OF-OCE-005/2019
Curitiba, 7 de fevereiro de 2019

Ao Senhor
Daniel Pimentel Slaviero
Diretor - Presidente da Copel
Curitiba - Pr

Prezado senhor,

Com objetivo de contribuir com a melhoria na rede de distribuição de energia elétrica,
apresentamos à Vossa Senhoria os principais entraves enfrentados pelo setor e, ainda, propostas
de medidas para a resolução dos problemas.
ENTRAVES
1. Falta de investimento na expansão e modernização das redes.
Ainda hoje existem linhas de distribuição monofásicas que não comportam a demanda nas
propriedades rurais, devido ao aumento de tecnologia nas atividades pecuárias e a presença de
pequenas agroindústrias.
2. Linhas de transmissão.
Ainda são muitas as linhas de transmissão com 69 kv. Essa tensão não suporta a carga atual do
sistema, sendo necessária a construção de novas linhas com tensão de, ao menos, 138 kv. Como
exemplo, de Campo Mourão a Palotina passando por Goioerê - Assis Chateaubriand – Toledo.
3. Afundamentos e oscilação de tensão.
Os constantes afundamentos de energia têm resultado em perda de equipamentos, elevados gastos
com geradores à diesel e tempo ocioso de desligamento e religamento das máquinas nas indústrias.
As oscilações que ocorrem nas propriedades rurais muitas vezes danificam os geradores e põem em
risco lotes inteiros de suínos e frangos, trazendo prejuízo ao produtor, ao integrador, ao meio
ambiente, devido à necessidade de dar uma destinação adequada às carcaças e, por fim, à
população em geral.
4. Manutenção das redes.
A demora na realização de manutenção e reparos das redes de distribuição e transmissão,
sobretudo nas áreas rurais, ocasiona diversas perdas ao setor produtivo, também expondo lotes
inteiros ao risco.

PROPOSTAS
1. Instalar novas linhas de transmissão, troca de cabos e transformadores.
2. Revisar o modelo de manutenção do sistema pela Copel.
3. Criar programa de parcerias para geração de energias renováveis, explorando potenciais de
geração em Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), parques eólicos, centrais de geração
fotovoltaica, biomassa e biodigestores.
4. Incentivar a geração distribuída para aumentar a oferta de energia junto à carga,
melhorando a qualidade da energia oferecida.
5. Que a Copel se posicione favoravelmente a sansão pelo governador do Projeto de Lei nº
547/2018 que torna permanente o desconto de 60% na tarifa noturna.

Atenciosamente,

José Roberto Ricken
Presidente

