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1. APRESENTAÇÃO
1.1.

Mensagem do Diretor Presidente

Apresentamos o Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental da Copel Geração e Transmissão S.A.,
subsidiária integral da Copel, referente ao exercício de 2013.
A estratégia de sazonalização da garantia física de energia das nossas usinas, e de alocação de maior quantidade
de energia para o mercado livre, ancorada nos elevados níveis confiabilidade operacional dos nossos ativos de
geração e transmissão, possibilitou aumentar em 23,2% a receita operacional, na comparação com o ano anterior.
Tal desempenho se deu a despeito da queda de quase 60,0% na receita dos ativos de transmissão, em decorrência
dos reflexos da Medida Provisória - MP 579 (Lei nº 12.783/2013), que em janeiro permitiu-nos renovar o contrato
de concessão de 86,0% das linhas e instalações de transmissão da Companhia no Paraná.
Não obstante, na área de geração, a precariedade das informações disponíveis sobre as condições de renovação e
remuneração de ativos sob concessão levou-nos a declinar da proposta do Poder Concedente. Os ativos de
geração não renovados, uma usina hidrelétrica e três pequenas centrais hidrelétricas, totalizam 271,9 MW, apenas
1,06% dos 25.452 MW então sujeitos a renovação em todo o País.
Esta decisão se conforma com a diretriz inegociável de preservação do patrimônio e do valor da empresa, que
também rege nossa estratégia de ampliação de ativos.
Na geração de energia, concluímos em 2013 a construção da UHE Mauá (363 MW), em parceria com a Eletrosul, e
da Pequena Central Hidrelétrica Cavernoso (19 MW). Também constituímos um consórcio, com a participação de
30%, para construir e explorar a Usina Baixo Iguaçu (350 MW) — empreendimento já em curso no rio Iguaçu — e
demos continuidade às obras da Usina Hidrelétrica - UHE Colíder (300 MW), no Mato Grosso.
No segmento de transmissão, concluímos, em 2013, a ampliação da Subestação Cascavel Oeste 500 kV e demos
início aos projetos das linhas Londrina — Figueira e Foz do Chopim — Salto Osório, ambos em 230 kV. Em São
Paulo, avançaram as obras da Subestação - SE 230 kV Cerquilho III e os projetos da Linha de Transmissão — LT 500
kV Araraquara II — Taubaté, além da SE 230 kV Paraguaçu Paulista II e da LT Paraguaçu Paulista II — Assis.
Destacamos ainda a continuidade do programa de obras de construção, melhorias e ampliações para a Copa do
Mundo de 2014 na Região Metropolitana de Curitiba e diversas regiões turísticas do Estado, com previsão de
conclusão em 2014. No total, foram entregues para operação comercial obras constantes em seis resoluções
autorizativas da Agência Nacional de Energia - Aneel, com um incremento de Receita Anual Permitida - RAP de
cerca de R$ 14,3 milhões.
No leilão Aneel nº 007/2013, arrematamos dois lotes, o primeiro para construção, na região metropolitana de
Curitiba, da nova subestação 230 kV Curitiba Norte (300 MVA) e da linha de transmissão em 230 kV, com 33 km,
ligando as subestações Bateias e Curitiba Norte. O segundo, conquistado em parceria com Furnas, compõe-se de
847 km de linhas de transmissão em 500 kV no Paraná e São Paulo, uma nova subestação 440 kV e duas
ampliações em 440 kV e 500 kV.
Conheça neste relatório mais detalhes sobre estes e outros projetos e resultados de geração e transmissão da
Companhia.
Curitiba, 30 de abril de 2014

Sergio Luiz Lamy
Diretor Presidente
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2. DIMENSÃO GERAL
2.1.

Perfil da Companhia

A Copel Geração e Transmissão S.A. (Copel Geração e Transmissão ou Companhia), sociedade anônima de capital
fechado, subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia – Copel (Copel ou Controladora), atua nas áreas
de geração e transmissão de energia. Opera um sistema elétrico com parque gerador próprio de usinas, linhas de
transmissão e subestações.

2.1.1.

Fatos relevantes em 2013

Usina Hidrelétrica Mauá
Em janeiro de 2013, com a entrada em operação comercial das unidades geradoras 4 e 5, a Usina Hidrelétrica
Mauá passou a funcionar com força total. A construção do empreendimento começou em 2008. Localizada no rio
Tibagi, é constituído por uma casa de força principal de 352 MW (com três unidades geradoras de energia) e outra
complementar de 11 MW (com duas unidades geradoras), totalizando 363 MW de potência instalada. O projeto
absorveu investimentos da ordem de R$ 1,4 bilhão. A concessão da Usina Mauá pertence às empresas Copel
Geração e Transmissão S.A. (51%) e Eletrosul Centrais Elétricas S.A. (49%).
PCH Cavernoso II
A Pequena Central Hidrelétrica Cavernoso II, localizada no rio Cavernoso entre os municípios de Virmond e Candói,
foi inaugurada em 16 de agosto de 2013 e opera a plena capacidade desde 4 de julho, com potência instalada de
19 MW, divididos em três unidades geradoras. O investimento total foi de R$ 120 milhões. A PCH Cavernoso II teve
sua energia comercializada pela Copel no leilão de energia nova promovido pela Aneel em agosto de 2010.

Usina Hidrelétrica Colíder
A Usina Hidrelétrica Colíder, localizada no rio Teles Pires, entre os municípios de Nova Canaã do Norte e Itaúba, no
Mato Grosso, teve as obras iniciadas em 2011 e devem absorver R$ 1,6 bilhão em investimentos. O
empreendimento terá 300 MW de capacidade instalada, com previsão de entrar em operação comercial em 2015.
Cerca de 68% das obras estão concluídas.
Em outubro/2013 foi realizado o desvio do rio Teles Pires, um dos principais marcos na construção da usina,
possibilitando dar continuidade à construção da barragem até a margem esquerda.
A Copel GeT conquistou a concessão para implantação e exploração da UHE Colíder por 35 anos no leilão de
energia realizado pela Aneel em 30 de julho de 2010.
Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu
Em 19 de junho, o Conselho de Administração da Copel aprovou a constituição de parceria com a empresa
Neoenergia para construção da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu. Com o acordo firmado, a Companhia passa a deter
30% de participação no empreendimento sob forma de consórcio.
Os trabalhos no canteiro de obras foram iniciados em julho/2013, com a escavação do circuito de geração, a
terraplanagem do canteiro e a construção das áreas de alojamento.
A hidrelétrica terá potência instalada de 350 MW e será construída no rio Iguaçu, entre os municípios de
Capanema e Capitão Leônidas Marques, no sudoeste do Paraná. Com investimento total estimado de R$ 1,6
bilhão, a entrada em operação está prevista para abril de 2016.
Complexo Hidrelétrico do Tapajós
A Copel participa com outras oito empresas do Consórcio Tapajós, constituído para desenvolver estudos nos rios
Tapajós e Jamanxim, na região Norte do Brasil. Os estudos previstos compreendem a avaliação ambiental da Bacia
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do Rio Tapajós e estudos de viabilidade do Complexo do Rio Tapajós, composto por cinco usinas que somam 10.682
MW de capacidade instalada.
Os trabalhos foram iniciados pela maior das usinas, São Luiz do Tapajós, com 6.133 MW. Na continuidade será
estudada a Usina de Jatobá, com 2.338 MW, ambas no rio Tapajós. No rio Jamanxim, serão estudadas futuramente
as usinas de Cachoeira do Caí (802 MW), Cachoeira dos Patos (528 MW) e Jamanxim (881 MW).
O relatório de engenharia do estudo de viabilidade da primeira usina – UHE São Luiz do Tapajós – está na etapa
final de correções pelos consorciados, prevendo-se sua entrega à Aneel no início de 2014. Após a entrega deste
primeiro estudo pretende-se iniciar os trabalhos referentes à UHE Jatobá.
Operação e manutenção de usinas
A operação da geração e da transmissão do Centro de Operação da Geração e Transmissão – COGT passou a
funcionar, desde 16 de outubro de 2013, efetivamente unificada. Foi uma mudança bem coordenada para que os
trabalhos não fossem afetados. Assim, os centros, que atuavam fisicamente separados foram integrados, o que
resulta na otimização dos processos e amplia as oportunidades de conhecimento técnico. Nos próximos anos o
plano da GeT é unificar também a plataforma tecnológica de operação. Os empregados do COGT são responsáveis
pela operação remota do parque de 21 usinas (além de seis de parcerias que a Copel opera), 32 subestações de
rede básica e 2.173,5 km de rede básica de linhas de transmissão, bem como a supervisão dos ativos da Copel em
parceria, dentro e fora do Estado.
Iniciou-se o processo de modernização UHE Guaricana, através da substituição de equipamentos em final de vida
útil, além dos rotores das turbinas.
Foi concluída a modernização da UHE Governador Parigot de Souza, em que foram reformados e atualizados os
sistemas de resfriamento e o sistema de serviço auxiliar de corrente alternada/corrente contínua de todas as
unidades geradoras, bem como o sistema digital de supervisão e controle da unidade geradora 1.
Transmissão de Energia Elétrica
Em 10 de outubro foi colocado em operação um terceiro banco de autotransformadores (com 3
autotransformadores monofásicos de 200 MVA cada) que ampliou em 600 MVA a potência de transformação da
Subestação Cascavel Oeste (500 kV). A ampliação representa um importante reforço para o sistema elétrico do
Sudoeste do Estado, e proporcionará à Copel uma receita anual de R$ 4,3 milhões.
Também estão sendo ampliadas as subestações Ponta Grossa Norte, Londrina e Maringá, que recebem novos
autotransformadores, num total de 600 MVA de potência, sendo que a conclusão dos empreendimentos está
prevista para dezembro de 2013.
Outra obra importante iniciada em 2013 é a da Subestação Cerquilho III (230 kV), no Estado de São Paulo. A obra
começou em fevereiro e já está praticamente pronta. O investimento previsto para o projeto é de R$ 44 milhões e
a receita anual para a Copel está estimada em R$ 3,3 milhões a partir da entrada em operação, que deve ocorrer
no início de 2014.
Dentro das atividades de operação e manutenção foram implementadas melhorias e novas tecnologias, visando
garantir os índices de disponibilidade dos 2.173,5 km de linhas de transmissão e 32 subestações da Rede Básica da
Copel. Nesse contexto, destacam-se:
•

Conclusão da modernização do sistema de proteção, supervisão e controle das subestações Londrina,
Ponta Grossa Norte, Ibiporã, todas em 230 kV, e Londrina Eletrosul, em 500 kV.

•

Instalação de localizadores de faltas em linhas de transmissão com tecnologia de “ondas viajantes” nas
subestações Cascavel Oeste, Mauá, Jaguariaíva, Ibiporã, Figueira e Pilarzinho. Esta tecnologia proporciona
maior precisão na localização de defeitos e agilidade no restabelecimento de ocorrências em linhas de
transmissão.
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•

Instalação piloto de transformadores de corrente ópticos na subestação Posto Fiscal, que é uma nova
tecnologia em equipamentos de transformação para sistemas de proteção e medição.

