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RESUMO 

 

O Estado do Paraná foi o pioneiro no âmbito das energias renováveis e sistemas de 
redes inteligentes a partir de 2011, com o objetivo de torná-lo uma referência na 
construção de modelos de governança envolvendo todos os atores estaduais em 
energia inteligente. Em 2013, o Estado, por meio do Decreto 8842/13, instituiu o 
Projeto Smart Energy Paraná, tornando-se o marco legal dessa iniciativa no Estado. 
O projeto teve quatro eixos de ações estratégicas: 1) a pesquisa e desenvolvimento; 
2) o empreendedorismo; 3) a produção industrial; e, 4) comercialização o uso e a 
disseminação de novas tecnologias. Esta pesquisa tem o propósito de fazer uma 
análise de quais foram as ações executadas em cada um dos quatro eixos 
estruturantes, propondo uma organização na coleta de dados de maneira qualitativa, 
utilizando a análise categórica dos dados por eixos e seus temas. Apresenta, ainda, 
os resultados obtidos com o projeto no período de 2014 até 2017. Analisam-se ainda 
quais foram as ações executadas para cada um dos sete objetivos do Projeto Smart 
Energy Paraná e seus indicadores antes da implantação do Decreto 8842/2013 e 
após a sua criação. Por fim, aponta-se como elaborar uma matriz das diretrizes e 
continuidade além de uma proposta de adequação do projeto e como estruturar um 
quadro de alinhamento do Projeto Smart Energy Paraná com o Programa 
Paranaense de Energias Renováveis. Como principais resultados nesta pesquisa 
destacam-se a apresentação da Matriz de diretriz de continuidade e apresentação 
de proposta adequação e estruturação do projeto demonstrando os prazos de 
execução apontando para o governo o período mais longo. Também a apresentação 
de uma proposta de uma matriz de adequação na reestruturação da governança 
estabelecida no Decreto o que resultou no novo Decreto como marco legal do 
Projeto Smart Energy Paraná o Decreto Nº 11538 de 5 de novembro de 2018. E de 
maneira relevante é apresentado um quadro de alinhamento do PSE com o PPER, o 
permitiu verificar de maneira técnica e científica como conduzir ambas as políticas 
públicas se baseando em instituições internacionais de referências como a REN21, 
IREEP e IRENA. Conclui-se que houve um avanço na concretização das ações 
estratégicas inerentes ao Projeto, em especial com a publicação do novo Decreto 
que permite a integração das políticas públicas tanto do programa quanto do projeto 
em energias renováveis, esta pesquisa possibilita que os gestores poderão tomar 
decisões para a implantação de uma gestão organizada e um prazo curto, conforme 
indicação pautada na pesquisa cientifica e técnica com uma visão de liderança e 
vanguarda do Estado do Paraná em diversas fontes de energias renováveis por 
geração distribuídas, arranjados em um sistema inteligente de energia. 
 
 
Palavras-chave: Governança, Energia Solar, Energia Eólica, Eficiência Energética, 
Energias Renováveis. 
 
  



Abstract 

 

The State of Paraná was the pioneer in the field of renewable energies and smart 
grids since 2011, with the aim of referring in the structure of governance, models lead 
all stakeholders in smart energy with focus at distributed electric energy generation. 
In 2013, the State, establish Decree 8842/13, instituted the Smart Energy Paraná 
Project, becoming the legal framework for this initiative in the State. The project had 
four key strategic actions: 1) research and development; 2) entrepreneurship; 3) 
industrial production; and, 4) marketing the use and dissemination of new 
technologies. This research has the purpose of analyzing the actions performed in 
each of the key four structuring, proposing an organization in data collection in a 
qualitative method, using the categorical analysis of data by key strategic action and 
their themes. It also presents the results obtained with the project in the period from 
2014 to 2017. It also analyzes the actions performed for each of the seven key goals 
of the Smart Energy Paraná Project and its indicators before the implementation of 
Decree 8842/2013 and after its creation. Finally, it is pointed out how to elaborate a 
matrix of the guidelines and continuity besides a proposal of adequacy of the project 
and how to structure a framework of alignment of the PSE with the PPER. The main 
results of this research stand out the presentation of the matrix of continuity guideline 
and presentation of proposal adequacy and structuring of the project demonstrating 
the execution deadlines pointing to the government the longest period. Also, the 
presentation of a proposal for a matrix of adequacy in the restructuring of the 
governance established in the Decree which resulted in the new Decree as legal 
framework of the Smart Energy Paraná Project Decree Nº. 11538 of November 5, 
2018. And in a relevant way is presented a framework of the PSE alignment with the 
PPER, allowed it to verify in a technical and scientific way how to conduct both public 
policies based on international reference institutions such as REN21, IREEP and 
IRENA. It is concluded that there has been progress in achieving the strategic 
actions inherent to the Project, especially with the publication of the new Decree that 
allows the integration of public policies of both the program and the project in 
renewable energies, this research allows managers to make decisions for the 
implementation of organized management and a short term according to indications 
based on scientific and technical research with a vision of leadership and leading of 
the State of Paraná in several renewable energy sources per distributed generation  
array in a smart grids energy system. 
 
 
Keyword: Governance; Solar Energy; Wind Energy; Energy Efficiency; Renewable 
Energy.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Vive-se um cenário em que cada vez mais a necessidade por energia ultrapassa as 

barreiras do modelo atual da independência dos combustíveis fósseis. Com o crescente 

aumento da demanda energética liderada pelos países desenvolvidos, fatores como a 

crescente industrialização e o aumento populacional ainda, com mais de 78,4 % consumo 

energético através do uso por combustíveis fósseis. Além disso, os 19,3% representam 

todas as energias renováveis mundiais, com destaque para biomassa com 9,3%, seguido 

pela fonte hidráulica de energia com 3,6% (REN 21, 2017).  

A matriz energética brasileira passa por uma acelerada ampliação no que se refere 

à participação das fontes renováveis de energia. Apesar de a principal fonte energética 

brasileira ser renovável – com destaque para a geração hidráulica – a participação de 

outras fontes, tais como a energia eólica, a energia solar e a biomassa, tem crescido 

constantemente em decorrência, principalmente, de incentivos regulatórios, como os que 

estabelecem a possibilidade de compensação da energia excedente produzida por 

sistemas de menor porte (EPE, 2017). 

O interesse pelo tema ―uso e geração de energias por fontes renováveis 

conectadas a redes inteligentes‖ tem aumentado, e a geração distribuída ganha destaque 

significativo no balanço energético nacional. Vale ressaltar que em 2015 a matriz 

energética brasileira teve um incremento de aproximadamente 40% em relação à 

expansão da capacidade instalada devido às usinas solares e eólicas (EPE, 2017). 

Quando se analisa a matriz energética brasileira observa-se que ela é formada por 

43,5% a partir de fontes renováveis e 56,5% por fontes não renováveis (EPE, 2017). 

Percebe-se que, mesmo com todos os esforços, a matriz energética brasileira ainda 

depende das fontes de combustíveis fósseis, especialmente quanto à oferta de energia 

interna. De qualquer forma, o Balanço Energético Nacional de 2017 evidencia o 

crescimento de energia renovável, em especial por micro e minigeração distribuída por 

fonte solar, passando de 20 GWh em 2015 para 50 GWh em 2016. Da mesma forma, a 

energia eólica teve um crescimento de 59,6% em 2016, se comparado ao mesmo período 

de 2015, atingindo 33.489 GWh. 

A incorporação de fontes renováveis como a biomassa, energia eólica e energia 

solar na matriz brasileira contribui para que o país se desenvolva dentro de um cenário de 

baixas emissões de carbono. No entanto, o aumento do consumo médio per capita 
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decorrente do crescimento socioeconômico aponta para a necessidade de incorporação 

de ações eficazes de eficiência energética fomentada por um consumo consciente e 

sustentável de energia. 

Ao observar um horizonte de longo prazo (ano de 2050), avalia-se que o 

consumidor final de energia também contribuirá com o desenvolvimento sustentável da 

matriz energética brasileira. O papel do consumidor final nesse contexto inclui tanto as 

ações de eficiência energética quanto de geração distribuída, o que contribui para a 

redução da necessidade de expansão do setor elétrico brasileiro conduzido pelas usinas 

hidrelétricas. 

Nesse cenário, a demanda por tecnologias e empreendimentos mais eficientes, 

atreladas à mudança de comportamento do consumidor, e a criação de políticas públicas, 

permite uma trajetória de desenvolvimento socioeconômico local e nacional sustentável. 

Isto potencializa a geração de empregos, serviços e inovações tecnológicas que podem 

contribuir com a mitigação da falta de energia e sua distribuição inteligente (EPE, 2017). 

Para contextualizar a importância de se abordar o tema da energia renovável, 

pode-se verificar que a pesquisa de maneira integrada, e com o viés de governança 

estadual, se torna diferenciada, principalmente ao se analisar que o Estado do Paraná, 

tendo em sua matriz um potencial hidráulico como fonte de energia renovável no 

desenvolvimento energético. Ampliar as demais fontes de energia renovável em especial 

energia fotovoltaica, biomassa e biogás mantém o Estado como referência com uma 

matriz limpa em energia. 

Com essas características o Estado criou o Projeto Smart Energy Paraná, por meio 

da instituição do Decreto nº 8842 de 2013. Esse projeto estabelece o modelo de 

governança em energias inteligentes, que envolvem vários atores importantes para 

estabelecer a articulação e a formação de políticas públicas em energias renováveis para 

o Estado.  

A gestão proposta tem como objetivo o desenvolvimento das energias renováveis 

pela disseminação de informações da geração distribuída no Estado do Paraná. Há uma 

articulação entre governo, academia, mercado e indústria, com uma visão do cenário 

nacional e internacional, para promover as tecnologias inovadoras da rede de energia 

elétrica convencional em redes inteligentes. 

