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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 
 
 
Aos 
Administradores e aos Acionistas da  
Geração Céu Azul S.A. 
Rio de Janeiro - RJ 
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras da Geração Céu Azul S.A. (“Companhia”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo 
naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
 
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras 
 
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Responsabilidade dos auditores independentes 
 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em 
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas 
requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com 
o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito 
dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados 
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, 
o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados 
nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos 
da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e 
a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação 
das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 
 
 
 
  
 
 

Centro Empresarial PB 370 
Praia de Botafogo, 370  
5º ao 8º andares - Botafogo 
22250-040 - Rio de Janeiro, RJ, Brasil 
 

Tel:  (5521) 3263-7000 
Fax: (5521) 3263-7003 
ey.com.br 
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Opinião sobre as demonstrações financeiras 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Geração Céu Azul S.A. em 31 de dezembro de 
2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
 
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior  
 
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, apresentados para fins de 
comparação, foram examinados por outros auditores independentes, cuja opinião contendo paragrafo de 
ênfase quanto à incertezas relacionadas a continuidade operacional da Companhia em decorrência da 
paralisação das obras foi emitida em 27 de março de 2015. Conforme mencionado na Nota 1, em 20 de 
novembro de 2015 já de posse das devidas autorizações ambientais, foram retomadas as atividades de 
implantação do empreendimento. 
 
 
 
Rio de Janeiro (RJ), 31 de março de 2016 
 
 
 
ERNST & YOUNG 
Auditores Independentes S.S. 
CRC-2SP015199/F-6 
 
 
 
Shirley Nara S. Silva  
Contadora CRC-1BA022650/O-0 
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Bala Notas  2015 2014 
      
Ativo     
Circulante     

Caixa e equivalentes de caixa 3  29.522 90.549 
Impostos e contribuições a recuperar 4  4.640 1.385 
Outros ativos circulantes   132 85 

Total do circulante   34.294 92.019 
      
Não circulante     

Títulos e valores mobiliários   56 1.501 
Depósitos judiciais 5  11.587 11.862 
Imobilizado  6  667.694 574.696 
Intangível 9  23.310 - 
Outros ativos não circulantes   9 - 

Total do não circulante   702.656 588.059 
      
      
Total do ativo   736.950 680.078 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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 Notas  2015 2014 
      
Passivo     

Circulante     
Fornecedores 7  5.392 15.843 
Empréstimos e financiamentos 8  210.032 245.488 
Concessão do serviço público (Uso do Bem Público) 9  843 - 
Outros passivos circulantes   1.928 1.661 

Total do circulante   218.196 262.992 
      
Não circulante     

Provisões 10  9.410 8.058 
Concessão do serviço público (Uso do Bem Público) 9  22.468 - 
Outros passivos não circulantes   38 3 

Total do não circulante   31.916 8.061 
      
Patrimônio líquido 11    

Capital social    480.210 409.210 
Reservas de lucros   6.629 - 
Prejuízos acumulados   - (185) 

Total do patrimônio líquido   486.839 409.025 
      
Total do passivo e do patrimônio líquido   736.950 680.078 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstração de resultado mensal e acumulado - r$ mil Notas  2015 2014 
     
Despesas gerais e administrativas 12  (1.025) (577) 
     
Prejuízo  operacional    (1.025) (577) 
     
Receitas financeiras 13  11.706 936 
Despesas financeiras 13  (335) (383) 
     
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social   10.346 (24) 
     
Imposto de renda e contribuição social   (3.534) - 

Corrente   (3.534) - 
     
 Lucro líquido (prejuízo) do exercício    6.812 (24) 
     
Lucro (prejuízo) por ação      
do capital - R$   0,014 (0,000) 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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   Reserva de Lucros  

 
Capital 
social 

Reserva 
legal 

 
Reserva 

de retenção de 
lucros 

Reserva 
especial de 

dividendos a 
distribuir 

Lucros 
(prejuízos) 

acumulados Total 
        
Saldos em 31 de dezembro de 2013 279.713 - - - (161) 279.552 

        
Aumento de capital 129.497 - - - - 129.497 
Prejuízo do exercício - - - - (24) (24) 
        

Saldos em 31 de dezembro de 2014 409.210 - - - (185) 409.025 
    - -   
Aumento de capital 71.000 - - - - 71.000 
Lucro líquido do exercício  - - - - 6.812 6.812 
Destinações      - 

Reserva legal - 331 - - (331) - 
Reserva especial de dividendos a 

distribuir - - - 1.573 (1.573) - 
Reserva de retenção de lucros - - 4.723  (4.723) - 

        
Saldos em 31 de dezembro de 2015 480.210 331 4.723 1.573 - 486.839 
 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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 2015 2014 
Fluxo de caixa operacional   

Lucro (prejuízo) do exercício (antes dos impostos)    10.346 (24) 
   
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) ao caixa oriundo das atividades operacionais   

Encargos de dívidas e atualizações monetárias e cambiais 79.370 - 
Provisão (reversão) para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas (326) - 

 79.044  
(Aumento) redução dos ativos operacionais   

IR e CSLL a recuperar (5.372) (1.150) 
Depósitos judiciais 275 2.413 
Outros ativos (56) (73) 

 (5.153) 1.190 
Aumento (redução) dos passivos operacionais   

Fornecedores (10.451) 12.992 
Encargos de dívidas e Swap pagos (11.579) (12.363) 
Outros passivos (1.113) 859 

 (23.143) 1.488 
Caixa oriundo das (aplicado nas) atividades operacionais (31.904) 2.654 
   
Atividades de investimento   

Alienação de bens do ativo permanente - 11.818 
Aquisição de imobilizado (92.998) (393.025) 
Aquisição de intangível (23.310)  
Aplicação (resgate) em títulos e valores mobiliários 1.445 (1.288) 

Utilização de caixa em atividades de investimento (114.863) (282.495) 
   
