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Distribuição 

4º maior distribuidora de energia 
do Brasil 

4,5 milhões de clientes 

392 municípios atendidos no Paraná 

e um em Santa Catarina 

192 mil km de linhas e redes 
elétricas 

362 subestações automatizadas 

402 agências e postos de 

atendimento 

 





PANORAMA ELÉTRICO 

NACIONAL 
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Panorama Elétrico Nacional 

Segundo a EPE, o consumo nacional de energia elétrica no Brasil em 2016, foi de  
460.001 Gigawatts-hora (GWh).  
 
Previsão que aponta um crescimento da demanda de eletricidade na ordem de 200% 
para os próximos 30 anos, com base na série histórica do consumo de eletricidade no 
Brasil (MME, 2016b) 
 Fonte: Atlas Brasileiro De Energia Solar  

INPE –Instituto de Pesquisas Espaciais (Jul2017) 
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Representação do Sistema Interligado Nacional (SIN) 
Fonte: ONS (2015) 

Panorama Elétrico Nacional 
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Panorama Elétrico Nacional 

Em maio de 2017, a capacidade total de geração de energia elétrica no Brasil 
atingiu a marca aproximada de 153 GW com participação das diversas fontes de 

energia conforme ilustrado na acima (ANEEL, 2017) 

Matriz elétrica brasileira em maio de 2017 de acordo com dados disponíveis no 
Banco de Informações de Geração da Agência Nacional de Energia Elétrica. 

Fonte: ANEEL – Agência Nacional de Energia 
                            Elétrica (Agosto/2017) 
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Fonte: ANEEL 

 Capacidade instalada de geração elétrica – Jul/2017 (MW)  

Tipo Quantidade
Potência

 (kW)
%

Central Geradora Hidrelétrica 616 557.084 0,36

Central Geradora Eólica 452 10.982.243 7,15

Pequena Central Hidrelétrica 434 4.967.244 3,23

Central Geradora Solar Fotovoltaica 51 176.234 0,11

Usina Hidrelétrica 219 93.858.334 61,11

Usina Termelétrica 2.926 41.063.904 26,74

Usina Termonuclear 2 1.990.000 1,3

Total 4.700 153.595.043 100
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• Esgotamento dos potenciais 

• Crise Hídrica 

• Meio Ambiente 

– Redução de emissão de gases do efeito estufa 
– Compromissos apresentados pelo Brasil às Nações Unidas para 

redução de emissão de gases do efeito estufa (NDC, 2016). Esses 
compromissos foram ratificados em reunião na ONU realizada 
em setembro de 2016.  

– O país  incluiu, entre seus compromissos, a meta de alcançar 45% 
de participação de fontes renováveis de energia (incluindo fonte 
hídrica, com participação das demais renováveis entre 28% e 
33% deste total) na matriz energética e reduzir em 43% as 
emissões de gases de efeito estufa até 2030 em relação aos 
níveis de emissões observados em 2005. 

• Sustentabilidade 

– Combustíveis fósseis 
– Fontes Renováveis Diversificação 

de fontes 
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Geração Distribuída (GD) é uma expressão usada para designar a 
geração elétrica realizada junto ou próxima do(s) consumidor(es) 
independente da potência, tecnologia e fonte de energia. 

O que é Geração Distribuída 

O conceito envolve, ainda, equipamentos de medida, controle e comando que 
articulam a operação dos geradores e o eventual controle de cargas 
(ligamento/desligamento) para que estas se adaptem à oferta de energia 
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Fonte: Adaptação de 
             Araujo Netto Solar 

Esquemático 
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GD no Brasil (Compensação) 
Principais Fontes 

UNIDADES CONSUMIDORAS COM GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

Tipo Quantidade 
Quantidade de UCs que 

recebem os créditos 
Potência Instalada 

(kW) 