Novos empreendimentos de transmissão
Em 25 de fevereiro, foi assinado o contrato de concessão do lote B, conquistado isoladamente pela Copel GeT,
composto pela subestação Paraguaçu Paulista II, que será construída no município de mesmo nome e vai operar
na tensão de 230 kV, e por uma linha de transmissão com 37 km de extensão que irá conectá-la a outra subestação
já existente no município de Assis. Esse empreendimentos deve receber R$ 57,8 milhões em investimentos e
proporcionar à Copel uma receita anual de aproximadamente R$ 5,9 milhões quando entrar em operação – o que
está previsto para dezembro de 2014.
E em 2 de maio foi assinado o contrato do lote G, referente à linha de transmissão em 500 kV Barreiras II –
Pirapora II, com 960 km de extensão que passará pelos Estados da Bahia, Minas Gerais e Goiás. Este
empreendimento pertence à Paranaíba Transmissora de Energia S.A, sociedade de propósito específico (SPE)
integrada por Copel Geração e Transmissão S.A (com 24,5% de participação), State Grid Brazil Holding S.A. (51%) e
Furnas Centrais Elétricas S.A. (24,5%). A linha deve receber investimentos da ordem de R$ 960 milhões e
proporcionar cerca de R$ 100,5 de receita anual permitida ao entrar em operação, o que deve ocorrer em 2016.
Em 14 de novembro, a Copel conquistou, no Leilão 007/2013 da Aneel, dois lotes de empreendimentos de
transmissão:
•

Lote A, o maior do certame, por meio do Consórcio Mata de Santa Genebra, no qual a Copel Geração e
Transmissão S.A. é majoritária com 50,1% de participação e tem como parceira a estatal federal Furnas,
com 49,9%. Composto por 847 km de linhas de transmissão no PR e SP de extra alta tensão (500 kV), uma
subestação nova e duas ampliações, o conjunto de obras vai demandar R$ 1,566 bilhão e proporcionar R$
174,4 milhões de receita anual.

•

E o lote F, arrematado de forma isolada pela Copel Geração e Transmissão S.A., que inclui uma subestação
e uma linha de transmissão com 33 km de extensão, em tensão 230 kV a serem instaladas na Região
Metropolitana de Curitiba, no Paraná. O investimento total previsto para o projeto é de R$ 69 milhões e a
receita anual permitida está estimada em R$ 6,6 milhões.

No segmento de transmissão de energia, a Copel integra ainda outras sete sociedades de propósito específico
(SPEs), que estão com obras em andamento para instalação de nove subestações e 3.075 km de linhas de
transmissão em sete estados brasileiros, com investimentos que somam cerca de R$ 4 bilhões.
Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e Inovação Tecnológica
Em cumprimento à Lei nº 9.991/2000, que dispõe sobre a realização de investimentos em pesquisa e
desenvolvimento por parte das empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia
elétrica, a Companhia investiu em vários projetos de P&D.
Aplicou aproximadamente R$ 3,9 milhões na execução de 13 projetos de P&D, sendo que em 7 deles a companhia
participou de forma cooperada com outras empresas. Destes, 3 são estratégicos, cujos temas foram estabelecidos
pela Aneel, por meio de Chamada de Projetos.
O projeto de P&D estratégico “Otimização do despacho hidrotérmico através de algoritmos híbridos com
computação de alto desempenho”, no qual a Copel Geração e Transmissão atuou como proponente, foi concluído,
tendo seus resultados aprovados e integralmente reconhecidos de forma oficial pela Aneel em 2013. O parecer
conclusivo da agência considerou o projeto original e inovador na área de planejamento de sistemas de energia,
trazendo benefícios científicos, tecnológicos e socioambientais para a comunidade.
Índice de Sustentabilidade da BM&FBovespa - ISE
As ações da Copel continuarão, em 2014, integrando a carteira formada por papéis das empresas brasileiras
sustentáveis e socialmente responsáveis da Bolsa de Valores de São Paulo - BM&FBovespa.
Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental 2013 - Copel Geração e Transmissão S.A.
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Certificações e Prêmios
Dentre as principais certificações e prêmios conquistados em 2013, destacou-se o Certificado Empresa Cidadã,
conferido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, Sistema Firjan e Fecomércio, pelas
informações do Balanço Social 2012.

2.1.2.

Referencial Estratégico

A Companhia segue o referencial estratégico da Controladora, descrito a seguir:
Visão: Simplesmente a melhor da década.
Missão: Prover energia e soluções para o desenvolvimento com sustentabilidade.
Princípios e Valores:
Resultado de um pacto coletivo que define comportamentos individuais alinhados a um objetivo
comum.

Ética

Respeito às pessoas Consideração com o próximo.
Dedicação

Capacidade de se envolver de forma intensa e completa no trabalho, contribuindo para a
realização dos objetivos da organização.

Transparência

Prestação de contas das decisões e realizações da Companhia para informar seus aspectos
positivos ou negativos a todas as partes interessadas.

Segurança

Ambiente de trabalho saudável em que os empregados e os gestores colaboram para o uso de
um processo de melhoria contínua da proteção e promoção da segurança, saúde e bem-estar de
todos.

Responsabilidade

Condução da vida da Companhia de maneira sustentável, respeitando os direitos de todas as
partes interessadas, inclusive das futuras gerações, e o compromisso com a sustentação de
todas as formas de vida.

Inovação

Aplicação de ideias em processos, produtos ou serviços de forma a melhorar algo existente ou
construir algo diferente e melhor.

2.1.3.

Organização e Gestão

Em 2013, a Companhia manteve seus esforços na busca de resultados para atender aos dois grandes desafios
estratégicos listados a seguir:
•

Excelência operacional com aumento da produtividade e otimização de custos, qualidade nos serviços
prestados e melhoria da satisfação dos consumidores; e

•

Expansão sustentável alinhada aos objetivos do Governo do Estado, com investimentos socioambientais e
geração de benefícios para a sociedade paranaense.

Nesse âmbito, as ações foram baseadas nas diretrizes estabelecidas pela alta administração da Controladora para
a busca da produtividade em curto prazo e do crescimento em longo prazo; da excelência em custos; nos
relacionamentos com as partes interessadas; e pesquisas de novas tecnologias para a expansão da matriz
energética com fontes renováveis e não poluentes.
Apresentamos, na sequência, a estrutura da Copel Geração e Transmissão:
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2.2.

Responsabilidade e Engajamento com Partes Interessadas

2.2.1.

Engajamento e Diálogo

Em 2013, as partes interessadas direta e sistematicamente envolvidas com a Companhia foram: público interno,
clientes, fornecedores, poderes públicos, acionistas e investidores, sociedade e organizações ligadas ao meio
ambiente.
Dentre as ações, destacam-se a aproximação com as comunidades desenvolvidas por meio de projetos específicos,
uma forma de melhor entender e construir uma relação sustentável com os diversos públicos da Companhia.

2.2.2.

Canais de Diálogo

O atendimento aos questionamentos enviados à Companhia pelo canal Fale Conosco está disponível no site
www.copel.com, pelo endereço eletrônico copel@copel.com. A matriz completa de canais de diálogo da Copel
também está disponível no mesmo site.

Diálogo com o Público Interno
A Copel Geração e Transmissão realizou em julho de 2012, com apoio de instituto terceirizado, a Pesquisa de
Opinião dos Empregados - POE. A POE substituiu a Pesquisa de Clima Organizacional - PCO, realizada até 2010. A
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pesquisa mediu a satisfação, comprometimento e motivação dos empregados em trabalhar na companhia. A
metodologia utilizada foi qualiquantitativa, com a aplicação de questionários de autopreenchimento. Entre os
resultados obtidos cabe destacar que 85,09 % dos empregados consideram a Copel GeT ótima ou boa para se
trabalhar.

Diálogo com Fornecedores
Parte importante da cadeia produtiva, os fornecedores encontram na Copel um parceiro de negócios atento às
necessidades para melhor atender e fortalecer o diálogo com vistas à melhoria dos serviços prestados aos clientes.
Tão logo encontra os fornecedores para determinado produto, a Copel propõe reuniões de integração efetuadas a
cada novo contrato, antes do início dos serviços, onde são abordados os assuntos acerca das práticas de segurança
e saúde no trabalho exigidas pela Companhia, questões relativas ao meio ambiente e responsabilidade social, bem
como as cláusulas contidas no Código de Conduta da Copel.
Reuniões extraordinárias e descentralizadas são outros diálogos, eventuais, abertos a participação dos
fornecedores habilitados a prestar serviços de Engenharia no negócio Distribuição, coordenados e realizados pelas
gerências Regionais, localizadas nas cidades polos do Estado. O intuito é aproximar a realidade do mercado local
com as exigências mínimas requeridas pela Copel, mantendo um padrão de qualidade e de preceitos de saúde,
segurança e ética assumidos pela Companhia.
Nos contratos relativos às contratações de empreiteiras pelo negócio Distribuição, há reuniões periódicas com os
sindicatos das categorias (que representam 80% dos prestadores de serviço) para tratar assuntos de interesse
comum no negócio de obras e serviços de engenharia.
Desta maneira, a Copel busca aproximação com seus fornecedores e elevação do nível de conhecimento e
engajamento para toda a cadeia produtiva.

2.3.
2.3.1.

Desempenho Operacional e de Produtividade
Geração

A Copel Geração e Transmissão detém e opera 21 usinas próprias, sendo 19 hidrelétricas (14 teleoperadas), uma
termelétrica e uma eólica, com capacidade instalada total de 4.756,1 MW e energia assegurada de 2.068,6 MW
médios. Em 2013, esses ativos geraram 24.420,4 GWh, 99,7% desse total de fonte hidrelétrica e eólica (detalhes no
quadro abaixo). A geração de energia elétrica em nossas usinas é supervisionada e coordenada por nosso Centro
de Operação da Geração e Transmissão, em Curitiba. A disponibilidade das unidades geradoras maiores que 10
MW da Copel GeT em 2013 foi de 93,99%.
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Capacidade Instalada Garantia Física Geração Verificada Vencimento da
(MW)
(MWmed)
GWh
(MWmed) concessão
Hidrelétricas
4.733,61
2.057,8
24.345,34 2.779,15
Gov. Bento Munhoz da Rocha Netto
1.676
576
6.304,78
719,72
23.05.2023
Gov. Ney Aminthas de B. Braga
1.260
603
7.278,32
830,86
15.11.2029
Gov. José Richa
1.240
605
7.784,39
888,63
04.05.2030
Gov. Pedro V. Parigot de Souza
260
109
1.270,58
145,04
07.07.2015
Mauá (1)
185
100
1.221,17
139,40
03.07.2042
Guaricana
36
16,08
70,43
8,04
16.08.2026
Cavernoso II
19
10,56
51,67
5,90
27.02.2046
Chaminé
18
11,6
127,71
14,58
16.06.2026
Apucaraninha
10
6,71
53,68
6,13
12.10.2025
Mourão
8,2
5,3
57,82
6,60
07.07.2015
Derivação do Rio Jordão
6,5
5,85
50,22
5,73
15.11.2029
(2)
Marumbi
4,8
2,4
22,01
2,51
São Jorge
2,3
1,54
15,89
1,81
03.12.2024
Chopim I
1,98
1,48
8,66
0,99
07.07.2015
Rio dos Patos
1,72
1,02
10,68
1,22
14.02.2014
Cavernoso
1,3
0,96
5,54
0,63
07.01.2031
(3)
Melissa
1
0,64
5,82
0,66
(3)
Salto do Vau
0,94
0,57
5,29
0,60
(3)
Pitangui
0,87
0,09
0,67
0,08
Termelétrica
20
10,3
71,09
8,11
Figueira
20
10,3
71,09
8,11
26.03.2019
Eólica
2,5
0,5
3,99
0,46
Eólica de Palmas
2,5
0,5 (4)
3,99
0,46
28.09.2029
TOTAL
4.756,11
2.068,6
24.420,41 2.787,72
Usinas

