Copel Geração e Transmissão S.A.
Fato Relevante – 02/19
Atualização sobre o cronograma de obras
A Copel Geração e Transmissão S.A., inscrita no CNPJ: 04.370.282/0001-70 e NIRE: 41300019240, subsidiária
integral da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, comunica a atualização no cronograma de obras dos
empreendimentos Usina Hidrelétrica de Colíder e SPE Mata de Santa Genebra, conforme Fato Relevante
02/2019 em anexo, arquivado em 28 de fevereiro de 2019 na Comissão de Valores Mobiliários – CVM por sua
controladora.

Curitiba, 28 de fevereiro de 2019.

Adriano Rudek de Moura
Diretor de Finanças
Para outras informações, entre em contato com a equipe de Relações com Investidores:
ri@copel.com ou (41) 3331-4011

Copel Geração e Transmissão S.A.
ANEXO: Fato Relevante – 02/19

Atualização sobre o cronograma de obras
A Companhia Paranaense de Energia – COPEL, empresa que gera, transmite, distribui e comercializa energia,
com ações listadas na B3 (CPLE3, CPLE5, CPLE6), na NYSE (ELPVY, ELP) e na LATIBEX (XCOP), comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que a Usina Hidrelétrica de Colíder está operando com carga nominal para o
teste de confiabilidade, que é o requisito final para entrada em operação comercial da unidade geradora 1. A
Companhia informa também que finalizou todas as etapas programadas para o período de operação em testes
da SE Santa Bárbara d’Oeste, pertencente à SPE Mata de Santa Genebra.
Unidade Geradora 1 da UHE Colíder
A Usina Hidrelétrica de Colíder concluiu com sucesso os ensaios de comissionamento da unidade geradora 1 e
está desde o dia 26 de fevereiro de 2019 operando com carga nominal para o teste de confiabilidade de 96h de
operação ininterruptas. Tal teste visa garantir a segurança operacional e o perfeito funcionamento da unidade.
Após a conclusão dos testes de confiabilidade aguarda-se a anuência do Operador Nacional do Sistema Elétrico
(ONS) e autorização da ANEEL para o início da operação comercial, prevista para o início de março de 2019.
SPE Mata de Santa Genebra
Foram concluídas em 25 de fevereiro de 2019 todas as etapas programadas para o período de operação em
testes da subestação Santa Bárbara d’Oeste (compensador estático 300MVar/-300MVar), pertencente à SPE
Mata de Santa Genebra, permitindo o funcionamento em regime de Operação Comercial dessa subestação.
A SPE Mata de Santa Genebra ainda aguarda a emissão do Termo de Liberação Provisória (TLP) por parte do
ONS, sem prejuízo da data já iniciada da operação comercial. O TLP proporcionará à SPE Mata de Santa
Genebra o recebimento de uma parcela da Receita Anual Permitida (RAP), relacionada à subestação Santa
Bárbara d’Oeste, no montante de R$ 10,8 milhões.
A RAP total prevista para o empreendimento é de R$ 233,8 milhões, sendo R$ 117,1 milhões referentes à
participação da Copel, e o recebimento total está condicionado a entrada em operação das demais fases do
projeto.
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¹ Atualizado de acordo com a Resolução Homologatória Aneel Nº 2.408 de 26.06.2018. Valor referente à participação da Copel no empreendimento.

Curitiba, 28 de fevereiro de 2019.
Adriano Rudek de Moura
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
Para outras informações, entre em contato com a equipe de Relações com Investidores:
ri@copel.com ou (41) 3331-4011

