Direito de Uso de Água nº 454/2016 
emitida pela Coordenadoria de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará 
(CGERH), garantindo a disponibilidade hídrica para o adequado funcionamento da 
usina na produção de energia elétrica. 3. Base de elaboração e apresentações das 
demonstrações financeiras: 3.1 Declaração de conformidade e base de elaboração: 
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia referentes 
aos exercícios encerrados em 31/12/2021 e 2020, foram elaboradas de acordo com 
as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (“IASB”) e também de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil que compreendem os pronunciamentos contábeis, orientações e 
interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e apro-
vados pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). As principais políticas contá-
beis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão apresentadas 
na Nota 4. “Resumo das principais práticas contábeis”. As demonstrações financei-
ras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por certos instrumentos 
financeiros mensurados pelo valor justo. O custo histórico geralmente é baseado no 
valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. Adicionalmente, a Com-
panhia considerou as orientações emanadas da Orientação Técnica OCPC 07, emitida 
pelo CPC em novembro de 2014, na preparação das suas demonstrações financeiras. 
Dessa forma, as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras es-
tão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração na sua ges-
tão. A preparação de demonstrações financeiras requer 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. Aquelas áreas que re-
querem maior nível de julgamento e têm maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, 
estão divulgadas na Nota 5. “Estimativas e julgamentos contábeis críticos”. Na pre-
paração destas demonstrações financeiras, as mesmas políticas contábeis foram 
aplicadas nos exercícios apresentados. A emissão destas demonstrações financeiras 
foi autorizada pela Administração em 29/04/2022. 3.2 Declaração de continuidade: 
A administração avaliou a capacidade da Companhia e sua controlada em continuar 
operando normalmente e está convencida de que possui recursos para dar continui-
dade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a administração não tem conheci-
mento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre 
a sua capacidade de continuar operando. A administração entende que a estratégia 
comercial e administrativa na gestão dos custos e despesas, adotada nos últimos 
anos e que trouxeram a Companhia e sua controlada para resultados positivos, con-
tinuará a ser praticada. Assim, as demonstrações financeiras individuais e consoli-
dadas foram preparadas com base no pressuposto de continuidade operacional dos 
negócios da Companhia e sua controlada. 3.3 Mudanças nas práticas contábeis e 
divulgações: A Companhia adotou, sem impactos significativos, as alterações ao CPC 
06 (R2) - “Arrendamentos” e do CPC 48 - “Instrumentos Financeiro” sobre definição 
do termo “Reforma da Taxa de Juros de referência - Fase 2”, a partir de 1º/01/2021. 
Uma série de outras novas normas também entraram em vigor a partir de 1º/01/2021, 
mas não afetaram materialmente as demonstrações financeiras da Companhia. Adi-
cionalmente, A partir de 01.01.2022, estarão vigentes os seguintes pronunciamentos, 
os quais não foram adotados antecipadamente pela Companhia:

Revisão e Normas impactadas  Correlação com o IASB  Impactos 
contábeis 

Revisão de pronunciamentos Técnicos nº 19 
Pronunciamentos Técnicos CPC 15 
(R1) - Combinação de negócios, CPC 25 - 
Provisões, passivos contingentes e ativos 
contingentes, CPC 27 - Ativo imobilizado, 
CPC 29 - Ativo biológico e produto 
agrícola, CPC 37 (R1) - Adoção inicial das 
normas internacionais de contabilidade e 
CPC 48 - Instrumentos financeiros.

 Annual Improvements 
to IFRS Standards 2018- 
2020; Property, Plant and 

Equipment: Proceeds 
before Intended Use; 

Onerous contracts - Costs 
of Fulfilling a contract; 

e Reference to the 
Conceptual Framework 

 Sem 
impactos 
relevantes 

4. Resumo das principais práticas contábeis: 4.1 Consolidação: A Companhia conso-
lida todas as entidades sobre as quais detém o controle, isto é, quando está exposta 
ou tem direitos a retornos variáveis de seu investimento e tem capacidade de dirigir 
as atividades relevantes da investida. As demonstrações financeiras consolidadas 
incluem as demonstrações financeiras da controladora e daquelas empresas onde a 
Companhia detém o controle (diretamente e indiretamente), conforme detalhadas na 
nota explicativa nº 11 “Investimentos”. As seguintes políticas contábeis são aplicadas 
na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas: Controlada: Controladas 
são todas as entidades (incluindo as entidades estruturadas) das quais a Companhia 
detém o controle. A consolidação é interrompida a partir da data em que o Grupo deixa 
de exercer o controle. Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos, inclusive os 
passivos contingentes assumidos para a aquisição de controladas em uma combinação 
de negócios, são mensurados inicialmente pelos valores justos na data da aquisição. 
A Companhia reconhece a participação não controladora na adquirida de acordo com 
a parcela proporcional da participação não controlada no valor justo de ativos líqui-
dos da adquirida. A mensuração da participação não controladora é determinada em 
cada aquisição realizada. Custos relacionados com aquisições são contabilizados no 
resultado do exercício conforme incorridos. Transações, saldos e ganhos não realizados 
em transações entre partes relacionadas são eliminados. Os prejuízos não realizados 
também são eliminados, a menos que a operação forneça evidências de uma perda 
(impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são altera-
das, quando necessário, para assegurar a consistência com as políticas adotadas pelo 
Grupo. As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas pela 
Companhia e sua controlada de maneira consistente a todos os exercícios apresentados 
nessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 4.1. Moeda funcional e 
de apresentação: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apre-
sentadas em milhares de Reais (R$), que é a moeda funcional e de apresentação da 
Companhia e sua controlada. As transações em moeda estrangeira são inicialmente 
registradas à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data da transação. 
Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são converti-
dos à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor nas datas dos balanços. Todas 
as diferenças são registradas na demonstração do resultado. 4.2. Participação nos 
resultados: A Companhia e sua controlada reconhecem um passivo e uma despesa 
de participação nos resultados de funcionários com base em metas corporativas esta-
belecidas atreladas ao plano de desenvolvimento e crescimento da Companhia e sua 
controlada. A participação nos resultados é composta por avaliação das metas de todos 
os colaboradores e diretoria. No entendimento da Administração, esse benefício vem 
sendo aprimorado com o passar dos anos para proporcionar um maior engajamento dos 
funcionários na melhoria dos resultados da Companhia e sua controlada. 4.3. Subven-
ção governamental: A controlada está situada em uma região na área de atuação da 
Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) e obteve o incentivo fiscal 
que estabelece uma redução de 75% do imposto de renda do lucro decorrente da recei-
ta incentivada, até 2027. O resultado obtido com este benefício fiscal é a redução da 
despesa de imposto de renda e, na distribuição dos resultados do período, o montante 
reduzido da despesa é destinado à conta de reserva de incentivos fiscais, conforme dis-
posição legal. As demais práticas contábeis relevantes da Companhia e sua controlada 
estão apresentadas nas notas explicativas próprias aos itens a que elas se referem. 
5. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: Na preparação destas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, a Administração utilizou julgamentos e estima-
tivas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e sua controlada 
e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados re-
ais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de 
forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. 5.1 
Julgamentos: As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas 
contábeis que têm efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas estão incluídas nas seguintes notas expli-
cativas: (i) Nota explicativa nº “16 - Provisão para contingências” - Reconhecimento 
de provisões para riscos fiscais, cíveis, trabalhistas, administrativos e regulatórios, por 
meio da análise da probabilidade de perda que inclui avaliação das evidências dispo-
níveis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua 
relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. 
5.2 Incertezas sobre premissas e estimativas: (i) Nota explicativa nº “10 - Impostos 
a recuperar e diferidos” - Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos - Ativos e 
passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre 
os valores contábeis de ativos e passivos e os adotados para fins de tributação e sobre 
prejuízos fiscais na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão 
disponíveis, contra os quais serão compensados. Como evidência para o reconhecimen-
to dos tributos diferidos, foi considerado a abordagem de fluxo de caixa operacional, 
com prazo que se inicia em 2021 e se estende até o ano de 2050 e o preço de venda são 
de acordo com as condições contratuais até o final da vida útil dos ativos que suportam 
o seu reconhecimento e a expectativa de realização dos impostos. A projeção dos lucros 
tributáveis futuros está alinhada com o plano estratégico da controlada e o período 
estimado de realização dos impostos diferidos é de 2 anos. (ii) Custo por indisponi-
bilidade - A controlada testa eventual perdas por indisponibilidade de sua unidade 
termoelétrica que podem afetar os resultados da controlada, considerando com base os 
contratos de CCEAR’s que preveem a utilização de média móvel de 60 meses de geração 
efetiva, conhecido contabilmente pelo valor justo. Essas estimativas foram discutidas 
com os gestores operacionais, sendo revisadas e aprovadas pela Administração. 6. Cai-
xa e equivalentes de caixa: Prática contábil: Caixa e equivalentes de caixa incluem 
o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, 
com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de 
valor, sendo demonstrados na data do balanço a valor justo. As aplicações financeiras 
possuem opção de resgate antecipado dos referidos títulos, sem penalidades ou 
perda de rentabilidade. Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
 Caixa e bancos  1 1 1 6
 Fundo de Investimento     (a)  627 286 73.814 20.790
 CDB/Compromissadas    (b) - - - 40.887

628 287 73.815 61.683
a. Trata-se do Fundo de investimentos em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado 
Eneva administrado pelo Banco Itaú. Em 31/12/2021, o saldo está composto somente 
por operações compromissadas, lastreadas por títulos públicos federais, registradas 
na CETIP ou SELIC, quando aplicável, possuem garantia de recompra diária a uma 
taxa previamente estabelecida pelas instituições financeiras. b. Representam valores 
investidos em CDBs e Compromissadas emitidos por instituições financeiras de pri-
meira linha, todos vinculados a taxas pós fixados e com rentabilidade média no ano 
sobre o DI CETIP  (“CDI”) de 100% (Taxa nominal na curva, com liquidez em até 90 
dias e sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor). A Administração uti-
liza seus títulos para gestão de caixa, visando atender compromissos de curto prazo.
7. Títulos e Valores Mobiliários: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
 Fundo de Investimento  (a) 1.110 1.514 130.627 110.157

1.110 1.514 130.627 110.157
a. Os papéis dos fundos de investimentos classificados como títulos e valores mobi-
liários possuem vencimentos que ocorrerão entre 2022 e 2027, com liquidez diária, e 
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são compostos por diversos ativos visando melhor rentabilidade, tais como títulos de 
renda fixa, títulos públicos, dentre outros, de acordo com a política de investimento 
da Companhia. Adicionalmente, os fundos de investimento são aplicações em cotas 
(FIC), administrados elo Banco Itaú, que alocam seus recursos em cotas de diversos 
fundos abertos com suscetibilidade de variação do valor. A Companhia não possui 
gestão e controle direto sobre exposição, direitos, retornos variáveis decorrentes de 
seu envolvimento e capacidade de utilizar seu poder para afetar o valor dos retornos 
sobre esses investimentos, tampouco participação relevante (limite máximo de 10% 
do Patrimônio Líquido do fundo) conforme CPC 36 (R3) / IFRS 10 - Demonstrações 
Consolidadas. 8. Contas a receber: Prática contábil: As contas a receber de clientes 
da controlada corresponde aos valores faturados pela venda de energia elétrica no 
curso normal das suas atividades. Inicialmente o reconhecimento é pelo valor justo 
e, subsequentemente, mensurado pelo custo amortizado, ajustado ao valor presente 
deduzido da perda de crédito esperada (PCE). Consolidado

2021 2020
Contratos de comercialização de energia elétrica no 
  ambiente regulado (CCEAR) 154.741 99.191
Contratos de comercialização de energia elétrica no 
  ambiente livre 5.350 29.413

160.091 128.604
Avaliação do risco de crédito: O mercado de energia é um ambiente altamente re-
gulado, com mecanismos mitigatórios ao risco de inadimplência dos seus agentes. 
A segurança financeira do mercado está pautada no modelo de Câmara de com-
pensação multilateral e centralizada. As operações realizadas no âmbito da Câmara 
de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) são contabilizadas e liquidadas de 
forma multilateral, não havendo indicação de parte e contraparte. Esse modelo é 
benéfico para os agentes individualmente e para a estabilidade do mercado como 
um todo, minimizando a probabilidade de impactos negativos. Desta forma, todos os 
agentes são garantidores das operações a serem liquidadas. Adicionalmente, para 
os contratos comercializados bilateralmente é realizada uma análise de risco frente 
às contrapartes, antes da operação, através de informações auditadas, informações 
de mercado e situação atual da empresa e, posteriormente, através do registro do 
contrato na CCEE e o acompanhamento da empresa em relação aos pagamentos, 
que em caso de atraso, a energia negociada não é registrada e a contraparte ficará 
com um déficit de energia, sujeito ao preço de energia atual no mercado (PLD) e a 
multa na Câmara Comercializadora de Energia Elétrica (CCEE). Além disso existem 
outras formas de gerenciamento do risco, como cláusulas contratuais, carta fiança, 
seguro garantia e outros. Por todo contexto acima, entendemos que não há riscos de 
perda no contas a receber da controlada, principalmente pelo ambiente de mercado 
em que estamos inseridos. Nesse sentido, não existem contas a receber em atraso e 
com expectativa de perda. O detalhamento por tipo de recebível está descrito na nota 
explicativa nº 20 - “Receita de venda de bens e/ou serviços”. 9. Estoques: Prática 
contábil: Os estoques da controlada são essencialmente materiais ou insumos a 
serem consumidos ou transformados no processo de geração de energia. Eles são 
demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. A mensu-
ração dos estoques inclui também qualquer redução ao valor realizável líquido desses 
ativos. O método de avaliação dos estoques de insumos é o da média ponderada 
móvel. Em 31/12/2021, a companhia não identificou redução ao valor realizável 
líquido dos estoques. Consolidado

2021 2020
 Materiais, suprimentos e outros (a) 4.049 1.578
 Carvão (b) 153.593 25.988
 Peças eletrônicas e mecânicas (c) 11.501 6.889
 Lubrificantes e químicos 2.353 1.211

171.496 35.666
a. Saldo referente a materiais consumíveis necessários ao funcionamento da UTE, tais 
como óleo diesel e cal. b. Variação explicada pelos seguintes fatores: (i) aumento da 
curva de despacho observada no início do 1º semestre de 2021, o que demandou re-
composição dos estoques de carvão e (ii) redução da demanda por energia a partir do 
2º semestre de 2021, devido à pandemia de COVID-19. c. O saldo é composto por peças 
eletrônicas e mecânicas para utilização e reposição nas operações e manutenções rea-
lizadas na usina. 10. Impostos a recuperar e diferidos: Prática contábil: Os encargos 
de IRPJ e a CSLL correntes e diferidos são calculados com base nas leis tributárias 
promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço da Companhia e 
sua controlada quando gera lucro tributável. A Administração avalia, periodicamente, 
as posições assumidas pela Companhia e sua controlada 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 corrente são 
apresentados líquidos, por entidade contribuinte, no passivo quando há montantes 
a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total 
devido na data das Demonstrações Financeiras. Os tributos diferidos sobre o lucro são 
compensados quando há um direito legalmente exequível sobre a mesma entidade 
tributável. Os ativos fiscais diferidos decorrentes de perdas fiscais e diferenças tem-
porárias não são reconhecidos quando não é provável que lucros tributáveis futuros 
estejam disponíveis contra os quais possam ser utilizados. As despesas de IRPJ e 
CSLL do período são reconhecidas na demonstração do resultado, exceto para tran-
sações reconhecidas diretamente no patrimônio líquido. Impostos a recuperar: O 
saldo da conta de Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social (CSLL) a recuperar 
está representado a seguir:  Controladora  Consolidado

2021 2020 2021 2020
 Imposto de Renda - IRPJ 51 26 32.337 31.644
 Contribuição Social - CSLL 7 1 11.828 2.012

58 27 44.165 33.656
Consolidado
2021 2020

 PIS 918 2
 COFINS 4.654 13
Outros 76 132

5.648 147
Impostos diferidos: O imposto de renda e a contribuição social diferidos têm a se-
guinte origem: 2021

 Ativo Diferido 
 Passivo 
Diferido 

Líquido 

 Prejuízo 
Fiscal/ Base 

Negativa 
 Diferenças 

temporárias  Total 
 Diferenças 

temporárias 
Prejuízos fiscais 77.178 - 77.178 - 77.178
Provisões - 11.805 11.805 - 11.805
Depreciação acelerada - - - (29.415) (29.415)

77.178 11.805 88.983 (29.415) 59.568
2020

 Ativo Diferido 
 Passivo 
Diferido 

Líquido 

 Prejuízo 
Fiscal/ Base 

Negativa 
 Diferenças 

temporárias  Total 
 Diferenças 

temporárias 
Prejuízos fiscais 96.801 - 96.801 - 96.801
Provisões - 10.940 10.940 - 10.940
Depreciação acelerada - - - (22.026) (22.026)

96.801 10.940 107.741 (22.026) 85.715
Com base na estimativa de geração de lucros tributáveis futuros, segue abaixo de-
monstrativo da projeção para os próximos anos iniciando por 2021: 
Expectativa de realização 
anual dos impostos 
diferidos

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

5.353 13.952 13.128 14.419 20.950 21.181 88.983
Reconciliação da taxa efetiva: Em 31/12/2021 e 2020, os tributos calculados sobre 
o lucro líquido compreendem o IRPJ (alíquota de 15% e adicional de 10%) e a CSL 
(alíquota de 9%). A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas 
fiscais combinadas e da despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social é de
monstrada como segue: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Resultado do exercício antes do IRPJ/CSLL 170.642 47.680 208.856 48.837
Alíquota nominal - % 34% 34% 34% 34%
IRPJ/CSLL à alíquota nominal (58.018) (16.211) (71.011) (32.720)
Diferenças permanentes - - (1.027) 916
Resultado de Equivalência Patrimonial 57.998 16.073 - 26.772
Redução Benefício SUDENE e PAT - - 33.805 3.737
Constituição do diferido devido o modelo
  de recuperabilidade - 24 - 24
Compensação Prejuízo - 40 - 40
Despesa de imposto de renda e 
  contribuição social correntes e diferidos (20) (74) (38.233) (1.231)
Imposto de renda e contribuição social 
  corrente (20) (74) (12.086) (765)
Imposto de Renda e Contribuição Social 
  diferidos - - (26.147) (466)
Total (20) (74) (38.233) (1.231)
Alíquota efetiva (0,01%) (0,16%) (18,31%) (2,52%)
11. Investimento: Composição dos saldos Controladora 

2021 2020
 Participações societárias  1.156.048 1.048.721

1.156.048 1.048.721
Em 31/12/2021 e 2020, os saldos dos principais grupos de contas da investida são 
os seguintes: 2021

Controlada
Ativo  

circulante
Ativo não 

circulante
Passivo 

circulante
Passivo não 

circulante
Patrimônio 

líquido Resultado
Pecém II 
Geração de 
Energia S.A   594.972 1.639.962 217.657 861.229 1.156.048 170.560
 2020

Controlada 
Ativo  

circulante
Ativo não 

circulante
Passivo 

circulante
Passivo não  

circulante
Patrimônio 

líquido Resultado
Pecém II 
Geração de 
Energia S.A   377.831 1.729.976 153.325 905.761 1.048.721 47.400

Investimentos  % 
 Saldo em 

2020 
 Equiva-

lência  
Dividendos a 

receber (a)
 Saldo  

em 2021 
 Controlada 
 Pecém II Geração S.A.  100,00% 1.048.721 170.560 (63.233) 1.156.048

1.048.721 170.560 (63.233) 1.156.048
a. Destinação de dividendos a receber da controlada Pecém II Geração, sendo que 
em 2021 foi recebido o valor 31.059 referentes ao exercício 2020 restando a receber 
32.174 do exercício 2021. 