Essas informações têm que alcançar a população de forma acessível e simples, 

seja por meio de informativos, portais, revistas instrutivas e conferências, workshops, 

trabalhos técnicos e científicos. É necessário difundir o conhecimento de maneira 
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organizada pelas mídias sociais, com enfoque nas questões de energia solar fotovoltaica, 

biomassa, biogás, PCH, eólica e Smart grid.  

A estrutura do Projeto Smart Energy Paraná é coordenada por um comitê gestor, 

um comitê científico e uma secretaria executiva – todos com competências bem definidas 

e com uma atuação integrada de seus atores.  

Uma das principais funções desses representantes que fazem parte dos comitês é 

enviar projetos voltados para eficiência energética, valorizando os ativos tecnológicos e o 

potencial energético do Estado do Paraná. Eles têm autonomia para construção de 

políticas públicas de regulamentação de forma deliberativa. 

Esses atores atuam em conjunto com outras instituições privadas e do poder 

público na atração de indústrias e investimentos para gerar receita e emprego para o 

setor de energia renovável, com foco na promoção e no desenvolvimento de empregos 

verdes.  

Islam e Mead (2013) apontam que, não somente a viabilidade técnica e econômica 

é essencial para que consumidores de energia residenciais adotem a tecnologia. Fatores 

como políticas governamentais, conhecimento e acesso às informações, residências 

geograficamente adequadas para a eficiência energética, sonho em ser verde e aspectos 

socioeconômicos e culturais influenciam na tomada de decisão. 

Nesse sentido, a relevância deste trabalho consiste em demonstrar se o Projeto 

Smart Energy Paraná conseguiu cumprir com as ações estratégicas propostas desde sua 

implantação, considerando que seu principal objetivo almejava tornar o Estado do Paraná 

referência em geração distribuída por fontes renováveis e conectadas em sistemas 

inteligentes de energia com uma cadeia de atores organizada. 

Assim, este trabalho aborda a seguinte pergunta de pesquisa: ―Quais são os 

principais legados do Projeto Smart Energy Paraná?”. 

Destaca-se que há poucos registros de trabalhos técnicos e científicos que tratam 

do tema abordado pelo Projeto Smart Energy Paraná. Isso reforça a importância e a 

necessidade de se analisar os benefícios que o projeto até então produziu, além de 

propiciar fundamentos e informações para que novas políticas públicas sejam 

eventualmente induzidas. 

Para tanto, pesquisou-se sobre os resultados obtidos pelo Projeto Smart Energy 

Paraná desde sua criação, além de analisar qual foi o legado produzido em seus quatro 

eixos principais. Registram-se, ainda, quais foram as fraquezas, forças e oportunidades 

para continuidade do projeto, além da análise da estrutura da governança do Projeto 
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Smart Energy Paraná comparada com outras instituições referenciadas. 

Para efeito desse estudo, entende-se o termo governança como o conjunto de 

processos, políticas, leis, regulamentos e instituições que regulam a maneira como a 

energia é dirigida, administrada ou controlada. O termo inclui também o estudo sobre as 

relações entre os diversos atores envolvidos e os objetivos pelos quais o Projeto Smart 

Energy Paraná se orienta. 

Por fim, analisou-se criticamente se os objetivos contemplados no Decreto de 

criação do Projeto foram alcançados. A pesquisa contempla, ainda, quais são os desafios 

a serem superados para que o projeto se concretize. Apresenta-se, também, uma 

proposta de alinhamento com o Programa Paranaense de Energias Renováveis, em mais 

uma política pública de mesma natureza, a qual foi publicada em 2014 e atualizada em 

2018.  

Seguem abaixo os objetivos inerentes ao trabalho, bem como a estrutura deste 

documento. 

 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Apresentar os principais legados do Projeto Smart Energy Paraná. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Demonstrar as principais ações e resultados do Projeto Smart Energy 

Paraná. 

● Verificar se os objetivos declarados no Decreto de criação do Projeto Smart 

Energy Paraná foram atendidos. 

● Realizar uma análise dos desafios existentes e do panorama em energias 

inteligentes no Estado do Paraná. 
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1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos e seus anexos. O primeiro 

capítulo aborda a relevância da pesquisa, explanando os aspectos legais da construção 

do Projeto Smart Energy Paraná. Descreve-se a relevância da pesquisa em tratar dos 

aspectos das ações estratégicas, em alinhamento com o objetivo geral e específico deste 

trabalho, além da estrutura do documento. 

O capítulo dois apresenta a revisão bibliográfica com as principais publicações, 

relatórios referenciados, e discussões para a construção do tema local, nacional e 

internacional. É apresentado um panorama da situação energética no Brasil e no Paraná; 

bem como, modelos de políticas para desenvolvimento das energias inteligentes e 

sistemas de governabilidade que suportam a sugestão de adequação do modelo atual de 

gestão energética no Estado do Paraná. 

O capítulo três apresenta a metodologia adotada na pesquisa para demonstrar 

como foram obtidos os resultados, detalhando, inicialmente, as etapas para a definição 

das principais ações e impactos do Projeto Smart Energy Paraná. Descreve-se a 

aplicação da metodologia na coleta dos dados, utilizando os quatro componentes 

principais do Projeto: pesquisa, desenvolvimento e inovação, empreendedorismo, 

produção industrial e comercialização e uso das tecnologias novas. Demonstra-se, 

também, a aplicação da metodologia, referente ao processo de como dar continuidade às 

ações estratégicas, aplicando uma matriz para identificação das forças e fraquezas do 

projeto. Finaliza-se com a análise crítica dos objetivos e desafios do Projeto Smart Energy 

Paraná alinhado ao Programa Paranaense de Energias Renováveis. 

O capítulo quatro apresenta os resultados alcançados para cada um dos quatro 

componentes no âmbito do Projeto Smart Energy Paraná. Em seguida, são apresentados 

resultados da matriz de identificação das ações estratégicas, seus resultados e os 

principais desafios estruturais da governança do Projeto Smart Energy Paraná. 

Finalizando esse capítulo, analisa-se a estrutura de governança do Projeto Smart Energy 

Paraná levando em consideração que mostram a integração e conectividade do setor 

público, empresarial e acadêmico, a promoção da mobilização da sociedade em busca de 

energias inteligentes, e o fomento ao desenvolvimento territorial e socioeconômico. 

Por fim, no capítulo cinco são apresentadas as conclusões, levando em 

consideração os resultados apresentados no funcionamento do Projeto Smart Energy 

Paraná no período de 2013 a 2017. Propõem-se, também, linhas de pesquisa para novos 
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trabalhos. Os anexos complementam o trabalho com informações adicionais, 

principalmente apresentando legislações pertinentes ao tema estudado. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. O QUE É ENERGIA INTELIGENTE? 

 

Morvaj et al. (2011) apresentam os conceitos de cidades, redes, medidores e 

energia inteligentes em sistemas construtivos. Para esses autores, cidades inteligentes 

são formas de interligar os sistemas de transporte, soluções em saúde e energia e 

serviços para os cidadãos, conectados com tecnologia da informação e comunicação – 

TIC. Isso possibilita a melhoraria no processo de conveniência para a população de forma 

ágil e segura. Para os aspectos de redes inteligentes tem o papel de fazer a conexão 

entre a TIC com a rede de energia elétrica. Segundo os autores, medidores inteligentes 

proporcionam ao usuário a capacidade de acompanhar, de maneira automática e online, 

seu consumo de energia, água e outros recursos, bem como o comando do controle, que 

pode ser utilizado tanto pelo consumidor, quanto pela concessionária. 

Morvaj et al. (2011) condicionam os sistemas de energia inteligente em 

construções que utilizam dispositivos como: atuadores, central única de monitoramento, 

sensores e rede de comunicação. Também de forma integrada, os medidores inteligentes 

atuam no armazenamento, consumo e distribuição de micro e minigeração de energia 

renovável na rede de energia elétrica, de modo regulado e controlado. 

Energias inteligentes é a chave principal da relação com outros subcomponentes 

que integram uma grande e expressiva organização quando se trata, por exemplo, das 

cidades inteligentes em energia.  

Mosannenzadeh et al. (2017) trazem um conceito de soluções em energias 

inteligentes para o desenvolvimento urbano com objetivo de alcançar a melhoria da 

qualidade de vida da população. Os autores desenvolveram um quadro e nele 

apresentam um dos componentes principais em energia e infraestrutura de tecnologia em 

informação e comunicação destacando as principais soluções para redes inteligentes 

(Smart Grids): 

 Controle na geração de distribuição de energia renovável inteligente; 

 Armazenamento de energia elétrica; 

 Medição inteligente de energia; 

 Estações de hidrogênio para veículos movidos a H2; 

 Estacionamentos inteligentes; 
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 Segurança cibernética. 

As principais aplicações são: 

 Dispositivos como sensores, interruptores disjuntores e transformadores 

inteligentes; 

 Armazenagem e veículos elétricos; 

 Energia fotovoltaica, energia eólica, bomba de calor, baterias, células de 

combustível a hidrogênio. 

Nasiakou et al. (2016) apresentam uma pesquisa de um protótipo de energia 

inteligente para propriedade rurais, comparando com moradias urbanas, em que utiliza-se 

um sistema híbrido no armazenamento de água e um sistema de bombeamento para 

irrigação. O conjunto de acionamento e sistemas inteligentes atua de forma integrada com 

painéis solares fotovoltaicos e um motogerador, baterias e um aerogerador eólico. 

Utilizando o sistema de módulos de geradores do GridLAB-D, painéis solares, turbinas 

eólicas e baterias são selecionadas para servir a carga, seja para o setor agrícola, seja 

para o residencial. Diante desse cenário, utilizaram um simulador que, para uma 

plantação de algodão, composto de 420 painéis fotovoltaicos, uma microturbina eólica e 

duas baterias para armazenamento. 

