
 

Eneva registra lucro de R$ 363 milhões com aumento da 

produção de gás e energia no 3T21 

Valor foi 553% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado; EBITDA 

alcançou R$ 573 mi 

A Eneva, empresa integrada de energia, que atua da exploração e produção (E&P) do gás 

natural até o fornecimento de soluções de energia, registrou crescimento da produção de 

gás e da geração de energia elétrica, o que alavancou os resultados da empresa no 

terceiro trimestre de 2021. O lucro líquido subiu 553% na comparação com igual período 

de 2020, atingindo R$ 363 milhões. O EBITDA ajustado, por sua vez, alcançou R$ 573 

milhões de julho a setembro, uma alta de 99% frente ao terceiro trimestre do ano 

passado. 

Os bons números refletem a retomada do consumo de energia e o maior despacho das 

termelétricas da Eneva diante do cenário de restrição hídrica, que demandou maior 

acionamento das térmicas.  

“Geramos energia na base durante todo o trimestre para garantir estabilidade e 

segurança ao sistema, por meio de uma energia firme que ajudou a assegurar o 

suprimento para o país. Esse cenário trouxe um resultado muito forte para a nossa 

companhia no terceiro trimestre e as perspectivas são melhores para frente, pois vamos 

ter a entrada em operação do nosso projeto integrado Azulão-Jaguatirica que vai 

contribuir para o quarto trimestre." ressaltou Marcelo Habibe, CFO da Eneva. 

Mais eficientes e com custo mais baixo, as termelétricas da Eneva operaram de modo 

contínuo durante todo o terceiro trimestre, impulsionando os indicadores financeiros 

da companhia.  

“No atual contexto de baixa hidrologia e incremento de carga, o Operador Nacional do 

Sistema Elétrico (ONS) conteve a geração hidrelétrica para preservar o nível dos 

reservatórios. Com isso, o despacho de fontes termelétricas atingiu os maiores níveis de 

geração históricos no terceiro trimestre, sendo responsável por cerca de 30% da geração 

total de energia no período”, explicou Habibe. 

Diante desse cenário, todas as usinas da Eneva permaneceram na chamada ordem de 

mérito de despacho durante o terceiro trimestre.  

Aumento da produção de gás  

A produção de gás aumentou em 260% no terceiro trimestre em comparação ao mesmo 

período de 2020, em resposta ao maior despacho das usinas a gás. Apesar do maior 

consumo de gás, conseguiu fechar o período de julho a setembro com um volume de 



reservas 2P de gás na Bacia do Parnaíba superior em 1 bilhão de m³ frente ao mesmo 

período de 2020. Já as reservas 2P totais, incluindo as Campo de Azulão (Bacia do 

Amazonas), atingiram 30,8 bilhões de m³, como resultado das incorporações de novas 

reservas nas duas bacias no trimestre. 

Em agosto de 2021, a Eneva divulgou um relatório extraordinário de certificação de 

reservas e recursos contingentes referente a 30 de junho de 2021. Neste novo relatório, 

elaborado pela auditoria independente GCA, foi incorporado 0,5 bilhão de m³ às 

reservas do Campo de Azulão, após a inclusão das informações do bloco AM-T-85. Com 

isso, o volume de reservas totais 2P do Campo totalizou 6,3 bilhões de m³. O relatório 

apresentou também os recursos contingentes totais nas Bacias do Amazonas e do 

Solimões.  

No contexto operacional favorável, a companhia encerrou o terceiro trimestre com a 

posição de caixa e equivalentes de R$ 2 bilhões, período no qual os investimentos 

totalizaram R$ 499 milhões. 53% dos investimentos foram destinados às construções da 

UTE Parnaíba V (Maranhão) e Azulão-Jaguatirica (Amazonas e Roraima), além de 19% 

destinados ao desenvolvimento deo Campo Gavião Preto (Maranhão).   

 

Sobre a Eneva: 

A Eneva é maior operadora privada de gás natural do Brasil e uma empresa integrada de energia, 

que atua da exploração e produção (E&P) do gás natural até o fornecimento de soluções de 

energia. A companhia possui ativos de E&P nos estados do Amazonas e Maranhão. Atualmente, 

opera 10 campos de gás natural nas Bacias do Parnaíba (MA) e Amazonas (AM). Adicionalmente, 

possui nestas regiões uma área total sob concessão superior a 60 mil km². Com um parque de 

geração termelétrica com 2,8 GW de capacidade instalada, a Eneva produz energia segura e 

competitiva para o sistema elétrico brasileiro. Seus ativos de geração estão localizados nos 

estados do Maranhão (Complexo Parnaíba e Itaqui), Ceará (Pecém II) e Roraima (Jaguatirica II). 

Pioneira por natureza, a Eneva desenvolveu um modelo de negócio inédito no Brasil: o 

Reservoir-to-Wire (R2W), que consiste na geração térmica integrada aos campos produtores de 

gás natural. Com isso, a companhia desempenha um papel importante na transição da matriz 

energética brasileira, oferecendo energia a partir de um combustível flexível, econômico e 

eficiente. Listada no Novo Mercado da B3 (Bolsa de Valores brasileira) desde 2007, a empresa 

integra o Ibovespa, entre outros índices da Bolsa. A Eneva visa continuar crescendo de forma 

responsável, oferecendo soluções de energia confiáveis e acessíveis para a sociedade.  

Eneva nas redes sociais 

 www.linkedin.com/company/eneva.  

Twitter, Instagram e Facebook: @enevabrasil  

www.eneva.com.br 
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