Comunicado ao Mercado – 15/19
Antecipação do Início da Operação Comercial – SE Medianeira (Lote E)

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, recebeu o Termo de Liberação para entrada em operação
comercial da Subestação 230kV Medianeira, que compõe o lote E do leilão de transmissão 005/2015 e, com isso,
iniciou a operação comercial do empreendimento 3 meses antes do prazo previsto pela Aneel.
Pertencente 100% à Copel GeT, a SE Medianeira proporcionará uma RAP de R$ 13,5 milhões, equivalente a 11,5%
do total de R$ 117,8 milhões previstos para quando a totalidade dos empreendimentos que compõe o lote E
estiverem 100% em operação.
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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.

O projeto visa atender o crescimento da demanda de energia da região de Foz do Iguaçu, Medianeira e cidades
próximas, oeste do estado do Paraná, que eram atendidas em 230 kV quase que exclusivamente pela subestação
Foz do Iguaçu Norte. A região é caracterizada por altas temperaturas e grande fluxo de turistas nos meses de
verão, por consequência grandes demandas de energia nestas épocas. Além de melhorar a qualidade e a
confiabilidade do atendimento a essa região, a nova subestação irá aliviar as transformações de 230/138 kV de
Cascavel e Foz do Iguaçu, evitando sobrecargas a médio prazo, principalmente na subestação Foz do Iguaçu
Norte. Também possibilitará a forte expansão de todos os setores econômicos da região, em especial da
agroindústria.
Curitiba, 18 de junho de 2019.
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