Segundo Lincot (2012), para atingir padrões de excelência em sistemas 

fotovoltaicos para toda a cadeia produtiva, consumidores, consultores, órgãos de controle 

públicos, autoridades locais e demais atores devem se atentar para a qualidade, 

segurança e meio ambiente como pontos chaves para atender o conceito de projeto 

integrado. Esses projetos devem seguir aos padrões de construção, seguindo normativas 

de segurança no quesito incêndio e segurança elétrica, que podem variar entre uma 

localidade e outra. Se os componentes que fazem parte do sistema fotovoltaico, como o 

inversor e os módulos do painel, não tiverem um certificado padrão, podem impedir o 

desenvolvimento tecnológico de mercado desta fonte de energia renovável. Por isso, é 

necessária a adoção de um modelo regulador. 

De acordo com Oukili (2013), os sistemas fotovoltaicos representarão, em 2020, 

aproximadamente 14% das fontes de energias renováveis no Marrocos que, somadas, 

totalizam 42%. O estudo analisa a qualidade da energia renovável por fonte fotovoltaica 

no Marrocos em dias nublados, utilizando o modelo de coordenadas geográficas JAVA 

SOLARCALC e o modelo Monte Carlo não sequencial Matlab, que estima a irradiação 

solar, calcula a temperatura da célula fotovoltaica, analisa o potencial energético na rede 

e o compara com o sistema eólico, além do impacto na substituição do sistema 
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convencional elétrico. Como resultado, Marrocos, até aquele momento, não estava 

preparado para receber em seu parque energético a composição híbrida em decorrência 

da demanda energética necessária. De qualquer maneira, o autor justifica a necessidade 

de ampliar o uso por fontes renováveis em substituição ao uso de combustíveis fósseis, 

especialmente as usinas termelétricas. 

Para Herington et al. (2017), o planejamento energético é o grande mecanismo 

para enfrentar os desafios para que a população de baixa renda tenha acesso à energia 

de baixo custo. Devido ao aumento populacional em áreas rurais, é com planejamento 

que se entende o comportamento de consumo, bem como quais são as tecnologias 

acessíveis. Também com planejamento é que se podem alcançar os objetivos ambientais 

em decorrência das mudanças climáticas para uma mudança e conscientização 

ambiental, mas com foco nas questões econômicas e sociais.  

Nesse sentido, uma análise comportamental populacional poderia ser liderada por 

estudos de ciências sociais no contexto social e político local. O autor ainda faz referência 

sob o ponto de vista da gestão, na qual o planejamento surgiu do reconhecimento entre 

poder e influência dos governos para executar as mudanças necessárias. A teoria é o 

alicerce da democratização para construir o processo decisório. 

Outras questões relacionadas aos fatores políticos e institucionais para atender as 

legalidades e regulamentos podem criar barreiras para cumprir demandas energéticas 

propostas, influenciando no alcance de metas locais e globais. O autor traz esta 

preocupação em seu artigo ao tratar das questões da gestão energética para as 

populações rurais, afirmando que o grande desafio está centrado nos custos elevados das 

tecnologias, nos aspectos humanos, técnicos e a relação entre eles. A discussão se 

estende em como criar uma cultura para o uso de energias sustentáveis sem que traga 

nenhuma barreira econômica, social e ambiental. 

 Já Opiyo (2016) desenvolveu uma ferramenta para implementação de políticas 

públicas voltadas para a eletrificação rural baseada em tecnologia de energia fotovoltaica, 

que envolve a microgeração. Os fatores analisados foram tecnologias de painéis 

fotovoltaicos, aspectos humanos e geográficos, energia solar e a interação entre estas 

variáveis. O resultado encontrado é que o governo tem um papel fundamental no 

desenvolvimento e fomento tecnológico, para o crescimento especialmente em 

instalações fotovoltaicas, seja nos subsídios, como o incentivo financeiro e taxas atrativas 

para a indústria, além da formação de mão de obra especializada. Ele compara, por 

exemplo, um país sem subsídios: 
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―apenas cerca de 550 famílias (22%) terão instalado painel fotovoltaico 
após 50 anos. Com subsídios de US$0,1/kWh, cerca de 629 (25,2%) 
famílias terão instalação de painéis fotovoltaicos representando um 
aumento de 14,4% nas instalações de painéis fotovoltaicos‖ (OPIYO, 2016, 
p.8). 

 

 Se houvesse um acréscimo de US$ 0,2/kWh, o número de famílias atendidas com 

acesso às instalações fotovoltaicas aumentaria para 744 (29,8%). Isso representa um 

acréscimo de 35,3% em painéis fotovoltaicos (OPIYO, 2016). 

Outro importante resultado em sua pesquisa foi o poder de decisão do consumidor 

à medida que é influenciado pela vizinhança e quando toma conhecimento de 

determinada tecnologia. Isto funciona como uma ―difusão lenta‖ de tecnologias 

emergentes como o painel fotovoltaico, mas tem uma relevância no amadurecimento do 

mercado. 

 

 

2.2 MODELOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ENERGÉTICAS 

 

Buchanan e Keohane (2006) ressaltam que as instituições globais de uma gestão 

em energia têm seu significado, pois molda não somente o comportamento, como dita 

regras, normas e informações que devem ser compartilhados entre os Estados membros, 

como Organização Mundial do Comércio, Fundo Monetário Internacional, as instituições 

ambientais que aderiram ao Protocolo de Kyoto entre outras. Facilitando a redução de 

custos de negociação, favorecendo a credibilidade entre os partícipes, superando as 

barreiras e mantendo o equilíbrio diplomático sem gerar conflitos, de acordo com as 

regras estabelecidas. Os autores apresentam três critérios de responsabilidade dentro de 

uma gestão energética: 

I) Estabelecer padrões de responsabilidades de atendimento;  

II) Estabelecer indicadores para medir o desempenho das informações 

disponibilizadas pelos responsáveis no processo de liderança dessa gestão; 

III) Analisar como os responsáveis pela gestão podem impor as sanções 

necessárias para o cumprimento de normas regulamentadas. Há que se 

lembrar que a medida que estabelece as informações deve seguir total 

transparência quanto a execução desta instituição máxima, neste caso a 

governança do Projeto Smart Energy Paraná (BUCHANAN & KEOHANE, 
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2006). 

 Outro critério importante que os autores apresentam é a avaliação de legitimidade 

em três pontos importantes: atendimento aos padrões normativos liderados pela 

coordenação, acordos normativos que seguem as regras estabelecidas desde o início da 

gestão e os benefícios mutuo quanto as instituições atendem os padrões mais exigentes.  

 Os autores acrescentam que para uma gestão de excelência e domínio no 

processo da operação das instituições é importante que não use o poder coercitivo, pois 

pode interferir no funcionamento da gestão (BUCHANAN & KEOHANE, 2006). 

E para que se tenha uma gestão com bons resultados em um sistema de transição 

de energia, esta deve ser atuante para mobilizar recursos, atrair investimentos, coordenar 

e liderar sob o aspecto nacional os setores de energia. Além disso, é preciso atender aos 

prazos, realizar a interface com associações, arenas e institutos entre outras instituições 

fortes, sejam de natureza pública ou privada, capazes de atender as metas e objetivos 

propostos em um planejamento. As soluções de gestão devem ser balanceadas entre a 

eficiência e determinação para promoção da inovação, flexibilidade e adaptabilidade com 

forte articulação entre diversos atores de vários segmentos da indústria, trazendo as 

experiências bem-sucedidas (CHERP et al., 2011, p. 79). 

Quando se verifica as questões de restrições políticas existentes, percebem-se 

grandes desafios. Nesse aspecto, Cherp et al. (2011) e Farhani & Ozturk (2015) 

estabelecem a comparação entre atores em uma gestão energética, e observaram que 

uma parte está condicionada a focar na segurança energética. Assim, o objetivo é que 

todas as pessoas tenham acesso as formas mais modernas de energia com uma visão 

para as questões climáticas. Isso traz uma mudança significativa dos padrões atuais de 

atendimento às políticas energéticas, sejam nacionais ou internacionais. Por outro lado, 

os autores fazem uma reflexão quanto à pesquisa de desenvolvimento tecnológico com 

inovação. Isso exige uma flexibilidade da gestão com a participação de atores globais 

sem que somente uma agência ou regimento seja seguido pelas partes interessadas. Os 

autores citam que já se tem três arenas globais (IEA, WORLD BANK e IRENA) para 

atender às questões de gestão energética e mudanças climáticas. 

As estruturas das instituições que promovem as energias renováveis são 

abordadas por Van de Graaf & Colgan (2016), Roehrkasten (2015), Kottari & Roumeliotis 

(2013) e Roehrkasten & Westphal (2013) que apresentam os mecanismos 

governamentais, em especial, da IRENA, REN 21 e REEEP, e a forma que foram 

instituídas cada uma delas com o apoio do G8 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, 
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Itália, França, Japão, Reino Unido e Rússia). 

Importante destacar que a IRENA foi a primeira a ser formada no ano de 2004, em 

uma reunião de Conferência Internacional de Energia Renovável de Bonn. Em janeiro de 

2018, o Brasil deu início ao processo de adesão à IRENA. De acordo com o Ministério das 

Relações Exteriores (2018), o procedimento demonstra a importância que o País "devota 

às energias renováveis, ao combate à mudança do clima e ao desenvolvimento 

sustentável, bem como ao engajamento construtivo na governança internacional". 

Kottari & Roumeliotis (2013) descrevem conexão entre IRENA e REN 21 através 

de um memorando de entendimento e essa cooperação estabelecida foi para troca de 

experiências entre as instituições para absorver a educação e treinamento para a IRENA 

formando uma plataforma denominada Parceria de Aprendizagem Energética Renovável 

(IRELP), isto define a importância de utilizar as estruturas destas instituições como 

referência em relação aos dois modelos de políticas públicas no Estado do Paraná. 

