
   

 

 

Comunicado ao mercado – 21/21 

 
Antecipação do Início da Operação Comercial – PCH Bela Vista 

 
A Companhia Paranaense de Energia – COPEL (“Companhia”), empresa que gera, transmite, distribui e 

comercializa energia, com ações listadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (CPLE3, CPLE5, CPLE6, 

CPLE11), na NYSE (ELP) e na LATIBEX (XCOP, XCOPO, XCOPU), comunica aos seus acionistas e ao 

mercado em geral que no dia 12 de junho de 2021 entrou em operação comercial a primeira unidade 

geradora da Pequena Central Hidrelétrica Bela Vista (“PCH Bela Vista”) com 9,8 MW de capacidade 

instalada, conforme Despacho nº 1.729 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, publicado na 

data de hoje. 

Pertencente 100% a Copel GeT, a PCH Bela Vista conta com investimentos de aproximadamente 

R$ 200 milhões e terá capacidade instalada de 29,8 MW quando as três unidades geradoras estiverem 

em operação.   

Foram comercializados 14,7 MW da PCH Bela Vista no 28º Leilão de Energia Nova (A-6) da Aneel, ao 

preço de R$ 195,70/MWh, reajustado anualmente pelo IPCA, com início de suprimento previsto para 

1º de janeiro de 2024. 

 

Com início em agosto de 2019, as obras serão concluídas até o final do terceiro trimestre de 2021, 

cerca de dois anos e meio antes do início do prazo para entrega do suprimento contratado, 

permitindo, assim, que toda a energia produzida pela PCH Bela Vista até dezembro de 2023, seja 

comercializada no Ambiente de Contratação Livre – ACL. 

A antecipação da conclusão desse empreendimento reflete o compromisso assumido pela 

administração com o aprimoramento contínuo da eficiência do grupo Copel e o crescimento 

sustentável dos seus negócios. 

 

Curitiba, 14 de junho de 2021. 

 

 

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 

   Usina
Contrato de 

Concessão

Capacidade Instalada 

(MW)

Garantia Física 

(MW médio)

Energia Vendida no ACR

(MW médio)

Início de 

Suprimento
Preço1

(R$/MWh)

CAPEX

(R$ milhões)

PCH Bela Vista
100% Copel GeT

Resolução 

Autorizativa nº 

7.802/2019

29 16,6 14,7 01.01.2024 217,60 200,0

¹ Atualizado pelo IPCA até mar/2021. Fonte CCEE.