(1) Corresponde à parcela da Copel (51% do empreendimento, de 363 MW)
(2) Em homologação na Aneel
(3) Usinas com capacidade inferior a 1 MW possuem apenas registro na Aneel
(4) Geração média da Eólica de Palmas

Concessão de Geração
A Copel é titular das concessões e autorizações de geração estabelecidas pelo: (i) Contrato de Concessão nº
45/1999, firmado em 24/06/1999; (ii) Contrato de Concessão nº 001/2011, firmado em 17/01/2011; (iii) Portaria
nº 133/2011, publicada em 28/02/2011 e; (iv) Resolução Autorizativa nº 3319/2012, publicada em 31/01/2012.
Além disso, a Companhia participa das concessões e autorizações de geração estabelecidas pelo: (i) Contrato de
Concessão nº 188/98, firmado em 28/08/1998; (ii) Resolução Aneel nº 351/1999, publicada em 23/12/1999; (iii)
Resolução Aneel nº 114/2000, publicada em 24/04/2000; (iv) Contrato de Concessão nº 125/2001, firmado em
25/10/2001; (v) Resolução Aneel nº 753/2002, publicada em 19/12/2002; (vi) Resolução Aneel nº 757/2002,
publicada em 19/12/2002; e (vii) Contrato de Concessão nº 001/2007, firmado em 03/07/2008.
Desde 1999, todas as usinas da Companhia cujas concessões encerraram-se (13 no total) tiveram seus contratos de
concessão prorrogados pelo Poder Concedente por mais 20 anos, de acordo com o previsto em lei. Para a PCH Rio
dos Patos, cujo contrato de concessão ainda venceu em 14.02.2014, não haverá tal prorrogação. Esta prorrogação
foi facultada ao concessionário, por meio da MP 579/2012, convertida na Lei nº 12.783/2013. A Copel frente à
precariedade de informações fornecidas pelo Poder Concedente e de posse das avaliações obtidas, concluiu pela
não viabilidade da renovação desta usina. Vencida a concessão, a Companhia permanecerá responsável pela
prestação dos serviços de operação e manutenção até que o vencedor da licitação (ainda sem data definida para
acontecer) assuma a usina. Neste período, a Copel receberá uma tarifa predefinida para prestação do serviço, nos
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termos da Portaria MME 170/2014. Os contratos de concessões de novas usinas, tais como Mauá, no caso da Copel,

não são prorrogáveis.
As informações dos Contratos de Concessão e Autorização de que a Companhia é titular estão relacionadas a
seguir:
Contrato de Concessão nº 045/1999
Tipo

Usina

Hidrelétrica

Gov. Bento Munhoz da
Rocha Neto (Foz do Areia)

Hidrelétrica
Hidrelétrica
Hidrelétrica
Hidrelétrica
Hidrelétrica

Hidrelétrica

Hidrelétrica
Hidrelétrica
Hidrelétrica

Hidrelétrica

Hidrelétrica
Hidrelétrica

Termelétrica

Ato de outorga

Termo final

Dec. nº 72.293, de
24/05/2003
24/05/1973
Dec. nº 75.033, de
São Jorge
12/12/2004
04/12/1974
Dec. nº 76.432, de
Apucaraninha
13/10/2005
13/10/1975
Dec. nº 78.238, de
Guaricana
15/08/2006
13/08/1976
Dec. nº 78.238, de
Chaminé
15/08/2006
13/08/1976
Gov. Ney Aminthas de Barros
Dec. nº 84.209, de
15/11/2009
Braga (Segredo)
14/11/1979
(i) Dec. nº 84.209, de
14/11/1979
Derivação do Rio Jordão
15/11/2009
(ii) Portaria DNAEE no
476, de 07/06/1994
Dec. nº 84.680, de
Gov. José Richa (Salto Caxias)
04/05/2010
02/05/1980
Dec. nº 85.628, de
Cavernoso
07/01/2011
07/01/1981
Dec. nº 89.378, de
Rio dos Patos
14/02/2014
14/02/1984
(i) Dec. nº 56.027, de
Gov. Parigot de Souza
23/04/1965
25/05/1995
(Capivari/Cachoeira)
(ii) Dec. nº 69.475, de
05/10/1971
Dec. nº 53.419, de
Mourão
26/01/1994
20/01/1964
Dec. nº 53.770, de
Chopim I
24/03/1994
20/03/1964
(i) Dec. nº 64.258, de
21/03/1969
26/03/1999
Figueira
(ii) Dec. nº 68.757, de
16/06/1971
Contrato de Concessão nº 001/2011
Ato de outorga

Termo final

Ato de prorrogação
Portaria MME nº 22, de
25/01/2001
Portaria MME nº 249,
de 17/04/2003
Portaria MME nº 249,
de 17/04/2003
Portaria MME nº 367,
de 18/08/2005
Portaria MME nº 367,
de 18/08/2005
Portaria MME nº 331,
de 02/09/2009
Portaria MME nº 331,
de 02/09/2009
Portaria MME nº 331,
de 02/09/2009
Portaria MME nº 331,
de 02/09/2009

Novo termo
final
23/05/2023
03/12/2024
12/10/2025
16/08/2026
16/08/2026
14/11/2029

14/11/2029

04/05/2030
04/05/2030

possível

-

Portaria MME nº 195,
de 22/06/1999

07/07/2015

Portaria MME nº 195,
de 22/06/1999
Portaria MME nº 195,
de 22/06/1999

07/07/2015
07/07/2015

Portaria MME nº 195,
de 22/06/1999

26/03/2019

Ato de prorrogação

Novo termo
final

Não há previsão

-

Ato de prorrogação

Novo termo
final

Não há previsão

-

Tipo

Usina

Hidrelétrica

Colíder

Tipo

Usina

PCH

Cavernoso II

Tipo

Usina

Ato de outorga

Termo final

Ato de prorrogação

Novo termo
final

Eólica

Palmas

REA nº 3319/2012
publicada em
31/01/2012

28/09/29

Há previsão

-

Dec. s/nº, de
29/12/2040
29/12/2010
Portaria nº 133/2011
Ato de outorga

Termo final

Portaria nº 133/2011,
publicada em
27/02/2046
28/02/2011
Resolução Autorizativa nº 3319/2012

Apresentamos, a seguir, informações sobre os contratos de concessão de empreendimentos de geração em que a
Companhia detém participação:
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Contrato de Concessão nº 188/98
SPE
Ato de outorga
Dec. nº 83.767, de
Dona Francisca Energética
24/07/1979
Hidrelétrica
Dona Francisca
S.A. - Dfesa
Dec. de 08/08/1997
Dec. de 15/06/1998
Contrato de Concessão nº 125/01
Tipo
Usina
SPE
Ato de outorga
Santa Clara
Centrais Elétricas do Rio
Hidrelétrica
Dec. de 23/10/2001
Jordão - Elejor
Fundão
Contrato de Concessão nº 001/07
Tipo
Usina
Consórcio
Ato de outorga
Consórcio Energético
Hidrelétrica
Mauá
Dec. de 28/06/2007
Cruzeiro do Sul
Resolução Aneel nº 351/99
Tipo
Usina
SPE
Termelétrica a Gás Natural
Araucária
UEG Araucária Ltda.
Resolução Aneel nº 114/00
Tipo
Usina
SPE
PCH
Foz do Chopim
Foz do Chopim Energética
Resolução Aneel nº 753/02
Tipo
Usina
SPE
PCH
Fundão I
Centrais Elétricas do Rio Jordão - Elejor
Resolução Aneel nº 757/02
Tipo
Usina
SPE
PCH
Santa Clara I
Centrais Elétricas do Rio Jordão - Elejor
Tipo

Usina

Termo final

Prorrogação

27/08/33

Possível

Termo final

Prorrogação

24/10/36

possível

Termo final

Prorrogação

02/07/42

não é possível

Termo final
22/12/29

Prorrogação
possível

Termo final
23/04/30

Prorrogação
possível

Termo final
18/12/32

Prorrogação
possível

Termo final
18/12/32

Prorrogação
possível

Além disso, a Companhia obteve concessões para construir e operar as seguintes usinas:

2.3.2.

Transmissão

O segmento tem como principal atribuição prover os serviços de transporte e transformação da energia elétrica,
sendo responsável pela construção, operação e manutenção de subestações, bem como pelas linhas destinadas à
transmissão de energia. A Companhia detém e opera 2.173,5 km de linhas de transmissão e 32 subestações da
Rede Básica, com potência de transformação da ordem de 11.952 MVA (detalhes nos quadros abaixo).
LINHAS DE TRANSMISSÃO
NÍVEL DE TENSÃO (kV) EXTENSÃO (km)
69
5,4
138
7,2
230
1.882,4
500
278,5
Total
2.173,5
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SUBESTAÇÕES
(todas automatizadas)
NÍVEL DE TENSÃO (kV)
QUANT.
230
28
500
4
Total
32

POTÊNCIA (MVA)
8.552
3.400
11.952

Concessões de Transmissão – instalações da Copel GeT
Empreendimento
Instalações existentes em 31.12.1998 e adições
Linha de Transmissão Bateias/Jaguariaíva
Linha de Transmissão Bateias/Pilarzinho
Linha de Transmissão Cascavel Oeste/Foz do
Iguaçu

116.093.982,73
12.611.820,84
765.797,87

01.01.2013
17.08.2001
17.03.2008

Data
Situação
Término
07.07.2043 Em operação
17.08.2031 Em operação
17.03.2038 Em operação

7.770.576,62

19/11/2009

19/11/2039 Em operação

Receita anual (R$) Data Inicio

Grandes obras em andamento e novas concessões
Com as recentes conquistas da Companhia em leilões de transmissão da Aneel, a configuração das grandes obras
para os próximos anos é a seguinte:
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Descrição

Estado

Em preendimentos

Km

MVA

LT Umuarama — Cascavel Oeste
SE Umuarama

Paraná

Costa Oeste Transmissora de
Energia S.A.