Os mesmos autores também retratam a relação da IRENA com o REEP através de 

um memorando de entendimento estabelecido em 2011 com o principal objetivo dessa 

cooperação é sensibilização na adoção das energias renováveis através intercâmbio de 

informações e conhecimento. Isto reforça a tomada de decisão na escolha por estas 

instituições como referências para estabelecer a correlação com as políticas públicas 

Paranaenses. 

Segundo Marques (2007), os sistemas de regras internas e as normas, bem como 

a prestação de contas, são elementos do setor público pertinentes à gestão pública com 

responsabilidade. Os órgãos de controle e auditoria atuam de forma a elaborar e publicar 

relatórios de forma transparente e de fácil acesso, facilitando o entendimento e a 

participação de vários autores dentro desta gestão. A estrutura deve incluir o 

planejamento estratégico e de negócios, bem como comitês de auditoria e controles de 

estrutura, gestão de risco, análise dos indicadores de desempenho, assim como os 

resultados de acordo com as metas estabelecidas. Isso inclui ainda a avaliação e revisão 

dessas metas. 

Além disso, Marques (2007) apresenta a visão da gestão de governo no âmbito 

internacional na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico – 

OCDE, que redigiu o primeiro documento com os princípios de Governança Corporativa 

em 1999.  

A Comissão Europeia, em 2010, lançou um estudo em que, à época, a gestão se 

preocupava mais com a segurança energética do que propriamente com as questões de 
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mudanças climáticas. No cenário de 1989, questões como custos benéficos e impactos 

ambientais não figuravam naquele contexto. Mesmo as tecnologias eram colocadas à 

parte quando se tratava de gerar menos poluição e economizar energia. O cenário 

contemporâneo é completamente diferente. Existe a preocupação com os sistemas de 

certificação, bancos com linhas de fomento que priorizam projetos com eficiência 

energética e baixa emissão de carbono, e foco no trabalho em cooperativismo 

(STEUWER, 2013; COLGAN, 2015). 

A importância de um desses modelos de políticas públicas é modelo de PPP – 

Parceria Público-Privada que reúne a sociedade civil, governos e corporações para 

atender os interesses da população. Steuwer (2013) cita a REEEP – Parceria de Energia 

Renovável e Eficiência Energética – que é uma parceria multilateral internacional que 

trabalha para acelerar a implantação baseada em mercado de sistemas de energia 

renovável e energia eficiente nos países em desenvolvimento. A REEEP oferece uma 

visão abrangente de políticas e regulamentações de 190 países. 

Outro modelo citado pelos autores Florini & Saleem (2011) é a EITI – Iniciativa de 

Transparência das Indústrias Extrativistas, que tem como objetivo o combate à corrupção 

nos setores de petróleo e gás, mostrando a transparência nos recursos financeiros. 

Os autores ainda ressaltam que para uma gestão de governo estruturada deve 

ocorrer uma interação entre instituições domésticas e internacionais. Os atores devem se 

conectar de forma nacional e subnacional, para propiciar um ambiente de trocas de 

experiência na promoção de melhores práticas de gestão em políticas energéticas. 

Questões como política tributária, infraestrutura de rede elétrica e jurisdição devem ser 

amplamente debatidas por atores desta gestão. O governo deve interagir com os 

departamentos de energia, congresso nacional (câmara e senado), comissão federal de 

energia, dentre outros atores púbicos. 

Os teóricos ainda relatam que países com potencial energético em grande escala 

disponibilizam recursos para sua matriz de energia limpa que são destinados para 

fomento e promoção da energia renovável por meio de estudos, planejamento e 

estratégias. Isso geralmente acontece com a criação de uma agência de apoio para 

regularização, acompanhamento, monitoramento, controle e fiscalização dos 

investimentos (DUBASH & FLORINI, 2011). 

O artigo apresentado por Florini & Saleem (2011) mostra a eficácia de como os 

mecanismos de divulgação das informações da gestão em energia podem melhorar os 

resultados de iniciativas em gestão de políticas públicas voltado para as energias 
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renováveis e citam alguns princípios fundamentais para que isso ocorra: 

 I) Campanhas de educação para promover as iniciativas de informação de fontes 

de energias renováveis, ou seja, os autores devem ser treinados para avaliar e executar 

os projetos de tecnologia em energia renovável. 

 II) Regulamentação: adotar um sistema de padronização do uso em geração 

distribuída por meio de tecnologia em energia renovável com intuito de cativar o uso da 

tecnologia, bem como a segurança para o usuário, garantindo ao mercado a demanda e 

oferta da energia renovável. 

 III) Instituir a agência: a constituição das agências servirá como alicerce ao setor 

energético promovendo as empresas que prestam serviços na área de energia, 

quebrando várias barreiras, como falta de recursos, acesso às linhas de crédito, e 

aperfeiçoamento técnico. 

 IV) Pesquisa, desenvolvimento e inovação: as instituições devem se direcionar 

para PD&I como a base para redução de custos, transferência de tecnologia em energia 

renovável tornando um mercado mais competitivo. 

 

2.3 INCENTIVOS FINANCEIROS EM ENERGIA RENOVÁVEL 

 

Segundo Islam e Mead (2013), a inserção de tecnologia de sistema de painéis 

fotovoltaicos para domicílios ainda é morosa para microgeração, na qual o consumidor 

utiliza a produção de energia para consumo próprio e o excedente é exportado para a 

rede central de energia. Um dos motivos dessa morosidade está no conflito entre os 

aspectos ambientais e os custos da execução do projeto. 

De um lado, o consumidor que não enxerga os fatores ambientais como o principal 

motivo e de outro as decisões políticas lideradas pelo governo, com critérios bem 

diferentes dos de chefes de família ao fazer a opção de adotar as tecnologias já 

existentes. O autor traz o modelo holandês cuja subvenção do governo chegava aos 90%, 

com um retorno sobre o investimento de três anos. Mesmo assim, o governo enfrentou 

dificuldade das famílias holandesas em adotar a tecnologia de painéis fotovoltaicos.  

Na cidade de Ontário (local do estudo), o governo do Canadá aprovou o Green 

Energy Act e implantou o programa de feed-in-tariff (FIT) [tarifa renovável avançada], em 

vigor a partir de 1 de outubro de 2009. O objetivo era atrair novos investimentos, criar 

novos empregos verdes e reduzir emissões de carbono. 

O programa FIT anterior foi o Programa de Oferta Padrão de Energia Renovável 
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(RESOP) durante os anos de 2006 a 2009 que ofereceu apenas 42 centavos de dólar 

canadense/kWh para exportar eletricidade em rede (YATCHEW e BAZILIAUSKAS, 2011). 

O programa micro-FIT foi concebido para projetos com capacidade inferior a 10 

kW. No Canadá, o programa de micro-FIT (feed-in-tariff) da Autoridade de Energia de 

Ontario pagará 80,2 centavos dólar canadense/kWh a partir de painéis solares 

fotovoltaicos montados no telhado e 64 centavos dólar canadense/kWh para painéis 

montados no solo. 

Atualmente, os agregados familiares de Ontário pagam de 5,9 a 10,7 centavos 

dólar canadense/kWh dependendo do tempo de consumo. Por isso é atraente vender 

energia gerada para a Ontario Power Authority (OPA) sob um contrato fixo de 20 anos. 

Isso oferece uma oportunidade única para instalar energia solar, pois permite reduzir 

emissões de carbono em torno de 400-1000 g/kWh, além da oportunidade de gerar 

receita. Embora outras formas de tecnologias de microgeração estejam disponíveis, como 

energia eólica e biomassa, concentram-se em painéis solares fotovoltaicos, pois são 

relativamente conhecidos e sua instalação é viável em muitas propriedades, tanto urbana 

como não urbanas. 

Na relação de fontes apresentadas no relatório do FMI estão os aquecedores 

solares, redes de eletrificação rural, geração de energia da biomassa, biocombustíveis, 

energia eólica off grid, energia geotérmica, e uso de metano de resíduos urbanos e 

industriais para produção de energia. Um dos mecanismos para superar as barreiras é o 

Fundo Mundial de apoio operacional para a execução de projetos voltados para 

tecnologias de energia renovável. 

O Fundo Monetário Internacional classificou mais de cinquenta países em 

desenvolvimento como economias ricas em recursos, na medida em que atraíram mais de 

um quarto de seus ganhos de exportação ou receitas governamentais de petróleo, gás e 

minerais em 2002-2004. Desde então, a demanda global por recursos extrativos tem 

crescido porque as economias emergentes precisam de matéria-prima para sustentar seu 

rápido crescimento (CARBONNIER, 2011). 

Outro mecanismo apresentado por Martinot & McDoom (2000) é a 

operacionalização do programa das Nações Unidas que trata da remoção de barreiras em 

países desenvolvidos como o Global Environmental Facility-GEF em que são abordados 5 

aspectos principais: a instalação e demonstração de equipamentos, a capacidade de 

construção, as novas instituições e serviços de financiamento, a transformação de 

mercado e o engajamento do setor privado em projetos, além das regras para o setor de 
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instituições não governamentais. O artigo tem como objetivo oferecer aos projetistas e 

demais interessados em inovações, soluções voltadas para eficiência energética 

apresentadas em 84 protótipos e pilotos em funcionamento para mitigação dos gases de 

efeito estufa, promovendo a energia limpa e criando mercado mais sustentáveis com 

baixa emissão de carbono. 

Em seu artigo Duan et al. (2016) propõe para cidade de Dalian uma análise do 

índice da emissão de baixo carbono baseado em 2 pontos de vistas: 

1. Análise do modelo sustentável atual que envolve ―padrões de consumo, processo 

produtivo, utilização sustentável dos recursos‖. 

2. Políticas de Estado para baixo carbono, com padrões ambientais de resposta, que 

inclui ―dotação de recursos, nível de tecnologia e dos padrões de consumo, e as emissões 

per capita, o desenvolvimento da produtividade com baixo carbono e a utilização da 

situação dos recursos de carbono‖. 