Atividades de financiamento   

Aumento( redução) de Capital 71.000 129.497 
Captação de empréstimos e financiamentos 191.000 460.000 
Amortização do principal de empréstimos, financiamentos (269.258) (220.000) 

Utilização de caixa em atividades de financiamento (7.258) 369.497 
Aumento (redução) no caixa e equivalente de caixa (61.027) 89.656 

   
Caixa e equivalentes no início do exercício 90.549 893 
Caixa e equivalentes no final do exercício 29.522 90.549 
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa (61.027) 89.656 

   
Transações que não envolveram caixa - (19.337) 
Aumento de capital com reserva legal - (239.82) 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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1. Informações gerais 

 
A Geração Céu Azul S.A. (“Geração Céu Azul” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, 
controlada integralmente pela Neoenergia S.A., com sede no Rio de Janeiro que tem como objeto  a 
construção e operação da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu (UHE Baixo Iguaçu), um empreendimento 
localizado no Rio Iguaçu, no estado do Paraná. A energia será produzida por meio de três unidades 
geradoras, totalizando uma capacidade instalada de 350 MW e energia assegurada de 172,8 MW médios. 
 
A UHE Baixo Iguaçu  está regulada conforme contrato de concessão de uso do bem público nº 02/2012 que 
tem prazo de 35 (trinta e cinco) anos contados da data da assinatura do mesmo.  
 
Em 27 de agosto de 2013, a Geração Céu Azul e a COPEL Geração e Transmissão constituíram o Consórcio 
Empreendedor Baixo Iguaçu, em conformidade com os artigos 278 e 279 da Lei nº 6.404/76, e tem como 
objetivo a implementação, operação, manutenção e exploração comercial do Empreendimento e vigorará pelo 
prazo do Contrato de Concessão e suas eventuais prorrogações, sendo a Companhia, representando 70% 
do consórcio, designada como líder e então responsável pela representação do mesmo e dos consorciados 
junto a ANEEL, a COPEL então ficando com a participação de 30%. 
 
As despesas que foram realizadas previamente à constituição do Consórcio serão ressarcidas pela COPEL, 
na proporção de sua participação (30%), em relação a todas as despesas incorridas pela Companhia, que 
tenham sido vinculadas ao projeto UHE Baixo Iguaçu. A Companhia aguarda finalização de Due Diligence 
contratada pela COPEL para validação do restante dos valores a serem ressarcidos.  
 
Mediante a assinatura do Contrato de Concessão em 20 de agosto de 2012, ocasião em que foi estabelecido 
um cronograma de implantação da usina prevendo o início das obras em 1 de fevereiro de 2013 e a operação 
comercial da 1ª unidade geradora em 24 de abril de 2016. Assim foi possível dar início aos procedimentos 
para implantação da usina e dar continuidade ao processo de transformação da DRDH em outorga de direito 
de uso de recursos hídricos.  Contudo, apesar de todos os esforços da Neoenergia durante os anos anteriores 
à assinatura do contrato no processo de outorga e Licenciamento Ambiental, mediante contatos semanais 
com os órgãos ambientais e reguladores (IAP, ICMBIO, ANA e ANEEL), somente em  junho de 2013, por 
meio da  Licença de Instalação número 17033 expedida pelo IAP deu-se início a obra em 30 de junho de 
2013. Em fevereiro de 2014, por meio da Resolução n.º 142, a ANA outorgou à Companhia o direito de uso 
de recursos hídricos com a finalidade de exploração do potencial de energia hidráulica referente ao 
aproveitamento Hidrelétrico Baixo Iguaçu, estes atrasos na obtenção da LI e Outorga ocasionaram atrasos 
no cronograma do contrato de concessão. 
 
Uma nova Ação Civil Pública foi proposta pelas ONGs Liga Ambiental e Centro de Estudos, Defesa e 
Educação Ambiental – CEDEA em face da Geração Céu Azul S.A, do Instituto Ambiental do Paraná – IAP, 
da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e da UNIÃO, com objetivo de suspender a obra da UHE 
Baixo Iguaçu enquanto não houver:  
 
(i) autorização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio para a Licença de 

Instalação nº 17033/2013;  
 
(ii) instalação de um sistema de transposição de peixes adequado na área da usina; e  
 
(iii) formalização de acordo coletivo sobre a proposta de indenização/reassentamento dos ribeirinhos 

atingidos. 



Geração Céu Azul S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras 
31 de dezembro de 2015 e 2014 
(Em milhares de reais) 
 

9 
 

 
Diante dos fatos ocorridos acima, a Companhia vem tomando as seguintes providencias para que a situação 
seja revertida: 
 
• Em 25.10.13, foi proposta nova Ação Civil Pública pela Liga Ambiental (processo nº 5005203-

77.2013.404.7007), em face da Geração Céu Azul, o IAP e a ANEEL, visando à suspensão dos efeitos 
da Licença de Instalação, alegando, dentro outros argumentos, a suposta necessidade de nova prévia 
anuência do ICMBio para emissão da LI.  Em 16.06.2014, em sessão de julgamento do recurso, a turma 
deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Liga Ambiental, decidindo que a Licença 
de Instalação de Baixo Iguaçu é ilegal pela falta de anuência do ICMBio para sua emissão. Tendo em 
vista decisão prolatada pelo TRF4, protocolizamos em 04.07.14, no IAP, pedido de aprovação de Plano 
de Paralisação para interrupção gradual das atividades de obras. 

 
• Em 15.07.2014, a Companhia  e o IAP protocolaram a Suspensão de Liminar proposta ao Presidente do 

STJ visando obter a suspensão do v. acórdão da 4ª Turma recursal do TRF4. Inicialmente, o pedido de 
efeito suspensivo requerido foi negado por decisão do Ministro Vice-Presidente do STJ. Em face desta 
decisão a Companhia apresentou Agravo Regimental e pedido de reconsideração.    