143 km

300 MVA

SE Camaquã III
LT Salto Santiago — Itá
LT Itá — Nova Santa Rita
LT Nova Santa Rita — Camaquã III
LT Camaquã III — Quinta

Paraná
Transmissora Sul Brasileira de
Santa Catarina
Energia S.A.
Rio Grande do Sul

190 km
305 km
140 km
163 km

166 MVA

LT Umuarama — Guaíra
LT Cascavel Oeste — Cascavel Norte
Paraná
SE Santa Quitéria
SE Cascavel Norte

Caiuá Transmissora de Energia S.A.

105 km
31 km

400 MVA
300 MVA

LT Curitiba — Curitiba Leste
SE Curitiba Leste

Paraná

Marumbi Transmissora de Energia
S.A.

28 km

672 MVA

LT Açailândia — Miranda II

Maranhão

Integração Maranhense
Transmissora de Energia S.A.

365 km

-

LT Ribeirãozinho — Rio Verde Norte
LT Rio Verde Norte — Marimbondo II

Mato Grosso
Goiás
Minas Gerais

Guaraciaba Transmisora de Energia
(TP Sul) S.A.

250 km
350 km

-

LT Paranaíta — Cláudia
LT Cláudia — Paranatinga
LT Paranatinga — Ribeirãozinho
SE Paranaíta
SE Cláudia
SE Paranatinga

Mato Grosso

Matrinchã Transmisora de Energia
(TP Norte) S.A.

300 km
350 km
355 km

-

SE Cerquilho III

São Paulo

Copel Geração e Transmissão S.A.

-

300 MVA

LT Araraquara II — Taubaté

São Paulo

Copel Geração e Transmissão S.A.

356 km

-

LTs Londrina — Figueira
LT Foz do Chopim — Salto Osório

Paraná

Copel Geração e Transmissão S.A.

88 km
10 km

-

LT Assis — Paraguaçu Paulista II
SE Paraguaçu Paulista II

São Paulo

Copel Geração e Transmissão S.A.

37 km

150 MVA

LT Barreiras II — Rio das Éguas
LT Rio das Éguas — Luziânia
LT Luziânia — Pirapora II

Bahia
Goiás
Minas Gerais

Paranaíba Transmissora de Energia
S.A.

244 km
373 km
350 km

-

Paraná

Copel Geração e Transmissão S.A.

33 km

300 MVA

Paraná
São Paulo

Mata de Santa Genebra Transmissão
S.A.

399 km
207 km
241 km

3.600 MVA

(1)

LT Bateias — Curitiba Norte
SE Curitiba Norte 230/138 kV
(1)

LT 500 kV Itatiba — Bateias
LT 500 kV Araraquara 2 — Itatiba
LT 500 kV Araraquara 2 — Fernão
Dias
SE Santa Bárbara D´Oeste
SE Itatiba
SE Fernão Dias
(1)

Leilão realizado em 14.11.2013 e contrato de concessão assinado em 2014.

Receitas de Transmissão
Através da Resolução Homologatória nº 1.559/2013, a Aneel estabeleceu a RAP para o ciclo julho/2013
a junho/2014 pela disponibilização das instalações de transmissão integrantes da rede básica e das
demais instalações de transmissão.

Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental 2013 - Copel Geração e Transmissão S.A.

[16]

A Copel Geração e Transmissão é detentora de nove contratos de concessão de transmissão, sendo
quatro em operação comercial com direito ao recebimento de receitas, quatro em fase de construção e
um em fase de assinatura, a LT 230kV Bateias — Curitiba Norte/SE 230/138kV Curitiba Norte - 300MVA.
Os reajustes das receitas foram efetuados conforme estabelecido em cada contrato.
O Contrato de Concessão nº 060/2001, que compreende as instalações de transmissão do sistema
existente e ampliações autorizadas pela Aneel, e o Contrato de Concessão nº 027/2009, da LT Cascavel
Oeste — Foz do Iguaçu foram reajustados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, sendo
que o primeiro teve um reajuste de 4,18%, pois o Contrato de Concessão estava com RAP posicionada
em outubro/2012, em virtude da Medida Provisória nº 579/2012, e o segundo teve um reajuste de 6,50%.
O Contrato de Concessão nº 006/2008, referente à LT Bateias — Pilarzinho passou pelo processo de
revisão tarifária no último ciclo e teve sua RAP reposicionada em -9,82%. Enquanto o Contrato de
Concessão nº 075/2001, referente à LT Bateias — Jaguariaíva, teve seu reajuste efetuado pelo Índice
Geral de Preços do Mercado - IGP-M acumulado no período, de 6,22%.

2.4.

Indicadores de Desempenho Operacional e de Produtividade

Em R$ mil (exceto quando indicado de outra forma)
Indicadores Contábeis
Receita operacional
Deduções da receita
Receita operacional líquida
Custos e despesas operacionais
Resultado das atividades
EBITDA ou LAJIDA
Resultado financeiro
IRPJ/CSLL
Lucro líquido do exercício
Patrimônio líquido
Indicadores Econômico-Financeiros
Liquidez corrente (índice)
Liquidez geral (índice)
Margem do EBITDA ou LAJIDA (%)
Dívida sobre o patrimônio líquido (%)
Margem líquida (lucro líquido/receita operacional líquida) (%)
Rentabilidade do patrimônio líquido (%) (1)
(1)

2013

2012

variação %

3.186.763
466.174
2.720.589
1.500.851
1.219.738
1.546.762
109.507
362.100
1.000.889
6.796.817

2.585.702
343.037
2.242.665
1.374.149
868.516
1.138.881
48.624
232.657
700.524
6.167.382

23,2
35,9
21,3
9,2
40,4
35,8
125,2
55,6
42,9
10,2

2,0
0,8
56,9
20,2
36,8
16,2

0,8
0,7
50,8
8,3
31,2
12,2

150,0
14,3
12,0
143,4
17,9
32,8

LL ÷ (PL inicial)
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3. DIMENSÃO GOVERNANÇA CORPORATIVA
A Copel Geração e Transmissão, segundo as diretrizes de sua Controladora, busca constantemente aprimorar a
aplicação de boas práticas de governança corporativa e utiliza como parâmetro o modelo proposto pelo Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, nos termos de seu Código das Melhores Práticas. Os administradores
procuram, dessa forma, contribuir para sua perenidade, com visão de longo prazo na busca de sustentabilidade
econômica, social e ambiental; aprimorar o relacionamento e a comunicação com todas as partes interessadas;
minimizar os riscos estratégicos, operacionais e financeiros; e aumentar o valor da Companhia, viabilizando a
estratégia de captação de recursos.
3.1. Assembleia Geral - AG
A Assembleia Geral de Acionistas é o fórum no qual os acionistas têm poderes para decidir todos os negócios
relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções consideradas convenientes quanto a sua defesa e seu
desenvolvimento.
A Assembleia Geral Ordinária é realizada no primeiro quadrimestre de cada ano, podendo os acionistas se reunir
eventualmente, sempre que entenderem necessário, em qualquer data.
3.2. Conselho de Administração - CAD
O funcionamento e as competências do Conselho de Administração - CAD são estabelecidos em seu regimento
interno, no Estatuto Social e na Lei das Sociedades Anônimas. Os membros do CAD têm mandato unificado de dois
anos, podendo ser reeleitos. Dentre seus integrantes, no mínimo, um é o Diretor Presidente da Companhia, que
atua como secretário executivo do Órgão, e um Diretor da Companhia Paranaense de Energia - Copel. As posições
de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia não são ocupadas pela mesma
pessoa.
As reuniões ordinárias do CAD são realizadas quatro vezes ao ano, podendo os conselheiros se reunir
eventualmente, sempre que entenderem necessário, em qualquer data, em reuniões extraordinárias do Colegiado.
Não há norma ou exigência específica relativa às oportunidades econômicas, ambientais e sociais. A administração
da Companhia analisa tais aspectos em suas decisões e assuntos de maior relevância e, em virtude da matéria ou
do valor envolvido, são submetidos a deliberação do CAD.
3.3. Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é eleito anualmente em AG. É permanente e composto por três membros efetivos e três
suplentes, para mandato de um ano, sendo os mesmo indicados para a Companhia Paranaense de Energia - Copel
pelo Estado do Paraná. Seu funcionamento e competências são estabelecidos no Estatuto Social, no regimento
interno e na Lei das Sociedades Anônimas. Os membros desse Conselho, ou pelo menos um deles, participam das
AG e das reuniões do Comitê de Auditoria que tratem de assuntos de sua competência.
3.4. Diretoria Executiva
A Diretoria é composta por três membros, com mandato de três anos. É responsável pelas funções executivas da
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Copel Geração e Transmissão, com atribuição privativa de representá-la. Suas atribuições, deveres e
responsabilidades individuais são estabelecidos no Estatuto Social, sendo a forma de atuação prevista em
Regimento Interno. A Diretoria realiza reuniões ordinárias mensalmente e extraordinariamente por convocação do
Diretor Presidente, por decisão própria ou a pedido de outro Diretor. A Companhia não vincula a remuneração dos
executivos ao alcance de metas financeiras e não financeiras.
3.5. Código de Conduta
Em 2003, a Copel instituiu seu Código de Conduta, com base nos valores empresariais e na sua cultura corporativa,
respeitando, também, os princípios internacionais da Lei Sarbanes-Oxley. Esse instrumento tem se consolidado
dinamicamente, de modo a refletir a integridade de seus procedimentos em todas as suas relações, sejam
internas, com seus empregados, ou com todas as demais partes interessadas em seus negócios. Em 2008, seu
conteúdo foi revisado e atualizado, inclusive mediante consulta pública com todas as partes interessadas,
envolvendo administradores, empregados, fornecedores, clientes, acionistas e consumidores.
3.6. Conselho de Orientação Ética
O Conselho de Orientação Ética tem como objetivo discutir, orientar ações da Copel e suas subsidiárias e examinar
casos que lhe sejam apresentados, fazendo recomendações no sentido de que a atuação da Companhia e suas
subsidiárias seja permanentemente conduzida por princípios moralmente sãos no desenvolvimento de seus
negócios, zelando pela divulgação e pela efetiva aplicação do Código de Conduta aos empregados da Copel. O
Conselho é composto por nove membros, sendo oito empregados da Companhia, coordenados por um
representante da sociedade civil, o que garante maior transparência e participação das partes interessadas no
processo. Em 2009 foi aprovada a criação do Comitê de Assédio Moral, tendo como competência exclusiva a
análise e emissão de pareceres sobre este tema.
3.7. Canal de Comunicação Confidencial
O Comitê de Auditoria recebe comunicações confidenciais sobre o descumprimento de dispositivos legais e de
normas internas relativas à contabilidade, controles internos ou assuntos de auditoria aplicáveis a elas. O
recebimento dessas comunicações confidenciais consta de política estabelecida pela Copel e ocorre através do
Canal de Comunicação Confidencial, criado pata atender exclusivamente o Comitê de Auditoria, de modo que
possa avaliar preocupação manifestada por qualquer parte interessada.
Toda comunicação é recebida e registrada pela Ouvidoria Copel, com encaminhamento exclusivo para avaliação
pela Auditoria Interna. Quando afeto às responsabilidades do Comitê de Auditoria, o conteúdo da preocupação
registrada é tratado diretamente pelos auditores da Copel, com garantia de confidencialidade e de não-retaliação,
conforme exige a Lei Sarbanes-Oxley. Caso contrário, é dispensado tratamento ético, legal e reservado por gerente
responsável pelo assunto comunicado, com acompanhamento pela Ouvidoria.
O acesso ao Canal de Comunicação Confidencial é realizado pelo telefone 0800-643-5665.
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4. DIMENSÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
4.1.