 Outro caso de sucesso, a usina nuclear de Hongyanhe em fase II, o parque eólico 

offshore de Zhuanghe cujo processo é reduzir o uso de combustíveis fósseis, ampliar o 

parque de energia renovável, aumentar a área de conservação e proteção ambiental e 

reduzir o uso de carvão mineral. O governo tem a função de adotar as práticas 

sustentáveis em suas instalações, fomentando a gestão ambiental. 

Para Lincot (2012), as políticas públicas devem estar em consonância com a 

construção de uma rede integrada, envolvendo vários atores de diversas áreas. Cita como 

exemplo ações como da ONU – Organização Mundial das Nações Unidas da Iniciativa 

global, ―Energia Sustentável para Todos‖ declarando a Década da Energia Sustentável os 

anos de 2014 a 2024, com adesão à campanha de mais de 80 países. A campanha tem o 

intuito de mobilizar empresas, governos, investidores, grupos da comunidade e academia. 

O objetivo é consolidar uma causa comum de apoio a três objetivos: 1) Assegurar o 

acesso universal aos modernos serviços de energia 2) Dobrar a taxa global de melhoria 

da eficiência energética 3) Duplicar a quota das energias renováveis na matriz energética 

global. Estes objetivos deverão ser alcançados até 2030. 

Borges (2017) ao elaborar um panorama da geração distribuída de energia elétrica 

no Brasil, apresenta um resumo dos incentivos utilizados por outros países que tem 

alcançado sucesso no desenvolvimento da geração distribuída em seus sistemas elétricos 

(Quadro 1). 
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Quadro 1 – Mecanismos de incentivo no desenvolvimento da geração distribuída, no 
Brasil e em países selecionados. 

Mecanismos de incentivo Brasil Chile Alemanha Itália Japão 

Tarifa FIT   X X X 

Quotas para fontes renováveis  X    

Subsídio de capital  X X X X 

Investimentos, créditos fiscais. X X X X  

Certificados de energia renovável      

Net-metering X X  X  

Empréstimos ou financiamento público X X X X X 

Leilões de energia X X X X X 
Fonte: REN21, 2016 apud Borges (2017). 

 

 Em relação aos incentivos tributários, o CONFAZ – Conselho de política 

Fazendária, que tem seus representantes os Secretários da Fazenda dos Estados e do 

Distrito Federal e presidido pelo Ministro da Fazenda, publicou o chamado Convênio 

ICMS Nº 6/2013. Esse convênio estabeleceu os impostos incidentes no sistema de 

compensação de energia, os documentos fiscais na circulação de energia elétrica, e os 

impostos que estão sujeitos à tributação (ICMS, PIS/PASEP e COFINS). Nesse caso, o 

crédito gerado na produção de energia a ser compensado pela carga consumida, vem 

atender à Resolução Normativa Nº 482/2012, posteriormente atualizada pela Resolução 

Normativa Nº 687/2015 da ANEEL, que traz os incentivos para os microgeradores e 

minigeradores de energia elétrica. 

 Em 2018, na 302ª Reunião Extraordinária do CONFAZ, realizada no dia 16 

de maio, por meio do despacho Nº 67, de 16 de maio, celebra CONVÊNIO ICMS Nº 

42/2018, que dispõe sobre a adesão dos Estados do Amazonas, do Paraná e de Santa 

Catarina (CONFAZ, 2018). 

Alguns incentivos fiscais para a geração distribuída, vigentes no Brasil estão 

apresentados no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Incentivos fiscais para geração distribuída vigentes no Brasil 

INCENTIVOS REGULAMENTAÇÃO 

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 
Energia Elétrica (Proinfa) 

LEI Nº 10.438 de 26 de abril de 2002 

Orientação para tributação da energia injetada na 
rede. Adesão dos Estados: SP, PE, GO, CE, TO, 
RN, MT, BA, DF, MA, RJ, RS, RR, AC, AL e MG 

CONFAZ Nº 16/2015 

Orientação para tributação da energia injetada na 
rede. Adesão dos Estados: AM, PR e SC. 

CONFAZ despacho Nº 67, de 16 de maio 2018, 
celebra CONVÊNIO ICMS Nº 42/2018.  

Isenção do PIS e COFINS a energia injetada na 
rede 

Lei n° 13.169 de 6 de outubro de 2015 

Programa de Desenvolvimento da Geração 
Distribuída de Energia Elétrica (ProGD) 

PORTARIA N
o  

538 de 15 de dezembro de 2015. 

Resgate do FGTS para aquisição de sistemas de 
microgeração 

Projeto de Lei do Senado Nº 371, de 2015. 

Fonte: Adaptado de AGUIAR JUNIOR & PINTO (2017). 

 

Aguiar Junior & Pinto (2017) apresentam linhas de financiamento que estão 

disponíveis no mercado para a geração distribuída: Mais Alimentos (Pronaf), Economia 

Verde (Desenvolve SP), Finem (BNDES), PE Solar (Agefepe), Crédito produtivo energia 

solar (Goiás Fomento), FNE Sol (BNB), Construcard (Caixa Econômica Federal), CDC 

Eficiência Energética (Santander), Proger (Banco do Brasil), Consórcio Sustentável 

(Sicredi) além das empresas que estão oferecendo soluções financiadas através de 

contratos de performance (ESCO) e alugueis. 

 

 

2.4. ENERGIA NO BRASIL 

 

 O Ministério de Minas e Energia tem em suas atribuições formular políticas 

públicas para energia elétrica, nuclear, petróleo e combustível, além de: 

 Energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural, quando custeada com 

recursos vinculados ao Sistema Elétrico Nacional; 

 Zelar pelo equilíbrio conjuntural e estrutural entre a oferta e a demanda de recursos 

energéticos no País. 

 Em sua estrutura organizacional é composta pelas seguintes secretarias: 

 Secretaria de Energia Elétrica. 

 Secretaria de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. 

 Secretária de Planejamento e Desenvolvimento Energético. 

Os principais órgãos vinculados ao tema e suas atribuições são: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.438-2002?OpenDocument
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ANEEL - Agencia Nacional de Energia Elétrica – regular, fiscalizar, estabelecer as 

tarifas e outorga de concessão de energia elétrica. 

ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – estabelecer 

a regulamentação do setor pelas portarias, resoluções e normativas; estabelecer 

contratos de concessão; publicar editais de leilões para exploração dos recursos 

relacionados ao tema. 

EPE – Empresa de Pesquisas Energéticas – órgão responsável para realizar os 

estudos e pesquisas para subsidiar o planejamento do setor energético na cobertura de 

petróleo, biocombustíveis, energia elétrica, gás natural e seus derivados. 

 Ainda existem outras instituições que compõem esta estrutura de gestão. Uma 

delas o Operador Nacional do Sistema, que tem por finalidade exercer atividades de 

operação e transmissão enquanto que à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

– CCEE cabe o papel em atividade na comercialização. 

 Essas atividades reguladas são executadas pelas empresas de economia mista 

como a Eletrobrás com agentes de todos os setores como: comercialização, transmissão, 

geração e distribuição de energia. A Eletrobrás é, também, a maior controladora do país 

para geração e transmissão. 

 Quanto aos requisitos legais, a agência reguladora é a ANEEL, que tem o papel de 

emitir notas técnicas, resoluções, portarias, processos de outorga, leilões de energia, 

contratos de concessão e bandeiras tarifárias. 

 O conceito de Geração Distribuída apresentada pelo Instituto Nacional de 

Eficiência Energética – INEE (2018) é a relação do que ocorre entre o fornecimento de 

energia elétrica com a participação do consumidor final, independente da potência e 

tecnologia utilizada. Os setores que fazem parte são: 

 Geradores que usam como fonte de energia, resíduos combustíveis de processo; 

 Geradores de emergência; 

 Geradores para operação no horário de ponta; 

 Painéis fotovoltaicos; 

 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH's. 

 O Brasil dispõe de quase todas as fontes de energia - hidráulica, biomassa, eólica, 

combustível fóssil e energia do oceano – sendo as formas indiretas de energia solar. 

Somado a isso se pode utilizar a radiação solar como fonte direta de energia térmica, para 

aquecer fluidos e ambientes na forma de potência mecânica ou elétrica.  
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De acordo com a ANEEL (jun., 2018) as fontes de energia interna do Brasil, 

apontam a existência 7.085 empreendimentos em operação, totalizando 159.062.506 kW 

de potência instalada. 

A Figura 1 apresenta a estrutura da oferta interna de eletricidade por fonte. O Brasil 

dispõe de uma matriz elétrica de origem predominantemente renovável, com destaque 

para a geração hidráulica representando 61% da oferta interna. As fontes renováveis 

representam 84% da oferta interna de eletricidade, que é a resultante da soma dos 

montantes referentes à produção nacional mais as importações, que são essencialmente 

de origem renovável. 

 

 

Figura 1: – Oferta Interna de Energia Elétrica por Fonte 
Fonte: ANEEL. Banco de Informações de Geração (BIG), 2018. 

 

De qualquer forma, o Balanço Energético Nacional de 2017 (EPE, 2018), evidencia 

o crescimento de energia renovável, especialmente por micro e minigeração distribuída 

por fonte solar, que atingiu 50 GWh, em 2016. O mesmo se dá para a energia eólica, que 

teve um crescimento de 59,6% em 2016, se comparado ao mesmo período de 2015, 

atingindo 33,489 GWh. Diante desse cenário, percebe-se a importância e a necessidade 

de organizar a cadeia por fonte de energias renováveis, pois não somente agiliza os 

aspectos de regulamentação, mas também fomenta o desenvolvimento em pesquisa e 

inovação. Cria-se, também, um mercado habilitado e credenciado a cumprir os requisitos, 

padrões de segurança, além dos aspectos operacionais de tecnologias para atender cada 

uma das fontes renováveis de energia. 

Para se organizar uma cadeia de referência em nível de liderança nacional e 

60% 

16% 
9% 8% 5% 

1% 1% 0% 
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internacional no mercado de energia renovável na atração de novos empreendimentos 

com geração de emprego e mão de obra qualificada é necessário cumprir com alguns 

requisitos regulatórios. 