 
• Em razão do julgamento do agravo de instrumento, a Geração Céu Azul apresentou Embargos de 

Declaração, que foram julgados improcedentes no dia 07.10.2014. Atualmente estamos aguardando o 
julgamento do nosso Agravo Regimental e pedido de reconsideração que tramitam no STJ (Pedido de 
Suspensão de liminar).  

 
Em março de 2015, foi publicada decisão autorizando o reinício das obras. No entanto, o ICMBio impôs 
condicionantes adicionais ao Licenciamento Ambiental que impediram a retomada imediata das obras. Em 20 
de novembro de 2015 já de posse das devidas autorizações ambientais, foram retomadas as atividades de 
implantação do empreendimento, cujo estágio atual corresponde a um avanço físico de XX% e avanço 
financeiro de XX%. Segue em análise pela ANEEL o pedido de Excludente de Responsabilidade que visa 
recompor o prazo em que as obras estiveram paralisadas face aos eventos alheios à gestão do 
empreendedor, tais como: (i) atraso na obtenção da Licença de Instalação (LI); (ii) demora no processo e 
obtenção da outorga do uso da água; (iii) cheias extraordinárias; (iv) suspensão da LP. Nesse caso, a 
Companhia não incorreria nas penalidades previstas no Contrato de concessão, na REN 063/2004 e na REN 
595/2013, que revoga a antiga 165/2005, relativas ao atraso na implantação. 
 
Em 31 de dezembro de 2015 a Companhia encontra-se em fase pré-operacional e o passivo circulante está 
excedendo o ativo circulante em R$ 183.902 (2014 – R$ 170.973), devido à contratação do empréstimo 
ponte com o Banco do Brasil, com características de curto prazo para pagamento dos custos do 
investimento. Essa situação será regularizada com a captação de um novo financiamento com o BNDES 
com características de longo prazo, o qual será utilizado para quitar o empréstimo ponte de curto prazo.    
 
A Administração da Companhia autorizou a conclusão da elaboração destas demonstrações financeiras em 
31 de março de 2016, as quais estão expressas em milhares de reais, arredondadas ao milhar mais próximo, 
exceto quando indicado o contrário. 
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2. Resumo das principais políticas contábeis 
 
2.1. Base de apresentação 

 
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
que compreendem as disposições da legislação societária, previstas na Lei nº 6.404/76 com alterações da 
Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e os pronunciamentos contábeis, interpretações e orientações 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”).  

 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto quando o contrário 
estiver disposto em nota explicativa. 

 
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis e também o 
exercício de julgamento por parte da Administração.  Áreas consideradas significativas e que requerem 
maior nível de julgamento e estão sujeitas a estimativas incluem: imposto de renda e contribuição social 
diferidos, perda por redução ao valor recuperável de ativos financeiros, e provisões para riscos tributários, 
ambientais, cíveis e trabalhistas. 

 
As políticas contábeis significativas adotadas pela Companhia estão descritas nas notas explicativas 
específicas, relacionadas aos itens apresentados, aquelas aplicáveis, de modo geral, em diferentes 
aspectos das demonstrações financeiras, estão descritas a seguir. 
 

2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação 
 

As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de Reais (R$), que é a moeda funcional 
da Companhia. 
 

2.3. Instrumentos financeiros 
 
A Companhia classifica os instrumentos financeiros de acordo com a finalidade para qual foram 
adquiridos, e determina a classificação no reconhecimento inicial, conforme as seguintes 
categorias: 

 
 
a) Ativos financeiros 

 
• Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado: são apresentados no balanço 

patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas reconhecidas na 
demonstração do resultado. 

 
• Empréstimos e recebíveis: são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos 

fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após a mensuração inicial, 
esses ativos financeiros são contabilizados ao custo amortizado, utilizando o método 
de juros efetivos, menos perda por redução ao valor recuperável. 

 
 

 
b) Passivos financeiros 
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Os passivos financeiros da Companhia incluem contas a pagar a fornecedores e outras 
contas a pagar, debêntures. Os passivos financeiros são inicialmente reconhecidos a valor 
justo e, no caso de empréstimos e financiamentos, são mensurados subsequentemente 
pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros e os ajustes 
decorrentes da aplicação do método são reconhecidos no resultado como despesas 
financeiras. 

 
2.4. Taxas regulamentares 

 
a) Uso do bem público 
 

Corresponde aos valores estabelecidos no contrato de concessão para exploração do 
potencial de energia hidráulica a qual é registrado pelo valor das retribuições ao poder 
concedente pelo aproveitamento do potencial hidrelétrico, descontada a valor presente a 
taxa implícita do projeto. 
 

 
2.5. Normas e interpretações de normas que ainda não estão em vigor 

 
IFRS 9 Instrumentos 
Financeiros 
(Vigência a partir de 
01/01/2018) 

Tem o objetivo, em última instância, de substituir a IAS 39. As principais 
mudanças previstas são: (i) todos os ativos financeiros devem ser, 
inicialmente, reconhecidos pelo seu valor justo; (ii) a norma divide todos os 
ativos financeiros em: custo amortizado e valor justo; ; e (iv) o conceito de 
derivativos embutidos foi extinto. 

IFRS 15 Receitas 
de contratos com 
clientes (Vigência a 
partir de 
01/01/2018) 

A nova norma para receitas substituirá todas as atuais exigências para 
reconhecimento de receitas segundo as IFRS. Adoção retrospectiva integral 
ou adoção retrospectiva modificada é exigida para períodos anuais iniciados 
a partir de 1 de janeiro 2018, sendo permitida adoção antecipada. O objetivo 
é fornecer princípios claros para o reconhecimento da receita e simplificar o 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. 

