As usinas
da Copel
e você.

As usinas hidrelétricas operadas pela Copel
geram energia limpa e renovável, garantindo
conforto e qualidade de vida para a população.
A existência de uma usina no município traz
uma série de benefícios, como compensação
ĀĹ±ĹÏåĜų±ØĜĹƴåŸƋĜĵåĹƋŅŸåĵŞųŅģåƋŅŸ
sociais e ambientais, melhoria do Índice de
Desenvolvimento Humano, além de ser um
atrativo turístico.
Mesmo com todas essas vantagens,
a convivência com as usinas e reservatórios
requer atenção em algumas situações. Para
que você compreenda melhor toda essa
dinâmica, apresentamos algumas informações
importantes para você nesta cartilha.

A Copel
e o Rio Iguaçu

O Iguaçu, maior rio paranaense, é uma
importante fonte de geração de energia
hidrelétrica no Estado. Nele, estão instaladas
cinco grandes usinas, três delas operadas
pela Copel. Na usina Baixo Iguaçu, a Copel
tem 30% de participação.
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que chega é usada para gerar energia, sem
acúmulo nos períodos de cheia.
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São os reservatórios maiores, que podem
±ųĵ±ǄåĹ±ųčų±ĹÚåŧƚ±ĹƋĜÚ±ÚåÚå´čƚ±Ø
permitindo a regularização da vazão do rio
em períodos de estiagem. Ou seja, a usina
±ÏƚĵƚĬ±´čƚ±Ĺ±ÏĘåĜ±åĬĜÆåų±Ĺ±ŸåÏ±Ø
mantendo uma vazão mais constante
ao longo do ano, de acordo com
a demanda de geração de energia.
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Futuro Reservatório da UHE Baixo
Iguaçu (Fio d’água)

Reservatório da UHE Salto Santiago (Acumulação)

Reservatório da UHE Gov. José Richa (Fio d’água)

Reservatório da UHE Gov. Ney Braga (Fio d’água)

Resevatório da UHE Salto Osório (Fio d’água)

Reservatório da UHE Bento Munhoz da Rocha Netto (Acumulação)

Como funciona
uma Usina
Hidrelétrica

e´čƚ±ÚŅųĜŅØųåŞųåŸ±Ú±ÏŅĵ±ÏŅĹŸƋųƚÓÅŅ
Ú±Æ±ųų±čåĵØæĬåƴ±Ú±ŞŅųĵåĜŅÚåčų±ĹÚåŸ
ƋƚÆƚĬ±ÓŝåŸŅƚÏ±Ĺ±ĜŸ±Ƌæ±ƋƚųÆĜĹ±ţ

A corrente gerada, então, sai da casa de força
åŸåčƚå±Ƌæƚĵ±ŸƚÆåŸƋ±ÓÅŅØŅĹÚåæåĬåƴ±Ú±
Ş±ų±ƋåĹŸŝåŸ±Úåŧƚ±Ú±Ÿţ

}ƚ±ĹÚŅ±ƋƚųÆĜĹ±čĜų±Øƚĵčåų±ÚŅųåĹƋų±åĵ
movimento e produz corrente elétrica. Tudo
isso acontece dentro de um local chamado
Casa de Força.

{ŅųĀĵØ±åĹåųčĜ±æÏŅĹÚƚǄĜÚ±ŞŅųĵåĜŅ
das linhas de transmissão até os centros de
consumo.
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Como funciona
a operação
dos reservatórios
A coordenação e o controle da operação
de todas as usinas no Brasil são feitos pelo
Operador Nacional do Sistema Elétrico,
conhecido como ONS.
A Copel segue a programação do ONS,
sempre respeitando as normas técnicas
e de segurança para que a energia chegue
até você.
{±ų±ŅŞåų±ų±ŸƚŸĜĹ±ŸØŅŸŞųŅĀŸŸĜŅĹ±ĜŸÚ±
Copel levam em consideração a demanda
ŞŅųåĹåųčĜ±Ø±Ÿƴ±ǄŝåŸÚŅųĜŅØ±Ï±Ş±ÏĜÚ±Úå
de armazenamento dos reservatórios
e a previsão meteorológica.
±ŸĜÏ±ĵåĹƋåØŅŞåų±ųƚĵųåŸåųƴ±ƋņųĜŅŸĜčĹĜĀÏ±
ÚåƋåųĵĜĹ±ų±ŧƚ±ĹƋĜÚ±ÚåÚå´čƚ±ŧƚåÚåƴå
Ÿåųčƚ±ųÚ±Ú±ŅƚĬĜÆåų±Ú±ţ

Benefícios
diretos
das usinas

eĬĜÆåų±ÓÅŅÚå´čƚ±±ÏŅĹƋåÏåÚåÚƚ±Ÿ
üŅųĵ±Ÿ×Ş±ŸŸ±ĹÚŅŞåĬ±ŸƋƚųÆĜĹ±ŸŞ±ų±
čåų±ųåĹåųčĜ±Ņƚ±Ƌų±ƴæŸÚ±±ÆåųƋƚų±Ú±Ÿ
comportas dos vertedouros quando
o volume de chuva é muito intenso
åŅųåŸåųƴ±ƋņųĜŅģ´åŸƋ´ÏĘåĜŅţ
Mesmo cheio, o reservatório não provoca
nem aumenta as enchentes, pois nesse caso
åĬåųåŞųŅÚƚǄ±ŸÏŅĹÚĜÓŝåŸĹ±Ƌƚų±ĜŸÚŅųĜŅţ
Quando vazio, o reservatório pode inclusive
amenizar os efeitos da cheia do rio.

