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COMUNICADO AO MERCADO 

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A 
CNPJ: 00.001.180/0001-26 | NIRE: 533.0000085-9 

COMPANHIA ABERTA 

 

 

 

Centrais Elétricas Brasileiras S/A (“Companhia” ou “Eletrobras”) (B3: ELET3, ELET5 & ELET6; NYSE: 

EBR & EBR.B; LATIBEX: XELT.O & XELT.B) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, em 

complemento ao Fato Relevante divulgado em 20 de outubro de 2021, que recebeu o Ofício nº 

458/2021/SE-MME informando que o Conselho Nacional de Pesquisa Energética (“CNPE”), em reunião 

realizada nesta data, aprovou a Resolução nº 23/2021, que delibera sobre os parâmetros que devem 

ser utilizados para a definição do preço de energia elétrica a ser produzida pela Usina Termonuclear de 

Angra 3. 

A Resolução estabelece que o preço da energia elétrica produzida por Angra 3 será resultante dos 

estudos do BNDES, e considerará a viabilidade econômico-financeira do empreendimento tendo em 

vista o custo de capital próprio de 8,88% ao ano, em termos reais, os investimentos necessários para 

conclusão do empreendimento e o pagamento das dívidas novas e pré-existentes.  

Além disso, determina que as reduções de custos decorrentes da existência de competição em 

contratações de fornecedores para conclusão do empreendimento deverão ser incorporadas de forma 

a reduzir o preço da energia elétrica de Angra 3, bem como estabelece que a Empresa de Pesquisa 

Energética - EPE será consultada em relação ao impacto ao consumidor previamente à aprovação do 

preço. 

O Ofício 458/2021/SE-MME encontra-se anexo a este Comunicado.  

A companhia manterá o mercado informado sobre o assunto de que trata este Comunicado. 

 

 

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2021. 

 

Elvira Cavalcanti Presta 

Diretora Financeira e de Relações com Investidores 
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MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Secretaria-Execu�va 

Esplanada dos Ministérios - Bloco U, 7º andar, Brasília/DF, CEP 70065-900 
Telefone: (61) 2032-5011/5211 / secex@mme.gov.br 

O�cio nº 458/2021/SE-MME

 
Ao Senhor
RODRIGO LIMP NASCIMENTO
Presidente da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras
Rua da Quitanda, 196, 24º andar – Centro
20091-005 - Rio de Janeiro/RJ
 
 
 
Assunto: Reunião CNPE - Aprovação da Resolução sobre a usina termelétrica nuclear Angra 3

 

Senhor Presidente,

  

Em complementação ao O�cio nº 454/2021/SE-MME (SEI nº 0557493), de 19 de outubro
de 2021, informo que, em reunião realizada na data de hoje, o Conselho Nacional de Polí�ca Energé�ca -
CNPE aprovou a resolução com os parâmetros para a definição do preço de energia para a Usina
Termonuclear Angra 3.

Informo que este ministério publicará em sí�o eletrônico o texto que segue em anexo (SEI
nº 0557899).

Atenciosamente,

 

MARISETE FÁTIMA DADALD PEREIRA
Secretária-Execu�va

 

  

  

Anexo: I - Nota de Imprensa (SEI nº 0557899).

 

Documento assinado eletronicamente por Marisete Fa�ma Dadald Pereira, Secretária-Execu�va, em
20/10/2021, às 15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://www.mme.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0557896 e
o código CRC 4BD989CA.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.mme.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 48340.003363/2021-13 SEI nº 0557896



CNPE aprova diretrizes para definição de preço de Angra 3 

Resolução estabelece que o preço resultará dos estudos do BNDES e considerará 
a viabilidade do empreendimento, os investimentos para conclusão do 

empreendimento e o pagamento de dívidas. 

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou, em reunião realizada 
nesta quarta-feira (20/10), a Resolução CNPE nº 23, de 20 de outubro de 2021, 
que estabelece diretrizes para a definição do preço da energia da usina 
termelétrica nuclear Angra 3.  

A definição dessas diretrizes ocorre no âmbito do processo de capitalização da 
Eletrobras, do qual destaca-se a necessidade de reestruturação da empresa para 
manter sob o controle da União a Eletrobras Termonuclear S.A. (Eletronuclear), 
conforme preceito constitucional.  

As diretrizes encontram respaldo no artigo 10 da Lei 14.120/2021, que apresenta 
orientações para viabilizar a conclusão do projeto de Angra 3, entre as quais cita-
se a aprovação do preço da energia da usina pelo CNPE, observados os princípios 
da razoabilidade e da modicidade tarifária. 

Uma vez que o cronograma prevê a efetivação da capitalização da Eletrobras no 
início de 2022, a Resolução CNPE nº 23/2021 buscou deliberar a respeito de 
parâmetros fundamentais que servem de base para a modelagem do projeto. 

Assim, a Resolução estabelece que o preço da energia elétrica produzida por 
Angra 3 será o resultante dos estudos do BNDES, e considerará a viabilidade 
econômico-financeira do empreendimento tendo em vista o custo de capital 
próprio de 8,88% ao ano, em termos reais, os investimentos necessários para 
conclusão do empreendimento e o pagamento das dívidas novas e pré-
existentes.  

Além disso, a norma determina que as reduções de custos decorrentes da 
existência de competição em contratações de fornecedores para conclusão do 
empreendimento deverão ser incorporadas de forma a reduzir o preço da energia 
elétrica de Angra 3. Além disso, também foi estabelecido que a Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE) será ouvida em relação ao impacto ao consumidor 
previamente à aprovação do preço. 

A medida constitui mais um vigoroso passo para conclusão do projeto de 
capitalização da Eletrobras, buscando a retomada do crescimento por meio de 
um ambiente de negócios atrativo, que trará investimentos e geração de 
emprego e renda para o País.  
 

 



 


