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GERAÇÃO 

A Copel opera 20 usinas próprias, sendo 18 

hidrelétricas, uma termelétrica e uma eólica 

TRANSMISSÃO 

O sistema de transmissão de energia é responsável 

pela operação e manutenção de 32 subestações e 

mais de 2.000 km de linhas 

DISTRIBUIÇÃO 

O sistema de distribuição de energia elétrica atende a 

mais de quatro milhões de consumidores no Paraná  

TELECOMUNICAÇÕES 

A Copel Telecom tornou o Paraná o primeiro estado 

brasileiro a ter 100% de cobertura digital. Os 399 municípios 

paranaenses possuem rede de fibra óptica instalada  

A Copel atua também nos segmentos de saneamento e gás natural 

 

 



A Copel está presente em 

10 estados brasileiros. 

Suas ações são listadas nas 

Bolsas de Valores de São Paulo, 

Nova Iorque e Madri 



UHE COLÍDER – VISTA AÉREA (Ago/2014) 











Rio Teles Pires 

UHE Colíder 

UHE SINOP 

UHE Teles Pires 

UHE São Manoel 



LINHA DO TEMPO DO EMPREENDIMENTO 

Jul/06 - Estudos de viabilidade 

Jan/09 - EIA/RIMA 

Dez/09 - Licença Prévia Nº298127/2009 

Jul/10 - Leilão 

Nov/10 - PBA 

Dez/10 - Licença de Instalação Nº 61518/2012 

Mar/11 - Início das Obras 

Set/11 - Termo de Embargo -Interdição 

Out/11 - Retorno das atividades 

Out/12 - Pico de trabalhadores na obra 

Fev/13 - Incêndio no Canteiros de Obras 

Out/13 - Desvio do Rio 

Jan/14 - Renovação da LI Nº63249/2014 

Abr/14 - Autorização de Supressão Vegetal 

Jul/14 - Início da Supressão Vegetal do Reservatório 

3,5 anos 



LINHA DO TEMPO DO EMPREENDIMENTO 

Nov/15 - Protocolo Solicitação LO 

Nov/15 - Ação Civil Pública solicita 100% de Supressão 

Fev/16 - SEMA cancela parecer técnico que autorizava 
manutenção de 30% de vegetação 

Jul/16 - Protocolo atualização da solicitação da LO 

Abr/17 - SEMA autoriza manter cota 264m 

Junho/17 - SEMA se manifesta favorável à manutenção dos 30% 
de vegetação 
Junho/17 - SEMA emite PT autorizando transferência dos 
créditos florestais (CLCF) 

Jul/Set/17 - Enchimento final do reservatório até cota 272m 

2ºSem/17 - Processo de Venda da Madeira e Aquisição de 
Créditos de Reposição Florestal 

Nov/17 - Obtenção da LO 

Dez/17 - Geração comercial da 1ª Máquina 

1,5 anos 



• Potência Instalada: 300 MW 

• Energia firme:  172,8 MW 

• Área do reservatório: 182,2 km² 

• Tempo de residência do reservatório: 17,4 dias 

• Unidades Geradoras: 3 x Kaplan 100 MW 

• Comprimento máximo da crista da barragem: 1.525,3 m 

• Altura máxima do barramento: 36 m 

• Municípios: Colíder, Itaúba, Nova Canaã do Norte e Cláudia 

 

 

Características Gerais do Empreendimento 



145,9 km² 



 Impactos socioambientais;  

 Mitigações e compensações; 

 As principais lições (positivas e negativas) que 
podem ser aplicadas a novos empreendimentos.  



 Socioeconomia 

 Despreparo dos municípios  X  Sobrecarga nos 
serviços públicos 

 

 Biótico 

 Madeira 

 Ictiofauna 







• Riscos de acidentes com peixes na instalação 

• Construção do vertedouro – concretagem de ogivas 

• Enchimento do reservatório - área de jusante, planícies 

inundadas. 

• Riscos de acidentes durante a operação 

• Manobras de manutenção de máquinas – tubo de sucção, 

câmara espiral. 

• Parada/partida de máquinas 

• Passagem através da turbina – taxa de mortalidade 

• Meia carga – peixes sobem até a máquina em operação 

 



 Perda do recurso natural por falta de 
aproveitamento comercial 
 

 Para refletir... com base no Inventário 
florestal... em 1 hectare de Floresta tem: 
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8% 
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100% 



Entraves para o 
aproveitamento  

da Madeira 

Estudos 
(Inventários 
Florestais) 
superficiais 

Falta de 
agilidade 

dos órgãos 
ambientais 

Produto 
valioso / 

comércio 
ilegal 

Burocracia 
Legislação 

inadequada 

Taxa de 
Reposição 
Florestal 

Mercado 
exigente e 

seletivo  

22 



23 



Situação atual – Relatório fotográfico 
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Aprox.490.000 m³ de madeira  

262.000 m³ de Tora  

228.000 m³ de Lenha 





 Atividade específica de resgate de abelhas 
nativas (Melissofauna) 

 Ninhos resgatados: 2.696 

 Destinações: Meliponários temporários, APP, 
UNEMAT e UFMT. 



 Durante fechamento de vãos e manobras de 
comportas 

 Monitoramento das áreas de jusante 

▪ Planícies alagáveis 

▪ Evitar queda brusca da vazão e aprisionamento de 
peixes 

 Durante resgate de vão no vertedouro. 

 Desvio do rio com vão rebaixado 

▪ Manobra de comportas 

▪ Rede anticardume 

▪ Cortina de bolhas 

▪ Sonar 



 









1. Vão 04 – Maio / 2014 – Grande mortalidade de peixes 

 

2. Vão 01 – Ago / 2015 – 14 peixes 

 

3. Vão 02 – Maio / 2016 – 86 peixes 

 

4. Vão 03 – Fev / 2017 – 96 peixes 





• Projetar usinas prevendo riscos com morte de peixes  

• Enchimento do reservatório 

o Batimetria a jusante da barragem e análise de cotas a jusante durante 
enchimento -  planejamento do resgate; 

o Redução lenta da vazão de jusante, evitar secar rapidamente planícies 
de inundação. 

• Cuidados sugeridos na operação 

o Estruturas para resgate de peixes (escada, escotilhas dimensionadas, 
transporte, etc.) e oxigenação da água no tubo de sucção previstos em 
projeto e devidamente instalados, com controle manual e 
automatizado; 

o Uso de barreiras à entrada de peixes: grades, barreiras 
comportamentais e elétricas. 



 Os empreendedores/órgãos 
ambientais/planejadores  elaborar 
metodologia de preparo e auxilio aos 
municípios para chegada do emprendimento,  
principalmente para aplicação dos recursos 
oriundos de impostos arrecadados. 
 

 Recomenda-se prioridade na implementação 
do Programa de Planos Diretores Participativos 



 Quebra de paradigma que toda madeira é 
aproveitável; 

 Org. Amb.  + confiança no setor (receio de 
autorizar grandes volumes de crédito); 

 Autorizar retirada de espécies de alto valor 
comercial juntamente com a LI (Tratamento 
como um PMFS); 

 Autorizar serrarias nos pátios juntamente 
com a LI. 

 Melhorar estudos prévios; 
 Mudanças na legislação. 

 



joachim.graf@copel.com 

 41-98894-3639 

Joachim Graf Neto, Engº Florestal 
Gerente da Divisão de Execução dos Programas Socioambientais da UHE Colíder 

www.copel.com/uhecolider  

OBRIGADO! 
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