Lucro Líquido

Em 2013, a Companhia obteve lucro líquido de R$ 1.000,9 milhões, sendo 42,9% maior que o obtido no
exercício anterior, de R$ 700,5 milhões.

4.2.

EBITDA ou LAJIDA

Em R$ mil

2013

Lucro líquido
IRPJ e CSLL
Despesas (receitas) financeiras, líquidas

700.524

362.100

232.657

(109.507)

Lajir/Ebit

1.253.482

Depreciação e Amortização
Lajida/Ebitda
Receita Operacional Líquida - ROL

(48.624)
884.557

293.280

254.324

1.546.762

1.138.881

2.720.589

2.242.665

Margem do Ebitda% (Ebitda ÷ ROL)

4.3.

2012

1.000.889

56,9%

50,8%

Endividamento

Em 2013, a Copel Geração e Transmissão recebeu R$ 925,5 milhões referente a empréstimos. Os
pagamentos ocorridos no ano totalizaram R$ 101,6 milhões, sendo R$ 20,8 milhões de principal e R$
80,8 milhões de encargos.
A composição dos empréstimos e financiamentos em curto e longo prazo é:

Saldos (Em R$ milhões)

2013

2012

Curto prazo

67,7

71,7

Longo prazo

1.303,0

438,4

Total

1.370,7

510,1

4.4.

Investimentos na Concessão

Em 2013, o investimento da Companhia foi de R$ 479 milhões, 51,5% menor que em 2012, que foi de R$ 988,2
milhões. O investimento previsto para 2014 é da ordem de R$ 1.308,7 milhões.

4.5.

Valor Adicionado

No exercício de 2013, a Copel Geração e Transmissão apurou R$ 2.364,9 milhões de Valor Adicionado
Total, 30,1% superior ao apurado no ano anterior.
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012
(Valores expressos em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR
Receitas
Venda de energia e outros serviços
Receita de construção
Outras receitas
Provisão (reversão) para créditos de liquidação
duvidosa

31.12.2013

31.12.2012

3.049.491
525.657
472

2.524.589
931.947
571

(6.893)

35.576

3.568.727

3.492.683
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( - ) Insumos adquiridos de terceiros
Energia elétrica comprada para revenda
Encargos de uso da rede elétrica ( - ) ESS e EER
Material, insumos e serviços de terceiros
Custo de construção
Perda / Recuperação de valores ativos
Outros insumos

( = ) VALOR ADICIONADO BRUTO
( - ) Depreciação e amortização
( = ) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
( + ) Valor adicionado transferido
Receitas financeiras
Resultado de participações societárias
Outras receitas

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Pessoal
Remunerações e honorários
Planos previdenciário e assistencial
Auxílio alimentação e educação
Encargos sociais - FGTS
Indenizações trabalhistas
Participação nos lucros e/ou resultados
Apropriação no imobilizado e no intangível em
curso

125.551
222.779
148.206
493.957
17.150
84.552
1.092.195

173.707
229.902
134.583
846.964
582
119.996
1.505.734

2.476.532

1.986.949

293.280

254.324

2.183.252

1.732.625

147.141
33.744
737
181.622

68.171
16.041
1.136
85.348

2.364.874

1.817.973

31.12.2013

Terceiros
Juros e multas
Arrendamentos e aluguéis
Doações, subvenções e contribuições

Acionistas
Remuneração do capital próprio
Dividendos propostos
Lucros retidos na empresa

31.12.2012

210.964
52.717
20.540
15.226
8.055
15.352

208.880
48.042
18.049
15.203
50.975
5.594

(33.667)

(21.744)

289.187
Governo
Federal
Estadual
Municipal

%

%

12,2

324.999 17,9

42,5

664.898
55.790
1.486
722.174 39,7

2,9

56.505
6.421
7.350
70.276 3,9

246.593
228.829
525.467
1.000.889

42,4

219.160
13.362
468.002
700.524 38,5

2.364.874

100,0

1.817.973 100

859.312
145.307
1.488
1.006.107

50.174
9.779
8.738
68.691
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Distribuição do Valor Adicionado
Acionistas
Retido
Terceiros
Pessoal
Governo
Estadual e Municipal
Federal
Total

2013

2012

Variação %

20,1%
22,3%
2,9%
12,2%
42,5%
15,2%

12,8%
25,7%
3,9%
17,9%
39,7%
7,9%

57,0
(13,2)
(25,6)
(31,8)
7,1
92,4

84,8%

92,1%

(7,9)

100,0%

100,0%

-

5. DIMENSÃO SOCIAL E SETORIAL
5.1.

Colaboradores

Os 1.702 empregados do quadro próprio estão distribuídos em três carreiras: profissional de nível médio (512
empregados), profissional técnico de nível médio (610 empregados) e profissional de nível superior (580
empregados). A Companhia vem redimensionando seu quadro funcional, tendo admitido 73 novos empregados
em 2013, mediante concurso público. Durante o mesmo período, 230 empregados desligaram-se da Companhia,
grande parte por aposentadoria, tendo a taxa de rotatividade sido 0,09 em 2013 e 0,08 em 2012.

5.1.1.

Política salarial e benefícios

As práticas de remuneração, reconhecimento e incentivo estão baseadas no modelo de remuneração
estruturado pela Companhia, apoiando-se em dois pilares: remuneração fixa (comparação de mercado e
mérito) e variável (Participação dos Empregados nos Lucros e/ou Resultados - PLR). A PLR dos
empregados da Copel ocorre de acordo com a Lei Federal n° 10.101/2000, o Decreto Estadual n°
1.978/2007 e a Lei Estadual n°16.560/2010. A proporção entre o menor salário praticado pela
Companhia em dezembro de 2013 (R$ 1.346,60) e o salário mínimo nacional vigente naquela data (R$
678,00) era de duas vezes, não havendo diferença significativa no mesmo período relativamente à
proporção de salário-base entre homens e mulheres.
Entre os benefícios concedidos diretamente pela Controladora a todos os empregados, além dos
previstos pela legislação, destacam-se: auxílio-educação, adiantamento de férias e pagamento adicional
de mais 1/3 da remuneração, além dos valores obrigatórios previstos em Lei, auxílio-alimentação e
refeição, auxílio-creche, auxílio a empregados com deficiência e a empregados com dependentes
deficientes, além de outros proporcionados pelo convênio existente entre a Copel e o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS. Adicionalmente, por meio da Fundação Copel de Previdência e Assistência
Social, da qual a Controladora é mantenedora, há concessão de: plano de previdência privada, adicional
ao valor da previdência oficial e plano de assistência médico-hospitalar e odontológica. A Fundação
Copel disponibiliza, ainda, uma carteira de empréstimos aos seus participantes, obedecendo às
disposições legais que regem as aplicações das reservas do seu fundo previdenciário.
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5.1.2.

Treinamento e desenvolvimento

O Desenvolvimento de Pessoal se desdobra em programas corporativos, cursos de formação e
obrigatórios. Em 2013, a Copel Geração e Transmissão investiu R$ 2,0 milhões em Treinamento e
Desenvolvimento - T&D, em ações voltadas aos seus empregados e público estratégico.
As ações de T&D da Companhia resultaram em 6.052 participações em eventos (internos e externos),
além de terceirizados. Visando contribuir no atendimento das metas estratégicas da Companhia
destacam-se:
• Programa de Desenvolvimento de Lideranças, através de MBA
• Programa de língua estrangeira abrangendo os idiomas Inglês, Espanhol e Mandarim
• Programa de Gerenciamento de Projetos
• Programa de Pós-graduação, Mestrado e Doutorado.
Para os terceirizados, as necessidades de treinamento são identificadas a partir das atividades específicas,
correlatas ao exigido dos empregados próprios e são estabelecidas nos respectivos contratos.

5.1.3.

Liberdade de associação e negociação coletiva

A totalidade dos empregados da Copel GeT é representada nas relações de trabalho com a Companhia por meio
de sindicatos independentes, os quais, em conformidade com a legislação brasileira, podem organizar-se por
categoria e base territorial (município).
A Copel mantém estreito relacionamento com todas as 18 entidades representativas dos empregados: sindicatos
de categorias de base (eletricitários) e categorias profissionais e/ou diferenciadas. A direção sindical tem livre
acesso às gerências locais e a todas as instalações da Companhia, a fim de levar aos empregados as comunicações
de seu interesse, além de dispor de canal formal direto com a área de recursos humanos.

5.1.4.

Saúde e segurança no trabalho

Ambiente físico do trabalho
A Companhia possui diversas instalações localizadas em todo estado do Paraná e algumas fora do Estado. Cada
uma delas com características distintas, apresentando diversos fatores de risco. As atividades executadas são
também diversificadas. Para cada uma destas instalações elaboramos, conforme determina a legislação, um
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA que é a base para outras ações, como por exemplo: definição
de procedimentos de trabalho, especificação de equipamentos de proteção individual e coletiva, elaboração de
Laudos Técnicos de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT e definição de parâmetros para o Programa de
Controle Médico e Saúde Organizacional - PCMSO.
Ambiente psicossocial de trabalho
O ambiente biopsicossocial do trabalho, que inclui cultura organizacional, atitudes, valores, crenças e práticas
cotidianas da companhia, influencia no bem-estar social mental e físico dos empregados, impactando no ambiente
de trabalho, no clima organizacional e no processo produtivo.
A Companhia possui programas formais destinados a promover ações de satisfação e valorização dos empregados,
contribuindo para o desenvolvimento das pessoas e da organização, o que minimiza os impactos negativos no
ambiente de trabalho.
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Recursos para a saúde pessoal
Atualmente existe investimento da Companhia para manutenção e promoção da saúde do trabalhador com a
disponibilização de serviço próprio de saúde ocupacional com profissionais em todas as regiões. Além disso, a
Companhia possui convênio assistencial com a Fundação Copel para realização de exames complementares para
diagnóstico, não apenas de patologias relacionadas ao trabalho, mas outras que possam afetar a capacidade
laboral. As principais atividades estão definidas no PCMSO, documento obrigatório para cumprimento da
legislação.