12. Imobilizado: Consolidado
2021

 Terrenos 
 Edificações, Obras 

Civis Benfeitorias 
 Máquinas e 

Equipamentos 
 Equipamento 

de Informática 
 Móveis e 
Utensílios 

 Imobilizado 
em Curso 

 Custo de  
desmantelamento 

 Direito 
de Uso  Total 

Custo
Saldo em 31/12/2019  449.161 1.562.756 904 18.853 153.464 2.988 13.226 2.201.352
Adições - - - 8 14.891 - - 14.899
Adições CPC 06 (R2) - - - - - - 940 940
Baixas - (63) - - - (1.306) - (1.369)
Adiantamento a fornecedores - - - - (9.183) - - (9.183)
Transferências 17.139 33.559 883 - (51.581) - - -
Saldo em 31/12/2020  466.300 1.596.252 1.787 18.861 107.591 1.682 14.166 2.206.639
Adições 1.361 7.817 288 393 7.699 - - 17.558
Adições IFRS16 - - - - - - 9.449 9.449
Baixas - - - - - - (4.897) (4.897)
Adiantamentos a fornecedores - - - - (425) - - (425)
Provisão abandono - (1.588) - - - - - (1.588)
Pis e Cofins - - - - (2.007) - - (2.007)
Saldo em 31/12/2021 -   467.661 1.602.481 2.075 19.254 112.858 1.682 18.718 2.224.729
Depreciação
Saldo em 31/12/2019  (89.345) (384.708) (578) (6.939) - (218) (2.022) (483.810)
Adições (15.007) (65.180) (140) (1.153) - - - (81.480)
Adições IFRS16 - - - - - - (2.191) (2.191)
Baixas - 61 - - - - - 61
Saldo em 31/12/2020  (104.352) (449.827) (718) (8.092) - (218) (4.213) (567.420)
Adições (15.545) (66.458) (310) (1.152) - - - (83.465)
Adições IFRS16 - - - - - - (2.209) (2.209)
Baixas - - - - 4.686 4.686
Saldo em 31/12/2021 -   (119.897) (516.285) (1.028) (9.244) -  (218) (1.736) (648.408)
Valor Contábil
Saldo em 31/12/2020 -   361.948 1.146.425 1.069 10.769 107.591 1.464 9.953 1.639.219
Saldo em 31/12/2021 -   347.764 1.086.196 1.047 10.010 112.858  1.464 16.982 1.576.321
Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo 
histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas 
de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. O custo inclui gastos que 
são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos 
pela própria Companhia inclui: • o custo de materiais e mão de obra direta; • quais-
quer outros custos para colocar o ativo no local e condições necessárias para que es-
ses sejam capazes de operar da forma pretendida pela Administração; • os custos de 
desmontagem e de restauração do local onde estes ativos estão localizados. Ganhos 
e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os 
recursos advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos 
em outras receitas/despesas operacionais no resultado. Custos subsequentes: Gas-
tos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios 
futuros associados com esses gastos sejam auferidos pela Companhia e sua con-
trolada. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são registrados no resultado. 
Depreciação: A depreciação é calculada com base no método linear ao longo das 
vidas úteis estimadas dos ativos, conforme apresentado a seguir:

Itens de Imobilizado Range de depreciação
Edificações e benfeitorias 25 a 30 anos

Equipamentos de informática 6 anos
Máquinas e equipamentos 5 a 36 anos

Móveis e Utensílios 16 anos
Veículos 7 anos

Direito de uso 1 a 28 anos
Custo de desmantelamento 34 anos

Avaliação de Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): Segundo o pro-
nunciamento técnico CPC 01 (IAS 36) - Redução ao valor recuperável de ativos, a enti-
dade deve avaliar a cada exercício de divulgação, 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. A controlada avaliou que 
não foi necessário a realização do teste de recuperabilidade pois não foram identificados 
indicativos de perda. Com isso não há constituição e/ou reversão de provisão para impair-
ment no ativo imobilizado e intangível em 31/12/2021. 13. Intangível: Prática contábil: Os 
ativos intangíveis estão mensurados pelo custo total de aquisição menos as despesas de 
amortização e perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, quando aplicável. A 
amortização é calculada sobre o valor do ativo, sendo reconhecida no resultado, baseando-
-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos ativos a partir da data 
em que esses estão disponíveis para uso. Esses métodos são os que melhor refletem o 
padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados nos diferentes ativos. O 
montante de R$ 639 em 31/12/2021 (R$ 708 em 31/12/2020) refere-se a Licenças de sof-
twares utilizados nas atividades da Companhia e a um saldo de intangível em andamento, 
referente a gastos incorridos que ainda não foram concluídos ou utilizados. A amortização 
é calculada pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil econômica 
estimada de 5 anos. A amortização acumulada no exercício de 2021 foi de R$ 509 (R$ 666 
em 31/12/2020). Os ativos intangíveis estão mensurados pelo custo total de aquisição e/
ou construção menos as despesas de amortização e perdas acumuladas por redução ao 
valor recuperável, quando aplicável. 14. Imposto e contribuições a recolher: O saldo de 
Imposto de Renda e Contribuição Social a pagar é composto por: Consolidado

2021 2020
 Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ 27.268 25.070
 Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL 12.073 1.332

39.341 26.402
A Companhia e sua controlada são tributadas com base no regime de Lucro Real 
efetuando as antecipações mensais de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido, nos termos da legislação vigente. A seguir apresentamos os saldos 
dos demais impostos e contribuições a recolher:

Consolidado
2021 2020

 ICMS 2.175 1.072
 PIS, COFINS e IOF - 3.952
 Tributos de Importação - 22
 Outros 734 826

2.909 5.872
15. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos: Instrumento financeiro é qual-
quer contrato que dê origem a um ativo financeiro para uma entidade e a um passivo 
financeiro ou instrumento patrimonial para outra entidade. Prática contábil: Um ativo 
e um passivo financeiro são reconhecidos quando uma entidade se tornar parte das 
disposições contratuais de um instrumento financeiro. Exceto para contas a receber de 
clientes sem componente de financiamento significativo, os ativos e passivos financeiros 
são inicialmente mensurados a valor justo e, caso não sejam classificados como mensu-
rados ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam diretamente 
atribuíveis a sua aquisição ou emissão são adicionados ou reduzidos. Classificação e 
mensuração subsequente: Ativos e passivos financeiros são geralmente, classificados 
como subsequentemente mensurados ao custo amortizado, exceto em determinadas 
circunstâncias, que incluem determinados ativos e passivos financeiros ao valor justo 
por meio do resultado. Quando ativos e passivos financeiros mensurados a custo amor-
tizado têm seus termos contratuais modificados e tal modificação não for substancial, 
seus saldos contábeis refletirão o valor presente dos seus fluxos de caixa sob os novos 
termos, utilizando a taxa de juros efetiva original. A diferença entre o saldo contábil do 
instrumento remensurado quando da modificação não substancial dos seus termos e seu 
saldo contábil imediatamente anterior a tal modificação é reconhecida como ganho ou 
perda no resultado do exercício. Instrumentos financeiros derivativos são mensurados sub-
sequentemente ao valor justo por meio do resultado. A administração dos instrumentos 
financeiros é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos, visando 
à liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento 
permanente das taxas contratadas frente as vigentes no mercado. A Companhia e sua 
controlada não efetuam aplicações de caráter especulativo com instrumentos financei-
ros derivativos ou quaisquer outros ativos de risco, sendo essa determinação prevista 
na política de aplicações financeiras vigente. Os valores justos são determinados com 
base nos preços de mercado, quando disponíveis, ou na sua falta, no valor presente de 
fluxos de caixa futuros esperados. Segue abaixo a característica de cada classificação: (i) 
Custo amortizado: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) cujo fluxo de caixa 
contratual resulta somente do pagamento de principal e juros sobre o principal em datas 
específicas e, cujo modelo de negócios objetiva manter o ativo para receber seus fluxos de 
caixa contratuais; (ii) Valor justo por meio de outros resultados abrangentes: ativo finan-
ceiro (instrumento financeiro de dívida) cujo fluxo de caixa contratual resulta somente do 
recebimento de principal e juros sobre o principal em datas específicas e, cujo modelo de 
negócios objetiva tanto o recebimento dos fluxos de caixa contratuais do ativo quanto a 
sua venda, bem como investimentos em instrumentos patrimoniais não mantidos para 
negociação nem contraprestação contingente, que no reconhecimento inicial, a compa-
nhia elegeu de forma irrevogável por apresentar alterações subsequentes no valor justo do 
investimento em outros resultados abrangentes; e (iii) Valor justo por meio do resultado: 
todos os demais ativos financeiros. Esta categoria geralmente inclui instrumentos finan-
ceiros derivativos. A hierarquia dos valores justos dos ativos e passivos financeiros regis-
trados em base recorrente está demonstrada a seguir: (i) Nível 1: são preços cotados (não 
ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos aos quais a entidade 
pode ter acesso na data de mensuração; (ii) Nível 2: são informações, que não incluem os 
preços cotados no Nível 1, observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; (iii) 
Nível 3: são informações não observáveis para o ativo ou passivo. A descrição dos saldos 
contábeis dos instrumentos financeiros inclusos nos balanços patrimoniais, bem como a 
classificação da hierarquia de valor justo, está apresentada a seguir:

 Premissas*
2021 2020

 Geração de energia - MWh 1.826.424 919.017
 Consumo de carvão tn. 789.116 388.263
 CIF ARA 129,20 53,25
 API2 129,20 53,25
 Prêmio 3,50 (1,25)
 Fator i 0,53 0,53
 FX 5,28 4,95
 Sendo: 
 Ccomb = CIF ARA * Fator i * FX 
 Custo Carvão = API2 + prêmio 
 API2 ~ CIF ARA
* Informação não auditada.
Risco cambial: A Companhia e sua controlada não possui exposição cambial relevan-
te relacionada ao seu passivo financeiro oriundo de operações em moeda estrangeira. 
Risco de crédito: O risco de crédito decorre da possibilidade da Companhia e de 
sua controlada sofrerem perdas em função da inadimplência de suas contrapartes 
ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos finan-
ceiros. Esse fator de risco pode ser oriundo de operações comerciais e da gestão de 
caixa. Para mitigar os riscos, a Companhia e sua controlada adotam como prática 
a análise da situação financeira e patrimonial de suas contrapartes, assim como o 
acompanhamento permanente das posições em aberto. A Companhia e sua contro-
lada possuem uma política de aplicações financeiras, na qual estabelece limites de 
aplicação por instituição e considera a avaliação de rating como referencial para 
limitar o montante aplicado. Os prazos médios são constantemente avaliados bem 
como os indexadores das aplicações para fins de diversificação do portfólio.

 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020

 Posições do risco de crédito   
 Caixa e equivalente de caixa 628 287 73.815 61.683
 Títulos e valores mobiliários 1.110 1.514 130.627 110.157
 Contas a receber de clientes - - 160.091 128.604
 Depósito vinculado - - 438 333
 1.738 1.801 364.971 300.777
Risco de Liquidez: A Companhia e sua controlada monitoram seu nível de liquidez 
considerando os fluxos de caixa esperados em contrapartida ao montante disponível 
de caixa e equivalentes de caixa. A gestão do risco de liquidez implica em manter 
caixa, títulos e valores mobiliários suficientes e capacidade de liquidar posições 
de mercado. Os valores reconhecidos em 31/12/2021 se aproximam dos valores de 
liquidação das operações, incluindo a estimativa de pagamentos futuros de juros.

 Consolidado
 2021 

Até 6 
meses

De 6 a 12 
meses

De 1 a 2 
anos

De 2 a 5 
anos

Mais de 5 
anos Total

Passivos
Fornecedores - 77.295 4.417 - - 81.712
Operações comerciais          - - - - 10.622 10.622
Mútuos 50.477 51.203 104.183 325.437 706.849 1.238.149

50.477 128.498 108.600 325.437 717.471 1.330.483
 2020 

Até 6 
meses

De 6 a 12 
meses

De 1 a 2 
anos

De 2 a 5 
anos

Mais de 5 
anos Total

Passivos
Fornecedores - 67.355 3.131 - - 70.486
Operações comerciais          - - - - 10.461 10.461
Mútuos 45.403 45.400 90.352 784.769 196.379 1.162.303

45.403 112.755 93.483 784.769 206.840 1.243.250
Gestão de Capital: Os objetivos da Companhia e sua controlada ao administrar seu 
capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade das empresas para 
oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de 
manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Para manter ou ajus-
tar a estrutura de capital da Companhia e sua controlada, a administração pode, ou 
propõe, nos casos em que os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento 
de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou ven-
der ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. 16. Provisão para 
contingências: A Companhia e sua controlada são parte em ações judiciais traba-
lhistas e ambientais, assim como processos administrativos regulatórios avaliadas 
pelos assessores jurídicos. Prática contábil: A Companhia e sua controlada consti-
tuem uma provisão quando há obrigação presente, originada de eventos passados e 
que haverá provável desembolso de caixa para seu encerramento. O saldo da provisão 
para contingências no exercício encerrado em 31/12/2021 é apresentado abaixo:

Consolidado
2020 2021

 Saldo  
acumulado Adições Reversão

Atuali-
zação

 Saldo  
acumulado

Trabalhista (a) 14.377 3.111 (3.211) 1.507 15.784
Ambiental - - - - -
Total das Provisões 14.377 3.111 (3.211) 1.507 15.784
a. Englobam reclamações movidas por ex-funcionários próprios da Pecém II Geração 
e empregados de empresas terceirizadas, que pleiteiam, dentre outros, verbas resci-
sórias, adicional de periculosidade, vínculo empregatício com a Pecém II Geração e 
posterior equiparação em direitos aos empregados desta ou, ainda, eventuais verbas 
inadimplidas por suas contratantes diretas. A reversão apresentada no quadro acima 
está vinculada ao recálculo de processos. Contingências com risco possível (não 
provisionado): A Companhia e sua controlada possuem ações de natureza trabalhis-
ta, cível, ambiental e tributário que não estão provisionadas, pois envolvem risco de 
perda classificado pela Administração e por seus advogados e assessores jurídicos 
como possível, as quais estão assim representadas: A principal variação de 2020 
para 2021 foi as ações de natureza cível que se refere: Ação Ordinária com pedido de 
tutela antecipada para determinar (i) o repasse, pela ANEEL, do valor cobrado pelo 
Estado do Ceará, a título de Encargo Hídrico Emergencial ("EHE"), com o aumento do 
Custo Variável Unitário ("CVU") e da receita de venda percebida pelas Autoras; e (ii) a 
suspensão da aplicação pela ANEEL de quaisquer penalidades por eventual redução 
e/ou interrupção da geração de energia das Usinas (em virtude de eventual redução 
no fornecimento de água). Consolidado

2021 2020
Trabalhista 4.789 2.721
Cível 3 3
Ambiental 473 654

5.265 3.378
17. Partes relacionadas: Prática contábil: As transações de compra e de venda de 
energia, de prestação de serviços e de mútuo são realizadas em condições e prazos 
firmados entre as partes e registradas de acordo com os termos contratados, as quais 
são atualizadas pelos encargos estabelecidos nos contratos. A Companhia e sua con-
trolada são administradas pela Diretoria Executiva de acordo com as atribuições e 
poderes conferidos em Estatuto Social. Em 31/12/2021 e 2020, os saldos de ativos, 
passivos e efeitos em resultado de transações com partes relacionadas estão repre-
sentados da seguinte forma: Consolidado

Ativo Passivo Resultado
2021 2020 2021 2020 2021 2020

Mútuo
ENEVA S.A.  (a) - - 852.015 864.474 (84.434) (16.036)
Operações comerciais
Itaqui Geração de Energia S.A. 612 2.450 22 389 (3.548) 115
ENEVA S.A. 324 140 9.180 9.091 (30) (46.272)
Eneva Participações S.A. - - 219 - - -
Eneva Comercializadora de Energia    - 241 - 2.571 - (7.536)
Parnaíba Geração e Com. En. - - - (16) -
Parnaíba II Geração de En. - - - - (3) -
Pecém Operações e Manut de 
  Unidades de Operações Elétricas      - - 206 - - (2.479)
Porto do Pecém Transportadora
  de Minério S.A.  - - 1 - - (6.861)
Outras 65 60 4.396 1.853 1.047 (18)

1.001 2.891 14.024 13.904 (2.550) (63.051)
1.001 2.891 866.039 878.378 (86.984) (79.087)

a. O saldo é composto por contrato de mútuo celebrado com a Eneva (mutuante) 
sujeito a juros de mercado (104% do CDI) e com prazo de vencimento indeterminado, 
no montante de R$ 862.015 (R$ 864.474, em 31/12/2020). A variação corresponde 
ao novo mútuo que foi iniciado em 17/08/2020, ou seja, impactou o resultado por 
apenas 5 meses em 2020 contra 12 meses em 2021, combinado com um CDI e IPCA 
mais elevado em 2021 se comparado com 2020: CDI 2020 - 2,77% (Médio 12M). CDI 
2021 - 4,46% (Médio 12M). IPCA 2020 - 4,52%. IPCA 2021 - 10,06%. Para os valores 
a receber de companhias ligadas identificadas como partes relacionadas, a Adminis-
tração entende pela não constituição de PCE, devido a compensação ser realizada 
através das transações mantidas entre as partes. A administração realiza análises 
periódicas sobre a estrutura de capital e a melhor alocação dos fluxos de caixa de 
acordo com a estratégia da Companhia Eneva S.A.. Remuneração dos membros da 
Diretoria: De acordo com a Lei nº 6.404/1976 e com o estatuto social da Companhia, 
é responsabilidade dos acionistas, em Assembleia Geral, fixar o montante global da 
remuneração anual dos administradores, cabendo ao Conselho de Administração da 
controladora Eneva S.A. efetuar a distribuição da verba entre os mesmos. 18. Patri-
mônio Líquido: 18.1. Capital Social: O capital social da Companhia em 31/12/2021, 
está dividido em 981.423 ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal.