UFV 12.361 13.709 99.223,68 

UTE 55 173 20.799,70 

EOL 52 53 10.183,20 

CGH 16 52 12.453,20 

Total de usinas: 12.484 

Total de UCs que recebem os créditos: 13.987 

Potência total: 142.659,78 kW 
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Fonte: ANEEL 

http://www2.aneel.gov.br/scg/gd/gd_fonte_detalhe.asp?Tipo=12
http://www2.aneel.gov.br/scg/gd/gd_fonte_detalhe.asp?Tipo=2
http://www2.aneel.gov.br/scg/gd/gd_fonte_detalhe.asp?Tipo=7
http://www2.aneel.gov.br/scg/gd/gd_fonte_detalhe.asp?Tipo=10


• Criada em junho de 2014;  

• Coordenar e desenvolver estudos  relacionados aos 
sistemas de Acessantes de Geração Distribuída para 
conexão no Sistema Elétrico de Potência da Copel, nos 
níveis de tensão de 127/220 V, 13,8 kV, 34,5 kV, 69 kV 

e 138 kV; 

• Padronizar processos; 

• Acompanhar e desenvolver os empreendimentos 
voltados para as novas tecnologias de geração 

distribuída. 

Na Copel: Divisão de Atendimento a 
Acessantes de Geração Distribuída 
 



FOTOVOLTAICA 
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Mapa de Irradiação Solar - Brasil 

Mapa de irradiação solar Brasil 

Fonte: INPE 



Mapa de Irradiação Solar – Região Sul 

Mapa de irradiação solar – Detalhe dos estados do sul do Brasil 

Fonte: INPE 



Mapa de Irradiação Solar Paraná x Europa 

Fonte: Prof. Gerson Tiepolo 



CONEXÃO DE GERAÇÃO 

DISTRIBUÍDA (GD) 
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GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

GERAÇÃO 
DISTRIBUÍDA 

MINI GERAÇÃO 
DISTRIBUÍDA 

MICRO GERAÇÃO 
DISTRIBUÍDA 

Geração de energia de 
porte reduzido, conectada 

diretamente no sistema 
elétrico de distribuição ou 

através de unidades 
consumidoras Menor ou igual a 5 MW para 

fontes hídricas, térmica, solar, 
eólicas e para as demais 

fontes, que utilize cogeração 
qualificada ou fontes 
renováveis de energia 

 
Audiência Pública 037/2017: 

proposta de 5MW para todas as 
fontes (contribuições encerradas 

em 04/08/2017) 

Menor ou igual a 75kW, 
que utilize cogeração 
qualificada ou fontes 
renováveis de energia 

Fonte: Glossário Aneel / Resolução Aneel 482 
 



GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

Fonte: CCEE – Seminário Franco-Brasileiro de Energia Solar/2016 
 

GERAÇÃO 
DISTRIBUÍDA 

COMERCIALIZAÇÃO 
DE ENERGIA 

ACR 
Ambiente de 
Contratação 

Regulada 

Leilões do mercado regulado 

ACL 
Ambiente de 

Contratação Livre 

Outros geradores 

Comercializadores 

Consumidores livres e 
especiais (fontes incentivadas) 

COMPENSAÇÃO 
DE ENERGIA 

Resolução Aneel 482/2012 

Resolução Aneel 687/2015 

Sistema de créditos 



Formas de Conexão 

 COMPENSAÇÃO 

Resolução Normativa ANEEL 482/2012 (Revisada pela ReN ANEEL 
687/2015, vigente desde 1º de março de 2016) 

 

• Na Copel: NTC 905200; 

  
• Microgeração Distribuída: até 

75 kW para todos os tipos de 
fontes incentivadas 

 
 
• Minigeração Distribuída: de 76 

kW até 3 MW para fontes 
hidráulicas e até 5 MW para as 
demais (térmicas, eólicas, 
solares, cogeração qualificada) 
 



Formas de Conexão 

 COMPENSAÇÃO 

Resolução Normativa ANEEL 482/2012 (Revisada pela REN ANEEL 
687/2015, vigente desde 1º de março de 2016) 

 

• Unidade Consumidora (UC) cativa da Copel (o modelo não é 

permitido para consumidores livres ou especiais); 

 

• Potência de geração instalada menor ou igual potência 
disponibilizada (não é necessário ter carga na UC); 

 

• Empreendimento com múltiplas unidades consumidoras 
(condomínios), geração compartilhada (consórcio ou cooperativa), 

autoconsumo remoto. 
 