5.1.5. Ações e Programas Corporativos
Programa Nossa Energia: Como forma de reconhecer e valorizar o desempenho dos seus empregados, foi
implantado em 2013 o Nossa Energia, o programa de gestão de desempenho da Copel. O programa é composto
por dois eixos: Competências Organizacionais, relacionado aos comportamentos esperados de cada empregado; e
Resultados, que está associado à produtividade e é formado pelas metas desdobradas até o nível de
Superintendência. De acordo com o Nossa Energia, o desempenho de cada empregado associa-se a um dos três
grupos de desempenho definidos pela Controladora. Para cada grupo são associadas diferentes tratativas em
relação à Carreira e Remuneração e ao Desenvolvimento Profissional, tais como promoções funcionais, adequação
funcional, conferências, treinamentos, bolsas para pós-graduação e línguas estrangeiras, entre outros.
Entre os principais benefícios que a implantação do Nossa Energia trouxe às partes envolvidas, podem ser
destacados:
· Alinhamento do desempenho dos empregados ao referencial estratégico
· Critérios padronizados e transparentes para políticas por desempenho
· Oportunidade de diálogo entre gerentes e empregados
· Conhecimento das características e potencial da equipe por parte dos gerentes
· Desenvolvimento profissional e pessoal dos empregados
· Oportunidade aos empregados de definição dos seus objetivos de carreira

Desenvolvimento de Pessoal: O desenvolvimento de pessoal se desdobra em programas corporativos, cursos de
formação e obrigatórios.
Em 2013, a Copel Geração e Transmissão investiu R$ 2,0 milhões em Treinamento e Desenvolvimento - T& D, em
ações voltadas aos seus empregados e público estratégico. As ações de T& D da Companhia resultaram em 6.052
participações em eventos (internos e externos), além de terceirizados.
Visando contribuir no atendimento das metas estratégicas da Companhia destacam-se:
· Programa de Desenvolvimento de Lideranças, através de MBA
· Programa de língua estrangeira abrangendo os idiomas Inglês, Espanhol e Mandarim
· Programa de Gerenciamento de Projetos
· Programa de Pós-graduação, Mestrado e Doutorado
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MBA de Formação de Lideranças in Company: Lançado em 2012, por meio de sua Controladora, o MBA tem como
objetivo formar um banco de talentos para ocupar futuros cargos gerenciais na Companhia. Os 90 copelianos
participantes do programa foram selecionados por meio de processo seletivo. Destes, 45 finalizaram o curso em
2012 e os demais concluíram os módulos regulares em 2013. Durante o primeiro semestre de 2014 irão entregar
os Projetos Corporativos Aplicados - PCA.

MBA Executivo em Gestão Empresarial: iniciaram em 2013 duas turmas de 45 participantes, os módulos e PCA
serão concluídos até o final de 2014.

Programa de Demissão Incentivada - PDI: O Programa Permanente de Sucessão e Desligamento Voluntário PSDV, instituido em 2011, foi extinto em 01.01.2013, em razão de mudanças no cenário nacional, notadamente
devido à Medida Provisória 579/2012, cujas premissas afetaram sobremaneira as finanças da Companhia. Em
contrapartida, foi editado em 09.10.2013 o Programa de Demissão Incentivada, cujas inscrições foram prorrogadas
até 13.12.2013.

Voluntariado Corporativo - EletriCidadania: Instituído em 2004, o EletriCidadania visa o incentivo ao voluntariado
e ao desenvolvimento de atitudes de cidadania e responsabilidade social entre os empregados. O Programa
permite que os empregados utilizem até 4 horas mensais do seu tempo de trabalho para a execução, de forma
voluntária e espontânea, de ações comunitárias que, muito além do simples assistencialismo, levem ao
desenvolvimento sustentável da sociedade em todos os aspectos, sejam eles culturais, educacionais ou
profissionais. Em 2013, foi realizado um total de 444 horas de voluntariado.

Programa Corporativo de Acessibilidade: Tem o objetivo de garantir pleno acesso às suas instalações, informações
e serviços é prioridade na Copel. Em 2013, alcançamos a marca de 83% de agências e postos de atendimento com
arquitetura adequada a pessoas com deficiência, e realizamos o primeiro concurso exclusivo para este público.
Além disso, o site copel.com é adaptado para cegos e as faturas também podem ser emitidas em braile.
Em 2013 a Empresa contratou uma consultoria externa e lançou o Programa Copel Inclusiva, para a capacitação de
seu quadro funcional, inclusive com módulos especiais para a liderança, para a área de RH e administrativa. Até
2013, mais de 2.500 pessoas, entre empregados e contratados, já passaram pelo treinamento. Para incentivar a
busca pelas informações sobre este tema foi incluído um item de avaliação específico no Programa Corporativo 5S.
Também são proferidas palestras informativas nas Sipats e no Pine.

5.1.6. Indicadores de Empregabilidade
A tabela a seguir apresenta dados relativos à empregabilidade dos colaboradores e administradores da Copel
Distribuição no período de 2011 a 2013:
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Indicadores Sociais Internos (dez.2013)

2013

2012

2011

Empregados/empregabilidade/administradores
Numero total de empregados
Empregados até 30 anos de idade (%)
Empregados com idade entre 30 a 44 anos (%)
Empregados com idade superior a 45 anos (%)
Número de mulheres em relação ao total de empregados (%)
Mulheres em cargos gerenciais - em relação ao total de cargos gerenciais (%)
Empregados negros (pretos e pardos) em relação ao total de empregados (%)
Empregados negros (pretos e pardos) em cargos gerenciais em relação ao total de cargos
gerenciais (%)
Estagiários em relação ao total de empregados (%)
Empregados do programa de contratação de aprendizes (%)
Empregados portadores de deficiência

1.702

1.841

1.744

15

16

20

46

41

38

39

43

41

20

20

19

27

23

18

9

9

8

5,4

4

3

2,23

2,55

3

0

0,51

16

19

12

649

360

277

210.166

208.426

134.099

352472

403.849

198.137

66.303

74.870

45.290

76.003

120.553

55.443

798

811

551

22.402

20.615

16.187

Remuneração, benefícios e carreira (acumulado ano, em R$ mil)
Remuneração dos administradores
Remuneração dos empregados
folha de pagamento bruta
encargos sociais compulsórios
Benefícios
Educação
Alimentação
Transporte
Saúde
Fundação
Indenizações trabalhistas
Outros (auxílio doença complementar, seguros, auxílio maternidade prorrogado, auxílio
invalidez e morte acidental)
Participação nos resultados (acumulado ano)
Investimento total em programa de participação nos resultados da empresa (R$ Mil)
Valores distribuídos em relação à folha de pagamento bruta (%)
Divisão da maior remuneração pela menor remuneração em espécie paga pela empresa
(inclui participação nos resultados e bônus)
Divisão da menor remuneração da empresa pelo salário mínimo vigente (inclui participação
nos resultados e bônus)
Saúde e segurança no trabalho (acumulado ano)
Número total de acidentes de trabalho com empregados
Número total de acidentes de trabalho com terceirizados / contratados

5

16

41

33.331

32.678

18.930

19.386

15.364

13.234

8.055

50.975

6.363

81

94

137

15.352

5.594

14.373

4,35

0,74

7

21

15

27

2

3

2

22

99

25

15

78

29

1.702

1.841

1.744

73

56

251

19.386

15.364

13.234

839

903

709

49

49

41

Comportamento frente a demissões (acumulado ano)
Número de empregados no final do período
Número de admissões durante o período
Preparação para a aposentadoria (acumulado ano)
Investimentos em previdência complementar (R$ Mil)
Trabalhadores Terceirizados (valores acumulados / quadro dezembro)
Número de trabalhadores terceirizados / contratados
Trabalhadores terceirizados em relação ao total da força de trabalho (%)
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5.2.

Gestão de fornecedores

Ao contratar fornecedores a Companhia propõe reuniões de integração, a serem realizadas antes do início dos
serviços, nas quais são abordados temas relativos às práticas de segurança e saúde no trabalho, meio ambiente e
responsabilidade social, bem como cláusulas contidas no Código de Conduta da Copel.
A Copel Geração e Transmissão, seguindo as diretrizes de sua Controladora, realiza contratações de materiais e
serviços em conformidade com a Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações) e outros instrumentos legais pertinentes, não
sendo possível que se estabeleçam critérios que visem à escolha regionalizada de fornecedores. A Lei prevê
isonomia aos participantes do certame, ficando a administração responsável pelo estabelecimento das exigências
técnicas e comerciais e pela publicidade do processo.
Nos processos de cadastramento de fornecedores e nas fases de habilitação dos participantes de licitações, é
exigida declaração, assinada por sócio, proprietário ou diretor, devidamente identificado, de que a Companhia não
imputa trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 anos e qualquer trabalho a menor de 16 anos.
Exige-se também, nessa declaração, que aquela informe se emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz. Na habilitação de fornecedores, os quais são classificados pela especificidade do serviço e pelo seu porte,
há avaliação de aspectos relacionados a questões de natureza jurídica, regularidade fiscal, econômico-financeira e
técnica, recebendo as empresas habilitadas Certificado de Registro Cadastral, o qual é utilizado para habilitação
em processos licitatórios da Companhia.
Os contratos de materiais e serviços firmados pela Copel GeT com seus fornecedores são gerenciados por gestores
de contrato disponíveis em todas as unidades na Companhia, responsáveis pelo contínuo e amplo
acompanhamento, fiscalização e controle de seu objeto e das condições contratuais pactuadas entre as partes até
seu encerramento, de acordo com as normas e manuais técnicos e administrativos próprios da Companhia.
A Copel GeT tem como prioridade não somente a criação de mecanismos para monitorar o efetivo cumprimento
de cláusulas contratuais relativas à responsabilidade social e de direitos humanos, mas também para orientar
sobre o funcionamento dos procedimentos de monitoramento. Dessa forma, a Companhia possibilita a integração
da parte interessada no processo, a qual, por meio de oficinas específicas oferecidas pela Companhia, teve
orientações sobre a interpretação dos próprios contratos firmados com a Copel Geração e Transmissão.
Atendendo diretriz do Governo Estadual, a Companhia tem adotado em suas licitações, sempre que possível do
ponto de vista legal, a modalidade de pregão eletrônico. Essa ação visa dar maior transparência aos atos da
administração, democratizar o processo ao ampliar sua divulgação e permitir que fornecedores das mais variadas
regiões do país possam participar do certame, sem ter que se deslocar até a localidade onde será conduzida a
licitação. Havendo participação de microempresa ou empresa de pequeno porte nessa ocasião, serão assegurados
os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006.
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5.3.