IFRS 16 
Arrendamento  
(Vigência a partir de 
01/01/2019) 

A nova norma estabelece os princípios, tanto para o cliente (o locatário) e o 
fornecedor (locador), sobre o fornecimento de informações relevantes acerca 
das locações de maneira que seja demonstrado nas demonstrações 
financeiras, de forma clara, as operações de arrendamento mercantil. Para 
atingir esse objetivo, o locatário é obrigado a reconhecer os ativos e passivos 
resultantes de um contrato de arrendamento. 

Alteração IFRS 11 
Acordos conjuntos: 
Contabilização de 
Aquisições de 
Partes societárias 
(Vigência a partir de 
01/01/2016) 

A contabilização da aquisição de participação societária em uma operação 
conjunta na qual a atividade da operação conjunta constitua um negócio, 
aplique os princípios pertinentes da IFRS 3 para contabilização de 
combinações de negócios. As alterações não se aplicam quando as partes 
que compartilham controle conjunto, inclusive a entidade de reporte, 
estiverem sob controle comum da parte controladora principal. As alterações 
se aplicam tanto à aquisição da participação final em uma operação conjunta 
quanto à aquisição de quaisquer participações adicionais na mesma 
operação conjunta 

Alteração IAS 16 e 
IAS 38 
Esclarecimentos de 
Métodos aceitáveis 

Método de depreciação e amortização deve ser baseado nos benefícios 
econômicos consumidos por meio do uso do ativo. 
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de depreciação e 
amortização 
(Vigência a partir de 
01/01/2016.) 
Alteração IFRS 10, 
IFRS 12 e IAS 28 
Entidade de 
investimento - 
exceções a regra de 
consolidação 
(Vigência a partir de 
01/01/2016.) 

As alterações no IFRS 10 esclarecem que a isenção da apresentação de 
demonstrações financeiras consolidadas se aplica à controladora que é uma 
subsidiária de uma entidade de investimento, quando a entidade de 
investimento mensura todas as suas subsidiárias ao valor justo. Dentre 
outros esclarecimentos, fica estabelecido que a entidade que não é de 
investimento poderá manter, na aplicação da equivalência patrimonial, a 
mensuração do valor justo por meio do resultado utilizada pelos seus 
investimentos.  

IAS 19 Benefícios a 
Empregados 
(Vigência a partir de 
01/01/2016) 

Essa norma esclarece que a profundidade do mercado de títulos privados 
em diferentes países é avaliada com base na moeda em que é denominada 
a obrigação, em vez de no país em que está localizada a obrigação. Quando 
não existe mercado profundo para títulos privados de alta qualidade nessa 
moeda, devem ser usadas taxas de títulos públicos. Essa alteração deve ser 
aplicada retrospectivamente. 

IFRS 5 Ativos não 
circulantes mantidos 
para venda e 
operações 
descontinuadas 
(Vigência a partir de 
01/01/2016) 

Esclarece as circunstâncias em que uma entidade mudar um dos seus 
métodos de alienação para outro não seria considerado um novo plano de 
alienação, mais sim uma continuação do plano original. Sendo que a 
entidade reclassifica ativos mantidos para venda para ativos mantidos para 
distribuição a titulares (e vice-versa) e os casos em que ativos mantidos para 
distribuição a titulares não atendem mais o critério para manterem esta 
classificação. 

IFRS 7 Instrumentos 
financeiros: 
Divulgações 

Contratos de serviços geralmente atende a definição de envolvimento 
contínuo em ativo financeiro transferido para fins de divulgação. A 
confirmação de envolvimento contínuo em ativo financeiro transferido deve 
ser feita se suas características atenderem as definições descritas na norma 
(parágrafos B30 e 42C). 

Alteração IAS 1 
Iniciativa de 
divulgação 
(Vigência a partir de 
01/01/2016) 

Tem o objetivo de esclarecer : (i) as exigências de materialidade; (ii) itens de 
linhas específicas nas demonstrações do resultado e de outros resultados 
abrangentes e no balanço patrimonial podem ser desagregados; (iii) 
flexibilidade quanto à ordem em que apresentam as notas às demonstrações 
financeiras; (iv) parcela de outros resultados abrangentes de associadas e 
empreendimentos controlados em conjunto contabilizada utilizando o método 
patrimonial. 

 
 
A Administração está avaliando o impacto total da adoção das normas e interpretações descritas acima. 
 

2.6. Imposto de renda e contribuição social  correntes 
 
As despesas de imposto de renda e contribuição social são calculadas e registradas conforme legislação 
vigente. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto para os casos 
em que estiverem diretamente relacionados a itens registrados diretamente no patrimônio líquido. Nesse 
caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido. 

 
São apurados com base no lucro presumido mediante a aplicação de alíquotas de 15% acrescida do adicional 
de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 para imposto de renda e 9% para a contribuição social 
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incidente sobre os percentuais de 8% para imposto de renda e 12% para a contribuição social sobre a receita 
bruta auferida no período de apuração, conforme determinado pela legislação tributária em vigor. 

 
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber/compensar esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável 
do exercício.  

 
O imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, 
no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos 
excedem o total devido na data do relatório.  
 
3. Caixa e equivalentes de caixa 
 

 Ref 2015  2014 
Caixa e depósitos bancários à vista                 43                 40  
Aplicações financeiras de liquidez imediata:      
     Fundos de investimento (a)         29.478           90.509  
          29.522           90.549  

 
(a) A queda dos fundos de investimentos está diretamente ligada aos aportes de capital efetuados ao 

Consórcio Baixo Iguaçu durante o ano de 2015.  
 
Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de curto 
prazo, são operações de alta liquidez, sem restrição de uso, prontamente conversíveis em um montante 
conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. 
 
A carteira de aplicações financeiras é constituída, principalmente, por Fundos de Investimentos restritos, 
(participação somente das empresas do grupo). 
 
4. Impostos e Contribuições a recuperar 
 

  Ref.  2015  2014 
       
Imposto de renda - IR  (a)            4.384             1.156  
Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL                 148                121  
Imposto sobre serviços - ISS                 108                108  
Total    4.640   1.385  

 
 
(a) Esse aumento refere-se ao IR a recuperar proveniente da operação de SWAP. Esse imposto foi retido no 
momento da amortização da dívida do CCB Santander no valor de R$ 4.058. 
 