Altoe et al. (2017) analisam as políticas públicas brasileiras de promoção à 

eficiência energética, e elaboraram um resumo do marco regulatório nacional na área de 

eficiência energética, conforme se apresenta na Figura 2.  

 

Figura 2 - Linha do tempo do marco regulatório brasileiro na área de eficiência energética. 
Fonte: ALTOE et al. (2017) 

 

Como no marco regulatório apresentado por Aloé et al. (2017) é específico para 

eficiência energética, elaborou-se o Quadro 3 que apresenta um cronograma do marco 

regulatório referente, especificamente, para a geração distribuída. 
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Quadro 3 - Cronologia do marco regulatório brasileiro na área da geração distribuída, de 
1988 a 2015. 

(continua) 
1988 CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

• Competência da União para legislar e fiscalizar temas de energia, com princípios da 
livre iniciativa e proteção ao meio ambiente. 

1995 Lei 9.074, de 07 julho de 1995 

 Regulamentar a produção de energia elétrica pelo autoprodutor e pelo produtor 
independente. 

1996 Decreto 2.003, de 10 de setembro de 1996.  

 Incentivo à geração distribuída concedendo aos empreendimentos de 
aproveitamento do potencial hidráulico aos autoprodutores de potência acima de 
1000 kW até 10.000 kW e aos empreendimentos hidráulicos menores que 1000 kW. 

1999 ANEEL RESOLUÇÃO Nº 112, de 18 de maio de 1999.  

 Estabelece que a implantação, ampliação ou repotenciação de centrais geradoras 
termoelétricas, eólicas e de outras fontes alternativas de energia, com potência igual 
ou inferior a 5.000 kW, deverá ser somente registrada na ANEEL. 

2002 Lei 10.438, de 23 e abril de 2002. 

 Criação do PROINFA (Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 
Elétrica), aumentar a participação da energia elétrica produzida por 
empreendimentos de Produtores Independentes Autônomos, concebidos com base 
em fontes eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa no Sistema Interligado 
Nacional (SIN). 

2004 Lei 10.848, de 15 de março de 2004. 

 Criada a figura do Gerador Distribuído e delineado o mercado de energia que seria 
atendido por estes geradores.  
Decreto nº 5.163, de 30 julho de 2004 

 Surge, oficialmente, a primeira definição de GD. 

2009 Lei 12.111, de 09 de dezembro de 2009. 

 Trata de Serviços de energia elétrica nos Sistemas Isolados, em que uma medida 
amortece os custos da geração de energia elétrica por sistemas distribuídos em 
redes isoladas, favorecendo a criação de novos empreendimentos mais próximos 
aos centros consumidores. 

2010 Consulta Pública n.º 15/2010 
• Apresentar os principais instrumentos regulatórios utilizados no Brasil e em outros 

países para incentivar a geração distribuída de pequeno porte. 
• 577 contribuições de 39 agentes (entre distribuidoras, geradoras, consumidores, 

associações, etc.). 
• Principais propostas: Conceituação de Micro e minigeração distribuída, sistema de 

compensação de energia (net metering). 

2011 Audiência Pública n.º 42/2011 
• Contribuições à minuta de Resolução Normativa que busca reduzir as barreiras para 

a instalação de micro e minigeração distribuída incentivada.  
• Minutas da resolução e da seção 3.7 do Prodist – Acesso de micro e minigerações 

distribuídas. 

2012 ANEEL Resolução Normativa n.º 482/2012  
Estabelece as condições gerais para o acesso de micro e minigeração distribuída aos 
sistemas de distribuição de energia elétrica, e criou o sistema de compensação de energia 
elétrica correspondente.  

 Procedimentos para Viabilização de Acesso 

 Definições  

 Acesso Sistema de Compensação e Medição  

 Contratação  

 Responsabilidade 

 Aneel passa a ser agente responsável pela estruturação e tutela da GD no Brasil. 

 Limitações e prerrogativas do órgão regulador vs. política de Estado.  

 Possível descompasso.  

 Suscetível a mudanças. 
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Quadro 3 - Cronologia do marco regulatório brasileiro na área da geração distribuída, de 
1988 a 2015. 

           (conclusão) 
2015 ANEEL Resolução Normativa n.º 687/15  

Altera a Resolução 482/12, e os Módulos 1 e 3 do PRODIST 

 Autoconsumo Remoto.  

 Geração em condomínios ou múltiplas unidades.  

 Geração compartilhada.  

 Ampliação de prazo de validade dos créditos de energia para compensação.  

 Redução de prazos para a distribuidora. 
 
Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia Elétrica - Incentivo 
do MME à GD  

 Previsão R$ 100 bi em investimentos até 2030, com 2,7 milhões de consumidores 
gerando energia em residências, comércio e indústrias. 

2017 ANEEL Resolução Normativa nº 786, de 17 de outubro de 2017  
Alteração do inciso II do artigo 2º da Resolução 482/2012, para ampliar a potência 
instalada de centrais geradoras de fontes renováveis para entre 75 kW e 5 MW, suprimindo 
a diferenciação entre fontes hidráulicas e demais fontes renováveis, conectadas na rede de 
distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras 

Fonte: Adaptado de BORGES (2017) e LEITE & PACHECO (2018). 

 

O principal marco regulatório para a geração distribuída é Resolução da ANEEL Nº 

482, de 2012, que estabelece as condições para micro e minigeração distribuída para os 

sistemas de energia elétrica e sistema de compensação. Esse instrumento permite que os 

consumidores instalem suas próprias centrais geradoras de energia elétrica por fonte 

renovável, tais como a solar fotovoltaica, microturbinas eólicas e geradores de biomassa, 

gerando créditos de energia elétrica a serem compensados em suas residências. 

A normativa de geração distribuída para microgeração e minigeração passou por 

uma revisão, e a ANEEL publicou em 2015 a Resolução Normativa Nº 687. A nova 

resolução estabelece as regras e altera as potências que serão consideradas, para 

microgeração a instalação de geradores, de até 75 kW. Acima dessa potência até o valor 

de 5 MW, será considerado minigeração. 

Em 2017, a Resolução Normativa nº 786, de 17 de outubro de 2017 (ANEEL, 2017) 

introduziu alteração do inciso II do artigo 2º da Resolução 482/2012, para: (i) ampliar a 

potência instalada de centrais geradoras de fontes renováveis para entre 75 kW e 5 MW, 

suprimindo a diferenciação entre fontes hidráulicas e demais fontes renováveis, 

conectadas na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras 

A ANEEL, por seus Procedimentos de Distribuição – PRODIST estabelece uma 

série de metodologias, descrevendo o papel de cada agente que compõe a estrutura 

energética. A estrutura para apresentação de projetos para micro e minigeração para as 

redes concessionárias contempla aos seguintes objetivos: 
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a)garantir que os sistemas de distribuição operem com segurança, 
eficiência, qualidade e confiabilidade; b)propiciar o acesso aos sistemas de 
distribuição, assegurando tratamento não discriminatório entre agentes; 
c)disciplinar os procedimentos técnicos para as atividades relacionadas ao 
planejamento da expansão, à operação dos sistemas de distribuição, à 
medição e à qualidade da energia elétrica; d)estabelecer requisitos para os 
intercâmbios de informações entre os agentes setoriais; e)assegurar o 
fluxo de informações adequadas à ANEEL; f)disciplinar os requisitos 
técnicos na interface com a Rede Básica, complementando de forma 
harmônica os Procedimentos de Rede (PRODIST, 2017). 

 

Com relação aos procedimentos necessários para se conectar a micro ou 

minigeração distribuída à rede da distribuidora, a ANEEL estabeleceu regras que 

simplificam o processo, instituindo formulários padrão para realização da solicitação de 

acesso pelo consumidor e o prazo total para a distribuidora conectar usinas de até 75 kW, 

que era de 82 dias, foi reduzido para 34 dias. Adicionalmente, a partir de janeiro de 2017, 

os consumidores poderão fazer a solicitação e acompanhar o andamento de seu pedido 

junto à distribuidora pela internet. 

A ANEEL criou ainda a figura da ―geração compartilhada‖, possibilitando que 

diversos interessados se unam em um consórcio ou em uma cooperativa, instalem uma 

micro ou minigeração distribuída e utilizem a energia gerada para redução das faturas dos 

consorciados ou cooperados. 

Outra inovação da norma diz respeito à possibilidade de instalação de geração 

distribuída em condomínios (empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras). 

Nessa configuração, a energia gerada pode ser repartida entre os condôminos em 

porcentagens definidas pelos próprios consumidores. 

Importante destacar que o inicio do marco regulatório em sistemas de redes 

inteligentes de energia no Brasil ocorreu no ano de 2010 através do Programa Brasileiro 

de Redes Inteligentes pela chamada pública da ANEEL Nº 011/2010 com o objetivo 

principal de fazer a migração do sistema elétrico atual para redes inteligentes de energia 

em todo o país. Fazendo parte desta chamada definição de um arcabouço legal 

regulatório, definição de políticas públicas em PD&I, desenvolvimento industrial, fontes de 

financiamento e a implantação de um programa de formação de mão de obra 

especializada no tema (ANEEL, 2010). 

Em 2010, a ANEEL estabeleceu a normativa que diminui o tempo de conexão e 

reduz os custos de conexão para ―compatibilizar com o sistema de compensação elétrica 

com as condições gerais de fornecimento‖ e publicou a Resolução Normativa Nº 
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414/2010. Importante destacar que os custos do modelo de medição para adesão ao 

sistema de compensação de energia elétrica são por conta, exclusiva, do usuário. 

Programas são o principal instrumento que os governos utilizam para promover a 

integração entre os entes e os setores para concretizar políticas públicas e otimizar seus 

recursos, sejam eles financeiros, humanos, logísticos ou materiais. Assim podemos 

mencionar Programas que de forma direta ou indireta se destinam a promover o 

desenvolvimento das energias renováveis, tais como PROINFA, ProGD, Renovabio e o 

PROBIOGÁS. 

