
    

 

Fato Relevante – 03/20  

Mata de Santa Genebra – Revisão do Cronograma  

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 

sucessivos eventos de vandalismo, concretizados em derrubadas de torres e furtos de cabos de alumínio em 

linhas de transmissão já instaladas e comissionadas, em diversos trechos do empreendimento, vêm 

provocando o deslocamento do cronograma de energização dos empreendimentos outorgados a Mata de 

Santa Genebra Transmissão S.A., cujas acionistas são Copel Geração e Transmissão S.A. (50,1%) e Furnas 

Centrais Elétricas S.A. (49,9%). 

A Copel GeT, na condição de acionista e controladora, tem monitorado o assunto junto à administração da 

Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. e está enviando esforços para solucionar a questão junto aos orgãos 

competentes, o mais breve possível, além de intensificar a vigilância do empreendimento.  

Face aos eventos ocorridos, a previsão é que a energização dos trechos abaixo descritos ocorrerá 

escalonadamente a partir desse mês com perspectiva de conclusão até maio de 2020: 

 LT 500 kV Itatiba – Bateias com 414 Km; 

 LT 500 kV Araraquara 2 – Itatiba com 222 Km; 

 LT 500 kV Araraquara 2 - Fernão Dias, 249 Km, e SE Fernão Dias 500/440kV, 1200 MVA. 

O empreendimento, que totaliza 885 km de linhas de transmissão, já conta com a operação comercial de 

algumas instalações, as quais correspondem a uma RAP de aproximadamente R$ 12,8 milhões, sendo que a 

RAP total prevista, proporcional à participação da Copel GeT, será de R$ 122,0 milhões.  

A Copel reforça que permanece empenhada para a conclusão das obras  e manterá o mercado informado sobre 

a energização do empreendimento. 
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