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Desde a fundação da coope-
rativa em 23 de novembro 

de 1969, erguendo o primeiro 
poste em 31 de março de 1971, 
até hoje, a cooperativa Certhil 
trilhou um caminho de renova-
ção e inovação na região noro-
este do Estado do Rio Grande 
do Sul. Atualmente, a Certhil 
está dividida em duas coopera-
tivas, Distribuição e Desenvol-
vimento, cada qual com a sua 
administração.

A Certhil Distribuição é 
responsável por atender ex-
clusivamente a distribuição de 
energia elétrica a seus asso-
ciados. Tendo como principal 
objetivo fornecer energia de 
qualidade, preços acessíveis aos 
seus cooperados e proporcionar 
atendimento diferenciado a seu 
distinto público de associados.

A Certhil Desenvolvimento 
é responsável por disponibilizar 
soluções para as necessidades 
dos clientes, desenvolvendo 
atividades na área de prestação 
de serviços. As principais ativi-
dades são, geração de energia, 
loja de materiais elétricos e 
hidráulicos, serviço especiali-
zado com caminhão guindaste, 
fábrica de poste de concreto e 
pavilhões pré-moldados, insta-
lação de sistemas fotovoltaicos 
de geração de energia elétrica e 
serviços e projetos elétricos em 
geral.

Certhil comemora 52 anos de atividades inaugurando  o maior investimento da cooperativa
EMPREENDIMENTO

No dia 23 de novembro, data do aniversário, Certhil inaugurou a Subestação Nossa Senhora do Carmo - 69kV. Com isto, está preparada para dar suporte à indústria e ao desenvolvimento regional, oferecendo energia com segurança e qualidade

Ampliação da Usina CGH Buricá I

Subestação Nossa Senhora do Carmo - 69kV
No dia 23 de novembro de 2021, a 

Certhil Distribuição inaugurou o empre-
endimento que representa um marco na 
história da cooperativa. O empreendimento 
já proporciona maior disponibilidade de 
energia elétrica para atender a crescente 
demanda por energia em nossa região, tanto 
no fomento ao desenvolvimento industrial 
quanto nos setores agropecuário e residen-
cial. Da mesma forma, permite à cooperati-
va maior gestão sobre ações de melhoria e 
expansão do sistema elétrico, visando além 
da disponibilidade maior e melhor qualida-
de ao cooperado.

A Subestação Nossa Senhora do Carmo 
teve seu planejamento iniciado em 2017, 
seu projeto de viabilidade foi constituído 
em 2018 e seus projetos básicos e execu-
tivos foram realizados em 2019. A Certhil 
contou com o Badesul como principal par-
ceiro no investimento, atingindo em torno 
de 68% dos aproximados R$ 35 milhões 
investidos. Outros 16% saíram do próprio 
caixa da cooperativa, e é preciso destacar o 
papel dos nossos associados, que colabora-
ram financeiramente com o investimento, 
através da capitalização de suas cotas, apro-
vada em assembleia, com o recolhimento 
de capital ao longo de 36 meses na conta de 
luz, o que garantiu um aporte de aproxima-
damente outros 16% do investimento total 
da obra.

Ao final de 2019 já foram efetuadas a 
maior parte das compras e contratos, o que 
permitiu manter o orçamento do investi-
mento inicial. Mesmo com a pandemia, 
aumento dos preços de matérias primas e 
prazos para liberação de órgãos ambientais, 
e demoras nos fornecimentos de alguns 

A Certhil realizou 2 sorteios de prêmios em comemoração ao aniversário de 52 anos da cooperativa.
A Certhil Distribuição realizou um sorteio entre todos os 8.700 associados, pelo número da unidade 

consumidora. Os contemplados foram:
1º - Noel Santana de Morais - Ar condicionado 9.000 btus
2º - Tereza Kosloski Correa - Smart TV 42”
3º - Ademar Eurides Klein - Forno elétrico de 45 litros
4º - Darci Antônio Bortolaz - Forno micro-ondas de 20 litros
5º - Julinho Fronza - Air Fryer de 2,6 litros

Já a loja da Certhil sorteou uma Smart TV 32” entre os clientes que compraram 
produtos na loja e a contemplada foi Évelin Schneider.

Parabéns a todos os ganhadores!

Sorteio em comemoração aos 52 anos da Certhil

A Certhil Desenvolvimen-
to está ampliando a Central de 
Geração Hidrelétrica Buricá I, a 
qual foi inaugurada em 8 de maio 
de 1999, que na época tornou a 
Certhil pioneira dentro do sistema 
Fecoergs em geração de energia 
própria, começando do zero, em 
estudos, planejamento, viabiliza-
ção e construção.