 
 
5.  Depósitos Judiciais  
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Os depósitos judiciais no montante de R$ 11.587 (2014 – R$ 11.862) atrelados a estas contingências têm 
valores impostos pelo Tribunal de Justiça e tem seu recolhimento obrigatório pelo valor determinado pelo juiz, 
nos termos da lei e são atualizados mensalmente pela SELIC. 
 
 

  2015  2014 
     

Cíveis        11.587         11.862  
Total        11.587         11.862  

 
Os depósitos estão relacionados aos processos de desapropriação de terras e são atualizados mensalmente 
pela SELIC. 
 
6. Imobilizado 
 
Por natureza, o ativo imobilizado da Companhia é composto da seguinte forma:  
 

    2015  2014 
        Valor  Valor 
  Ref.   Custo   Líquido  Líquido 
Em curso           
Terrenos          15.158         15.158         23.598  
Reservatórios, barragens e adutoras          39.109         39.109         64.293  
Edificações, obras civis e benfeitorias       363.918       363.918       149.100  
Máquinas e equipamentos          20.934         20.934       217.993  
Outros  (a)      228.575         228.575        119.712  
        667.694         667.694        574.696  

 
(a) Refere-se aos valores que serão rateados no final da construção pelos itens que compõem a usina. 
 
De acordo com os artigos 63 e 64 do Decreto nº 41.019/57, os ativos de infraestrutura utilizado na geração, 
são vinculados a esses serviços, não podendo ser retirados, alienados cedidos ou dados em garantia 
hipotecária sem a prévia e expressa autorização do órgão regulador.  
 
Decorrido o prazo de vigência da concessão e de sua eventual prorrogação, os bens e instalações utilizados 
para a geração independente de energia elétrica e vinculados a concessão passarão a integrar o patrimônio 
da União, mediante indenização dos investimentos realizados, conforme Contrato de Concessão de Geração 
Nº 02/2012 - ANEEL. 
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A movimentação do saldo do imobilizado em curso está demonstrada a seguir: 
 

  Em curso 
Saldos em 01 de janeiro de 2014      277.579  
Adições      648.760  
Baixas     (351.643) 
Saldo em 31 de dezembro de 2014      574.696  
Adições       92.998  
Saldo em 31 de dezembro de 2015      667.694  

 
 

7. Fornecedores 
 
 
 

A composição do saldo em 31 de dezembro de 2015 e 2014 é como segue: 
 
 

Fornecedores  2015  2014 
     
Materiais e serviços - Terceiros          5.392         15.843  
Total          5.392         15.843  
     

 
 
8. Empréstimos e Financiamentos    
 

 Taxa  Encargos  Principal Total 
Composição da dívida efetiva  Circulante  Circulante  2015  2014 

Moeda nacional           
Votorantim 105,5% do CDI                  -                     -                      -     182.775 
Nota de Crédito Industrial - Banco do Brasil (a) 111,5% do CDI           19.032           191.000        210.032                    -    

Total moeda nacional             19.032           191.000        210.032            182.775  
          
Moeda estrangeira           

Banco Santander - Empréstimo 4131 USD + 1,03% aa                   -                     -                      -          62.713  
Total moeda estrangeira                    -                     -                      -         62.713  
Total             19.032           191.000      210.032       245.488  

 
(a) Captação de um novo empréstimo no valor de R$ 191.000 no Banco do Brasil, contratado a 111,5% 

do CDI com vencimento para abril/16.  
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A mutação de empréstimos e financiamentos, está como segue: 
 

  Moeda nacional  Moeda estrangeira   
  Passivo   Passivo    
  circulante   circulante   Total 
Saldos em 01 de janeiro de 2014                 -                       -                   -  
   Ingressos       400.000               60.000         460.000  
   Encargos        15.138                   270          15.408  
   Variação monetária e cambial                 -                9.913            9.913  
    Swap                 -               (7.604)          (7.604) 
   Efeito cumulativo marcação a mercado                 -                   134               134  
   Amortizações e pagamentos de juros  

    (232.363)                      -    
    

(232.363) 
Saldo em 31 de dezembro de 2014       182.775               62.713         245.488  
   Ingressos       191.000                       -         191.000  
   Encargos        26.916                   497          27.413  
   Variação monetária e cambial                 -               19.497          19.497  
    Swap                 -               15.584          15.584  
   Efeito cumulativo marcação a mercado                 -               (8.113)          (8.113) 
   Amortizações e pagamentos de juros  

    (190.659)             (90.178)   
    

(280.837) 
Saldo em 31 de dezembro de 2015       210.032                       -         210.032  

 
 
9. Outorga da Concessão UBP (uso do bem público) 

 
Correspondem aos valores estabelecidos no contrato de concessão relacionado ao direito de exploração do 
potencial de energia hidráulica, cujo o contrato é assinado na modalidade de Uso do Bem Público- UBP.  
 
O registro inicial desse passivo (obrigação) e do ativo intangível (direito de concessão) correspondem aos 
valores de obrigações futuras trazidas a valor presente. Posteriormente, esses valores são atualizados pelo 
método da taxa de juros efetiva e reduzido pelos pagamentos contratados.   
 
O início do pagamento pelo UBP dar –se à a partir da operação comercial da primeira unidade geradora da 
UHE, ou a partir do inicio da entrega de energia objeto do contrato de comercialização e energia no ambiente 
regulado- CCEA, o que ocorrer primeiro, até o trigésimo quinto ano da concessão.  
 