2021 2020
 Acionista  Quantidade  %  Quantidade  % 
 Eneva S.A 981.423 100,00% 1.000.432 100,00%
 Total 981.423 100,00% 1.000.432 100,00%
18.2. Dividendos: O estatuto da Companhia é omisso quanto ao valor a ser pago. 
Desta forma, a Companhia deverá observar as disposições do artigo 202 da Lei nº 
6.404/76, que determina quando o estatuto for omisso e a Assembleia Geral deliberar 
alterá-lo para introduzir norma sobre a matéria, o dividendo obrigatório não poderá 
ser inferior a 25% do lucro líquido ajustado nos termos do inciso I deste artigo.   Em 
31/12/2021 foi constituído dividendo mínimo obrigatório de 50% no montante de 
R$ 64.377 e em 31/12/2020 foi de R$ 5.547. 18.3 Reserva legal: De acordo com 
a Lei 6.404/76 art. 193, a porcentagem de 5% do lucro líquido do exercício deve 
ser destinada para constituição da reserva legal, que não poderá exceder 20% do 
capital social e/ou 30% da reserva legal constituída mais a reserva de capital. Em 
31/12/2021 foi constituído reserva no montante de R$ 8.531 e em 31/12/2020 foi de 
R$ 1.358. 18.4 Reserva de lucro: A reserva de retenção de lucros refere-se à retenção 
do saldo remanescente do lucro do exercício com base na proposta da administração, 
a fim de atender ao projeto de crescimento dos negócios da Companhia, conforme 
orçamento de capital a ser aprovado pelo conselho de administração e submetido à 
Assembleia Geral. Em 31/12/2021 foi constituído reserva no montante de R$ 64.377 
e em 31/12/2020 R$ 16.640. 18.5 Reserva de incentivos fiscais: A controlada Pecém 
II Geração obteve junto a Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) 
o direito ao benefício fiscal referente a redução de 75% do imposto de renda até o ano 
calendário de 2023, calculado com base no lucro de exploração. Em 31/12/2021, o 
saldo dessa reserva foi de R$ 33.337. Em 31/12/2020 o saldo dessa reserva era de R$ 
15.286. 18.6 Distribuição do resultado: A distribuição do resultado em 31/12/2021, 
está representada da seguinte forma: 2021
 Lucro do exercício 170.623
 Reserva legal (8.531)
 Reserva de incentivo fiscal  (33.337)
 Base para distribuição 128.755
 Dividendo mínimo obrigatório (50%) *  (64.378)
 Reserva de Lucro 64.377
* O estatuto da companhia é omisso quanto ao mínimo, portanto, neste caso, deve-
mos destinar 50% do lucro, conforme Art. 202 da Lei 6.404/76.
19. Receita de venda de bens e/ou serviços: A receita compreende o valor justo da 
contraprestação recebida ou a receber pela venda de energia elétrica no curso normal 
das atividades da sua controlada. A receita apresentada é a líquida dos tributos 
sobre vendas, devoluções, abatimentos e descontos. A receita é reconhecida quando 
a obrigação de desempenho é alcançada, ou seja, quando o controle sobre o produto 
for transferido para o cliente. A conciliação entre a receita bruta e a receita líquida 
apresentada na demonstração de resultado do exercício assim se apresenta:

Consolidado
2021 2020

 Receita bruta 
 Disponibilidade (ACR)  (a) 419.064 398.892 
 Venda de energia (ACR)  (b) 740.612 159.992 
 Venda de energia (ACL)  (c) 29.613 72.575 

1.189.289 631.459 
 Deduções da receita 
 Impostos sobre vendas (113.746) (61.103)
 P&D  (d) (10.590) (5.628)
 Penalidades por indisponibilidade  (e) (5.940) (1.863)

(130.276) (68.594)
 Total da receita líquida 1.059.013 562.865
Ambiente de Contratação Regulada (ACR): As receitas decorrem de contratos de 
comercialização de energia elétrica no ambiente regulado (CCEAR), celebrado entre o 
agente vendedor e o agente de distribuição, em decorrência dos leilões de energia elé-
trica. Os CCEARs são especificados por meio dos editais publicados para cada leilão 
contendo cláusulas e condições fixas e variáveis, que não são passíveis de alteração 
pelos agentes. Esse tipo de contrato tem como objetivo, minimizar o risco hidrológi-
co, visando um menor custo para o sistema de energia. Os custos decorrentes dos 
riscos hidrológicos serão assumidos pelos agentes compradores (distribuidoras), e 
eventuais exposições financeiras no Mercado de Curto Prazo, positivas ou negativas, 
serão assumidas pelas distribuidoras, com repasse ao consumidor final, conforme 
mecanismo definido pela Aneel. (a) Disponibilidade ACR (Receita fixa): Essa moda-
lidade de receita tem por objeto remunerar o empreendimento de geração mantido a 
disposição do Sistema Nacional Integrado (SIN) para entrar em operação sempre que 
solicitado pelo Operador Nacional do Sistema (“ONS”). (b) Venda de Energia ACR 
(Receita Variável): Além da receita por disponibilidade, como comentado acima, os 
CCEARs possuem receitas variáveis, cujo valor é definido mensalmente no momento 
do reconhecimento, de acordo com a demanda requerida pelo ONS. A receita pela ven-
da de energia elétrica é reconhecida por medição equivalente ao volume de energia 
transferido para o cliente e através de estimativas para mensurar a energia entregue, 
mas ainda não considerada pelas medições anteriores ao fechamento do exercício. 
Ambiente de Contratação Livre (ACL): O segmento do mercado no qual se realizam 
as operações de compra e venda de energia elétrica, objeto de contratos bilaterais 
livremente negociados, conforme regras e procedimentos de comercialização espe-
cíficos. (c) Venda de energia ACL: Na operação de contratação em ambiente livre 
a controlada tem o direito de reconhecer a receita de venda de energia pelo valor do 
MWh. A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber 
pela comercialização de energia elétrica tanto no mercado regulado como também 
no mercado livre. Deduções da receita: (d) Pesquisa e desenvolvimento (P&D): 
As empresas reguladas pela ANEEL, têm a obrigatoriedade de atendimento à Lei nº 
9.991, de 24/07/2000, e por isso, devem aplicar anualmente o percentual de 1% 
(um por cento) de sua receita operacional líquida - ROL para elaboração e execução 
de projetos de P&D do setor elétrico. (e) Penalidades por indisponibilidades: Essa 
penalidade visa punir as usinas termelétricas que não atenderam as instruções de 
despacho do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) por falta de combustível. 
O cálculo é realizado mensalmente, adotando uma disponibilidade mínima como ga-

tilho e utilizando o CVU (Custo Variável Unitário) da usina como base para o cálculo 
da multa. Ou seja, essa penalidade está vinculada diretamente ao comprometimento 
de energia garantida no contrato de CCEAR (modalidade de receita por disponibilida-
de). A previsão regulatória desta penalidade está na resolução normativa ANEEL nº 
827/2018. 20. Custos e Despesas por natureza: A composição dos custos de geração 
de energia e das despesas operacionais é demonstrada como segue:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

 Custo  
 Custos regulatórios  (33.637) (31.237)
 Depreciação e amortização  - - (84.738) (83.187)
 Despesas com aluguéis  - - (14.750) (11.780)
 Despesas com pessoal  - - (37.639) (31.762)
 Energia elétrica para revenda - - (25.302) (67.609)
 Insumos de geração (a) - - (547.244) (120.736)
 Material de consumo  - - (5.733) (1.615)
 Seguros operacionais  - - (7.275) (1.792)
 Serviços de terceiros - - (15.672) (17.872)
 Outras - - (10.790) (19.392)

- - (782.780) (386.982)
 Despesas administrativas e gerais  

Serviços com pessoal (1.504) (1.624)
Serviços de terceiros (34) (81) (8.395) (7.618)
Depreciação e amortização - - (1.017) (568)
Outras (71) (59) (461) (189)

(105) (140) (11.377) (9.999)
 Outras receitas e despesas 

 Contingências - - (1.430) 7.433
 Outras receitas (despesas) - 497 5.300 (928)

- 497 3.870 6.505
(105) 357 (790.287) (390.476)

a. O aumento está relacionado diretamente ao maior despacho de energia no ambien-
te contratual regulado (“ACR”).
21. Resultado financeiro: A composição do resultado financeiro da companhia e de 
sua controlada é demonstrada como segue: Consolidado

2021 2020
Receitas financeiras 
 Aplicação financeira 8.915 5.447
 Multas e juros recebidos ou auferidos   30.455 245
 Variação cambial e monetária 2.705 13.369
 Atualização sobre impostos - 42
 Descontos obtidos - 1.755
 Outros  2.470 1

44.545 20.859
Despesas financeiras 
 Encargos da dívida - (69.358)
 Multa e juros pagos ou incorridos (44) (34)
 IOF (663) (585)
 Amortização custo de transação de empréstimos - (5.866)
 Comissão sobre fianças bancárias - (1.574)
 Juros de provisão de abandono (1.522) -
 Juros de passivos de arrendamento (1.131) (1.344)
 Juros sobre mútuos (32.527) (16.036)
 Variação cambial e monetária (62.764) (35.192)
 Outros (5.764) (14.296)

(104.415) (144.285)
 Resultado Financeiro (59.870) (123.426)
As principais variações no ano de 2021 consistem na redução dos juros incorridos 
sobre os empréstimos (“encargos da dívida”), em decorrência, principalmente, da 
restruturação das dívidas da Companhia, e no recebimento de juros referentes à 
Decisão Judicial CAD_1217 - DSP 3.013/13 (referente ao juros da receita fixa não 
paga em 2013 e recebida em 2018) no valor de R$ 30.362.798,82. 22. Cobertura de 
seguros: A Companhia, considerando a natureza de sua atividade, adota a política 
de contratar cobertura de seguros de acordo com as melhores práticas de mercado e 
com limites considerados pela Administração como adequados para cobrir eventuais 
sinistros. A seguir, demonstramos os principais ativos ou interesses cobertos e seus 
respectivos montantes, vigentes em 31/12/2021 e 2020: Nota 1: O seguro de Respon-
sabilidade Civil Geral é compartilhado entre Pecém I (EDP) e Pecém II (Eneva S.A.). 
Nota 2: O seguro de Risco Operacional e Responsabilidade Civil dos Administradores 
(D&O) é contratado pela Eneva S.A. e se estende à todas as SPE´s. Sendo assim, o 
limite máximo de indenização é destinado à todas as companhias, e não somente 
para Pecém II. 2021 2020

Valores expressos em R$ e US$ mil
Riscos Operacionais USD 300.000 USD 500.000
Responsabilidade civil BRL 250.000 BRL 250.000
Abaixo as principais apólices em vigor: 
23. Eventos subsequentes: Distribuição de dividendos: Em 11/02/2022, foi deli-
berada a distribuição e pagamento de dividendos intermediários, no valor total 
de R$47.002 mil, calculados com base no balanço patrimonial levantado em 
30/09/2021, especificamente para esse fim.

Diretoria
Sergio Campodarve Lino Lopes Cançado Marcelo Habibe
Diretoria Presidente Diretor Diretor

Controller Contador
Ana Paula Alves do Nascimento Bruno Campelo de Azevedo

CRC-RJ 086983/O-0 CRC-RJ 106648/O-9 
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 

 individuais e consolidadas
Aos Administradores e Acionistas da Pecém II Participações S.A. Rio de Janeiro - RJ. 
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da 
Pecém II Participações S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e conso-
lidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2021 e 
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis 
significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, indivi-
dual e consolidada, da Pecém II Participações S.A. em 31/12/2021, o desempenho 
individual e consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e 
consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) 
emitidas pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela audito-
ria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independen-
tes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da 
administração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A ad-
ministração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-
trações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emi-
tidas pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB) e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia conti-
nuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons-
trações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceti-
cismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os 
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolida-
das, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, fal-
sificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressar-
mos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nos-
sas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia 
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divul-
gações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações sig-
nificativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos contro-
les internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 29/04/2022. 
KPMG Auditores Independentes Ltda. - CRC SP-014428/O-6 F-RJ; Hugo Hermes Blezer 
- Contador CRC RJ-109093/O-5.

Consolidado
2021 2020

Ativos financeiros 
Custo  

Amortizado
Valor justo por meio do 

resultado abrangente
Valor justo por 

meio do resultado Total
Custo  

Amortizado
Valor justo por meio do 

resultado abrangente
Valor justo por meio 

do resultado Total
Caixa e Equivalente de Caixa  73.815 - - 73.815 61.683 - - 61.683
Títulos e valores mobiliários  130.627 - - 130.627 110.157 - - 110.157
Operações comerciais  1.001 - - 1.001 2.891 - - 2.891
Depósito vinculado   438 - - 438 333 - - 333
Contas a receber 160.091 - - 160.091 128.604 - - 128.604

365.972 - - 365.972 303.668 - - 303.668
Passivos financeiros  
Fornecedores  81.712 - - 81.712 70.486 - - 70.486
Operações comerciais 6.093 - - 6.093 13.903 - - 13.903
Mútuos 852.015 - - 852.015 864.474 - - 864.474
Arrendamento mercantil 18.468 - - 18.468 11.197 - - 11.197

958.288 - - 958.288 960.060 - - 960.060
Controladora

2021 2020

 Ativos financeiros 
Custo  

Amortizado 
 Valor justo por meio do 

resultado abrangente
Valor justo por 

meio do resultado Total
Custo  

Amortizado 
 Valor justo por meio do 

resultado abrangente
Valor justo por meio 

do resultado Total
Caixa e Equivalente de Caixa 628 628 287 - - 287
Títulos e valores mobiliários 1.110 - - 1.110 1.514 - - 1.514

1.738 - - 1.738 1.801 - - 1.801
 Passivos financeiros
Operações comerciais - - - - 3.443 - - 3.443

- - - - 3.443 - - 3.443
Estimativa do valor justo: 
Os instrumentos financeiros registrados a valor justo são classificados e divulgados 
de acordo com os níveis a seguir:

Consolidado
2021 2020

Ativos financeiros 
Nível 

1 
Nível  

2 
Nível 

3 Total 
Nível 

1 
Nível  

2 
Nível 

3  Total 
Títulos e valores 
  mobiliários  - 131.737 - 131.737 - 110.157 - 110.157

- 131.737 - 131.737 - 110.157 - 110.157
Passivos financeiros  
Arrendamento 
  mercantil - 18.468 - 18.468 - 11.197 - 11.197

- 18.468 - 18.468 - 11.197 - 11.197
Controladora

2021 2020

Ativos financeiros
Nível 

1 
Nível  

2 
Nível 

3  Total 
Nível 

1 
Nível  

2 
Nível 

3  Total 
Títulos e valores 
  mobiliários - 1.110 - 1.110 - 1.514 - 1.514

- 1.110 - 1.110 - 1.514 - 1.514
Risco de mercado: Risco de variação nos preços de mercadorias (commodities), 
taxas de câmbio e de juros. Risco de variação de preço (commodities): O risco está 

associado exclusivamente ao preço do carvão, que forma os estoques necessários 
para geração de energia na termelétrica Pecém II. O período entre a compra da carga 
e sua utilização para geração de energia se configura como o risco de variação de 
preço carregado pela termelétrica. A seguir, é apresentada a projeção de risco e sen-
sibilidade dos montantes médios dos exercícios de 2021 e 2020:

Valor de 
Mercado 

(Provável)

API2 / CIF 
ARA (alta 

25%)

API2 / CIF 
ARA (alta 

50%)
 2021 
 Receita variável (Ccomb) 654.113 817.641 981.169

 Custo variável (Carvão) (579.314) (720.324) (861.333)

 Resultado variável 74.799 97.317 119.836
 2020 
 Receita variável (Ccomb) 127.291 159.114 190.937

 Custo variável (Carvão) (104.809) (131.642) (158.474)

 Resultado variável 22.482 27.472 32.463
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Atrações: Xand Avião, João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Zé Vaqueiro, Vitor Fernandes 
e Nattan. Quando: sábado, 7 de maio de 2022. Hora: a partir das 19 horas. Onde:  Marina 
Park Hotel. Venda de ingressos Online: https://www.brasilticket.com.br/viiixe-forro-e-
-piseiro-fortaleza - Pontos de venda: Lojas Blinclass (North Shopping Fortaleza, North 
Shopping Jóquei, Shopping Parangaba e Shopping Iguatemi). Valores: a partir de R$110. 
Setores: Arena, Camarote e Lounge. Informações: @viiixefortaleza | 85 3052.9900

Festival Viiixe! Forró e Piseiro movimenta a capital cearense no sábado
Atenção, nação forrozeira! 