Hoje, depois de 22 anos, a 
Usina está passando por uma 
ampliação significativa para a 
Certhil Desenvolvimento. A esti-
mativa de investimento é de R$ 
10.000.000,00, incluindo amplia-
ção do canal de adução, uma nova 
casa de máquinas, nova turbina e 
gerador e atualização dos painéis 
de comando e proteção das duas 
máquinas existentes.

A duplicação da capacidade 
das máquinas implicará em um 
aumento econômico e financei-
ro de 30% a 35%, destacando-se 
como um investimento de longo 
prazo, a atividade de Geração da 
Cooperativa de Desenvolvimento 
trará maior estabilidade financei-
ra para os próximos anos. Sendo 
a estimativa de geração média 
após a ampliação de 14.300 MWh 
/ ano.

Paralelamente a esse investi-
mento, a Certhil Desenvolvimen-
to continua analisando a possibi-
lidade de implantar mais projetos 
de geração no rio Buricá. Iniciati-
vas que são frutos do planejamen-
to interno de investimentos, man-
tendo sempre o foco na geração de 
energias renováveis.

equipamentos, o cronograma foi cumprido 
a contento. Foram R$ 12 milhões investidos 
em novas linhas incluindo projetos e inde-
nizações fundiárias. Outros R$ 15 milhões 
foram aplicados nas subestações e mais R$ 
8 milhões em alimentadores novos e reforço 
de redes existentes.

A obra da subestação iniciou em janeiro 
de 2020 e foi concluída no final de julho de 
2021. Hoje, são dois meses de operação, 
com um custo de compra mais barato e uma 
disponibilidade de energia muito maior para 
fomentar a indústria.

Além da subestação, foi construída uma 
linha de subtransmissão, de 69 mil Volts, 
com 19,3 km, o que nos permite comprar 
energia diretamente da subestação da 
CEEE, em Santa Rosa. Através da subesta-
ção Nossa Senhora do Carmo, atualmente, 
já alimentamos em torno de 50% de nossa 
carga. Este índice vai chegar a 70% até 
o fim de 2021 e de 95% a 97% em 2022. 
Nossa estimativa é alcançar 100% da carga 
em 2023/2024.

Hoje, este empreendimento representa 
em torno de 30% dos ativos da cooperati-
va, representando o maior investimento da 
história da Certhil.

Atualmente, a subestação tem capacida-
de máxima de 50 MVA, enquanto nossa de-
manda atual é de 15 MVA. Isso proporciona 
uma grande lacuna de crescimento, possi-
bilitando ampliar a oferta. A subestação é 
estruturada por dois transformadores de 25 
MVA, permitindo assim uma alternativa 
para atender através de manobras automati-
zadas a alimentação por um único transfor-
mador, mantendo a qualidade e segurança 

dos serviços prestados pela cooperativa. 
Atualmente temos 4 alimentadores de saída, 
3 deles já conectados e outro com previsão 
de funcionamento para este ano ainda, todos 
eles com folga para atendimento à novas 
cargas. Ainda há espaço para, futuramente, 
instalar outros quatro alimentadores.

O evento de inauguração contou com a 
presença de toda a Direção e Conselho da 
Cooperativa, do representante da FECO-
ERGS e diretor da OCERGS, o senhor 
Erineo José Hennemann, dos prefeitos dos 
municípios de atuação da cooperativa, de 
diversas empresas parceiras, bem como de 
associados e colaboradores, todos fazendo 
parte desta importante conquista da Certhil 
e de toda a região.

A direção, composta pelo Presidente 
Celso Benedetti, Vice-Presidente Kurt 
Grenzel, Secretário Anildo Nos, juntamente 
com o Conselho Administrativo e Fiscal, 
Engenheiros Geovani Franzen e Guilher-
me Weinheimer e todos os colaboradores, 
agradecem aos 8.700 associados e todos os 
participantes presentes no evento.

Em adição, a Certhil Distribuição vai 
entrar no ambiente de contratação livre a 
partir de 1º de janeiro de 2022, o que permi-
te a compra de energia mais barata e deve 
resultar no próximo processo de reajuste 
tarifário um impacto menor ou possível 
redução na tarifa de energia dos associados 
nos próximos anos.

Assim a Certhil está preparada para dar 
suporte à indústria, à cadeia do agronegócio 
e ao desenvolvimento regional, oferecendo 
energia de qualidade e com segurança para 
todos. E todos fazem parte desta conquista!

Presidente da Certhil, Celso Benedetti

Presidente da Certhil, Celso Benedetti; Presidente da Fecoergs e 
Diretor da Ocergs, Erineo José Hennemann e Vice-Presidente da 
Certhil, Kurt Grenzel

Prefeitos dos municípios da área de atuação da cooperativa, com integrantes da Direção da Certhil

A obra da subestação iniciou em janeiro de 2020 e foi concluída no final de julho de 2021

Público presente 
no evento da 
inauguração

 A Central de Geração Hidrelétrica Buricá I deverá receber um investimento de  
R$ 10 milhões
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