Indicadores Sociais

Apresentamos a seguir dados da atuação da Copel Geração e Transmissão na área social no período de 2011 a
2013:
Atuação da Copel GeT na área social
Recursos aplicados em educação (R$ mil)
Recursos aplicados em saúde e saneamento (R$ mil)
Recursos aplicados em cultura (R$ mil)
Outros recursos aplicados em ações sociais (R$ mil)
Valor destinado à ação social (sem inclusão de obrigações legais, tributos e
benefícios vinculados à condição de empregados da Copel) (% sobre receita
líquida)
Do total destinado à ação social, percentual correspondente a doações em
espécie
Do total destinado a ação social, percentual corresponde a doações em
produtos e serviços (%)
Do total destinado à ação social, percentual correspondente a investimentos
em projeto social próprio
Quantidade anual de horas mensais doadas (liberadas do horário normal de
trabalho) pela Copel para trabalho voluntário de empregados
Montante de Recursos Destinados aos Projetos (R$ mil)
Governo e Sociedade: eventos e aplicação de recursos em campanhas e
programas (R$ mil)
Recursos investidos nos programas que utilizam incentivos fiscais/total de
recursos destinados a investimentos sociais (R$ mil)

2013

2012

2011

1.200
5.196
3.710

4.841
48.272

4.704
65.685

0,34%

0,38%

0,38%

13%

85,75%

89,38%

-

-

-

87%

14,25%

10,62%

444

349

512

527

1.223

827

3.596

2.257

2.520

75,12%

13,86%

9,89%

6. DIMENSÃO AMBIENTAL
Política de gestão socioambiental
No âmbito do modelo de gestão empresarial para a sustentabilidade, a Copel GeT busca o alinhamento de esforços
para garantir o atendimento aos resultados econômico, social e ambiental de forma balanceada para as partes
interessadas, bem como o desenvolvimento e o crescimento sustentável.
Nos últimos anos, o foco estratégico da Copel GeT através de sua Controladora, vem se consolidando na
implantação deste sistema de gestão e na sua incorporação na cultura e nas atividades cotidianas, respondendo,
assim, ao compromisso renovado perante o Pacto Global, firmado em 2001.
Todos os projetos, programas e ações desenvolvidos pela Companhia são orientados pela Política de
Sustentabilidade e Cidadania Corporativa, disponível em www.copel.com.

Sistema de Gestão Integrada – SGI
Visando à melhoria continua de seu desempenho ambiental, em setembro de 2009 iniciaram-se os trabalhos de
implantação do Sistema de Gestão Integrado - SGI nas usinas operadas pela Copel. Com o SGI, a Copel busca obter
as certificações ISO 14.001 (Meio Ambiente) e OSHAS 18.001 (Saúde e Segurança no Trabalho) e sua integração
com a já obtida certificação ISO 9.001:2008 (Qualidade).
Em 2013, as atividades se concentraram na implantação e adaptação dos programas ambientais dentro do
formato requerido pela NBR ISO 14001:2004, com destaque para a revisão do Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos, e implementação do Procedimento de Gerenciamento Ambiental das usinas.

6.1.

Controle de impactos socioambientais

A identificação e avaliação de aspectos e impactos ambientais é realizada por meio de auditorias ambientais
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periódicas, internas e externas, integradas com a “Política de Controle e Gestão de Riscos na Copel”. Os aspectos e
impactos ambientais de novos projetos, atividades e empreendimentos são identificados por meio de estudos
ambientais, compreendendo: Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA; Estudo de Impacto Ambiental – EIA;
Relatório Ambiental Simplificado – RAS, Relatório Ambiental Prévio – RAP, Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV
e, para o caso de usinas hidrelétricas, Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial
– Pacuera. Por meio do Plano Básico Ambiental - PBA e do Plano de Controle Ambiental – PCA, as ações e
programas de controle e compensação de impactos ambientais são detalhados.

6.2.

Gestão socioambiental de novos empreendimentos

Os impactos socioambientais da implantação de novos empreendimentos são mitigados (negativos) ou
potencializados (positivos) pela implementação dos programas ambientais previstos no Projeto Básico Ambiental PBA de cada empreendimento.

6.2.1.

Implantação do PBA da Usina Hidrelétrica Mauá

O PBA da UHE Mauá (em operação) possui 21 programas e 13 subprogramas socioambientais. Para obter mais
informações

sobre

os

programas

socioambientais

da

UHE

Mauá,

acesse

o

site

da

Usina:

http://www.usinamaua.com.br.

6.2.2.

UHE Colíder

O PBA da UHE Colíder é constituído de 32 programas socioambientais. A execução dos programas é realizada em
duas fases: construção do canteiro de obras e viabilização do reservatório. Informações sobre os programas
socioambientais da UHE Colíder estão disponíveis no site do empreendimento: www.copel.com/uhecolider.

6.2.3.

PCH Cavernoso II

O PBA da PCH Cavernoso II (em operação) possui 17 programas ambientais. Informações sobre o programa estão
disponíveis no site da Copel: www.copel.com.

6.3.

Gestão Socioambiental de Reservatórios

Desenvolvimento de ações por meio da gestão ambiental por microbacias hidrográficas, com os objetivos de:
identificar as fontes de poluição nas bacias de contribuição dos reservatórios; planejar, em parceria com demais
instituições do Estado, o uso e a ocupação do solo; participar de programas estaduais relacionados a ações de
preservação ambiental em microbacias contribuintes de reservatórios; implantar medidas de caráter preventivo e
corretivo; e controlar a incidência de algas e macrófitas, visando melhorar a qualidade e disponibilidade de água
nos reservatórios das UHEs da Companhia, bem como promover seu uso múltiplo.

6.4.

Controle da qualidade da água dos reservatórios

A Copel realiza análises trimestrais para monitoramento da qualidade da água dos seus reservatórios, bem como
da água do rio a montante e a jusante de cada um deles. Nas usinas em operação são monitorados 25 parâmetros
físico-químicos e biológicos, e nos novos empreendimentos é monitorada uma gama ainda maior, que inclui
análise de sedimentos e agrotóxicos. Estudos em parceria com o Instituto Tecnológico para o Desenvolvimento Lactec buscam identificar as principais fontes de aporte de nutrientes ao reservatório, visando priorizar ações para
evitar problemas de eutrofização.
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6.5.

Programa de Monitoramento e Repovoamento de Ictiofauna

O programa permite acompanhar as mudanças nas comunidades de peixes afetadas pelas barragens da Copel e
realiza o manejo destas comunidades, mitigando impactos e atendendo necessidades legais e sociais. Em relação
às demandas por alevinos, o programa de repovoamento auxilia no atendimento a órgãos ambientais e
governamentais e a eventos promovidos em prol do meio ambiente.
Em 2013, foram produzidos 155 mil indivíduos, tendo sido liberados 64.850 alevinos nos reservatórios da Copel e
86 mil em eventos ambientais em parceria com as prefeituras. Também foram cedidos 1.360 indivíduos a
Instituições de pesquisa vinculadas a universidades para apoio a estudos. Entre as espécies produzidas destaca-se
o surubim do iguaçu, espécie considerada em extinção. Nesse período, foram resgatados 1.096 peixes durante
procedimentos de manutenção de usinas e em emergências ambientais, 90,8% destes com vida.

6.6.

Programa Florestas Ciliares

O principal objetivo do programa é a recuperação dos ambientes naturais circunjacentes aos reservatórios das
usinas, feita essencialmente por meio de plantios florestais. O trabalho é realizado em imóveis da Companhia, bem
como em imóveis de terceiros, cujos proprietários possuam interesse em aderir ao programa. A fim de isolar áreas
a serem recuperadas de animais de criação, muitas vezes montam-se cercas antes de iniciar os plantios.
Em 2013 foram plantadas 201.314 mudas, o que corresponde a uma área recuperada de 200 hectares. Também foi
realizado o cercamento de 22 km para proteção das áreas reflorestadas.

6.7.

Hortos florestais

Nos hortos florestais são produzidas as mudas necessárias para atendimento dos programas de compensação
ambiental que necessitam de reflorestamento. Além do Programa de Florestas Ciliares, são produzidas mudas para
compensação ambiental de supressão vegetal decorrente da abertura de faixa para linhas de transmissão e
distribuição, repasse de mudas de arborização urbana para as prefeituras conveniadas e para compor o paisagismo
de áreas administrativas da companhia.
A produção de mudas inclui 150 espécies arbóreas nativas, abrangendo os diversos tipos de vegetação do
território paranaense, inclusive várias espécies raras e ameaçadas de extinção. Em 2013, os hortos florestais da
Companhia produziram 408 mil mudas.

6.8.

Controle de espécies exóticas invasoras

Em 2013 foi dada continuidade nos trabalhos de erradicação de pinus (Pinus sp.) nas usinas São Jorge e Pitangui,
onde ocorrem os campos naturais (estepe) no município de Ponta Grossa. O material lenhoso produzido está
sendo usado no próprio local para cercamento e proteção das áreas.
Na Usina Hidrelétrica Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto também é realizado o controle de pinus, que está sendo
utilizado como tutor de mudas na produção de arborização urbana.
NA Usina Hidrelétrica Gov. José Richa está sendo feito o controle de leucena (Leucena leucocephala), com a poda
de vários indivíduos, cujo material é triturado e utilizado na compostagem para formação de substrato para as
mudas produzidas no horto florestal da usina.

6.9.

Manejo sustentável da vegetação sob linhas de transmissão

Os impactos ambientais da implantação de novas linhas de transmissão são mitigados por meio de ações
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realizadas desde a fase de projeto até a operação. O traçado da linha prioriza áreas agrícolas, pastagens, capoeiras
ou vegetação de menor interesse de preservação, ainda que isto implique custo adicional pela inclusão de vértices
sucessivos e torres mais altas. Quando não é possível evitar que a linha atravesse pequenas faixas com cobertura
florestal, o inventário florestal realizado na fase de levantamento topográfico subsidia ações mitigatórias. Nesta
etapa, podem ser definidas torres mais altas para possibilitar a passagem dos cabos por sobre a vegetação e
minimizar as interferências. As torres eventualmente inseridas em área de preservação ocupam uma área mínima
correspondente à área da base da torre, acrescida de uma área circundante necessária para construção e
manutenção. Como medida compensatória, são plantadas mudas para reposição da área desmatada.

6.10. Gestão de Recursos Naturais
6.10.1.

Materiais

No que diz respeito à aquisição de materiais, a Copel GeT por meio de sua Controladora, possui ações diretamente
ligadas e alinhadas com sua Política de Sustentabilidade e Cidadania Empresarial. Os fornecedores são
identificados e classificados, considerando como critérios os aspectos técnicos, jurídicos, de regularidade fiscal,
responsabilidade social e ambiental e aspectos econômico-financeiros, o que ajuda a assegurar disponibilidade de
fornecimento no longo prazo.
A Copel desenvolve seus fornecedores de materiais e equipamentos por meio de avaliações industriais e
homologação de materiais. Nas avaliações industriais, que fazem parte do processo de cadastramento de
fornecedores desde 1985, o responsável pela avaliação conduz esta atividade indicando oportunidades de
melhoria nas instalações e processos desse fornecedor, estabelecendo, assim, um ciclo de melhoria que permite
seu desenvolvimento, ampliação da oferta e sustentabilidade da cadeia.

6.10.2.

Consumo de água
3

Em 2013, o consumo de água, oriunda da rede pública de abastecimento, foi de 38.051 m , apresentando aumento
de 3% em relação ao consumo de 2012, que foi de 36.816 m³.

6.10.3.