Fortaleza recebe neste sábado 
(7) o Festival Viiixe! Forró e 
Piseiro, que acontece no Mari-
na Park Hotel, a partir das 19 
horas. O lineup, formado por 
Xand Avião, João Gomes, Tar-
císio do Acordeon, Zé Vaquei-

ro, Vitor Fernandes e Nattan, 
resgata  o  ritmo e a cultura 
nordestina, e chega nos mol-
des da grandiosidade de me-
gas festivais sertanejos, sendo 
o Viiixe! totalmente voltado 
para o forró. O maior festival 
de forró do mundo deve acon-

tecer em mais de 17 capitais 
brasileiras. O primeiro show 
aconteceu em Maceió, no dia 
1 de abril.  Os ingressos para 
o Viiixe! Fortaleza continuam 
disponíveis e podem ser ad-
quiridos através do site Brasil 
Ticket, com preços a partir de 

R$ 110, a depender do setor 
e lote escolhido. Para a festa 
na capital cearense, o público 
pode escolher entre os espaços 
Arena, Camarote e Lounge.

PECÉM II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. 
CNPJ nº 10.471.487/0001-44

Demonstrações Financeiras - 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

 Ativo Nota 2021 2020
 Circulante 
 Caixa e equivalentes de caixa 6 73.187 61.396
 Títulos e valores mobiliários 7 129.517 108.643
 Contas a receber 8 160.091 128.604
 Estoques 9 171.496 35.666
 Despesas antecipadas 8.628 4.492
 Imposto de Renda e Contribuição Social a recuperar 10 44.107 33.629
 Outros impostos a recuperar 10 3.653 147
 Adiantamentos diversos 4.293 6.189
 Operações comerciais com partes relacionadas 17 - 241
 Outros - 175

594.972 379.182
 Não circulante 
 Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos 10 59.568 85.715
 Depósitos vinculados 438 333
 Operações comerciais com partes relacionadas 17 1.001 2.650
 Outros impostos a recuperar 1.995 -

63.002 88.698
 Imobilizado 11 1.576.321 1.639.219
 Intangível 12 639 708

1.639.962 1.729.976
Total do Ativo 2.234.934 2.107.807

Balanço Patrimonial
 Passivo Nota 2021 2020
 Circulante 
 Fornecedores 13 77.296 67.355
 Arrendamentos a pagar 2.738 2.338
 Imposto de Renda e Contribuição Social a recolher 14 39.321 26.328
 Outros impostos a recolher 14 2.909 5.872
 Obrigações sociais e trabalhistas 2.799 2.811
 Participações nos lucros 6.179 5.865
 Provisão de custo por indisponibilidade 19.e 11.259 14.384
 Pesquisa e desenvolvimento – Setor elétrico 19.d 1.197 17.969
 Dividendos a pagar 18.2 32.174 10.353
 Mútuos com partes relacionadas 17 41.735 74.111
 Outras obrigações 50 50

217.657 227.436
 Não circulante 
 Fornecedores 14 4.417 3.131
 Arrendamentos a pagar 15.730 8.859
 Operações comerciais com partes relacionadas 17 10.622 10.461
 Mútuos com partes relacionadas 17 810.281 790.363
 Provisão para contingências 16 15.784 14..377
 Provisão para desmantelamento 4.395 4.459

861.229 831.650
 Total do Passivo 1.078.886 1.059.086
 Patrimônio líquido 18
 Capital social 1.000.006 1.000.006
 Reserva Legal 10.898 2.370
 Reserva de Lucros 96.521 31.059
 Reserva de incentivo fiscal  48.623 15.286
 Total do patrimônio líquido 1.156.048 1.048.721
Total do Passivo 2.234.934 2.107.807

Demonstrações dos Resultados
Nota 2021 2020

 Receita de venda de bens e/ou serviços 19 1.059.013 562.865
 Custo dos bens e/ou serviços vendidos 20 (782.780) (386.982)
 Resultado bruto 276.233 175.883
 Despesas/Receitas operacionais 
 Gerais e administrativas 20 (11.272) (9.859)
 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 20 3.870 6.008
 Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 268.831 172.032
 Resultado financeiro 21
 Receitas financeiras 44.348 20.808
 Despesas financeiras (104.406) (144.283)
 Resultado antes dos tributos sobre o lucro 208.773 48.557
 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro 
 Corrente 10 (12.066) (691)
 Diferido 10 (26.147) (466)
 Lucro líquido do exercício 170.560 47.400

Demonstrações dos Resultados Abrangentes

2021 2020
 Lucro líquido do exercício 170.560 47.400
 Outros resultados abrangentes a ser reclassificados para 
   resultado do exercício em e subsequentes 
 Outros resultados abrangentes - -
  Total de outros resultados abrangentes do exercício, 
   líquidos de tributos 170.560 47.400

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

 

Capital 
Social 

Integrali-
zado

Reserva 
legal

Reserva 
de 

lucros

Reserva 
de in-

centivo 
fiscal

Preju-
ízos/ 
lucro 

acumula-
dos

Total do 
patri-
mônio 
líquido

Saldo em 1°/12/2020 1.182.179 - - 11.789 (182.173) 1.011.795
Incentivo fiscal 
  SUDAM/SUDENE - - 3.497 (3.618) (121)
Transações com acionistas: 
Redução do capital 
  social (182.173) - - - 182.173 -
Lucro líquido do exercício             - - - 47.400 47.400
Reserva legal - 2.370 - - (2.370) -
Reserva de lucros - - 31.059 - (31.059) -
Dividendo mínimo
   obrigatório - - - - (10.353) (10.353)
Saldo em 31/12/2020 1.000.006 2.370 31.059 15.286 - 1.048.721
Incentivo fiscal 
  SUDAM/SUDENE - - 33.337 (33.337) -
Transações com acionistas: 
Lucro líquido do exercício             - - - 170.560 170.560
Reserva legal - 8.528 - - (8.528) -
Distribuição de dividendos
  adicionais                                   - - (31.059) - - (31.059)
Dividendo mínimo obrigatório      - - - - (32.174) (32.174)
Reserva de lucros - 96.521 - (96.521) -
Saldo em 31/12/2021 1.000.006 10.898 96.521 48.623 - 1.156.048

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
 Fluxo de caixa das atividades operacionais 2021 2020
 Resultado antes dos tributos sobre o lucro 208.773 48.557
 Ajustes para reconciliar o prejuízo ao fluxo de caixa das atividades operacionais:
 Depreciação e amortização 83.546 81.564
 Depreciação e amortização IFRS 16 2.209 2.191
 Juros do arrendamento mercantil CPC 06 (R2) / IFRS 16 1.131 1.344
 Baixa e imobilizado e intangível 211 9.246
 Juros empréstimos e debêntures - 67.727
 Juros e variação monetária sobre mútuos 84.431 16.036
 Variação cambial e monetária ativa e passiva 8.155 21.823
 Provisão para desmantelamento 1.522 (815)
 Provisão(reversão) para contingências (100) (6.415)
 Rendimento de aplicações (TVM) (5.571) -
 Provisão de comissão de fianças - 1.574
 Atualização monetária contratual - 1.629
 Amortização de custo de captação - 5.866

384.307 250.327
 (Aumento) redução nos ativos /Aumento (redução) nos passivos operacionais: 
 Despesas antecipadas (4.136) (2.445)
 Contas a receber (31.487) 14.552
 Impostos a recuperar (15.979) (20.505)
 Estoque (135.830) (23.666)
 Depósitos vinculados (105) -
 Adiantamentos diversos 1.896 -
 Impostos, taxas e contribuições 9.785 (452)
 Fornecedores (485) (6.480)
 Provisões e encargos trabalhistas 302 620
 Provisão de custo por indisponibilidade (3.125) (684)
 Pesquisa e desenvolvimento - setor elétrico (16.772) (822)
 Operações comerciais com partes relacionadas 2.051 (12.706)
 Outros ativos e passivos 96 390

(193.789) (52.198)
 Dividendos pagos (41.412) -
 Imposto de Renda e Contribuição Social pagos (11.821) (2.577)
 Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados pelas 
  atividades operacionais 137.285 195.552
 Fluxo caixa das atividades de investimentos 
 Aquisição de imobilizado e intangível (19.442) (14.823)
 Aplicações em títulos e valores mobiliários (15.303) (108.643)
 Caixa e equivalentes de caixa líquido consumido nas 
  atividades de investimentos (34.745) (123.466)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 
 Pagamento do passivo de arrendamento 6.140 (1.781)
 Pagamento de mútuos (96.889) -
 Amortizações do principal - financiamentos - (653.313)
 Juros pagos - (65.222)
 Custos de captações - 537.521
 Depósitos vinculados a empréstimos - 45.303
 Caixa e equivalentes de caixa líquido consumido pelas 
  atividades de financiamentos (90.749) (137.492)
Aumento/Redução de caixa e equivalentes de caixa 11.791 (65.406)
 Demonstração da variação de caixa e equivalentes de caixa 
 No início do exercício 61.396 126.802
 No fim do exercício 73.187 61.396
 Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa 11.791 (65.406)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto operacional: A Pecém II Geração de Energia S.A. (“Companhia” ou 
“Pecém II”) é uma sociedade anônima de capital fechado e foi constituída em 
13/11/2008 sob a denominação de MPX Pecém II Geração de Energia S.A., com ca-
pacidade total de 360MW. Em 13/12/2013 sua razão social foi alterada para Pecém 
II Geração de Energia S.A. Em 30/09/2008, a Companhia sagrou vitoriosa no Leilão 
A-5 garantindo a comercialização de 276 MW médios por um período de 15 anos. 
O contrato garante uma receita anual mínima, indexada ao IPCA (Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo - IBGE) e, adicionalmente, uma receita variável destinada a 
cobrir os custos (combustível, operação e manutenção). 2. Licenças e autorizações:
A Companhia possui autorização para operação de uma usina termelétrica (“UTE”) 
a carvão mineral, instalada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), Es-
tado do Ceará, com capacidade instalada de geração de 365MW. Em 18/10/2013, a 
Companhia recebeu autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 
para iniciar a operação comercial, que vigorará pelo prazo de 35 anos, a partir da 
data de autorização, conforme Portaria nº 209, de 27/06/2008, do Ministério de Minas 
e Energia. Em 14/09/2021 foi emitida a atual Licença de Operação (LO) 405/2021 
que autoriza as operações por quatro anos, possuindo validade até 13/09/2025. 
Além dos programas socioambientais exigidos nessas condicionantes, a Companhia 
sustenta as linhas de pesquisas e desenvolvimento em projetos com o potencial de 
minimizar eventuais impactos socioambientais causados por sua atividade, dentre 
essas ações destaca-se a utilização das cinzas geradas na usina (“Pecém II”) para 
fabricação de cimento. Em 24/05/2021, Pecém II Geração de Energia S/A obteve da 
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - (“SEMACE”) do Estado do Ceará a 
renovação da Licença de Operação de nº 05/2021, embasada no parecer técnico nº 
SEMURB nº 65/2021, referente a uma linha de transmissão de energia elétrica de 230 
KV com extensão de 1,8 KM de interesse de Pecém II Geração de Energia S.A. Locali-
zada na Rodovia CE 085, KM 37,5, Complexo Industrial e Portuário do Pecém  - CIPP, 
Distrito de Pecém, no Município  de São Gonçalo do Amarante - Ceará. Sua vigência 
será até 24/05/2024. Por fim, a Companhia perseguiu tempestivamente as condições 
estabelecidas na Outorga de Direito de Uso de Água nº 454/2016 emitida pela Coor-
denadoria de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará (CGERH), garantindo 
a disponibilidade hídrica para o adequado funcionamento da usina na produção de 
energia elétrica. 3. Base de elaboração e apresentações das demonstrações fi-
nanceiras: 3.1 Declaração de conformidade e base de elaboração: As demonstrações 
financeiras da Companhia referentes aos exercícios encerrados em 31/12/2021 e 
2020, foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Fi-
nanceiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e 
também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem 
os pronunciamentos contábeis, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade (“CFC”).  As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas 
demonstrações financeiras estão apresentadas na Nota 4. “Resumo das principais 
práticas contábeis”. As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no 
custo histórico, exceto por certos instrumentos financeiros mensurados pelo valor 
justo. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações 
pagas em troca de ativos. Adicionalmente, a Companhia considerou as orientações 
emanadas da Orientação Técnica OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro de 2014, 
na preparação das suas demonstrações financeiras. Dessa forma, as informações 
relevantes próprias das demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas e 
correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão. A preparação de 
demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no pro-
cesso de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível 
de julgamento e têm maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e 
estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas 
na Nota 5. “Estimativas e julgamentos contábeis críticos”. Na preparação destas 
demonstrações financeiras, as mesmas políticas contábeis foram aplicadas nos 
exercícios apresentados. A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada 
pela Administração em 26/04/2022. 3.2 Declaração de continuidade: A administra-
ção avaliou a capacidade da Companhia em continuar operando normalmente e está 
convencida de que possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. 
Assim, as demonstrações financeiras foram preparadas com base no pressuposto de 
continuidade operacional dos negócios da Companhia. 3.3 Mudanças nas práticas 
contábeis e divulgações: A Companhia adotou, sem impactos significativos, as alte-
rações ao CPC 06 (R2) - “Arrendamentos” e do CPC 48 - “Instrumentos Financeiro” 
sobre definição do termo “Reforma da Taxa de Juros de referência - Fase 2”, a partir 
de 1º/01/2021. Uma série de outras novas normas também entraram em vigor a partir 
de 1º/01/2021, mas não afetaram materialmente as demonstrações financeiras da 
Companhia. Adicionalmente, A partir de 01.01.2022, estarão vigentes os seguintes 
pronunciamentos, os quais não foram adotados antecipadamente pela Companhia:

Revisão e Normas impactadas Correlação com o IASB Impactos 
contábeis

Revisão de pronunciamentos Técnicos nº 19 
Pronunciamentos Técnicos CPC 15 
(R1) - Combinação de negócios, CPC 25 - 
Provisões, passivos contingentes e ativos 
contingentes, CPC 27 - Ativo imobilizado, 
CPC 29 - Ativo biológico e produto 
agrícola, CPC 37 (R1) - Adoção inicial das 
normas internacionais de contabilidade e 
CPC 48 - Instrumentos financeiros.