Formas de Conexão 

 COMERCIALIZAÇÃO 

Resolução Normativa ANEEL 506/2012 (Alterada pela ReN 724/2016 – 
Alterações passarão a vigorar a partir de 1º Junho de 2017) 

• Produtor independente de energia (comercialização); 

• Na Copel: NTC 905100 

• Custos de conexão oneram mais o acessante; 

• Sistema de medição e faturamento sob responsabilidade do acessante 
(CCEE); 

• Venda no mercado livre ou em leilões. 



COMPENSAÇÃO: ReN 482/2012 
Micro e Mini geradores de energia 

Na Copel, entre conectados e em processo de conexão existem 1275 

acessantes, sendo: 

• 1250 com geração Fotovoltaica (9.423 kW) 

• 02 com geração Eólica (8 kW) 

• 18 com geração através de Biomassa (2.336 kW) 

• 05 com geração hidráulica (1.801  kW) 

Potência total instalada = 13.568 kW 

(1.043 UCs já operando, totalizando 8.768 kW *) 

 

 

* Até 2 de agosto 2017 

 



COMPENSAÇÃO: ReN 482/2012 
Número de UCs – Dados Copel 



COMPENSAÇÃO: ReN 482/2012 
Potência Instalada – Dados Copel 



COMPENSAÇÃO no Paraná 
Comparação com outros estados 
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Quantidade de UCs 

8,12% 

Fonte: ANEEL 



COMPENSAÇÃO nas Distribuidoras 
Comparação com outras concessionárias 

Fonte: ANEEL 
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PEW 

(Projeto 

Elétrico 

WEB) 

1 – SOLICITAÇÃO DE ACESSO 

2 – PARECER DE ACESSO 

Acessante de 

Geração 

15 dias p/ 

micro e 30 

dias para mini 

3 - SOLICITAÇÃO DE VISTORIA 

4 – VISTORIA 

Até 120 

dias 

5 – REGISTRO 

Documentos conforme 
NTC 905200: 
• Formulário; 
• Projeto Elétrico; 
• ART; 
• Cronograma; 
• Certificado 

Inversores; 
• UCs participantes; 
• Documento 

sociedade ou 
consórcio; 

• Documento ANEEL 
para cogeração 

• Definição do 
ponto de conexão 

• Características do 
sistema 

• Obras 
• Contratos 
• Relacionamento 

Operacional 

7 

dias 

COMPENSAÇÃO 



– Grupo A (tarifa binômia: Consumo e Demanda) 

• Demanda Contratada 

• ICMS Energia consumida 
 

– Grupo B (tarifa monômia: Consumo) 

• Taxa de Disponibilidade: 
– Monofásico 

» 30 kWh 
– Bifásico  

» 50 kWh 
– Trifásico 

» 100 kWh 

• ICMS Energia consumida 

 
* Não estão sendo consideradas aqui as demais tarifações na fatura, que são integralmente 
repassadas pela Copel à outros órgãos, como por por exemplo a taxa de iluminação do municipio. 

COMPENSAÇÃO : Qual o valor mínimo na fatura?* 
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– Divisão de central geradora para 
enquadramento como microgeração ou 
minigeração distribuída; 

– Comercialização de energia; 
Não é possível o pagamento do aluguel ou arrendamento de 
terrenos e equipamentos em valor expresso em reais por 
unidade de energia.  

– Adesão de gerações habilitadas ao REIDI; 
Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da 
Infraestrutura (REIDI) é um incentivo – concedido na forma de isenção 
de tributos na aquisição e importação de bens e serviços – destinado 
à pessoa jurídica que tenha projeto aprovado para implantação de 
obras de infraestrutura nos setores de transportes, portos, energia, 
saneamento básico e irrigação. 