Além de gerar energia para
garantir conforto e qualidade
de vida à população e permitir
o desenvolvimento econômico
do país, as usinas hidrelétricas
ÆåĹåĀÏĜ±ĵŅŸĵƚĹĜÏĝŞĜŅŸŧƚå
±ÆųĜč±ĵųåŸåųƴ±ƋņųĜŅŸØŞŅų
meio do pagamento de uma
ÏŅĵŞåĹŸ±ÓÅŅĀĹ±ĹÏåĜų±ŞåĬŅ
uso dos recursos hídricos.
kŸĵƚĹĜÏĝŞĜŅŸŧƚå±ÆųĜč±ĵ
±ŸŸĜĹ±ŸÚ±ŅŞåĬƋ±ĵÆæĵ
passam a contar com
±Ƌų±ƋĜƴŅƋƚųĝŸƋĜÏŅåųåÏåÆåĵ
investimentos em projetos
ŸŅÏĜ±ĜŸå±ĵÆĜåĹƋ±ĜŸţ

A geração de
energia elétrica
nada mais é do que
a transformação
de energia hídrica,
ŅƚŸåģ±Ø±Ƌų±ƴæŸÚ±
força das águas
do rio, em energia
mecânica
e, depois, em
energia elétrica.

Como cuidar
dos reservatórios
Os reservatórios de geração de energia
ŸÅŅåÏŅŸŸĜŸƋåĵ±ŸÏŅĵŞĬåƻŅŸŧƚå±ÆųĜč±ĵ
com diversos organismos como algas,
ǄŅŅŞĬ¶ĹÏƋŅĹØŞåĜƻåŸØÆåĹƋŅŸåŞĬ±ĹƋ±Ÿ
±ŧƚ´ƋĜÏ±ŸØŧƚåÚåŸåĹƴŅĬƴåĵƋŅÚŅŸåƚÏĜÏĬŅ
ÚåƴĜÚ±ĹåŸŸåŸ±ĵÆĜåĹƋåŸţ
Para cuidar desses corpos hídricos e manter
ŸåƚåŧƚĜĬĝÆųĜŅ±ĵÆĜåĹƋ±ĬæĜĵŞŅųƋ±ĹƋå
åĬĜĵĜĹ±ųüŅĹƋåŸÚåŞŅĬƚĜÓÅŅÚ±´čƚ± 
åÏŅĵÆ±Ƌåų±ƋĜƋƚÚåŸŧƚåÚåŸåŧƚĜĬĜÆų±ĵ
±ŸÏŅĹÚĜÓŝåŸÚåƴĜÚ±Ú±ŸåŸŞæÏĜåŸ±ĹĜĵ±ĜŸ
e vegetais.
Entre os principais fatores que prejudicam
ŅåŧƚĜĬĝÆųĜŅåÏŅĬņčĜÏŅÚŅŸųåŸåųƴ±ƋņųĜŅŸ
estão: o despejo de esgotos domésticos

e industriais, a pesca predatória,
o desmatamento da Área de Preservação
Permanente (APP), a erosão do solo,
ÏŅĹŸƋųƚÓŝåŸĜųųåčƚĬ±ųåŸĹŅåĹƋŅųĹŅØÚåŞņŸĜƋŅ
irregular de resíduos nas margens. Neste
aspecto, é importante cuidar não só dos
ųåŸåųƴ±ƋņųĜŅŸĵ±ŸƋ±ĵÆæĵÚŅŸųĜŅŸØŞŅĜŸŸÅŅ
åĬåŸŧƚåƋų±Ǆåĵ±´čƚ±±Ƌæ±ŸųåŞųåŸ±Ÿţ
A Copel monitora a população de peixes,
±ŸÏŅĹÚĜÓŝåŸÚåŧƚ±ĬĜÚ±ÚåÚ±´čƚ±Ø
±ŅÏƚŞ±ÓÅŅÚŅåĹƋŅųĹŅåƋ±ĵÆæĵü±Ǆ
ŅųåāŅųåŸƋ±ĵåĹƋŅÚ±Ÿĵ±ųčåĹŸÚŅŸ
ųåŸåųƴ±ƋņųĜŅŸÚ±ŸƚŸĜĹ±ŸØÏŅĹƋųĜÆƚĜĹÚŅŞ±ų±
±ÏŅĹŸåųƴ±ÓÅŅÚŅĵåĜŅ±ĵÆĜåĹƋååƋŅųĹ±ĹÚŅ
±čåų±ÓÅŅÚååĹåųčĜ±ĵ±ĜŸŸƚŸƋåĹƋ´ƴåĬŞ±ų±
toda a população.

Monitoramento
Hidrológico da Copel.
É possível acompanhar o que
±ÏŅĹƋåÏåĹ±±ÏĜ±BĜÚųŅčų´ĀÏ±
do Rio Iguaçu, desde as
nascentes na Região de
Curitiba até as Cataratas
do Iguaçu, pelo site
www.copel.com/monitoramento.
São mais de 30 pontos de
monitoramento hidrológico
com muitas informações úteis
para você.

Telefones Úteis:
Copel – 0800 51 00 116
Defesa Civil Estadual – 199
Para mais informações:
www.copel.com