Annual Improvements to 
IFRS Standards 2018- 
2020; Property, Plant and 
Equipment: Proceeds 
before Intended Use; Onerous 
contracts - Costs of Fulfilling 
a contract; e Reference to the 
Conceptual Framework

Sem 
impactos 
relevantes

4. Resumo das principais práticas contábeis: As políticas contábeis descritas em 
detalhes abaixo têm sido aplicadas pela Companhia de maneira consistente a todos 
os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras. 4.1 Moeda funcional 
e de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Companhia 
são mensurados com base na moeda do principal ambiente econômico no qual a 
empresa atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras estão apresen-
tadas em reais (R$), que é a moeda funcional e, também, a moeda de apresentação 
da Companhia. (a) Transações e saldos: As operações com moedas estrangeiras 
são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas 
datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são reavaliados. 
Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da 
conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício, referentes a ativos e pas-
sivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do 
resultado. Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com operações comerciais, 
empréstimos, caixa e equivalentes de caixa são apresentados na demonstração do 
resultado como receita ou despesa financeira. 4.2 Contas a pagar a fornecedores: 
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços 
que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas no balanço 
conforme prazo de vencimento (circulante e não circulante). Elas são, inicialmente, 
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amorti-
zado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 4.3  Participação nos resultados: A 
Companhia reconhece um passivo e uma despesa de participação nos resultados de 
funcionários com base em metas corporativas estabelecidas atreladas ao plano de 
desenvolvimento e crescimento da Companhia. A participação nos resultados é com-
posta por avaliação das metas de todos os colaboradores e diretoria. No entendimen-
to da Administração, esse benefício vem sendo aprimorado com o passar dos anos 
para proporcionar um maior engajamento dos funcionários na melhoria dos resulta-
dos da Companhia. 4.4  Subvenção governamental: A Companhia está situada em 
uma região na área de atuação da Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste) e obteve o incentivo fiscal que estabelece uma redução de 75% do imposto 
de renda do lucro decorrente da receita incentivada, até 2027. O resultado obtido com 
este benefício fiscal é a redução da despesa de imposto de renda e, na distribuição 
dos resultados do período, o montante reduzido da despesa é destinado à conta de 
reserva de incentivos fiscais, conforme disposição legal. As demais práticas contá-
beis relevantes da Companhia estão apresentadas nas notas explicativas próprias 
aos itens a que elas se referem. 5. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: Na 
preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos 
e estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e os 
valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais 
podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de 
forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. 
5.1 Julgamentos: As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das 
políticas contábeis que têm efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas 
demonstrações financeiras estão incluídas nas seguintes notas explicativas: (i) Nota 
explicativa nº “15 - Provisão para contingências” - Reconhecimento de provisões 
para riscos fiscais, cíveis, trabalhistas, administrativos e regulatórios, 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 rele-
vância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. 5.2       
Incertezas sobre premissas e estimativas: (ii) Nota explicativa nº “9 - Impostos a 
recuperar e diferidos” - Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos - Ativos 
e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias 
entre os valores contábeis de ativos e passivos e os adotados para fins de tributação 
e sobre prejuízos fiscais na extensão em que seja provável que lucros tributáveis 
futuros estarão disponíveis, contra os quais serão compensados. Como evidência 
para o reconhecimento dos tributos diferidos, foi considerado a abordagem de fluxo 
de caixa operacional, com prazo que se inicia em 2021 e se estende até o ano de 
2050  e o preço de venda são de acordo com as condições contratuais até o final da 
vida útil dos ativos que suportam o seu reconhecimento e a expectativa de realização 
dos impostos. A projeção dos lucros tributáveis futuros está alinhada com o plano 
estratégico da Companhia e o período estimado de realização dos impostos diferidos 
é de 2 anos. (iii) Custo por indisponibilidade - A Companhia testa eventuais perdas 

por indisponibilidade de sua unidade termoelétrica que podem afetar os resultados 
da Companhia, considerando com base os contratos de CCEAR’s que preveem a utili-
zação de média móvel de 60 meses de geração efetiva, conhecido contabilmente pelo 
valor justo. Essas estimativas foram discutidas com os gestores operacionais, sendo 
revisadas e aprovadas pela Administração. 6. Caixa e Equivalente de caixa: Prática 
contábil: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e 
outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, e com risco insignificante de 
mudança de valor, sendo demonstrados na data do balanço a valor justo. As apli-
cações financeiras possuem opção de resgate antecipado dos referidos títulos, sem 
penalidades ou perda de rentabilidade. 2021 2020
 Caixa e bancos  - 5
 Fundos de Investimentos   (a) 73.187 20.504
 CDB (b) - 40.887

73.187 61.396
(a) Trata-se de fundos de investimentos em Contas de FI Multimercado Crédito Pri-
vado Eneva administrado pelo Banco Itaú. Em 31/12/2021, o saldo está composto 
somente por operações compromissadas, lastreadas por títulos públicos federais, re-
gistrados na CETIP ou SELIC, quando aplicável, possuem garantia de recompra diária 
a uma taxa previamente estabelecida pelas instituições financeiras. (b) Representam 
valores investidos em CDBs e Compromissadas emitidos por instituições financeiras 
de primeira linha, todos vinculados a taxas pós-fixadas e com rentabilidade média no 
ano sobre o DI CETIP (“CDI”) de 100% (taxa nominal na curva, com liquidez em até 90 
dias e sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor). A Administração uti-
liza seus títulos para gestão de caixa, visando atender compromissos de curto prazo.
7. Títulos e valores mobiliários: 2021 2020
 Fundo de investimento (a) 129.517 108.643

129.517 108.643
(a) Os papéis dos fundos de investimento classificados como títulos e valores mobi-
liários possuem vencimentos que ocorrerão entre 2022 e 2027, com liquidez diária, e 
são compostos por diversos ativos visando melhor rentabilidade, tais como títulos de 
renda fixa, títulos públicos, dentre outros, de acordo com a política de investimento 
da Companhia. Adicionalmente, os fundos de investimento são aplicações em cotas 
(FIC), administrados pelo Banco Itaú, que alocam seus recursos em cotas de diversos 
fundos abertos com suscetibilidade de variação do valor. A Companhia não possui 
gestão e controle direto sobre exposição, direitos, retornos variáveis decorrentes de 
seu envolvimento e capacidade de utilizar seu poder para afetar o valor dos retornos 

sobre esses investimentos, tampouco participação relevante (limite máximo de 10% 
do Patrimônio Líquido do fundo) conforme CPC 36 (R3) / IFRS 10 - Demonstrações 
Consolidadas. 8. Contas a receber: Prática contábil: As contas a receber de clientes 
da Companhia corresponde aos valores faturados pela venda de energia elétrica no 
curso normal das suas atividades. Inicialmente o reconhecimento é pelo valor justo e, 
subsequentemente, mensurado pelo custo amortizado com o uso do método da taxa 
efetiva de juros, ajustado ao valor presente deduzido da perda de crédito 
esperada (PCE). 2021 2020
Contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente 
  regulado (CCEAR) 154.741 99.191
Contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente livre 5.350 29.413

160.091 128.604
Avaliação do risco de crédito: O mercado de energia é um ambiente altamente re-
gulado, com mecanismos mitigatórios ao risco de inadimplência dos seus agentes. 
A segurança financeira do mercado está pautada no modelo de Câmara de com-
pensação multilateral e centralizada. As operações realizadas no âmbito da Câmara 
de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) são contabilizadas e liquidadas de 
forma multilateral, não havendo indicação de parte e contraparte. Esse modelo é 
benéfico para os agentes individualmente e para a estabilidade do mercado como 
um todo, minimizando a probabilidade de impactos negativos. Desta forma, todos os 
agentes são garantidores das operações a serem liquidadas. Adicionalmente, para 
os contratos comercializados bilateralmente é realizada uma análise de risco frente 
às contrapartes, antes da operação, através de informações auditadas, informações 
de mercado e situação atual da empresa e, posteriormente, através do registro do 
contrato na CCEE e o acompanhamento da empresa em relação aos pagamentos, 
que em caso de atraso, a energia negociada não é registrada e a contraparte ficará 
com um déficit de energia, sujeito ao preço de energia atual no mercado (PLD) e a 
multa na Câmara Comercializadora de Energia Elétrica (CCEE). Além disso existem 
outras formas de gerenciamento do risco, como cláusulas contratuais, carta fiança, 
seguro garantia e outros. Por todo contexto acima, entendemos que não há riscos de 
perda no contas a receber da Companhia, principalmente pelo ambiente de mercado 
em que estamos inseridos. Nesse sentido, não existem contas a receber em atraso 
e com expectativa de perda. O detalhamento por tipo de recebível está descrito na 
nota explicativa nº 20 - “Receita de venda de bens e/ou serviços”. 9. Estoques: Prá-
tica contábil: Os estoques da Companhia são essencialmente materiais e insumos 
a serem consumidos ou transformados no processo de geração de energia. Eles são 
demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. A mensu-
ração dos estoques inclui também qualquer redução ao valor realizável líquido desses 
ativos. O método de avaliação dos estoques de insumos é o da média ponderada mó-
vel. Em 31/12/2021, a companhia não identificou redução ao valor realizável líquido 
dos estoques. 2021 2020
 Materiais, suprimentos e outros (a) 4.049 1.578
 Carvão (b) 153.593 25.988
 Peças eletrônicas e mecânicas (c) 11.501 6.889
 Lubrificantes e químicos 2.353 1.211

171.496 35.666
a. Saldo referente a materiais consumíveis necessários ao funcionamento da UTE, 
tais como óleo diesel e cal. b. A variação ocorreu, principalmente, devido a aumentos 
da taxa de câmbio e do índice CIF ARA (preço médio do carvão no mercado global), 
além de fatores como o aumento da demanda global por combustível para a geração 
de energia elétrica. Com isso, o consumo do estoque foi intensificado e foi preciso 
realizar compras ao longo de 2021. A posição atual do estoque reflete os maiores 
custos de aquisição do insumo. c. O saldo é composto por peças eletrônicas e mecâ-
nicas para utilização e reposição nas operações e manutenções realizadas na usina.
10. Impostos a recuperar e diferidos: Prática contábil: Os encargos de IRPJ e a 
CSLL correntes e diferidos são calculados com base nas leis tributárias promulgadas, 
ou substancialmente promulgadas, na data do balanço da Companhia quando gera 
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 corrente são apresentados líquidos, por entidade 
contribuinte, no passivo quando há montantes a pagar, ou no ativo quando os mon-
tantes antecipadamente pagos excedem o total devido na data das Demonstrações 
Financeiras. Os tributos diferidos sobre o lucro são compensados quando há um direi-
to 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 utilizados. As despesas de IRPJ e CSLL do período são reconhecidas na 
demonstração do resultado, exceto para transações reconhecidas diretamente no pa-
trimônio líquido. Impostos a recuperar: O saldo da conta de Imposto de Renda (IRPJ) 
e Contribuição Social (CSLL) a recuperar está representado a seguir:

2021 2020
 Imposto de Renda - IR 32.287 31.618
 Contribuição Social - CSLL 11.820 2.011

44.107 33.629
2021 2020

 PIS, COFINS e IOF 5.572 15
 Outros 76 132

5.648 147
Impostos diferidos: O imposto de renda e a contribuição social diferidos têm a se-
guinte origem: 2021

Ativo Diferido
Passivo 
Diferido

Líquido
Prejuízo Fiscal/ 

Base Negativa
Diferenças 

temporárias Total
Diferenças 

temporárias
Prejuízos fiscais 77.178 - 77.178 - 77.178
Provisões - 11.805 11.805 - 11.805
Depreciação 
  acelerada - - - (29.415) (29.415)

77.178 11.805 88.983 (29.415) 59.568
2020

Ativo Diferido
Passivo 
Diferido

Líquido
Prejuízo Fiscal/ 

Base Negativa
Diferenças 

temporárias Total
Diferenças 

temporárias
Prejuízos fiscais 96.801 - 96.801 - 96.801
Provisões - 10.940 10.940 - 10.940
Depreciação 
  acelerada - - - (22.026) (22.026)

96.801 10.940 107.741 (22.026) 85.715
Com base na estimativa de geração de lucros tributáveis futuros, segue abaixo de-
monstrativo da projeção para os próximos anos iniciando por 2022: 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total
Expectativa de realização 
  anual dos impostos diferidos 5.353 13.952 13.128 14.419 20.950 21.181 88.983
Reconciliação da taxa efetiva: Em 31/12/2021 e 2020, os tributos calculados sobre 
o lucro líquido compreendem o IRPJ (alíquota de 15% e adicional de 10%) e a CSL 
(alíquota de 9%). A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas 
fiscais combinadas e da despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social é de-
monstrada como segue: Resultado do período antes do IRPJ/CSLL:

2021 2020
 Resultado do período antes do IRPJ/CSLL  208.773 48.557
 Alíquota nominal - %  34% 34%
 IRPJ/CSLL à alíquota nominal  (70.983) (16.509)
 Diferenças permanentes (1.035) 916
 Ativo Fiscal Não Constituído (a) - 10.699
 Redução Benefício SUDENE e PAT (b) 33.805 3.737
 Imposto de Renda e Contribuição Social correntes e diferidos (38.213) (1.157)
 Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social correntes  (12.066) (691)
 Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos (26.147) (466)
 Total  (38.213) (1.157)
 Alíquota efetiva  18,30% 2,38%
(a) Refere-se à parcela de impostos diferidos que não foram registrados devido à 
incerteza quanto à sua recuperação sobre o saldo das diferenças temporárias da 
parte B. (b) O valor mais relevante se refere ao benefício fiscal regional concedido 
pela Sudene, que resulta em redução de até 75% do IRPJ, no período de 10 anos.

11. Imobilizado: 2021

Custo  
Edificações,  

Obras Civis Benfeitorias
Máquinas e 

Equipamentos
Equipamento  

de Informática
Móveis e 

Utensílios
Imobilizado  

em Curso
Direito  
de Uso Total

Saldo em 31/12/2019  449.161 1.565.744 904 18.853 153.464 13.226 2.201.352
Adições  - - - 8 14.891 - 14.899
Adições IFRS16  - - - - - 940 940
Baixas  - (1.369) - - - - (1.369)
Adiantamentos a fornecedores - - - - (9.183) - (9.183)
Transferências 17.139 33.559 883 - (51.581) - -
Saldo em 31/12/2020  466.300 1.597.934 1.787 18.861 107.591 14.166 2.206.639
Adições  1.361 7.817 288 393 7.699 - 17.558
Adições IFRS16  - - - - - 9.449 9.449
Baixas  - - - - - (4.897) (4.897)
Adiantamentos a fornecedores - - - - (425) - (425)
Provisão abandono  - (1.588) - - - - (1.588)
Pis e Cofins - - - - (2.007) - (2.007)
Saldo em 31/12/2021 467.661 1.604.163 2.075 19.254 112.858 18.718 2.224.729
Depreciação  
Saldo em 31/12/2019  (89.345) (384.926) (578) (6.939) - (2.022) (483.810)
Adições  (15.007) (65.180) (140) (1.153) - - (81.480)
Adições IFRS16  - - - - - (2.191) (2.191)
Baixas  - 61 - - - - 61
Saldo em 31/12/2020  (104.352) (450.045) (718) (8.092) - (4.213) (567.420)
Adições  (15.545) (66.458) (310) (1.152) - - (83.465)
Adições IFRS16  - - - - - (2.209) (2.209)
Baixas  - - - - - 4.686 4.686
Saldo em 31/12/2021 (119.897) (516.503) (1.028) (9.244) - (1.736) (648.408)
Valor Contábil  
Saldo em 31/12/2020  361.948 1.147.889 1.069 10.769 107.591 9.953 1.639.219
Saldo em 31/12/2021 347.764 1.087.660 1.047 10.010 112.858 16.982 1.576.321
Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo 
histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas 
de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. O custo inclui gastos que 
são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos 
pela própria Companhia inclui: • O custo de materiais e mão de obra direta; • Quais-
quer outros custos para colocar o ativo no local e condições necessárias para que es-
ses sejam capazes de operar da forma pretendida pela Administração; • Os custos de 
desmontagem e de restauração do local onde estes ativos estão localizados; e Ganhos 
e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os 
recursos advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos 
em outras receitas/despesas operacionais no resultado. Custos subsequentes: Gas-
tos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios 
futuros associados com esses gastos sejam auferidos pela Companhia. Gastos de 
manutenção e reparos recorrentes são registrados no resultado. Depreciação: A de-
preciação é calculada com base no método linear ao longo das vidas úteis estimadas 
dos ativos, conforme apresentado a seguir:

Itens de Imobilizado Range de depreciação
Edificações e benfeitorias 25 a 30 anos

Equipamentos de informática 6 anos
Máquinas e equipamentos 5 a 36 anos

Móveis e Utensílios 16 anos
Veículos 7 anos

Direitos de uso 1 a 28 anos
Custo de desmantelamento 34 anos

Avaliação de impairment: Segundo o pronunciamento técnico CPC 01 (IAS 36) - 
Redução ao valor recuperável de ativos, a entidade deve avaliar a cada período de 
divulgação, 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. Não foi necessário a realização do teste de 
recuperabilidade para 31/12/2021, pois não foram identificados nenhum indicati-
vo de perda. Com isso, não há constituição de provisão para impairment no ativo 
imobilizado e intangível em 31/12/2021. 12. Intangível: Prática contábil: Os ativos 
intangíveis estão mensurados pelo custo total de aquisição menos as despesas de 
amortização e perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, quando aplicá-
vel. A amortização é calculada sobre o valor do ativo, sendo reconhecida no resultado, 
baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos ativos a 
partir da data em que esses estão disponíveis para uso. Esses métodos são os que 
melhor refletem o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados 
nos diferentes ativos. O montante de R$ 639 em 31/12/2021 (R$ 708 em 31/12/2020) 
refere-se a Licenças de softwares utilizados nas atividades da Companhia e a um 
saldo de intangível em andamento, referente a gastos incorridos que ainda não foram 
concluídos ou utilizados. A amortização é calculada pelo método linear no resulta-
do do exercício baseado na vida útil econômica estimada de 5 anos. A amortização 
acumulada no exercício de 2021 foi de R$ 509 (R$ 666 em 31/12/2020). Os ativos 
intangíveis estão mensurados pelo custo total de aquisição e/ou construção menos 
as despesas de amortização e perdas acumuladas por redução ao valor recuperá-
vel, quando aplicável. 13. Fornecedores: Prática contábil: As contas a pagar aos 
fornecedores são obrigações por bens ou serviços que foram adquiridos no curso 
normal dos negócios, sendo classificadas no balanço conforme prazo de vencimento 
(circulante e não circulante). Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo 
e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de 
taxa efetiva de juros.

2021 2020
Geração de Energia (a) 59.098 28.920
Construção de Novas Usinas - 20.684
Manutenção das Usinas (b) 13.944 10.956
Outros 8.671 9.926

81.713 70.486
Circulante 77.296 67.355
Não Circulante 4.417 3.131

(a) O saldo é composto substancialmente por obrigações com fornecedores de in-
sumos para a geração de energia e fornecedores que realizam as manutenções das 
usinas referente às paradas programadas. (b) O saldo está ligado, substancialmente, 
à gastos com a manutenção de máquinas e o aumento de sua vida útil. 

