Comunicado ao mercado – 49/21

CAPEX de R$ 2,1 bilhões para 2022
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 o
Conselho de Administração da Companhia aprovou em sua 221ª Reunião Ordinária, realizada nesta data, o
montante de R$ 2.067,1 milhões destinados ao programa de investimentos previsto para 2022, conforme
detalhamento a seguir:
R$ milhões

Subsidiária / SPE
1

Copel Distribuição
Copel Geração e Transmissão
Geração

Previsto 2022
1.634,5
407,3
237,3

Complexo Eólico Jandaíra

156,4

Usinas hidrelétricas

27,9

Eólicas

22,6

Pequenas Centrais Hidrelétricas

20,5

Projetos de modernização de usinas

9,9

Transmissão

87,5

Melhorias/Reforço

73,6

LT Curitiba Leste-Blumenau

13,9

Outros 2
Holding
Copel Comercialização
Copel Serviços
Outras Participações 3
Total Geral

82,5

6,7
2,9
2,4
13,3
2.067,1

1

Inclui P ro grama "Transfo rmação " co mpo sto pelo s pro jeto s P araná Trifásico , Rede Elétrica Inteligente e
Co nfiabilidade To tal.
2
Inclui mo dernização do COG (Centro de Operaçõ es da Geração ), o bras em subestaçõ es/linhas de
transmissão e o utro s pro jeto s.
3
Outras P articipaçõ es Ho lding: inclui Co mplexo B andeirantes, SP E Vo ltália e Ino vação Startup

A Copel Dis contempla a maior parte dos investimentos previstos para 2022, cujo objetivo é o permanente
aprimoramento da eficiência operacional e a redução de custos por meio do avanço de importantes projetos,
destacando-se a continuidade da execução dos programas Paraná Trifásico e Smart Grid já iniciados em 2021.
Esses programas visam a renovação dos ativos depreciados em áreas rurais, a melhoria da qualidade e agilidade
no atendimento, a integração com cidades inteligentes e a melhoria nas informações via sensoriamento das
redes.
Curitiba, 8 de dezembro 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