 

COMPENSAÇÃO : O que não é permitido? 
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COMERCIALIZAÇÃO: ReN 506/2012 

Produtores Independentes e Autoprodutores 

Nesta modalidade existem 71 acessantes de geração 
distribuída conectados na Copel Distribuição: 
• 61 no Paraná; 

• 10 em Santa Catarina; 
 
Utilizam diversas formas de energia primária: 
• 55 Hidrelétricas; 
• 14 Termelétricas (vapor  - cogeração em processos 

industriais ou a biomassa); 
• 2 Eólicas; 

 
Potência instalada = 949,08 MW 

 

 



VAGD 1 – CONSULTA DE ACESSO 

2 – INFORMAÇÃO DE ACESSO 

Acessante de 

Geração 

60 

dias 

3 - PROTOCOLO 

4 – AUTORIZAÇÃO ou 

REGISTRO 

60 

dias 

5 – SOLICITAÇÃO DE ACESSO 
60 

dias 

6 – PARECER DE ACESSO 

30 dias 

sem obras 

ou 120 dias 

com obras 

• Despacho da ANEEL 
registrando o 
Requerimento de 
Outorga 
(termelétricas e 
eólicas) 

• Indicação de ponto 
de conexão 

• Definição do ponto 
de conexão 

• Tarifas 
• Custos 
• Estudos a serem 

realizados 
• Responsabilidades 
• Retenção de 60 

meses 
 
 

• Definição do ponto 
de conexão 

• Características do 
sistema 

• Obras 
• Participação 

financeira 
• Modelos de 

contratos 
• Contratos devem ser 

assinados até 90 dias 
após emissão do 
parecer 

• Informação de 
Acesso 

• Demais projetos 
exigidos pela ANEEL 
 
 
 
 

• Contrato de 
concessão ou ato 
autorizativo 

• Projeto das 
instalações de 
conexão 
 
 

COMERCIALIZAÇÃO 



 

 

 

 

 

EC Mangueirinha 
Conexão das PCH Tigre e PCH 
Covó: 

9 + 5 = 14 MW 

Conexão de mais 5 
alimentadores para 
atendimento dos 
consumidores da Copel 

 

 

 

 

 

COMERCIALIZAÇÃO: Parcerias!! 
Antecipação de Obras por Acessantes de Geração 



“ASSOCIAÇÕES” PERMITIDAS 

PELA REN 482/2012 
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Empreendimento com múltiplas unidades 

consumidoras 

 Casa 1 

Casa 2 

Casa 3 

Área comum 

Casa n 

... 

(CPF) 

(CNPJ) 

(CPF) 

(CPF) 

(CNPJ) 

Caracterizado pela utilização da energia elétrica de 
forma independente, no qual cada fração com uso 
individualizado constitua uma unidade consumidora e 
as instalações para atendimento das áreas de uso 
comum constituam uma unidade consumidora distinta, 
de responsabilidade do condomínio, da administração 
ou do proprietário do empreendimento, e desde que as 
unidades consumidoras estejam localizadas em uma 
mesma propriedade ou em propriedades contíguas, 
sendo vedada a utilização de vias públicas, de passagem 
aérea ou subterrânea e de propriedades de terceiros 
não integrantes do empreendimento 



Geração Compartilhada 

 

Cooperando 1 

Cooperativa 

(CPF) 

(CNPJ) 
matriz 

Cooperando 2 (CPF) 

Cooperativa (CNPJ) 
filial 

Caracterizada pela reunião de consumidores, dentro 
da mesma área de concessão ou permissão, por 
meio de consórcio ou cooperativa, composta por 
pessoa física ou jurídica, que possua unidade 
consumidora com microgeração ou minigeração 
distribuída em local diferente das unidades 
consumidoras nas quais a energia excedente será 
compensada 



Autoconsumo Remoto 

 

Consumidor 
(CNPJ 
ou CPF) 

Consumidor (CNPJ 
ou CPF) 

Caracterizado por unidades consumidoras de 
titularidade de uma mesma Pessoa Jurídica, 
incluídas matriz e filial, ou Pessoa Física que possua 
unidade consumidora com microgeração ou 

minigeração distribuída em local diferente das 

unidades consumidoras nas quais a energia 
excedente será compensada 



Faturamento dos Micro e Mini geradores de 
energia 

Energia que é gerada e 
consumida na própria 
residência: não é medida 
(não incide ICMS) 

Energia excedente que é jogada 
na rede: é medida (não incide 
ICMS) 

Energia consumida da rede: é 
medida (incide ICMS) 



