Fato Relevante – 11/18
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), em atendimento ao
disposto na Instrução CVM nº 358/02, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que o
cronograma de obras da Usina Hidrelétrica de Colíder foi revisado.
No final de agosto de 2018, durante os ensaios de comissionamento da Unidade Geradora 01 da Usina
Hidrelétrica de Colíder, identificou-se um problema no sistema de movimentação das comportas de jusante das
Unidades Geradoras. Naquele momento, com base nas melhores estimativas dos engenheiros e técnicos
envolvidos, a expectativa da Companhia para solucionar o problema, de modo que os ensaios de
comissionamento fossem retomados para permitir o início de operação, era de aproximadamente dois meses.
No entanto, durante a realização das medidas corretivas planejadas, concluímos que a solução necessitaria de
alteração no projeto das guias das comportas e demandaria um tempo adicional.
Diante destes fatos, com base na melhor estimativa ajustada dos técnicos e engenheiros envolvidos, a data de
início operacional, que estava anteriormente prevista para outubro de 2018, foi revisada para o mês de
dezembro de 2018.
A Copel informa ainda que a usina descontratou a totalidade de sua energia a ser entregue em 2018 via
Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits - MCSD, não havendo, dessa forma, obrigação de compra de
energia no mercado de curto prazo para esse ano.
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