O PROINFA - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, 

criado pelo Governo Federal em 26 de abril de 2002 pela Lei 10.438, e coordenado pelo 

Ministério de Minas e Energia (MME). O Programa tem como objetivo fomentar o 

desenvolvimento das fontes alternativas de energia através da contratação de 3.300 MW 

provenientes de fontes eólicas, solar, biomassa e de PCH‘s (Pequenas Centrais 

Hidrelétricas) sendo 1.100 MW de cada uma das fontes citadas (MME, 2018). 

O Ministério de Minas e Energia (MME) lançou, o Programa de Desenvolvimento 

da Geração Distribuída de Energia Elétrica (ProGD), para ampliar e aprofundar as ações 

de estímulo à geração de energia pelos próprios consumidores, com base nas fontes 

renováveis de energia (em especial a solar fotovoltaica). O Programa pode movimentar 

pouco mais de R$ 100 bilhões em investimentos, até 2030 e foi instituído pela Portaria 

no538, de 15 de dezembro de 2015 (MME, 2015). 

O RenovaBio é uma nova política nacional, instituída pela Lei nº 13.576/2017, que 

objetiva traçar uma estratégia conjunta para reconhecer o papel estratégico de todos os 

tipos de biocombustíveis na matriz energética brasileira, tanto para a segurança 

energética quanto para mitigação de redução de emissões de gases causadores do efeito 

estufa. O Programa tem como um de seus principais objetivos é fornecer uma 

contribuição para o cumprimento dos Compromissos Nacionalmente Determinados pelo 

Brasil no âmbito do Acordo de Paris. Além de promover a adequada expansão dos 

biocombustíveis na matriz energética, e assegurar previsibilidade para o mercado de 

combustíveis, induzindo ganhos de eficiência energética e de redução de emissões de 

gases causadores do efeito estufa na produção, comercialização e uso de 

biocombustíveis (MME, 2018). 

O projeto PROBIOGÁS atuou entre 2013 e início de 2017, com o objetivo de 

ampliar o aproveitamento energético do biogás de forma eficiente nos setores 

agropecuário, agroindustrial e de saneamento. Através de ações junto aos órgãos de 
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governo, setor privado e academia, o projeto contribuiu para a promoção do biogás na 

matriz energética nacional e consequentemente para a redução da emissão de gases de 

efeito estufa. O projeto apoiou indiretamente o crescimento e a consolidação da indústria 

do biogás no Brasil, fornecendo capacitações, apoio ao ambiente regulatório, pesquisa e 

desenvolvimento e disseminação de informações. O PROBIOGÁS foi fruto da cooperação 

técnica entre o Governo Brasileiro, por meio da Secretaria Nacional de Saneamento 

Ambiental do Ministério das Cidades, e a Cooperação Alemã, por meio da Deutsche 

Gesellschaft  für  Internationale  Zusammenarbeit  (GIZ) GmbH (Ministério das Cidades, 

2015). 

 
 

2.5. ENERGIA NO PARANÁ 

 

O Estado do Paraná ocupa uma posição estratégica como o principal produtor de 

energia elétrica no Brasil com 109,880 GWh em 2016, participando com 18,98% da 

produção nacional, especialmente por fonte hidráulica, tendo uma queda em 2017 de 

11,9% totalizando 96,817 GWh representando 16,46% da produção nacional. Quanto a 

distribuição por fontes renováveis: hidroelétrica 91%, biomassa 4% e os outros 5% 

correspondem a gás natural, eólica, solar e demais fontes renováveis (EPE, 2018, p.150). 

O Estado ocupa uma importante posição no cenário nacional em virtude dos seus 

recursos hídricos que possibilita projeto para o aproveitamento do potencial hidrelétrico 

para compor a matriz limpa na geração de energia. O grande gerador é a Usina de Itaipu, 

localizada no Estado do Paraná, na cidade de Foz Iguaçu, que teve um potencial de 

geração de 103.098 GWh, em 2016 (ITAIPU, 2017, p.16). 

O consumo total de energia gerado pelo Estado do Paraná em 2016, chegou em 

23.025 GWh/ano (COPEL, 2016, p.63).  

A Figura 3 apresenta o consumo de energia elétrica por atividade econômica, 

dentro do Estado do Paraná, em 2016. 
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Figura 3: Consumo de energia elétrica, em GWh, no Paraná, por setores econômicos em 2016. 

Fonte: Copel, 2017.  

 

Os dados mostram a representatividade quanto ao consumo de energia elétrica, 

com o maior índice representado pelo consumo residencial para atender uma população 

de mais de 11 milhões de habitantes. Então, verifica-se a importância de se fomentar 

políticas inovadoras para o desenvolvimento sustentável da energia elétrica em termos de 

micro e minigeração distribuída de energia.  

Nesse aspecto, a concessionária de energia elétrica, COPEL, tem aplicado maior 

parte dos seus investimentos em fontes renováveis de energia desde 2003. Já em 2013 

foi criada sua subsidiária COPEL Renováveis, que divulgou em seu relatório de 

sustentabilidade de 2016 que dos 5.683 MW, 86% é composto por usinas hidrelétricas, 

7% de usinas termelétricas, 1% de energia de PCH e 6% de usinas eólicas (COPEL, 

2016). 

Outra grande empresa de destaque é a SANEPAR - Companhia de Saneamento 

do Paraná, que tem investido no aproveitamento de resíduos para geração de energia em 

dois tipos: os resíduos orgânicos semissólidos e sólidos e lodo ativo de esgoto da estação 

de tratamento. A planta localizada no município de Curitiba tem capacidade de geração 

de 2,8 MW, com capacidade de atender 2 mil casas populares (SANEPAR, 2017, p.63). 

Importante ressaltar que o Estado do Paraná iniciou a construção de políticas 

públicas energéticas na década de 80 quando a Companhia de Eletricidade Paranaense – 

Copel elaborou o balanço energético do Estado do Paraná e estabeleceu dados de 

produção e consumo energético, também participou em pesquisa e desenvolvimento para 

31% 

26% 
23% 

10% 10% 

Residencial Industrial Comercial Rural Outros
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o Núcleo de Pesquisa em Energia: Políticas Públicas, Finanças e Tecnologia (NPEnergia) 

e no qual tem o compromisso de elaborar um plano energético paranaense até 2040 

(BRUSTOLIN et.al, 2010).  

Em janeiro de 1980, o Estado do Paraná institui o Conselho Estadual de Energia – 

CEE, através do Decreto Estadual 1.869, com o objetivo de propor estudos direcionados 

para eficiência energética e aprovar o Plano de Energia do Estado do Paraná elaborado e 

coordenado pela Copel (PEREIRA, 2010). 

Após este período foi instituído o Decreto Estadual nº 2931, de maio de 1984, que 

estabelece as diretrizes referentes à produção, distribuição e uso de energia no Estado do 

Paraná e a elaboração do Plano Estadual de Energia (PEREIRA, 2010). 

Infelizmente após algumas décadas poucos avanços foram obtidos com os 

decretos propostos ocasionando um esvaziamento no planejamento energético do Estado 

e a última atualização do Balanço Enérgico do Estado do Paraná foi publicada em 2014 

(BRUSTOLIN et al., 2014). 

Já em relação ao setor de Bioenergia o Estado do Paraná elaborou o Decreto 2101 

de 2003 que cria o Programa Paranaense de Bioenergia - 'PR-BIOENERGIA', da 

Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e a Secretaria de Estado 

da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI com o objetivo de ―gerir e fomentar 

ações de pesquisa, desenvolvimento, aplicações e uso de biomassa no território 

paranaense, bem como implantar no Estado do Paraná o biodiesel, como um 

biocombustível adicional à matriz energética‖ (Paraná SEAB ⁄SETI, 2003). 

Em seguida o Estado institui os incentivos econômicos com a isenção de tributos 

de ICMS para fomentar o desenvolvimento da cadeia produtiva de Biodisel através do 

Decreto Nº 5595 de 21 de outubro de 2009, com apoio de instituições como Copel, 

Tecpar, Seti, Iapar, Ipardes, Seab e Emater (PARANÁ, 2009). 

E como um dos últimos resultados pesquisados foi a criação de um grupo de 

trabalho instituído através do Decreto 7352 de 2013 com o propósito de elaborar um 

planejamento e desenvolvimento com a execução de ações do projeto sulcroalcoleiro do 

Estado do Paraná, a única ação encontrada decorrente desta regulamentação foi o termo 

de adesão ao programa sulcroalcoleiro elaborado pela Secretaria de Estado de 

Infraestrutura e Logística (PARANÁ/SEIL, 2013). 

Com relação à política energética do Estado do Paraná, cita-se o Decreto Nº 

8842/13 que institucionalizou o Projeto Smart Energy Paraná, no ano de 2013 (Anexo 1), 

revogado pelo Decreto Nº 11538/ 2018 (Anexo 2). 



29 
 

  Em 2014, foi aprovado o Decreto Nº 11.671 (Anexo 3), que ―Dispõe sobre o 

Programa Paranaense de Energias Renováveis - Iluminando o Futuro e prevê medidas de 

incentivo à produção e uso de energia renovável‖. Desse mesmo decreto foram 

revogados alguns artigos, em especial o artigo 6º em que a Casa Civil, por meio da 

Secretaria Especial para Assuntos Estratégicos, tinha até então a coordenação e 

articulação com as demais secretarias e órgãos do governo de Estado, sendo passada a 

coordenação para a Secretária de Planejamento do Estado do Paraná. 

Observa-se também que as questões relacionadas à geração distribuída conectada 

por sistemas inteligentes de energia permanecem com as atribuições do Projeto Smart 

Energy Paraná, liderado pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior do Paraná (SETI), e que deve se alinhar e vincular ao Decreto Nº 8673 de 2018 

(Anexo 4), por meio de comitê técnico. 