SOLICITAÇÃO DE ACESSO 
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Procedimento de Acesso 
Consulta de Acesso  Informação de Acesso 

Solicitação de Acesso  Parecer de Acesso 

• Definição do ponto de conexão 
• Características do sistema  
• Obras (Participação Financeira) 

• Definição do ponto de conexão 
• Características do sistema 
• Obras (Participação Financeira) 
• Aprovação do Projeto 
• Relacionamento Operacional 

Documentos Necessários 
(ReN 482/2012 e NTC 
905200): 
• Ficha de Dados Cadastrais 
• Projeto Elétrico; 
• ART; 
• Certificado Inversores; 
• UCs participantes; 
• Documento sociedade ou 

consórcio; 
• Documento ANEEL para 

cogeração 

Documentos Necessários: 
• Carta 
• Ficha de Dados Cadastrais 
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Procedimento de Acesso 

Para minigeração (>75 kW) 

 

Recomendamos que seja feita consulta de 
acesso 

 

A Consulta de Acesso deverá ser enviada 
através do email:  

 

acessante.geracao@copel.com 
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Procedimento de Acesso 

A Solicitação de Acesso deverá ser enviada através do PEW 
(Projeto Elétrico Web), anexando nos campos específicos os 
documentos listados no respectivo formulário de solicitação de 
acesso, conforme potência instalada de geração: 
 
- Formulário Microgeração Distribuída com Potência Igual ou 
Inferior a 10 kW; 
 
- Formulário Microgeração Distribuída com Potência Superior a 10 
kW; 
 
- Formulário Minigeração Distribuída; 

44 



Procedimento de Acesso 
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Procedimento de Acesso 
 

Formulário e seus anexos 

 

1. ART do Responsável Técnico pelo projeto elétrico e instalação do sistema de 
minigeração; 

2. Certificado de conformidade do(s) inversor(es) ou número de registro da 
concessão do Inmetro do(s) inversor(es) para a tensão nominal de conexão 

com a rede; 

3. Dados necessários ao registro da central geradora conforme disponível no 

site da ANEEL: www.aneel.gov.br/scg; 

4. Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de compensação (se 
houver) indicando a porcentagem de rateio dos créditos e o enquadramento 
conforme incisos VI a VIII do art. 2º da Resolução Normativa nº 482/2012; 

5. Cópia de instrumento jurídico que comprove o compromisso de solidariedade 

entre os integrantes (se houver); 

6. Documento que comprove o reconhecimento, pela ANEEL, da cogeração 

qualificada (se houver). 
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• Potência menor ou igual a 10kW 
 Diagrama unifilar contemplando Geração/Proteção(inversor, se for o 

caso)/Medição e memorial descritivo da instalação. 

• Potência superior a 10kW e até 75 kW 
 Projeto elétrico das instalações de conexão, memorial descritivo 
 Diagrama unifilar e de blocos do sistema de geração, carga e proteção 

• Potência maior que 75 kW 

 Projeto elétrico das instalações de conexão, memorial descritivo 
 Estágio atual do empreendimento, cronograma de implantação e 

expansão 
 Diagrama unifilar e de blocos do sistema de geração, carga e proteção 

Procedimento de Acesso 
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BOAS PRÁTICAS 
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O que deve ser evitado 
• Instalar o inversor em locais de 

difícil acesso; 

• Má qualidade nas instalações 

elétricas. Busque instaladoras 

com experiência. 

 

 



O que deve ser evitado 
• Cabos mal dimensionados e 

dispostos de maneira 

inadequada; 

• Revisar as conexões elétricas: 

terminais, parafusos, 
conexões, etc. 

 

 

 



O que não deve ser feito 

NUNCA CONECTE UM SISTEMA DE 
GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

DE QUALQUER TIPO SEM ANTES 
CONSULTAR A COPEL 
 

• Riscos a segurança de pessoas dentro e fora 
das instalações; 

• A geração excedente não será contabilizada; 

 

 



Emerson Luiz Nascimento 
emerson.nascimento@copel.com 

Tel: (41) 3331-2380 

www.copel.com 

mailto:emerson.nascimento@copel.com

