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DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. 
Companhia Aberta - CNPJ: 00.622.416/0001-41 

 
FATO RELEVANTE 

 
A Desenvix Energias Renováveis S.A. (“Desenvix”), companhia aberta, com sede na Cidade de Barueri, Estado de 

São Paulo, na Alameda Araguaia, 3571 Conj. 2001 Centro Empresarial Tamboré, inscrita no CNPJ sob o nº 

00.622.416/0001-41, em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus acionistas e ao 

mercado em geral que ontem, durante leilão de energia promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL) e ocorrido na sede da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), em São Paulo, arrematou 

a concessão para construção e operação da Usina Hidrelétrica de São Roque, localizada no rio Canoas, Estado de 

Santa Catarina. O empreendimento terá potência instalada de 135,00 MW e garantia física de 90,90 MW médios.  

 

O projeto da UHE São Roque foi desenvolvido ao longo dos cinco últimos anos pela Desenvix, com o apoio da 

Engevix Engenharia S.A., permitindo à companhia a aquisição de profundo conhecimento dos riscos envolvidos, 

das condicionantes ambientais e da engenharia, o que favorecerá a implantação do empreendimento. 

 

O prazo de concessão do empreendimento é de 35 anos, a contar da data de assinatura do Contrato de 

Concessão, previsto para o mês de agosto de 2012. 

 

Foram contratados 81,8 MW médios no Ambiente de Comercialização Regulado (“ACR”), a um preço de venda de 

R$ 91,20 por megawatt-hora. O fornecimento da energia contratada começará em janeiro de 2016 e se estenderá 

por 30 anos. A Companhia comercializará um excedente de garantia física, descontadas as perdas, equivalente a 

6,37 MW médios, no Ambiente de Comercialização Livre (“ACL”). 

 

A homologação do leilão pela Aneel está prevista para o mês de março de 2012. 

 

Florianópolis, 21 de dezembro de 2011. 

 
José Antunes Sobrinho 

Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores 
 


