Comunicado ao Mercado – 08/19
Entrada em operação comercial – UHE Colíder
A Companhia Paranaense de Energia – COPEL, empresa que gera, transmite, distribui e comercializa energia
elétrica, 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, no dia 09 de março de 2019, entrou em operação comercial a
primeira unidade geradora da Usina Hidrelétrica Colíder (UG1, com 100 MW de potência instalada), confome
Despacho Aneel nº 673/2019.
Os ensaios de comissionamento da UG1 e seus testes finais de confiabilidade foram concluídos com sucesso,
tendo atingido em 02 de março de 2019 o requisito regulatório de 96 horas ininterruptas de geração de
energia, o que permitiu a obtenção da Declaração de Atendimento aos Requisitos dos Procedimentos de Rede
Provisória (DAPR-P), emitida pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
Localizada no rio Teles Pires, na divisa dos municípios de Nova Canaã do Norte e Itaúba, na região norte do
Estado de Mato Grosso, a UHE Colíder compreende três máquinas com capacidade total instalada de 300 MW e
garantia física de 178,1 MWmédios, suficientes para atender cerca de 1 milhão de habitantes. Para as duas
próximas unidades geradoras, as obras estão em ritmo acelerado, com a UG2 em fase de comissionamento
com água e a UG3 em fase de montagem eletromecânica.
O projeto da UHE Colíder foi enquadrado pelo BNDES para apoio financeiro no montante total de R$ 1.041,2
milhões (aproximadamente 44% do capex total), sendo que foram liberados R$ 1.005,1 milhões até 30 de
setembro de 2018.
A entrada em operação comercial da UHE Colíder compreende um marco na história da Companhia,
significando mais um passo para o fechamento de um ciclo de robustos investimentos em geração de energia
elétrica limpa, levando a Copel a um novo patamar de capacidade instalada e de geração de receita
operacional.
Conforme informações disponibilizadas pela Companhia em seus press-releases, com a entrada em operação
da totalidade dos empreendimentos UHE Colíder, UHE Baixo Iguaçu e Complexo Eólico Cutia, poderá ocorrer
um incremento anual de, aproximadamente, R$ 450 milhões na receita operacional.
Curitiba, 11 de março de 2019.
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