 A composição do saldo é como segue:  
 

  2015  2014 
Contrato de Concessão        23.310         -  

     
Circulante       843          -   
Não circulante          22.467          - 
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10. Provisões  
 

A composição do saldo das provisões em 31 de dezembro de 2015 e 2014 é como segue: 
 

   2015  2014 
Provisão para contingências - Cíveis        9.410        8.058  

 
As movimentações das provisões constituídas para contingências passivas estão apresentadas como segue: 

 
  Cíveis 
Saldo em 01 de janeiro de 2014        10.969  
Constituição             242  
Baixas/reversão         (4.639) 
Atualização          1.486  
Saldo em 31 de dezembro de 2014          8.058  
Baixas/reversão            (326) 
Atualização          1.678  
Saldo em 31 de dezembro de 2015          9.410  

 
As contingências de risco provável são contabilizadas contra terrenos, no ativo imobilizado, por se referirem 
à ações de desapropriações de terras.  
 
A Administração da Companhia, consubstanciada na opinião de seus consultores jurídicos quanto à 
possibilidade de êxito nas diversas demandas judiciais, entende que as provisões constituídas registradas no 
balanço são suficientes para cobrir prováveis perdas com tais causas e refletem a melhor estimativa para 
provável desembolso. 

 
Além dos valores provisionados, a Companhia possui R$ 4 em ações referentes a indenizações por danos 
morais e materiais com expectativa de perda possível. 
 
11. Patrimônio Líquido 
 

Capital social 
 

A Geração Céu Azul possui capital subscrito no valor de R$ 683.000, sendo que a integralização do mesmo 
poderá ocorrer até 31 de dezembro de 2016, conforme Ata da Reunião do Conselho de Administração, 
realizada em 21 de fevereiro de 2013. Em  2015  , foi integralizado o montante de R$ 71.000, pela Neoenergia 
S.A., em moeda corrente.  
 
Desta forma, o capital social subscrito da Companhia em 31 de dezembro de 2015 e 2014 é de R$ 683.000 
e o capital integralizado é de R$ 480.210 (2014 - R$ 409.210), composto por 683.000 (2014 – 683.000) 
ações ordinárias, todas normativas e sem valor nominal, detidas integralmente pela Neoenergia S.A., 
sendo 202.790 ações integralizadas.  
 
Reserva legal 
  
A reserva legal é calculada com base em 5% de seu lucro líquido conforme previsto na legislação em vigor, 
limitada a 20% do capital social.  
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  2015 
Lucro líquido do exercício      6.812  
Absorção de prejuízo acumulados        (185) 
Constituição de reserva legal (5%)        (331) 

 
Reserva especial de dividendos não distribuídos 
 
De acordo com o parágrafo 5º do art. 202 da Lei nº 6.404/76, a Administração da Companhia está propondo 
“ad referendum” a Assembleia dos Acionistas a constituição de reserva especial de dividendos não 
distribuídos correspondentes ao montante dos dividendos mínimos obrigatórios apurados no exercício 
findo em 31 de dezembro de 2015 no montante de R$ 1.573, por serem os mesmos incompatíveis com a 
situação financeira da Companhia.  

 
Os valores correspondentes a essa reserva deverão ser pagos assim que a situação da Companhia 
financeira permitir, desde que não tenham sido absorvidos por prejuízos dos exercícios seguintes. 
 
Reserva  de retenção de lucros 
 
Em 31 de dezembro de 2015 a Administração está propondo para aprovação em Assembleia dos Acionistas 
a retenção de lucros no montante de R$ 4.723, em conformidade com o artigo 196 da Lei nº 6.404/76, para 
viabilizar os programas de investimentos da Companhia, previstos em orçamento de capital a serem 
submetidos à aprovação dos acionistas. 
 
12. Despesas gerais e administrativas 

 
As despesas gerais e administrativas têm a seguinte composição por natureza de gasto: 
 

     
Despesas  Ref 2015  2014 
Pessoal (a) (588)             -  
Material  (35)  (14) 
Serviços de terceiros  (283)  (415) 
Arrendamentos e aluguéis  (41)  (20) 
Tributos  (26)  (72) 
Outros  (52)  (56) 
Total custos / despesas  (1.025)  (577) 
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(a) Despesa com pessoal 
 

    
   2015  
    Remunerações                    (192)  
    Encargos sociais                    (102)  
    Convênio assistencial e outros benefícios                    (107)  
    Férias e 13º salário                      (65)  
    Honorários- Diretores                    (122)  
    Total                     (588)  

 
 
(a) Em 2015 a folha de pagamento refere-se aos valores de despesa de pessoal da parte administrativa. 
 
13. Resultado Financeiro 
 
            

Receitas financeiras Ref  2015  2014 
Renda de aplicações financeiras   3.668  936 
Outras receitas - variação monetária (a)  8.114  - 
Outras receitas financeiras    (76)  - 
Subtotal   11.706  936 

Despesas financeiras      
Despesas com IOF   (260)  (193) 
Outras despesas financeiras    (75)  (190) 
Subtotal   (335)  (383) 
Resultado financeiro líquido     11.371   553 

 
(a)  Correspondem aos valores de variação monetária referente ao recebimento da COPEL R$ 8.114 
 
14. Saldos e transações com partes relacionadas 

 
 2015 
 Ativo  Passivo 
 circulante  circulante 
Neoenergia  S.A  -              2  
CELPE                 22                    -    
Itapebi Geração de Energia S.A.                 34                    -    
                 56              2  
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  2015 
   Ativo  Passivo 

   Circulante  
Não  

circulante  Total  Circulante  
Não  

circulante  Total 

Ativo                   56                    -     
                

56                    -                      -     
                 

-    

Títulos e valores mobiliários                   56                    -     
                

56                    -                      -     
                 

-    

Passivo                    -                      -     
                 

-                 2                    -     
            

2  
Outros passivos não 
circulantes                    -                      -     

                 
-                       2                    -     

                  
2  

Em 31/12/2015                   56                    -     
                

56               2                    -     
            

2  
              

Em 31/12/2014                 917   
              

584   
            

1.501                    -                       2   
                  

2  
 
 
15. Gestão de Riscos Financeiros 

 
Considerações gerais e políticas 
 
A administração dos riscos financeiros da Companhia segue o proposto na Política Financeira do 
Grupo que foi aprovada pelo Conselho de Administração da holding. A Companhia monitora seus 
riscos através de uma gestão de controles internos que tem como objetivo o acompanhamento 
contínuo das operações contratadas, proporcionando maior controle das operações realizadas. 
 
