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Copel Conclui Aquisição
do Complexo Eólico Vilas
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), em continuidade ao Fato relevante 10/21, de 17 de maio
de 2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, após o cumprimento das condições
precedentes, concluiu nesta data a aquisição do Complexo Eólico Vilas (“Empreendimento” ou “Complexo”),
no valor atualizado (Enterprise Value) de R$ 1.086,9 milhões, sendo que o empreendimento possui
financiamentos de longo prazo, com vencimentos até 2040, contratados junto ao Banco do Nordeste (BNB).
O Complexo, com 186,7 MW de capacidade instalada, está totalmente em operação e é formado por um
conjunto de 5 Parques Eólicos localizados no Munícipio de Serra do Mel - RN, região considerada como uma
das melhores do mundo para a geração de energia de fonte eólica, o que permite um elevado fator de
capacidade de 56,9% e energia certificada (P50) de 106,3 MW médios.
Energia Certificada

Complexo Eólico Vilas

Capacidade
Instalada (MW)

Vila Maranhão I (1)
Vila Maranhão II (1)
Vila Maranhão III (1) ( 5)
Vila Ceará I (1) (6)

127,8

67,1

74,9

Vila Mato Grosso (2)

58,9

27,7

31,4

Total / Média

186,7

94,8

106,3

Início
Leilão

P90
P50
Operação
(MW médios)(4) (MW médios) (4) Comercial

em
operação

Comercialização de Energia
Quantidade
Início
Preço
(Mwmed)
(R$/Mwh) (3) Suprimento

Fim
Suprimento

Fim da
Autorização

A-6/2018
(28º LEN)

33,0

R$ 110,59

jan/24

dez/43

jan/54

A-4/2019
(29º LEN)

3,0

R$

jan/23

dez/42

dez/54

36,0

R$ 108,92

1

Utliza aerogeradores Siemens Gamesa G132 - 3,55 MW (Total de 38 aerogeradores)

2

Antiga Vila Alagoas III. Utiliza aerogeradores Nordex-Acciona AW 132 - 3,46 MW (Total de 17 aerogeradores)

92,26

³ Considerado o preço de R$ 79,92, na data base em 28/06/19 (Vila Mato Grosso) e de R$ 93,00 , na data base 31/08/2018 (demais SPEs). Atualizado pelo IPCA até 01/11/21.
4

Não considera perdas da rede básica

5

Antiga Vila Paraíba III

6

Antiga Vila Paraíba IV

Parte da energia do empreendimento foi comercializada no ambiente de contratação regulada (ACR) e, até
o início do suprimento previsto para 2023 e 2024, essa energia será comercializada no ambiente de
contratação livre (ACL). Adicionalmente, até 2030, cerca de 51% da energia certificada (P50) também está
contratada no ACL, remanescendo cerca de 13% da energia disponível para novos contratos.
Dessa forma, os resultados advindos da operação do Complexo já passarão a ser consolidados nas
demonstrações financeiras da Companhia a partir do mês de dezembro de 2021.
A conclusão do processo de aquisição desse empreendimento é mais um passo importante na
implementação da estratégia da Companhia de crescimento sustentável em energia renovável, ampliando a
diversificação da matriz de geração alinhada à Política de Investimentos.
Curitiba, 30 de novembro de 2021.
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