14. Impostos e contribuições a recolher: O saldo de Imposto de Renda e Contribui-
ção Social a pagar é composto por: 2021 2020
 Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ 27.256 25.022
 Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL 12.065 1.306

39.321 26.328
A Companhia é tributada com base no regime de Lucro Real efetuando as antecipa-
ções mensais de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, nos 
termos da legislação vigente. A seguir apresentamos os saldos dos demais impostos 
e contribuições a recolher: 2021 2020
ICMS 2.175 1.072
PIS, COFINS e IOF - 3.952
Tributos de Importação - 22
Outros 734 826

2.909 5.872
15. Instrumentos financeiros: Instrumento financeiro é qualquer contrato que dê ori-
gem a um ativo financeiro para a entidade e a um passivo financeiro ou instrumento 
patrimonial para outra entidade. Prática contábil: Um ativo e um passivo financeiro 
são reconhecidos quando uma entidade se tornar parte das disposições contratuais 
de um instrumento financeiro. Exceto para contas a receber de clientes sem compo-
nente de financiamento significativo, os ativos e passivos financeiros são inicial-
mente mensurados a valor justo e, caso não sejam classificados como mensurados 
ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam diretamente 
atribuíveis a sua aquisição ou emissão são adicionados ou reduzidos. Classificação 
e mensuração subsequente: Ativos e passivos financeiros são geralmente, classifi-
cados como subsequentemente mensurados ao custo amortizado, exceto em deter-
minadas circunstâncias, que incluem determinados ativos e passivos financeiros ao 
valor justo por meio do resultado. Quando ativos e passivos financeiros mensurados a 
custo amortizado têm seus termos contratuais modificados e tal modificação não for 
substancial, seus saldos contábeis refletirão o valor presente dos seus fluxos de caixa 
sob os novos termos, utilizando a taxa de juros efetiva original. A diferença entre o 
saldo contábil do instrumento remensurado quando da modificação não substancial 
dos seus termos e seu saldo contábil imediatamente anterior a tal modificação é 
reconhecida como ganho ou perda no resultado do período. Instrumentos financeiros 
derivativos são mensurados subsequentemente ao valor justo por meio do resultado. 
A administração dos instrumentos financeiros é efetuada por meio de estratégias 
operacionais e controles internos, visando à liquidez, rentabilidade e segurança. A 
política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contrata-
das frente as vigentes no mercado. A Companhia não efetua aplicações de caráter 
especulativo com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outros ativos de 
risco, sendo essa determinação prevista na política de aplicações financeiras vigente. 
Os valores justos são determinados com base nos preços de mercado, quando dispo-
níveis, ou na sua falta, no valor presente de fluxos de caixa futuros esperados. Segue 
abaixo a característica de cada classificação: (i) Custo amortizado: ativo financeiro 
(instrumento financeiro de dívida) cujo fluxo de caixa contratual resulta somente do 
pagamento de principal e juros sobre o principal em datas específicas e, cujo modelo 
de negócios objetiva manter o ativo para receber seus fluxos de caixa contratuais; (ii) 
Valor justo por meio de outros resultados abrangentes: ativo financeiro (instrumento 
financeiro de dívida) cujo fluxo de caixa contratual resulta somente do recebimento 
de principal e juros sobre o principal em datas específicas e, cujo modelo de negó-
cios objetiva tanto o recebimento dos fluxos de caixa contratuais do ativo quanto a 
sua venda, bem como investimentos em instrumentos patrimoniais não mantidos 
para negociação nem contraprestação contingente, que no reconhecimento inicial, 
a companhia elegeu de forma irrevogável por apresentar alterações subsequentes 
no valor justo do investimento em outros resultados abrangentes; e (iii) Valor justo 
por meio do resultado: todos os demais ativos financeiros. Esta categoria geralmente 
inclui instrumentos financeiros derivativos. A hierarquia dos valores justos dos ativos 
e passivos financeiros registrados em base recorrente está demonstrada a seguir: 
(i) Nível I: são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou 
passivos idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na data de mensuração; (ii) 
Nível II: são informações, que não incluem os preços cotados no Nível 1, observáveis 
para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; (iii) Nível III: são informações não 
observáveis para o ativo ou passivo. A descrição dos saldos contábeis dos instru-
mentos financeiros inclusos nos balanços patrimoniais, bem como a classificação da 

hierarquia de valor justo, está apresentada a seguir: 2021 2020

Custo 
Amortizado

Valor justo por 
meio do resulta-

do abrangente

Valor justo 
por meio do 

resultado Total
Custo 

Amortizado

Valor justo por 
meio do resulta-

do abrangente

Valor justo 
por meio do 

resultado Total
Ativos Financeiros 
  Caixa e equivalente de caixa  73.187 - - 73.187 61.396 - - 61.396
  Títulos e valores mobiliários  - - 129.517 129.517 108.643 - - 108.643
  Depósitos vinculados 438 - - 438 333 - - 333
  Contas a receber  160.091 - - 160.091 128.604 - - 128.604
  Operações comerciais  1.001 - - 1.001 2.891 - - 2.891

234.717 - 129.517 364.234 301.867 - - 301.867
  Passivos Financeiros 
  Fornecedores  81.713 - - 81.713 70.486 - - 70.486
  Mútuos 852.015 - - 852.015 864.474 - - 864.474
  Operações comerciais com partes relacionadas (799.819) - - (799.819) 10.461 - - 10.461
  Arrendamento mercantil 18.468 - - 18.468 11.197 - - 11.197
  Dividendos a pagar - - - - 10.353 - - 10.353

152.377 - - 152.377 966.971 - - 966.971
Estimativa do valor justo 
Os instrumentos financeiros registrados a valor justo são classificados e divulgados 
de acordo com os níveis a seguir:

2021 2020
Nível  

1
Nível  

2
Nível  

3 Total
Nível  

1
Nível  

2
Nível  

3 Total
Ativos  Financeiros 
Títulos e valores 
  mobiliários - 129.517 - 129.517 - 108.643 - 108.643 

-   129.517 -   129.517 -   108.643 -   108.643 
Risco de mercado: Risco de variação nos preços de mercadorias (commodities), 
taxas de câmbio e de juros. Risco de variação de preço (commodities): No caso da 
Companhia, esse risco está associado exclusivamente ao preço do carvão, que forma 
os estoques necessários para geração de energia na termelétrica Pecém II. O período 
entre a compra da carga e sua utilização para geração de energia se configura como o 
risco de variação de preço carregado pela termelétrica. A seguir, é apresentada a pro-
jeção de risco e sensibilidade dos montantes médios dos exercícios de 2021 e 2020:

Valor de 
Mercado  

(Provável)
API2 / CIF ARA 

(alta 25%)
API2 / CIF ARA 

(alta 50%)
 2021 
 Receita variável (Ccomb) 654.113 817.641 981.169
 Custo variável (Carvão) (579.314) (720.324) (861.333)
 Resultado variável 74.799 97.317 119.837
 2020 
 Receita variável (Ccomb) 127.291 159.114 190.937
 Custo variável (Carvão) (104.809) (131.642) (158.474)
 Resultado variável 22.482 27.472 32.463
Premissas*

2021 2020
Geração de energia - MWh 1.826.424 919.017
Consumo de carvão tn. 789.116 388.263
CIF ARA 129,20 53,25
API2 129,20 53,25
Prêmio 3,50 (1,25)
Fator i 0,53 0,53
FX 5,28 4,95
Sendo:
Ccomb = CIF ARA * Fator i * FX 
 Custo Carvão = API2 + prêmio 
 API2 ~ CIF ARA

* Informação não auditada.
(a) Risco cambial: A Companhia não possui exposição cambial relevante relaciona-
da ao seu passivo financeiro oriundo de operações em moeda estrangeira. Risco de 
crédito: O risco de crédito decorre da possibilidade da Companhia sofrerem perdas 
em função da inadimplência de suas contrapartes ou de instituições financeiras de-
positárias de recursos ou de investimentos financeiros. Esse fator de risco pode ser 
oriundo de operações comerciais e da gestão de caixa. Para mitigar os riscos, a Com-
panhia adota como prática a análise da situação financeira e patrimonial de suas 
contrapartes, assim como o acompanhamento permanente das posições em aberto. A 
Companhia possui uma política de aplicações financeiras, na qual estabelece limites 
de aplicação por instituição e considera a avaliação de rating como referencial para 
limitar o montante aplicado. Os prazos médios são constantemente avaliados bem 
como os indexadores das aplicações para fins de diversificação do portfólio.
 2021 2020
 Posições do risco de crédito 
 Caixa e equivalente de caixa 73.187 61.396
 Títulos e valores mobiliários 129.517 108.643
 Contas a receber de clientes 160.091 128.604
 Depósito vinculado 438 333
 363.233 298.976

Risco de liquidez: A Companhia monitora seu nível de liquidez considerando os fluxos 
de caixa esperados em contrapartida ao montante disponível de caixa e equivalentes 
de caixa. A gestão do risco de liquidez implica em manter caixa, títulos e valores 
mobiliários suficientes e capacidade de liquidar posições de mercado. Os valores 
reconhecidos em 31/12/2021 se aproximam dos valores de liquidação das operações, 

incluindo a estimativa de pagamentos futuros de juros.
2021

Até 6 
meses

De 6 a  
12 meses

De 1 a  
2 anos

De 2 a  
5 anos

Mais de  
5 anos Total

Passivos 
Fornecedores - 77.295 4.417 - - 81.712
Operações comerciais - - - - 10.622 10.622
Mútuos 50.477 51.203 104.183 325.437 706.849 1.238.149

50.477 128.498 108.600 325.437 717.471 1.330.483
2020

Até 6 
meses

De 6 a  
12 meses

De 1 a  
2 anos

De 2 a  
5 anos

Mais de 
5 anos Total

Passivos 
Fornecedores - 67.355 3.131 - - 70.486
Operações comerciais - - - - 10.461 10.461
Mútuos 45.403 45.400 90.352 784.769 196.379 1.162.303

45.403 112.755 93.483 784.769 206.840 1.243.250
Gestão de Capital: Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de 
salvaguardar a capacidade de continuidade das empresas para oferecer retorno aos 
acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura 
de capital ideal para reduzir esse custo. Para manter ou ajustar a estrutura de capital 
da Companhia, a administração pode, ou propõe, nos casos em que os acionistas 
têm de aprovar, rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos 
acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, 
o nível de endividamento.16. Provisão para contingências: A Companhia é parte 
em ações judiciais trabalhistas e ambientais, assim como processos administrativos 
regulatórios avaliadas pelos assessores jurídicos. Prática contábil: A Companhia 
constitui uma provisão quando há obrigação presente, originada de eventos passa-
dos e que haverá provável desembolso de caixa para seu encerramento. O saldo da 
provisão para contingências no exercício findo em 31/12/2021 é apresentado abaixo:

2020 2021
Saldo  

acumulado Adições Reversão Atualização
Saldo acu-

mulado
Trabalhista (a) 14.377 3.111 (3.211) 1.507 15.784
Total das Provisões 14.377 3.111 (3.211) 1.507 15.784
a. Englobam reclamações movidas por ex-funcionários próprios da Companhia e em-
pregados de empresas terceirizadas, que pleiteiam, dentre outros, verbas rescisórias, 
adicional de periculosidade, vínculo empregatício com a Companhia e posterior equi-
paração em direitos aos empregados desta ou, ainda, eventuais verbas inadimplidas 
por suas contratantes diretas. A reversão apresentada no quadro acima está vincula-
da ao recálculo de processos. Contingências com risco possível (não provisionado): 
A Companhia possui ações de natureza trabalhista, cível, ambiental, e tributário que 
não estão provisionadas, pois envolvem risco de perda classificado pela Administra-
ção e por seus advogados e assessores jurídicos como possível, as quais estão assim 
representadas: A principal variação de 2020 para 2021 foi as ações de natureza cível 
que se refere: Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada para determinar (i) 
o repasse, pela ANEEL, do valor cobrado pelo Estado do Ceará, a título de Encargo 
Hídrico Emergencial (“EHE”), com o aumento do Custo Variável Unitário (“CVU”) e 
da receita de venda percebida pelas Autoras; e (ii) a suspensão da aplicação pela 
ANEEL de quaisquer penalidades por eventual redução e/ou interrupção da geração 
de energia das Usinas (em virtude de eventual redução no fornecimento de água).

2021 2020
Trabalhista 4.789 2.721
Cível 3 3
Ambiental 473 654

5.265 3.378
17. Partes relacionadas: Acionistas: Os acionistas da Companhia são a Eneva S.A. 
e Eneva Participações S.A., que detém, respectivamente, 88,85%, 11,15% das ações 
ordinárias. Companhias ligadas: A Companhia possui como principais companhias 
ligadas: Eneva S.A., Eneva Participações S.A., Itaqui Geração de Energia, Parnaíba I 
Geração de Energia S.A, Eneva Comercializadora de Energia S.A. e Parnaíba Geração 
e Comercialização de Energia S.A, Parnaíba II Geração de Energia S.A. Os saldos do 
ativo, passivo e resultado em 31/12/2021 e de 2020, relativa às operações com par-
tes realizadas, estão representadas da seguinte forma:

Ativo Passivo Resultado
Mútuo 2021 2020 2021 2020 2021 2020
ENEVA S.A. (a) - - 852.016 864.474 (84.434) (16.036)

- - 852.016 864.474 (84.434) (16.036)
Operações comerciais  
Itaqui Geração de Energia S.A. 612 2.450 22 389 (3.548) 115
ENEVA S.A. 324 140 5.778 7.080 (30) (46.272)
Eneva Participações S.A. - - 219 - - -
Eneva Comercializadora de Energia S.A.  - 241 - 2.571 - (7.536)
Parnaíba Geração e Com. En. - - - - (16) -
Parnaíba II Geração e Com. En. (3) -
Pecém Operações e Manut de Unidades de Operações Elétricas  - - 206 199 - (2.479)
Porto do Pecém Transportadora de Minério S.A.  - - 1 1 - (6.861)
Outras 65 60 4.396 221 1.047 (18)

1.001 2.891 10.622 10.461 (2.551) (63.051)
1.001 2.891 862.638 874.935 (86.985) (79.087)

(a) Saldo é composto por contrato de mútuo celebrado com a Eneva (mutuante) su-
jeito a juros de mercado (104% do CDI) e com prazo de vencimento indeterminado, 
no montante de R$ 852.015 (R$ 864.474), em 31/12/2020). A variação corresponde 
ao novo mútuo que foi iniciado em 17/08/2020, ou seja, impactou o resultado por 
apenas 5 meses em 2020 contra 12 meses em 2021, combinado com um CDI e IPCA 
mais elevado em 2021. Remuneração dos membros da Diretoria: De acordo com 
a Lei nº 6.404/1976 e com o estatuto social da Companhia, é responsabilidade dos 
acionistas, em Assembleia Geral, fixar o montante global da remuneração anual dos 
administradores, cabendo ao Conselho de Administração da controladora Eneva S.A. 
efetuar a distribuição da verba entre os mesmos. 18. Patrimônio Líquido: 18.1 Ca-
pital Social: O capital social da Pecém II Geração de Energia S.A. correspondia R$ 
1.000.005, sendo composto por 1.204.825.879 ações, detidas pela Pecém II Partici-
pações S.A. 18.2 Dividendos: O estatuto da Companhia é omisso quanto ao valor a 
ser pago. Desta forma, a Companhia deverá observar as disposições do artigo 202 
da Lei nº 6.404/76, que determina quando o estatuto for omisso e a Assembleia Geral 
deliberar alterá-lo para introduzir norma sobre a matéria, o dividendo obrigatório não 
poderá ser inferior a 25% do lucro líquido ajustado nos termos do inciso I deste ar-
tigo. Em 30/04/2021, foi aprovado em Assembleia Geral Ordinária a distribuição de 
dividendos no valor de R$ 41.412, referente ao exercício de 31/12/2020, nos termos 
dos arts. 202 e 134, §4º da Lei das S.A., os quais já foram pagos. Em 31/12/2021 
foi constituído dividendo mínimo obrigatório no montante de R$ 32.174 (R$ 10.353 
em 31/12/2020). 18.3 Reserva Legal: De acordo com a Lei 6.404/76 art. 193, 5% do 
lucro líquido do exercício deve ser destinado para constituição da reserva legal, que 
não poderá exceder 20% do capital social e/ou 30% da reserva legal constituída 
mais a reserva de capital. Em 31/12/2021 foi constituído reserva no montante de R$ 
8.528 (R$ 2.370 e em 31/12/2020). 18.4 Reserva de lucro: A reserva de retenção de 
lucros refere-se à retenção do saldo remanescente do lucro do exercício com base na 
proposta da administração, a fim de atender ao projeto de crescimento dos negócios 
da Companhia, conforme orçamento de capital a ser aprovado pelo conselho de ad-
ministração e submetido à Assembleia Geral. Em 31/12/2021 foi constituído reserva 
no montante de R$ 96.521 (R$ 31.059 e em 31/12/2020). 18.5 Reserva de incentivos 
fiscais: A Companhia obteve junto a Sudene (Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste) o direito ao benefício fiscal referente a redução de 75% do imposto de 
renda até o ano calendário de 2023, calculado com base no lucro de exploração. Em 
31/12/2021 o saldo dessa reserva é de R$ 48.623 (R$ 15.286 em 31/12/2020). 18.6 
Distribuição do resultado: A distribuição do resultado em 31/12/2021, está represen-
tada da seguinte forma: 2021
 Lucro do exercício 170.560
 Lucro após absorção de prejuízo 170.560
 Reserva legal (8.528)
 Reserva de incentivo fiscal (33.337)
 Base para distribuição 128.695
 Dividendo mínimo obrigatório 25% 32.174
 Reserva de Lucros 96.521
19. Receita de venda de bens e/ou serviços: Prática contábil: A receita compreende 
o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela venda de energia elétrica 
no curso normal das atividades da Companhia. A receita apresentada é a líquida dos 
tributos sobre vendas, devoluções, abatimentos e descontos. A receita é reconhecida 
quando a obrigação de desempenho é alcançada, ou seja, quando o controle sobre o 
produto for transferido para o cliente. A conciliação entre a receita bruta e a receita 
líquida da demonstração de resultado do exercício assim se apresenta:

2021 2020
 Receita bruta 
 Disponibilidade (ACR) (a) 419.064 398.892
 Venda de energia (ACR) (b) 740.612 159.992
 Venda de energia (ACL) (c) 29.613 72.575

1.189.289 631.459
 Deduções da receita 
 Impostos sobre vendas (113.746) (61.103)
 P&D (d) (10.590) (5.628)
 Penalidades por indisponibilidade (e) (5.940) (1.863)