Energia

O parque gerador da Companhia conta com a usina termelétrica de Figueira que utiliza combustível não renovável
fazendo uso de carvão mineral. Além desta, a Copel detém participação de 80% na Usina Termelétrica de
Araucária, movida a gás natural.
A tabela a seguir apresenta o consumo de combustíveis não renováveis nessas usinas em 2013:

Combustível
Carvão Mineral
Combustível
Gás Natural

Consumo de Energia Primária
Usina Termelétrica Figueira
2013
2012
Consumo (t)
Energia (GJ)
Consumo (t)
Energia (GJ)
78.078
2.030.028
78.473
2.040.298
Usina Elétrica a Gás de Araucária
2013
2012
Consumo (m³)
Energia (GJ)
Consumo (m³)
Energia (GJ)
481.973.184
18.801.774
438.639.695
17.111.335

2011
Consumo (t)
77.973

Energia (GJ)
2.027.298

2011
Consumo (m³)
Energia (GJ)
501.402
19.560

Carvão: 26 GJ/tonelada
Gás Natural: 39,01 GJ/1.000 m³
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6.11. Emissões, Efluentes e Resíduos
6.11.1.

Emissões

Emissões de gases do efeito estufa - GEE
A Copel elabora anualmente o inventário de gases de efeito estufa - GEE da empresa, baseado no modelo de cálculo do GHG
Protocol Brasil. O resultado dos inventário de emissões de GEE da Copel estão publicamente disponíveis no site do programa
brasileiro do GHG Protocol: http://www.registropublicodeemissoes.com.br.
Em 2013, a Copel recebeu homenagem do Programa Brasileiro do GHG Protocol por realizar e divulgar seus inventários
ininterruptamente, desde a fundação do Programa, em 2009.

Emissões de NOx, SOx e material particulado
As emissões de óxidos de nitrogênio e enxofre - NOx e SOx e de material particulado nas usinas termelétricas
Figueira e Araucária são apresentadas na tabela a seguir. Os valores foram obtidos mediante análise efetuada
emtais usinas e são relatadas anualmente ao Instituto Ambiental do Paraná - IAP.
Emissões (t/ano)
NOx
SOx
Material particulado

6.11.2.

2013
1.075
3.271
179,7

2012
1.420,71
4.575,49
17,45

2011
437,39
3.721,28
77,45

Efluentes

Em 2013, a Companhia concluiu a implantação dos Sistemas de Tratamento de Efluentes na vila residencial da
Usina Hidrelétrica Governador Pedro Viriato Parigot de Souza - UHE GPS e nas Pequenas Centrais Hidrelétricas de
Guaricana, Chaminé, Mourão, Apucaraninha, Melissa, Chopim I, Cavernoso, Salto do Vau, Marumbi e Rio dos
Patos.

6.11.3.

Resíduos

Os resíduos são identificados através dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRSs, que vêm sendo elaborados
desde 2011. Até o momento, foram elaborados 11 PGRSs, que englobam hidrelétricas, PCHs, subestações e polos
administrativos da Copel GeT. Com o objetivo de promover a destinação adequada de seus resíduos recicláveis e atender ao
Decreto Estadual nº 4.167/2009, a Companhia realizou em 2013 Chamada Pública para cadastramento de cooperativas de
catadores de materiais recicláveis. Os resíduos também são gerenciados através do sistema Registro Corporativo de Resíduos RCR, onde a Companhia registra a quantidade de resíduos gerados em cada ano, bem como a quantidade destinada e sua
forma de destinação. Os resíduos são registrados no sistema por tipo e classe, conforme NBR ABNT 10004/2004.
Os resíduos perigosos gerados na Companhia são coletados, transportados, tratados (quando possível) ou dispostos em Aterro
Industrial Classe I, por empresas especializadas e licenciadas pelos órgãos ambientais para realizarem tais atividades.
Na tabela a seguir é apresentada a quantidade de resíduos perigosos destinados em 2013 e a respectiva forma de destinação
final:
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6.12. Fontes de energia renovável
Aumentar a participação de fontes alternativas renováveis de energia na matriz energética, de forma rentável e
sustentável, é uma das importantes diretrizes estratégicas estabelecidas para os negócios da Copel. Tanto que em
11 de outubro de 2013 foi constituída a Copel Renováveis S.A., subsidiária integral da Copel específica para tratar
do assunto, e a qual passou a tratar os estudos e iniciativas relacionadas a energias renováveis.

6.13. Multas significativas e número total de sanções não-monetárias resultantes da não
conformidade com leis e regulamentos ambientais.
Em 2013, a Copel GeT sofreu duas sanções ambientais através do Consórcio Energético Cruzeiro do Sul – CECS,
responsável pelo empreendimento da Usina Hidrelétrica Mauá. Juntas, as multas somam R$ 61.840.000,00. Como
a Copel é responsável pelo desembolso de 51% (proporcional a sua participação no CECS) do valor das multas,
coube-lhe o valor de R$ 31.538.400,00. Ressalte-se que o CECS protocolou recurso, pelo quê os valores podem
sofrer alterações.

6.14. Indicadores ambientais

Recuperação de áreas degradadas
Área preservada e/ou recuperada por manejo
sustentável de vegetação sob as linhas de
transmissão (em ha)
Área preservada/total da área a ser desmatada
nas obras de linhas de transmissão (%)
Quantidade de acidentes por violação das
normas de segurança ambiental

Dimensão ambiental
Indicadores ambientais
meta
2013
2014

2012

2011

Observações
importantes

-

3,2

4,72

130,93

(1)

87%

100%

91%

92%

(2)

0

0

0

0
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Número de autuações e/ou multas por violação
0
2
0
0
de normas ambientais
Valor incorrido em autuações e/ou multas por
(3)
31.538,4
0
0
0
violação de normas ambientais (R$ mil)
(1)
Considerado a extensão de área onde se utilizou o procedimento de alteamento das estruturas visando à preservação da
vegetação sob as linhas de transmissão.
(2)
Corresponde ao percentual de áreas que foram preservadas na construção das linhas de transmissão
(3)
Valores referentes às multas aplicadas no ano e não aos valores pagos.
meta
Observações
Geração e tratamento de resíduos
2013
2012
2011
2014
importantes
emissões
Volume anual de gases do efeito estufa
(4)
emitidos na atmosfera (em toneladas de CO2
177.010,66
212.703,30
218.204,75
equivalentes)
efluentes
6
6
Volume total de efluentes industriais (m³/ano)
ND
105,80x10
138,99x10
(4)
Os inventários de emissões de gases de efeito estufa de 2011 e 2012 irão passar por processo de verificação externa,
podendo haver alteração no volume total de emissões destes anos.
resíduos sólidos
meta
Observações
Manejo de resíduos perigosos
2013
2012
2011
2014
importantes
Percentual de lâmpadas descontaminadas em
100
100
100
100
relação ao total substituído na Companhia
Uso de recursos no processo produtivo e em
meta
Observações
2013
2012
2011
processos gerenciais da organização
2014
importantes
Consumo total de combustíveis fósseis pela frota de
veículos da Companhia por quilômetro rodado
- diesel (l/km)
0,112
0,118
ND
- gasolina (l/km)
0,095
0,091
ND
- álcool (l/km)
0,056
0,071
ND
- querosene de aviação (l/horas voo)
402,853
3
Consumo total de água por fonte (em m ):
- abastecimento (rede pública)
38.051
36.816
38.808
- fonte subterrânea (poço)
(5)
- captação superficial (cursos d’água)
3
Consumo total de água (em m )
38.051
36.816
38.808
3
Consumo de água por empregado (em m )
21,08
20,00
20,83
(5)
A captação superficial de água utilizada nos sistemas de resfriamento das usinas é retornada à fonte, a jusante, com
qualidade similar à água bruta retirada. O volume descartado é praticamente o mesmo volume que foi retirado da fonte, pois
acontecem apenas pequenas perdas por evaporação. Portanto, não é considerada como água consumida pela Companhia.
Educação ambiental - Comunidade
Museu Regional do Iguaçu – MRI
Instituições de ensino, empresas e demais
5.103
3.606
3.654
entidades (nº de participantes)
Visitantes espontâneos (nº)
3.538
7.119
11.450
(6)
Museu Itinerante (nº de participantes)
3.162
544
(6)
O MRI também atua de forma itinerante, levando o acervo do museu para exposição aos municípios da região.
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7. BALANÇO SOCIAL
BALANÇO SOCIAL ANUAL
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2013

2012

1 - BASE DE CÁLCULO
NE 25

Receita Líquida - RL

2.720.589

2 - INDICADORES SOCIAIS INTERNOS
NE 26.3 Remuneração dos administradores

% Sobre RL

-

360

7,7

208.412

9,3

Alimentação (Auxílio alimentação e outros)

22.402

0,8

21.561

1,0
3,3

Encargos sociais compulsórios

66.303

2,4

74.870

Plano previdenciário

19.386

0,7

15.364

0,7

Saúde (Plano assistencial)

33.331

1,2

32.678

1,5

Capacitação e desenvolvimento profissional
NE 26.3 Participação nos lucros e/ou resultados
NE 26.3 Indenizações Trabalhistas

Outros benefícios
Total

1.043

0,0

3.753

0,2

15.352

0,6

5.594

0,2

8.055

0,3

50.974

2,3

1.522
378.209

0,1

1.753
415.319

18,5

3 - INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS

13,9
% Sobre RL

0,1

% Sobre RL

Cultura

5.196

0,2

Saúde e saneamento

1.200

-

-

-

Esporte

1.159

-

1.420

-

Outros

2.551

0,1

46.852

10.106

0,4

53.113

2,4

954.961
965.067

35,1
35,5

662.510
715.623

29,5
31,9

Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Total

4.841

% Sobre RL

4 - INDICADORES AMBIENTAIS

(2)

-

649

% Sobre RL

210.166

Remuneração dos empregados

(1)

2.242.665

0,2

2,1

% Sobre RL

Investimentos relacionados com as operações
da empresa

45.732

1,7

63.217

2,8

Investimentos em programas e/ou projetos
externos
Total

27
45.759

1,7

108
63.325

2,7

Quantidade de sanções ambientais
Valor das sanções ambientais (R$ Mil)

2

1

31.538

10

NE - Nota Explicativa
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8. COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS RESPONSÁVEIS PELA GOVERNANÇA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente

MARCOS DOMAKOSKI

Secretário Executivo

SERGIO LUIZ LAMY

Membro

VLADEMIR SANTO DALEFFE

CONSELHO FISCAL
Presidente

JOAQUIM ANTONIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA PORTES

Membros Titulares

NELSON LEAL JUNIOR
JOSÉ TAVARES DA SILVA NETO

Membros Suplentes

OSNI RISTOW
ROBERTO BRUNNER
GILMAR MENDES LOURENÇO

DIRETORIA
Diretor Presidente

SERGIO LUIZ LAMY

Diretor de Finanças

ANTONIO SERGIO DE SOUZA GUETTER

Diretor Adjunto

CEZAR MONTEIRO PIRAJÁ JUNIOR

CONTADOR
Contador - CRC-PR- 43819/O-0

RONALDO BOSCO SOARES

As informações constantes deste Relatório foram devidamente examinadas pelo Conselho Fiscal da Copel
Geração e Transmissão. que as considerou adequadamente apresentadas.
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