Copel Geração e Transmissão S.A.
Fato Relevante – 03/19
UHE Colíder – segunda unidade geradora em operação comercial
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 entrada em operação comercial da segunda
unidade geradora (UG2) da Usina Hidrelétrica de Colíder, conforme Fato Relevante 03/2019 em anexo,
arquivado em 07 de maio de 2019 na Comissão de Valores Mobiliários – CVM por sua controladora.

Curitiba, 07 de maio 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 – 03/19
UHE Colíder – segunda unidade geradora em operação comercial
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, nesta data, entrou em operação comercial a segunda unidade geradora
(UG2) da Usina Hidrelétrica de Colíder, com 100 MW de potência instalada, conforme Despacho Aneel Nº
1.273, de 06 de maio de 2019.
Em conjunto com a primeira unidade geradora (UG1) da Usina Hidrelétrica de Colíder, em funcionamento
desde março de 2019, a entrada da UG2 representa 200 MW de capacidade instalada em operação comercial
(de um total de 300 MW do empreendimento) e 118,7 MW médios de garantia física (de um total de 178,1 MW
médios).
Com isso, a garantia física da UHE Colíder já representa quase a totalidade dos 125,0 MW médios de energia
vendida por meio de CCEAR (Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado).
Usina
UHE Colíder
100% Copel GeT

Contrato de
Concessão

Capacidade Instalada
(MW)

Garantia Física
(MW médio)

01/2011
de 17.01.2011

300

178,1

Energia Vendida no ACR
(MW médio)
125,0

1

Preço
(R$/MWh)

CAPEX
(R$ milhões)

Vencimento da
Concessão

172,08

2.364,0

16.01.2046

¹ Atualizado pelo IPCA até março/2019. Fonte CCEE.

Adicionalmente, a Companhia informa que atualizou o cronograma de obras da última unidade geradora do
empreendimento, cujos trabalhos seguem na fase de montagem eletromecânica, com previsão de entrada em
operação comercial para o segundo semestre de 2019.

Curitiba, 07 de maio 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