(130.276) (68.594)
 Total da receita líquida 1.059.013 562.865
Ambiente de Contratação Regulada (ACR): As receitas decorrem de contratos de 
comercialização de energia elétrica no ambiente regulado (CCEAR), celebrado entre o 
agente vendedor e o agente de distribuição, em decorrência dos leilões de energia elé-
trica. Os CCEARs são especificados por meio dos editais publicados para cada leilão 
contendo cláusulas e condições fixas e variáveis, que não são passíveis de alteração 
pelos agentes. Esse tipo de contrato tem como objetivo, minimizar o risco hidrológi-
co, visando um menor custo para o sistema de energia. Os custos decorrentes dos 
riscos hidrológicos serão assumidos pelos agentes compradores (distribuidoras), e 
eventuais exposições financeiras no Mercado de Curto Prazo, positivas ou negativas, 
serão assumidas pelas distribuidoras, com repasse ao consumidor final, conforme 
mecanismo definido pela Aneel. (a) Disponibilidade ACR (Receita fixa): Essa moda-
lidade de receita tem por objeto remunerar o empreendimento de geração mantido a 
disposição do Sistema Nacional Integrado (SIN) para entrar em operação sempre que 
solicitado pelo Operador Nacional do Sistema (“ONS”). (b) Venda de Energia ACR 
(Receita Variável): Além da receita por disponibilidade, como comentado acima, os 
CCEARs possuem receitas variáveis, cujo valor é definido mensalmente no momento 
do reconhecimento, de acordo com a demanda requerida pelo ONS. A receita pela ven-
da de energia elétrica é reconhecida por medição equivalente ao volume de energia 
transferido para o cliente e através de estimativas para mensurar a energia entregue, 
mas ainda não considerada pelas medições anteriores ao fechamento do exercício. 
Ambiente de Contratação Livre (ACL): O segmento do mercado no qual se realizam 
as operações de compra e venda de energia elétrica, objeto de contratos bilaterais 
livremente negociados, conforme regras e procedimentos de comercialização espe-
cíficos. (c) Venda de energia ACL: Na operação de contratação em ambiente livre a 
Companhia tem o direito de reconhecer a receita de venda de energia pelo valor do 
MWh. A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber 
pela comercialização de energia elétrica tanto no mercado regulado como também 
no mercado livre. Deduções da receita: (d) Pesquisa e desenvolvimento (P&D): As 
companhias reguladas pela ANEEL, têm a obrigatoriedade de atendimento à Lei nº 
9.991, de 24/07/2000, e por isso, devem aplicar anualmente o percentual de 1% 
(um por cento) de sua receita operacional líquida - ROL para elaboração e execução 
de projetos de P&D do setor elétrico. (e) Penalidades por indisponibilidades: Essa 
penalidade vise punir as usinas termelétricas que não atenderam as instruções de 
despacho do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) por falta de combustível. 
O cálculo é realizado mensalmente, adotando uma disponibilidade mínima como ga-
tilho e utilizando o CVU (Custo Variável Unitário) da usina como base para o cálculo 
da multa. Ou seja, essa penalidade está vinculada diretamente ao comprometimento 
de energia garantida no contrato de CCEAR (modalidade de receita por disponibilida-
de). A previsão regulatória desta penalidade está na resolução normativa ANEEL nº 
827/2018. 20. Custos e Despesas por natureza: A composição dos custos de geração 
de energia e das despesas operacionais da Companhia é demonstrada como segue:
 Custo 2021 2020

 Custos regulatórios (33.637) (31.237)
 Depreciação e amortização (84.738) (83.187)
 Despesas com aluguéis (14.750) (11.780)
 Despesas com pessoal (37.639) (31.762)
 Energia elétrica para revenda (25.302) (67.609)
 Insumos de geração (a) (547.244) (120.736)
 Material de consumo (5.733) (1.615)
 Seguros operacionais (7.275) (1.792)
 Serviços de terceiros (15.672) (17.872)
 Outras (10.790) (19.392)

(782.780) (386.982)
 Despesas administrativas e gerais

 Despesas com pessoal (1.504) (1.624)
 Serviços de terceiros (8.361) (7.537)
 Depreciação e amortização (1.017) (568)
 Outras (390) (130)

(11.272) (9.859)
 Outras receitas e despesas 

 Contingências (1.430) 7.433
 Outras receitas (despesas) 5.300 (1.425)

3.870 6.008
(790.182) (390.833)

(a) O aumento de insumo carvão está relacionado diretamente ao maior despacho 
de energia no ambiente contratual regulado (“ACR”) e , também, aos maiores custos 
de aquisição do insumo em função do aumento no preço conforme explicado na nota 
explicativa nº “9-Estoques”. 21. Resultado financeiro: A composição do resultado 

financeiro da Companhia é demonstrada como segue: 2021 2020
 Receitas financeiras 
 Aplicação financeira 8.718 5.397
 Multas e juros recebidos ou auferidos 30.454 245
 Variação cambial e monetária 2.705 13.369
 Atualização sobre impostos - 42
 Descontos obtidos - 1.755
 Outros 2.471 -

44.348 20.808
 Despesas financeiras 
 Encargos da dívida - (67.727)
 Multa e juros pagos ou incorridos (44) (34)
 IOF (663) (585)
 Amortização custo de transação de empréstimos - (5.866)
 Comissão sobre fianças bancárias - (1.574)
 Juros de provisão de abandono (1.522) -
 Juros de passivos de arrendamento (1.131) (1.344)
 Juros sobre mútuos (32.527) (16.036)
 Variação cambial e monetária (62.764) (35.192)
 Outros (5.755) (15.925)

(104.406) (144.283)
Resultado financeiro (60.058) (123.475)
As principais variações no ano de 2021 consistem na redução dos juros incorridos 
sobre os empréstimos (“encargos da dívida”), em decorrência, principalmente, da 
restruturação das dívidas da Companhia, e no recebimento de juros referentes à 
Decisão Judicial CAD_1217 - DSP 3.013/13 (referente ao juros da receita fixa não 
paga em 2013 e recebida em 2018) no valor de R$ 30.362.798,82. 22. Cobertura de 
seguros: A Companhia, considerando a natureza de sua atividade, adota a política 
de contratar cobertura de seguros de acordo com as melhores práticas de mercado e 
com limites considerados pela Administração como adequados para cobrir eventuais 
sinistros. A seguir, demonstramos os principais ativos ou interesses cobertos e seus 
respectivos montantes, vigentes em 31/12/2021 e 2020: Nota 1: O seguro de Respon-
sabilidade Civil Geral é compartilhado entre Pecém I (EDP) e Pecém II (Eneva S.A.). 
Nota 2: O seguro de Risco Operacional e Responsabilidade Civil dos Administradores 
(D&O) é contratado pela Eneva S.A. e se estende à todas as SPE´s. Sendo assim, o 
limite máximo de indenização é destinado à todas as companhias, e não somente 
para Pecém II. 2021 2020
Riscos Operacionais USD 300.000 USD 500.000
Responsabilidade civil BRL 250.000 BRL 250.000
23. Eventos subsequentes: Aprovação e pagamento de dividentos: Em 11/02/2022, 
foi deliberado a distribuição e pagamento de dividendos intermediários no valor 
total de R$47.002 mil, calculados com base no balanço patrimonial levantado em 
30/09/2021, especificamente para esse fim.
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstracões financeiras
Aos Administradores e Acionistas da Pecém II Geração de Energia S.A. Rio de Janeiro 
- RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Pecém II Geração de 
Energia S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2021 e 
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis 
significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstra-
ções financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Pecém II Geração de Energia S.A. 
em 31/12/2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo Interna-
cional Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstra-
ções financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumpri-
mos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredita-
mos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Responsabilidades da administração pelas demonstrações finan-
ceiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo 
Internacional Accounting Standards Board (IASB) e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações finan-
ceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e 
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceti-
cismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos 
os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente 
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria 
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropria-
dos às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políti-
cas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos 
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia . Se concluirmos que existe incerteza rele-
vante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das de-
monstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências signifi-
cativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de 
Janeiro, 26/04/2022. KPMG Auditores Independentes Ltda. - CRC SP-014428/O-6 
F-RJ, Hugo Hermes Blezer - Contador CRC RJ-109093/O-5.
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Hapvida Participações e Investimentos S.A.
CNPJ 05.197.443/0001-38 - NIRE 233.000.392.71

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de Abril de 2022
Data, Horário e Local: em 18 de abril de 2022, às 18h00, na sede social da Hapvida Participações e Investimentos 
S.A., localizada no município de Fortaleza, estado do Ceará, na Avenida Heráclito Graça, nº 406, Centro, CEP 60140-
060 (“Companhia”). Convocação e Presença: realizada a convocação prévia, em conformidade com os termos do 
estatuto social da Companhia. Presentes conselheiros representando a maioria dos membros do conselho de 
administração da Companhia. Composição da Mesa: Sr. Cândido Pinheiro Koren de Lima, na qualidade de 
presidente, e Sr. Rafael Sobral Melo, na qualidade de secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (I) a aprovação dos 
termos e condições da 3.ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 
série única, da Companhia (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente) as quais serão objeto de oferta pública de 
distribuição com esforços restritos de distribuição, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, da 
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.° 476, de 16 de janeiro de 2009 (“Instrução CVM 476”) e das demais 
disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta Restrita”); (II) a celebração, pela Companhia, de todos e 
quaisquer instrumentos necessários à Emissão e à Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando, aos seguintes 
contratos: (a) o “Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, 
da Hapvida Participações e Investimentos S.A.” a ser celebrado entre a Companhia, a Pentágono S.A. Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário, representando os interesses da comunhão dos 
titulares das Debêntures (“Agente Fiduciário” e “Debenturistas”, respectivamente) e a Ultra Som Serviços Médicos 
S.A., na qualidade de Fiadora (“Fiadora” e “Escritura de Emissão”, respectivamente); e (b) o “Contrato de 
Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, sob o Regime de Garantia 
Firme de Colocação, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, 
da Terceira Emissão da Hapvida Participações e Investimentos S.A” a ser celebrado entre a Companhia, a Fiadora 
e as instituições financeiras que coordenarão a Oferta Restrita (“Coordenadores” e “Contrato de Distribuição”, 
respectivamente); (III) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todo e qualquer ato e assinar todo e 
qualquer documento necessário à implementação e à realização da Emissão e da Oferta Restrita, bem como à 
formalização das matérias tratadas nos itens (I) e (II) acima, inclusive, mas não se limitando a (a) discussão, 
negociação e definição dos termos e condições das Debêntures, bem como todos os demais documentos e eventuais 
aditamentos no âmbito da Emissão e da Oferta Restrita; (b) contratação dos Coordenadores, mediante a celebração 
do Contrato de Distribuição; e (c) contratação dos prestadores de serviços da Emissão, incluindo, mas não se 
limitando, ao banco liquidante e escriturador, Agente Fiduciário, assessores legais, agência de classificação de risco 
(rating), B3 (conforme abaixo definido) e demais instituições que, eventualmente, sejam necessárias para a 
realização da Emissão (em conjunto, “Prestadores de Serviço”); e (IV) a ratificação de todos os atos já praticados 
pela administração da Companhia para a consecução da Emissão e da Oferta Restrita. Deliberações: Após análise 
e discussão da ordem do dia, os membros do conselho de administração presentes deliberaram, por unanimidade 
de votos e sem quaisquer ressalvas: (I) A realização da Emissão, da Oferta Restrita e a celebração pela Companhia, 
na qualidade de emissora, da Escritura de Emissão, com as seguintes características e condições principais, as quais 
serão detalhadas e reguladas no âmbito da Escritura de Emissão: (a) Número da Emissão: A Emissão representa 
a 3.ª emissão de debêntures da Companhia; (b) Número de Séries: A Emissão será realizada em série única; (c) 
Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$ 2.000.000.000,00 na Data de Emissão (conforme 
abaixo definido); (d) Procedimento de Bookbuilding: Os Coordenadores organizarão o procedimento de coleta de 
intenções de investimento dos potenciais investidores nas Debêntures, sem recebimento de reservas, sem lotes 
mínimos ou máximos, observado o disposto no artigo 3.º da Instrução CVM 476, para definição da taxa de 
Remuneração (conforme definido abaixo) aplicável (“Procedimento de Bookbuilding”); (e) Quantidade de 
Debêntures: Serão emitidas 2.000.000 Debêntures; (f) Destinação de Recursos: Os recursos líquidos captados 
por meio da presente Emissão serão utilizados pela Companhia para aumento de capital da Notre Dame Intermédica 
Participações S.A. com o objetivo de pré-pagamento de determinadas dívidas já contraídas por esta e suas 
controladas, bem como poderão ser utilizados para operações de fusão e aquisição e reforço de caixa; (g) Colocação: 
As Debêntures serão objeto da Oferta Restrita, a qual será realizada em regime de garantia firme com relação à 
totalidade das Debêntures, com intermédio dos Coordenadores, responsáveis pela colocação das Debêntures, 
conforme os termos e condições do Contrato de Distribuição; (h) Data de Emissão: Para todos os efeitos legais, a 
data de emissão das Debêntures será 10 de maio de 2022 (“Data de Emissão”); (i) Prazo de Vigência e Data de 
Vencimento: As Debêntures terão vencimento em 10 de maio de 2029 (“Data de Vencimento”), ressalvadas as 
hipóteses de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, de resgate antecipado total 
decorrente de Oferta de Resgate Antecipado Facultativo (conforme abaixo definido) e Resgate Antecipado 
Facultativo (conforme abaixo definido), nos termos da Escritura de Emissão; (j) Valor Nominal Unitário: O valor 
nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”), e não será 
objeto de atualização monetária ou correção por qualquer índice; (k) Espécie: As Debêntures serão da espécie 
quirografária, sem garantia ou preferência, nos termos do artigo 58 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 
das Sociedades por Ações”), observada a Fiança (conforme definido abaixo) a ser prevista na Escritura de Emissão; 
(l) Forma e Conversibilidade: As Debêntures serão da forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautela ou 
de certificados, não conversíveis em ações de emissão da Companhia; (m) Prazo e Forma de Integralização: As 
Debêntures serão integralizadas à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, por meio dos 
procedimentos adotados pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3” e “Data de Integralização”, 
respectivamente). As Debêntures serão integralizadas na primeira Data de Integralização pelo seu Valor Nominal 
Unitário. Caso não ocorra a subscrição e a integralização da totalidade das Debêntures na primeira Data de 
Integralização por motivos operacionais, o preço de subscrição das Debêntures não integralizadas na primeira Data 
de Integralização será o Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculados pro rata temporis desde a 
primeira Data de Integralização até a data de sua efetiva integralização, utilizando-se, para tanto, 8 (oito) casas 
decimais, sem arredondamentos, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3. As Debêntures poderão 
ser subscritas com ágio ou deságio em relação ao Valor Nominal Unitário das Debêntures, a exclusivo critério dos 
Coordenadores, desde que referido ágio ou deságio seja aplicado à totalidade das Debêntures; (n) Comprovação 
da Titularidade: A Companhia não emitirá certificados de Debêntures. Para todos os fins de direito, a titularidade 
das Debêntures será comprovada pelo extrato de conta de depósito emitido pelo escriturador no qual serão inscritos 
os nomes dos respectivos Debenturistas. Adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiadas 
eletronicamente na B3, será reconhecido como comprovante de titularidade das Debêntures o extrato expedido pela 
B3, em nome do respectivo Debenturista; (o) Depósito para Distribuição, Negociação, Custódia Eletrônica e 
Liquidação: As Debêntures serão depositadas para: (i) distribuição pública no mercado primário por meio do MDA 
- Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada 
financeiramente por meio da B3; e (ii) negociação, no mercado secundário, por meio do CETIP 21 - Títulos e Valores 
Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as 
Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; (p) Amortização Programada: Sem prejuízo das hipóteses de 
Resgate Antecipado Facultativo, de resgate antecipado total decorrente de Oferta de Resgate Antecipado Facultativo 
ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, o saldo 
do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em duas parcelas anuais (cada uma delas uma “Data de 
Amortização Programada”), nas datas e percentuais indicados na tabela a ser prevista na Escritura de Emissão, 
sendo sempre no dia 10 de maio de cada ano e a última parcela paga na Data de Vencimento, momento em que a 
totalidade do saldo do Valor Nominal Unitário, da Remuneração e de quaisquer outros valores devidos pela 
Companhia aos Debenturistas, nos termos da Escritura de Emissão, deverão ser pagos pela Companhia, conforme 
cronograma a ser previsto na Escritura de Emissão; (q) Remuneração das Debêntures: Sobre o Valor Nominal 
Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios 
correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos 
Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas 
e divulgadas diariamente pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua página na 
Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de uma sobretaxa a ser definida de acordo 
com o Procedimento de Bookbuilding, e em todo caso limitada a 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos 
por cento) ao ano, base 252 Dias Úteis (“Remuneração”). A Remuneração será calculada de forma exponencial e 
cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização (inclusive), até a 
primeira Data de Pagamento da Remuneração (conforme definido abaixo) (exclusive), no caso do primeiro período 
de capitalização das Debêntures, e desde a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior (inclusive), 
até a próxima Data de Pagamento da Remuneração (exclusive), no caso dos demais períodos de capitalização das 
Debêntures, de acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão; (r) Pagamento da Remuneração: Sem 
prejuízo das hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo, de resgate antecipado total decorrente de Oferta de 
Resgate Antecipado Facultativo ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, a 
Remuneração das Debêntures será paga semestralmente, sempre no dia 10 dos meses de maio e novembro de cada 
ano, sendo o primeiro pagamento em 10 de novembro de 2022 e o último pagamento na Data de Vencimento (“Data 
de Pagamento da Remuneração”). Fará jus aos pagamentos o Debenturista titular de Debêntures ao final do Dia Útil 
anterior a cada Data de Pagamento da Remuneração prevista na Escritura de Emissão; (s) Repactuação 
Programada: As Debêntures não serão objeto de repactuação programada; (t) Aquisição Facultativa das 
Debêntures: A Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir as Debêntures, nos termos do artigo 55, parágrafo 
3.º, da Lei das Sociedades por Ações e observado o disposto na Instrução CVM nº 620, de 17 de março de 2020, 
condicionado ao aceite do respectivo Debenturista vendedor. As Debêntures objeto deste procedimento poderão, a 
exclusivo critério da Companhia: (i) ser canceladas; (ii) permanecer em tesouraria da Companhia; ou (iii) ser 
novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria, nos 
termos deste item, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração das demais Debêntures; 
(u) Resgate Antecipado Facultativo: A Companhia poderá optar por realizar o resgate antecipado facultativo 
integral das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo”), a seu exclusivo critério, na forma prevista na Escritura 
de Emissão, a qualquer momento, a partir do 36.º mês contado da Data de Emissão, ou seja, a partir de 10 de maio 
de 2025. O valor a ser pago pela Companhia aos Debenturistas a título de Resgate Antecipado Facultativo será 
equivalente ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração, 
calculada pro rata temporis sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, 
conforme o caso, desde a primeira Data de Integralização das Debêntures ou da última Data de Pagamento da 
Remuneração, conforme o caso, até a data de pagamento do Resgate Antecipado Facultativo, acrescido quaisquer 
outros valores eventualmente devidos pela Companhia aos Debenturistas nos termos da Escritura de Emissão e do 
Prêmio de Resgate Antecipado Facultativo (conforme definido abaixo) (“Valor do Resgate Antecipado Facultativo”). 
A Companhia ficará obrigada a pagar aos Debenturistas um prêmio equivalente a 0,30% ao ano, pro rata temporis, 
base 252 Dias Úteis sobre o valor resgatado, considerando a quantidade de Dias Úteis a transcorrer entre a data de 
pagamento do Resgate Antecipado Facultativo (inclusive) e a Data de Vencimento (exclusive), de acordo com a 
metodologia de cálculo a ser prevista na Escritura de Emissão (“Prêmio de Resgate Antecipado Facultativo”); (v) 
Oferta de Resgate Antecipado Facultativo: A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer 
tempo, oferta de resgate antecipado das Debêntures, com o consequente cancelamento das Debêntures resgatadas, 
que será endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os 
Debenturistas para aceitar o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, de acordo com os termos e 
condições previstos na Escritura de Emissão (“Oferta de Resgate Antecipado Facultativo”). O valor a ser pago em 
relação a cada uma das Debêntures indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate 
Antecipado Facultativo corresponderá ao Valor Nominal Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures objeto do resgate, conforme o caso, acrescido (i) da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde 
a primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o 
caso, até a data do efetivo pagamento; e (ii) se for o caso, de prêmio de resgate antecipado a ser oferecido aos 
Debenturistas, a exclusivo critério da Companhia, que não poderá ser negativo, sendo certo que, caso a Oferta de 
Resgate Antecipado Facultativo seja realizada, ela deverá abranger todas as Debêntures cujos titulares aderirem à 
oferta; (w) Multa e Juros Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido pela 
Companhia aos Debenturistas nos termos da Escritura de Emissão, da Emissão e/ou da Oferta Restrita, 
adicionalmente ao pagamento da Remuneração, calculada da data do inadimplemento até a data do efetivo 
pagamento, sobre todos e quaisquer valores em atraso, incidirão, independentemente de aviso, notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial, (i) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis 
desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa moratória de natureza não compensatória 
de 2% (dois por cento) (“Encargos Moratórios”); (x) Local de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus as 
Debêntures serão efetuados pela Companhia utilizando-se, conforme o caso: (i) os procedimentos adotados pela 
B3, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; ou (ii) os procedimentos adotados pelo escriturador, 
para as Debêntures que eventualmente não estejam custodiadas eletronicamente na B3, ou, conforme o caso, pela 
instituição financeira contratada para este fim, ou ainda na sede da Companhia, se for o caso; (y) Vencimento 
Antecipado: As Debêntures e todas as obrigações constantes da Escritura de Emissão serão consideradas 
antecipadamente vencidas, de forma automática ou não, nas hipóteses de vencimento antecipado substancialmente 
similares àquelas aprovadas pela Companhia em reunião do conselho de administração realizada em 7 de outubro 
de 2021, registrada perante a Junta Comercial do Estado do Ceará em 15 de outubro de 2021 sob o nº 5658960, bem 
como (i) inadimplemento de qualquer obrigação financeira, pela Companhia e/ou pela Fiadora e/ou por quaisquer 
de suas controladas (ainda que na condição de garantidoras) oriundas de dívidas com instituições financeiras e/ou 
operações de mercado de capitais, local ou internacional (que não a presente Emissão); e (ii) descumprimento, pela 
Companhia, por 3 (três) trimestres consecutivos ou alternados apurados durante a vigência das Debêntures, do 
índice financeiro a ser descrito na Escritura de Emissão, a ser apurado pela Companhia e acompanhado pelo Agente 
Fiduciário, conforme regras contábeis vigentes na Data de Integralização, trimestralmente, tendo por base as 
informações trimestrais e as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, a partir, inclusive, das 
informações financeiras consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2022, sendo 
certo que os prazos de cura, limites e/ou valores mínimos (thresholds), especificações e exceções em relação a tais 
eventos serão negociados e definidos pela Diretoria da Companhia e previstos na Escritura de Emissão; (z) Fiança: 
O fiel, pontual e integral cumprimento (i) da obrigação de pagamento de todos os direitos de crédito decorrentes das 
Debêntures, com valor total principal de R$2.000.000.000,00, acrescido da Remuneração, conforme previsto na 
Escritura de Emissão, bem como todos e quaisquer outros encargos devidos por força da Escritura de Emissão, 
incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais como Encargos Moratórios, multas, penalidades, indenizações, 
despesas, custas, honorários e demais encargos contratuais e legais previstos e relacionados às Debêntures, bem 
como (ii) de quaisquer outras obrigações, pecuniárias ou não, bem como declarações e garantias da Companhia e 
da Fiadora nos termos da Escritura de Emissão (“Obrigações Garantidas”), será garantido por fiança da Fiadora. A 
Fiadora assumirá, na Escritura de Emissão, como fiadora e principal pagadora, em caráter irrevogável, irretratável, 
incondicional e sem qualquer benefício de ordem, de todas as Obrigações Garantidas oriundas das Debêntures, bem 
como de todas as obrigações de pagamento da Companhia na Escritura de Emissão (“Fiança”). A Fiança deverá ser 
honrada, fora do âmbito da B3, impreterivelmente, até o 5.º (quinto) Dia Útil após o inadimplemento das Obrigações 
Garantidas oriundas das Debêntures, mediante notificação enviada pelo Agente Fiduciário por e-mail à Fiadora, no 
endereço a ser indicado na Escritura de Emissão. Em decorrência da Fiança, a Fiadora responderá pelo pagamento 
das Debêntures de responsabilidade da Companhia, nos seus vencimentos, responsabilizando-se pelo pagamento 
do principal, dos juros remuneratórios e demais juros e encargos moratórios imputáveis à Companhia, renunciando 
expressamente aos direitos e prerrogativas que lhe conferem os artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 824, 
827, 830, 834, 835, 837, 838, 839 e 844 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e nos artigos 130, 131, 794, caput, 
da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015; e (aa) Demais Condições: Todas as demais condições e regras 
específicas relacionadas à Emissão das Debêntures seguem tratadas na Escritura de Emissão. (II) A celebração, 
pela Companhia, de todos e quaisquer instrumentos necessários à realização da Emissão, e da Oferta Restrita, 
incluindo, mas não se limitando, aos seguintes instrumentos: (a) a Escritura de Emissão (incluindo o aditamento à 
Escritura de Emissão para ratificar o resultado do Procedimento de Bookbuilding); e (b) o Contrato de Distribuição; 
(III) A autorização à Diretoria da Companhia para praticar todo e qualquer ato e assinar todo e qualquer documento 
necessário à implementação e à realização da Emissão e da Oferta Restrita, bem como à formalização das matérias 
tratadas nos itens (I) e (II) acima, inclusive, mas não se limitando a (a) discussão, negociação e definição dos termos 
e condições das Debêntures, bem como de todos os demais documentos e eventuais aditamentos no âmbito da 
Emissão e da Oferta Restrita; (b) contratação dos Coordenadores, mediante a celebração do Contrato de Distribuição; 
e (c) contratação dos Prestadores de Serviços necessários à implementação da Emissão e da Oferta Restrita; (IV) 
A ratificação de todos os atos já praticados pela administração da Companhia para a consecução da Emissão e da 
Oferta Restrita. Encerramento: Foi lavrada a presente ata, que, depois de lida e aprovada na forma do estatuto social 
da Companhia, foi assinada pelos membros do conselho de administração presentes. Assinaturas: Mesa: Cândido 
Pinheiro Koren de Lima (presidente); Rafael Sobral Melo (secretário). Conselheiros Presentes: Cândido Pinheiro 
Koren de Lima, Cândido Pinheiro Koren de Lima Junior, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Irlau Machado Filho, Jorge 
Fontoura Pinheiro Koren de Lima, Lício Tavares Ângelo Cintra, Márcio Luiz Simões Utsch e Plínio Villares Musetti. 
Conselheiro Ausente: Christopher Riley Gordon. Fortaleza, estado do Ceará, 18 de abril de 2022. A presente ata é 
cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: Cândido Pinheiro Koren de Lima - Presidente. Rafael Sobral Melo 
- Secretário.  Arquivamento: Ata arquivada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o nº 5788722 em 26/04/2022. 
Atos interessados, poderão consultar a cópia de inteiro teor no jornal digital.