Com relação às aplicações financeiras, a Companhia segue a Política de Crédito do Grupo que 
estabelece limites e critérios para avaliação e controle do risco de crédito ao qual a empresa pode 
estar exposta. De acordo com essa política, a seleção das instituições financeiras considera a 
reputação das instituições no mercado e as operações são realizadas ou mantidas apenas com 
emissores que possuem rating considerado estável ou muito estável. 
 
Gestão do capital social 
 
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. 

 
Em 31 de dezembro de 2015, os principais instrumentos financeiros estão descritos a seguir: 
 
• Caixa e equivalentes de caixa - São valores considerados como mantidos para negociação e por 

isso classificados como mensurados a valor justo por meio do resultado. 
 
• Contas a receber de clientes e outros - Decorrem diretamente das operações da Companhia, 

são classificados como empréstimos e recebíveis, e estão registrados pelos seus valores 
originais, sujeitos a provisão para perdas e ajuste a valor presente, quando aplicável. 
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• Fornecedores - Decorrem diretamente das operações da Companhia e são classificados como 
passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado. 

 
• Empréstimo e financiamentos - O principal propósito desse instrumento financeiro é gerar 

recursos para financiar os projetos de expansão da Companhia e eventualmente gerenciar as 
necessidades de seus fluxos de caixa no curto prazo. 

 
Valor justo 

 
O quadro a seguir apresenta os valores contábil e justo dos instrumentos financeiros da Companhia em 
31 de dezembro de 2015 e 2014: 
 

  2015  2014 
  Contábil  Valor Justo  Contábil  Valor Justo 

Ativo financeiros (Circulante / Não circulante) 
 

         

         

Mensurados pelo valor justo por meio do resultado  29.578  29.578  92.050  92.050 

Caixa e equivalentes de caixa 
 

29.522  29.522  90.549  90.549 

           Títulos e valores mobiliários  
56  56  1.501  1.501 

  
       

Passivo financeiros (Circulante / Não circulante)  
        

         

Mensurado pelo custo amortizado  215.424  215.424  198.618   198.618 

Fornecedores 
 

5.392  5.392  15.843   15.843 

Empréstimos e financiamentos 
 

210.032  210.032  182.775   182.775 

         

   Mensurado pelo valor justo por meio de resultado      62.713   62.713 

Empréstimos e financiamentos 
 

-  -  62.713   62.713 

 
 

       
 
A Companhia entende que o valor justo de fornecedores, por possuir a maior parte dos seus vencimentos no 
curto prazo, já está refletido em seu valor contábil. 

 
Para os passivos financeiros classificados e mensurados ao custo amortizado a metodologia utilizada é a de 
taxas de juros efetiva. Essas operações são bilaterais e não possuem mercado ativo nem outra fonte similar 
com condições comparáveis as já apresentadas que possam ser parâmetro a determinação de seus valores 
justos. Dessa forma, a Companhia entende que os valores contábeis refletem o valor justo da operação. 

 
Os ativos financeiros classificados como mensurados a valor justo estão, em sua maioria, aplicados em 
fundos restritos, dessa forma o valor justo está refletido no valor da cota do fundo. 
 
Para os passivos financeiros (empréstimos) classificados como mensurados a valor, a Companhia 
mensura o valor justo através do valor presente dos fluxos projetados considerando características 
contratuais de cada operação. Ao final de cada período, a companhia utiliza as taxas referenciais de 
mercado disponíveis na BM&F como taxa de desconto para precificação dos ativos e passivos após a 
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interpolação exponencial para obtenção das taxas estimadas durante todo o período dos contratos 
respeitando as características de cada um deles.  

 
A Companhia entende que adotando a metodologia descrita acima reflete o preço que seria recebido pela 
venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada 
entre participantes do mercado na data de mensuração. 
 
Hierarquia de valor justo 

 
A tabela abaixo apresenta os instrumentos financeiros classificados como mensurados a valor justo por meio 
do resultado, de acordo com o nível de mensuração de cada um, considerando a seguinte classificação: 

 
• Nível 1 - Preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou passivos. 
 
• Nível 2 - Inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1 que 

são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados 
dos preços). 

 
• Nível 3 - Inputs para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis observáveis de 

mercado (inputs não observáveis). 
 

 
  2015 
  Nível 1  Nível 2   Total 
Ativos        

Ativos financeiros        
Mantidos para negociação        

Caixa e equivalentes de caixa  43  29.479   29.522 
Títulos e valores mobiliários  -  56   56 
        

Passivos        
Passivos financeiros        

Mantidos para negociação        
Empréstimos e Financiamentos  -  210.032   210.032 

  29.522  210.088   239.610 
 
Fatores de risco financeiro 

 
As atividades da Companhia a expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo  risco de 
taxa de juros ), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco global do grupo 
concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos 
no desempenho financeiro da Companhia. 

 
 
 
 
 



Geração Céu Azul S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras 
31 de dezembro de 2015 e 2014 
(Em milhares de reais) 
 

23 
 

• Riscos de mercado 
             

 Risco de taxas de juros 
 

Este risco é oriundo da possibilidade da Companhia vir a incorrer em perdas por conta de 
flutuações nas taxas de juros ou outros indexadores de dívida, que aumentem as despesas financeiras 
relativas a empréstimos e financiamentos captados no mercado. Ainda assim, a Companhia monitora 
continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de 
contratação de proteção contra o risco de volatilidade dessas taxas. 

 
A Companhia possuía, em 31 de dezembro de 2015, aplicações financeiras atreladas ao CDI. 