GG na área! Um dos maio-
res nomes do pop nacional, 
Gloria Groove se apresenta 
no próximo dia 14 de maio no 
Centro de Eventos do Ceará. 
Pela primeira vez em Fortale-
za, a cantora traz os sucessos 
do álbum “Lady Leste” e no-
vidades em uma apresentação 
exclusiva na capital. O espetá-
culo promete muita agitação 
com um setlist cheio de hits, 
como “Leilão”, “A Queda”, 
“Bonekinha” e “Vermelho”, 
além de outras faixas que 
marcaram a carreira.

O evento ainda conta com 
apresentações de DJs locais 
e nacionais, dentre eles Pa-
ranoia Viva (SP), DJ Feeling 
(SP), Only Fuego (MA), o 

coletivo “Tome Batom Ver-
melho” e Thigas, Zito Maia, 
Henrique Viana e Dannilo Bi-
biano, do Ceará.

Os ingressos já estão à ven-
da online nas plataformas Efo-
lia. Os preços variam de acor-
do com setor escolhido (pista, 
frontstage, camarote e lounge 
open bar) e lote disponível 
no momento. O show “Lady 
Leste” tem realização da Re-
nato Ronner Entretenimento e 
Gandaia Produções.

Sobre Gloria Groove
Daniel Garcia, canta e atua 

desde pequeno. Porém, so-
mente em 2016, Daniel assi-
nou sua carreira musical com 
a drag queen GLORIA GROO-

VE. De forma meteórica, Glo-
ria já emplacou dezenas de hits 
virais como “Dona”, “Império” 
e “Muleke Brasileiro”, singles 
responsáveis pelo seu ponta 
pé inicial o álbum “O Proce-
der” de 2017, logo depois veio 
“Bumbum de Ouro”, “Arras-
ta”, “Apaga a Luz”, “Provocar”, 
“Coisa Boa” e “YoYo” com Iza. 
Em 2019 e 2020 lançou os EPs 
“ALEGORIA” e “Affair” com 
os hits “MIL GRAU”, “SEDA-
NAPO”, “A Tua Voz” e “Radar”. 
Em 2020 ainda lançou o smash 
“Deve ser horrível dormir sem 
mim”, em parceria com Manu 
Gavassi, que alcançou ótimos 
números nos charts do Brasil.

Mas foi em 2021 que a GG 
vestiu a camisa do álbum 

LADY LESTE e explodiu no 
Brasil inteiro com “BONEKI-
NHA”, “A QUEDA” “LEILÃO” 
e “VERMELHO”. No mesmo 
ano, foi a campeã do reality 
show “Super Dança dos Famo-
sos” na TV Globo. Neste ano, 
foi um dos maiores destaques 
na edição brasileira do festival 
“LOLLAPALOOZA”.

GLORIA GROOVE GLORIA GROOVE 
CHEGA A FORTALEZA CHEGA A FORTALEZA 
EM SHOW EXCLUSIVOEM SHOW EXCLUSIVO

O evento ainda conta com apresentações de DJs locais e nacionais

Escola de Gastronomia Social oferta 140 vagas 
gratuitas em cursos profissionalizantes presenciais

A Escola de Gastronomia 
Social Ivens Dias Branco 
(EGSIDB), equipamento da 
Secretaria de Cultura do Ce-
ará gerido pelo Instituto Dra-
gão do Mar, realiza inscrições 
para o processo seletivo dos 
cursos profissionalizantes de 
Cozinha Básica, Panificação 
e Confeitaria, de 3 a 10 de 
maio no site da Escola (gas-
tronomiasocial.org.br). No 
total, são 140 vagas distribu-
ídas entre os três cursos nos 
turnos manhã e tarde. Todos 
os cursos são gratuitos, pre-
senciais e têm carga horária 
de 260h. “Esses cursos geram 
oportunidades para jovens 
iniciarem uma nova carreira 
no setor de alimentação com 
conhecimentos que vão além 
das técnicas de cozinha. As 
formações contam também 
com conteúdos que envolvem 
a cultura alimentar do Ceará e 
a valorização dos nossos ingre-
dientes e modos de cozinhar”, 
explica Selene Penaforte, supe-
rintendente da EGSIDB.

O público preferencial da 
formação é composto por jo-

vens entre 18 e 29 anos, inse-
ridos em ações afirmativas ou 
em situação de vulnerabilida-
de social. Para participar da 
seleção, os candidatos devem 
ter a partir de 18 anos, Ensi-
no Fundamental completo e 
disponibilidade por quatro 
meses, de segunda-feira a 
sexta-feira no turno escolhi-
do (manhã ou tarde). Após a 
inscrição no site, o processo 
seletivo será seguido de ava-
liação do perfil dos candida-
tos e entrevista presencial. As 
aulas terão início no dia 1º de 
junho. Todas as informações 
sobre o processo seletivo es-
tão disponíveis no edital pu-
blicado em https://gastrono-
miasocial.org.br/

Sobre a Escola
Equipamento da Secreta-

ria da Cultura do Ceará (Se-
cult), a Escola de Gastrono-
mia Social Ivens Dias Branco 
(EGSIDB) é gerida pelo Insti-
tuto Dragão do Mar (IDM) e 
faz parte do Cultura em Rede, 
programa da Secult Ceará 
que integra ações e políticas 

culturais na sua rede de equi-
pamentos públicos. O centro 
de formação, inaugurado em 
2018 no bairro Cais do Porto 
(Fortaleza), é um espaço for-
mativo que associa ensino, 
pesquisa e compromisso so-
cial, reconhecendo a riqueza 
da forma de se alimentar do 
cearense, os diversos tipos de 
saberes, a cadeia de produ-
ção, promovendo a inovação 
de produtos, incentivando o 
empreendedorismo social, 
qualificando para o mercado 
de trabalho e contribuindo 
para o combate à fome, por 
meio de cursos gratuitos de 
longa e curta duração, que 
acontecem na sede da Escola 
e no interior do Ceará. 

Serviço
Inscrições para o processo 

seletivo dos Cursos Profissio-
nalizantes 2022.1 - De 3 a 10 
de maio  no site https://gas-
tronomiasocial.org.br/

Mais informações: (85) 
99972 5507 | (85) 3263 4596 
ou coordenacaopedagogica.
gastronomiasocial@idm.org.

br |  instagram.com/escola-
gastronomiasocial.

Link direto para o edital: 
https://drive.google.com/
file/d/1Z2fKLTNZQCGKjYh
iwKlnLyoZoCVNsBjE/view

Escola de Gastronomia 
Social Ivens Dias Branco: 
Rua Manuel Dias Branco, 80 
– Mucuripe, Fortaleza-CE.

Cronograma – Processo 
seletivo – Cursos Profissio-
nalizantes 2022.1

3 a 10 de maio – Período 
de inscrição para o processo 
seletivo;

16 de maio – Divulgação 
do resultado da 1ª fase;

18 de maio – Início das 
entrevistas presenciais na Es-
cola de Gastronomia Social 
Ivens Dias Branco;

24 de maio – Resultado do 
Processo Seletivo no site www.
gastronomiasocial.org.br

25 a 27 de maio – Matrícu-
la dos alunos selecionados na 
secretaria da Escola de Gas-
tronomia Social Ivens Dias 
Branco

1º de junho – Início das 
aulas

  
Gloria Groove em Fortaleza
Data: 14 de maio  
Local: Centro de Eventos
Horário do show: 22h
Ponto de vendas: Efolia

FOTO DIVULGAÇÃO

Com clássicos do rock e 
pop, Turatti libera playlists 
nas plataformas digitais

Destaque por apresentar 
um cardápio variado e com 
diferentes rótulos artesanais, 
a Cervejaria Turatti lançou 
três playlists oficiais de mú-
sicas tocadas no espaço e nas 
plataformas digitais. As novi-
dades contam com grandes 
clássicos do rock e pop, anos 
80 /90 e versões acústicas , le-
vando um pouco do ambien-
te que a cervejaria propor-

ciona nas três unidades. No 
repertório da playlist, os ou-
vintes podem curtir sucessos 
de bandas como Pearl Jam, 
Deep Purple, Dire Straits, 
Coldplay, Foo Fighters, Guns 
N’ Roses, entre outros. As no-
vidades podem ser conferidas 
no Spotify, através do link ht-
tps://open.spotify.com/playlis
t/5bZNBWdVlvuc0DKuWtcf
oh?si=9706f14ed9c54399.
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