 
A análise de sensibilidade demonstra os impactos no resultado da Companhia de uma possível mudança 
nas taxas de juros, mantendo-se todas as outras variáveis constantes. 

 
A tabela abaixo demonstra a perda (ganho) que poderá ser reconhecida no resultado da Companhia no 
exercício seguinte, caso ocorra um dos cenários apresentados abaixo: 

 
 

       R$ Mil 

Operação Indexador Risco Taxa no 
período Saldo Cenário 

Provável Cenário (II) Cenário 
(III) 

ATIVOS FINANCEIROS               
   Aplicações financeiras em CDI CDI Queda do CDI 13,2% 29.535 932 707 477 
        

PASSIVOS FINANCEIROS           

   Empréstimos e financiamentos         

   Dívida em CDI CDI Alta do CDI 13,2% 210.032 7.434 9.178 10.882 

 
Para o cálculo dos valores no cenário provável acima, foram projetados os encargos e rendimentos para o 
período seguinte, considerando os saldos e as taxas vigentes ao final do período. No cenário II esta projeção 
foi majorada em 25% e no cenário III em 50% em relação ao cenário provável. Para os rendimentos das 
aplicações financeiras, os cenários II e III consideram uma redução de 25% e 50%, respectivamente, em 
relação ao cenário provável. 
 

 Risco de liquidez 
 

O risco de liquidez é caracterizado pela possibilidade da Companhia não honrar com seus compromissos 
no vencimento. 

 
A Política Financeira adotada pela Companhia busca constantemente a mitigação do risco de liquidez, 
tendo como principais pontos o alongamento de prazos dos empréstimos e financiamentos, 
desconcentração de vencimentos, e diversificação de instrumentos financeiros. 

 
 

Havendo sobras de caixa são realizadas aplicações financeiras para os recursos excedentes com base 
na Política de Crédito do Grupo Neoenergia, com o objetivo de preservar a liquidez e mitigar o risco de 
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crédito (atribuído ao rating das instituições financeiras). As aplicações da Companhia são concentradas 
em fundos restritos para as empresas do Grupo, e têm como diretriz alocar ao máximo os recursos em 
ativos com liquidez diária. 

 
A tabela abaixo demonstra o valor total dos fluxos de caixa das obrigações da Companhia, com 
empréstimos e financiamentos, fornecedores e outros, por faixa de vencimento, correspondente ao período 
remanescente contratual. 
 
 

  2015 

  
Valor 

Contábil  

Fluxo de 
caixa 

contratual 
total   2016  2017  2018  2019  2020  

Acima  
de 5 

anos 

Passivos financeiros não derivativos:                  

Empréstimos e financiamentos  210.032  220.847   220.847  -  -  -  -  - 

Fornecedores  5.392  5.392   5.392  -  -  -  -  - 
 
 

 Risco de crédito 
 

O risco surge da possibilidade da Companhia vir a incorrer em perdas resultantes da dificuldade de 
converter em caixa seus ativos financeiros. 

 
Para os ativos financeiros classificados como caixa e equivalentes de caixa, a Companhia segue as 
disposições da Política de Crédito do Grupo que tem como objetivo a mitigação do risco de crédito através 
da diversificação junto às instituições financeiras, centralizando as aplicações em instituições de primeira 
linha. 

 
A principal exposição de risco de crédito é oriunda da possibilidade da empresa vir a incorrer em perdas 
resultantes da dificuldade de recebimento de valores faturados. Para auxiliar no gerenciamento do risco 
de inadimplência, a Companhia monitora as contas a receber realizando diversas ações de cobrança. 
Além disso, os clientes da Companhia têm firmado um Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento 
e Fiel Cumprimento das Obrigações. 

 
A exposição total de crédito detida em ativos financeiros e os montantes estão demonstrados, conforme o 
quadro abaixo: 

 
  2015  2014 
     

Mensurados pelo valor justo por meio do resultado      
Caixa e equivalentes de caixa   29.522  90.549 
Títulos e valore mobiliários  56  1.501 
     

    
 Riscos operacionais 
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Risco hidrológico 
 

O Sistema Elétrico Brasileiro é abastecido predominantemente pela geração hidrelétrica. Um período 
prolongado de escassez de chuva, durante a estação úmida, reduzirá o volume de água nos reservatórios 
dessas usinas, trazendo como consequência o aumento no custo da aquisição de energia no mercado de 
curto prazo e na elevação dos valores de Encargos de Sistema em decorrência do despacho das usinas 
termelétricas. Numa situação extrema poderá ser adotado um programa de racionamento, que implicaria 
em redução de receita.  
 
16. Eventos Subsequentes 

 
Em 19 de janeiro de 2016 a ANEEL emitiu o Despacho nº 130/2016, publicado em 01 de fevereiro de 2016, 
que diferiu parcialmente o requerimento apresentado pela Companhia no sentido de: (i) reconhecer a 
ocorrência de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da UHE Baixo Iguaçu, 
decorrente de ato do poder público, caso fortuito e de força maior, pelo período de 626 (seiscentos e vinte 
e seis) dias, afastando a aplicação de quaisquer penalidades e obrigações contratuais, comerciais ou 
regulatórias decorrentes do referido atraso; (ii) determinar à Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica - CCEE que promova a postergação do início do período de suprimento dos Contratos de 
Comercialização de Energia no Ambiente Regulado -CCEARs pelo período do excludente de 
responsabilidade reconhecido neste Despacho, contado a partir de 1º/09/2016; (iii) encaminhar o processo 
ao Ministério de Minas e Energia - MME com a recomendação de prorrogação em 626 (seiscentos e vinte 
e seis) dias do prazo de outorga da UHE Baixo Iguaçu; e (iv) determinar à CCEE que, após a decisão do 
MME sobre o assunto do item “iii”, promova a alteração do fim do período de suprimento dos CCEARs. 
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