Cabe uma análise profunda no modelo de gestão em energias renováveis a ser 

construído por um único propósito que é o desenvolvimento do Estado do Paraná em 

matriz de energia renovável por diversas fontes com o aproveitamento energético de 

resíduos. 

No Estado do Paraná o arcabouço legal no que tange as energias renováveis tem 

obtido um avanço significativo, ilustrado com importantes legislações, entre elas: 

a)  Decreto Nº 11671 de 16 de Julho de 2014 (Anexo3) que dispõe sobre o 

Programa Paranaense de Energias Renováveis e prevê medidas de estímulo e 

incentivo à produção e uso de energia renovável. Alterado pelo Decreto Nº 

10202 de 22 de Junho de 2018, determina a transferência da coordenação do 

programa para o Instituto de Tecnologia do Paraná. Cabendo ao Tecpar criar 

os grupos e ou comitês específicos que envolve as instituições Secretarias da 

Agricultura e do Abastecimento – SEAB, da Fazenda – SEFA, da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior – SETI, do Instituto Ambiental do Paraná – IAP e 

da Companhia Paranaense de Energia – COPEL que elas indiquem seus 

representantes legais (PARANÁ, jun. 2018). 

b) Decreto Nº 8.673, de 23 de Janeiro de 2018 (Anexo 4) que dispõe sobre o 

Programa Paranaense de Energias Renováveis e prevê medidas de estímulo e 

incentivo à produção e uso de energia renovável. Esse decreto estabelece o 

propósito de promover e incentivar a produção e o consumo de energia oriunda 

de fontes renováveis, em especial a biomassa, a eólica e a solar. Percebe-se 

que as fontes renováveis denominadas no decreto tratam:  
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―...energia elétrica, térmica, ou contida em combustível líquido e/ou gasoso, que tenha 
por origem o aproveitamento de resíduos orgânicos vegetais da agricultura, 
urbanos, da gastronomia, dos dejetos de animais e de resíduos de abate e do seu 
aproveitamento, do esgotamento sanitário humano, bem como a energia elétrica 
gerada a partir do aproveitamento da força eólica e da energia solar, via placas 
fotovoltaicas‖. 

 

c) Lei 19477 de 25 de Abril de 2018 que institui a obrigatoriedade de instalação de 

aquecedor solar para aquecimento de água em projetos de habitação popular 

no Estado do Paraná (PARANÁ, abr. 2018). 

d) Lei 19500 de 21 de Maio de 2018 que dispõe sobre a Política Estadual do 

Biogás e Biometano (PARANÁ, maio 2018). 

e) Lei 19595 de 12 de Julho de 2018 que institui benefícios para incentivar o 

aproveitamento de energia elétrica produzida por microgeradores e 

minigeradores de energia distribuída. A única diferença em relação à resolução 

da ANEEL é o prazo estabelecido da isenção do ICMS que foi definido em um 

período máximo de 48 meses e está condicionada a potência instalada máxima 

de 1MW (um megawatt) (PARANÁ, jul. 2018). 

 
 

2.6 O PROJETO SMART ENERGY PARANÁ 

 

O Projeto Smart Energy Paraná surgiu em decorrência do diálogo de instituições 

do poder público do Estado do Paraná com instituições internacionais e da necessidade 

de desenvolver uma articulação entre os atores locais com a participação da sociedade 

com foco nas temáticas em energias renováveis e redes inteligentes, colocando o 

Governo do Estado do Paraná, a partir de 2011, como referência nacional. 

Acima de tudo descrever o histórico de como surgiu e deu início a construção da 

regulamentação do Projeto Smart Energy Paraná denota sua importância. Devido 

principalmente ao suporte do país Basco em 2012, que promoveu neste mesmo período 

uma missão internacional com a visita da comitiva Paranaense naquele país. 

Comitiva composta por representantes do poder público desse país, com o objetivo 

de conhecer o modelo de gestão em sistemas de geração distribuída por tecnologias em 

fontes renováveis em redes inteligentes. 

Durante este período foi elaborado um protocolo de intenções entre os governos 

Basco e Paranaense (anexo 5) com o objetivo de formatar o modelo de governança 
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incluindo os principias representantes da academia, setor empresarial e governo.  

Em seguida, realizou-se um Workshop, para troca de experiências com a 

participação de instituições internacionais e com o objetivo de sensibilizar, mobilizar e 

articular os diversos atores do Estado do Paraná, compartilhando experiências de 

modelos na geração e distribuição de energias renováveis, originando o primeiro escopo 

do Projeto Smart Energy Paraná. 

De certo modo a realização do evento foi um marco, pois logo após o governo do 

Estado do Paraná em 2013, criou o Projeto Smart Energy Paraná. Logo depois, o 1º 

Workshop Smart Energy Paraná, promovido pela SETI, Instituto de Tecnologia do Paraná 

(Tecpar) e a Rede Paranaense de Metrologia e Ensaios (Paraná Metrologia). Ao mesmo 

tempo debateu-se sobre sistema de energias inteligentes e o Instituto de Tecnologia do 

Paraná – Tecpar assumiu o compromisso de instalar a plataforma de tecnologias 

inteligentes em suas instalações, modelo de transferência de tecnologias que envolve 

painéis fotovoltaicos, estação solarimétrica e microturbina eólica. 

O Projeto Smart Energy Paraná tem como propósito a transição do modelo 

convencional de energia para sistemas de redes inteligentes através da geração 

distribuída, fortalecer a disseminação de informações das energias renováveis. Promover 

a articulação entre diversos atores entre eles instituições públicas, instituições de ciência 

tecnologia e inovação, intuições empresariais e a academia, é vinculado ao programa 

Paraná Inovador. Além de formar competências locais, estabelecer ambientes inovadores, 

instalar uma plataforma para certificar equipamentos e materiais.  

O Projeto Smart Energy Paraná tem o papel de tornar o Estado do Paraná 

referência no cenário nacional em redes inteligentes de energia, promovendo a educação 

da população por meio de conferências, fóruns, portais, revistas, e apoiando trabalhos 

técnicos com acesso aos conteúdos de forma simples e prática. 

A estrutura do Smart Energy Paraná é coordenada por um comitê gestor, um 

comitê científico e uma secretaria executiva – todos com competências bem definidas, 

mas com atuação integrada. Por outro lado, a rede tem como objetivo enviar projetos de 

eficiência energética, até a construção de regulamentos com caráter deliberativo, atuando 

também na atração de indústrias e investimentos para gerar receita e emprego para o 

setor de energia renovável.  

Instituiu-se um comitê gestor incluindo o governo, por meio de todas as secretarias 

envolvidas, instituições do setor empresarial e instituições de ensino e pesquisa, bem 

como outros atores chave, com o propósito de criar os mecanismos regulatórios e de 
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funcionamento do Projeto Smart Energy Paraná. O Presidente foi o titular da SETI e o 

Secretário-Executivo do Projeto foi o Diretor-Presidente do TECPAR. 

Os objetivos do Projeto Smart Energy Paraná são:  

a) promover a adequação da rede de energia elétrica convencional em 
rede inteligente; 
b) promover a disseminação da geração distribuída por fontes de energias 
renováveis; 
c) incentivar modelos de aplicação para a eficiência energética; 
d) desenvolver competências locais neste tema; 
e) sensibilizar e educar a sociedade na utilização dessas novas 
tecnologias; 
f) implementar plataforma de certificação e exposição de tecnologias no 
Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR); 
g) estabelecer habitats de Inovação e Experimentação no Estado. (Decreto 
8842, 2013). 

 

Apesar dessas informações, poucos trabalhos sobre o Projeto Smart Energy 

Paraná estão reportados na literatura. Entretanto, a importância do Projeto Smart Energy 

Paraná está na conexão de ações já elaboradas em vários setores para torná-las um 

modelo de energias inteligentes gerando dados para micro e minigeração distribuída.  

Os dados podem compor e fundamentar o planejamento energético do Estado do 

Paraná de maneira eficiente, adequada e descentralizado, valorizando os aspectos locais 

de cada região do Estado do Paraná para os resíduos de biomassa, a produção de 

energética do biogás e biometano, produção de energia solar e o aproveitamento por 

fonte de energia eólica, e mesmo hidroelétrico. 
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3. METODOLOGIA 

 

A metodologia desenvolveu-se de forma qualitativa, com coleta e análise de dados 

secundários. A pesquisa foi construída com uma coleta de dados em documentos, 

protocolos de intenções, relatórios de atividades, atas de reuniões, registros eletrônicos e 

ainda, artigos técnicos científicos e estudos produzidos dentro dos comitês técnicos do 

Projeto Smart Energy Paraná. 

 Os eixos estratégicos que embasam o Programa Paranaense de Inovação estão 

descritos no Decreto Nº 8842, e o eixo PD& I é referenciado por Cherp, (2009) onde ele 

destaca que para ocorrer a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação deve haver uma 

gestão de forma articulada entre vários atores. Neste estudo será verificado como ocorre 

articulação entre os atores através dos instrumentos de parceria, artigos técnicos e dos 

eventos técnicos que podem reforçar esta afirmação. 

E para Florini & Saalem (2011), as instituições devem direcionar pesquisa, 

desenvolvimento e inovação para tornar as empresas mais competitivas, e este apoio é 

evidenciado na aplicação dos recursos financeiros e humanos pela Secretaria da Ciência 

e Tecnologia e Ensino Superior (Seti) que presidia tanto o Projeto Smart Energy Paraná 

quanto o Programa Paraná Inovador. 

E com relação ao empreendedorismo, Martinot & McDoom (2000) apresentam um 

estudo com vários projetos pilotos de pesquisa aplicada em eficiência energética com 

análise de mercado, viabilidade do projeto e baixa emissão de carbono, estes fatores são 

identificados nos três principais objetivos em especial o curso de propriedade intelectual, 

a chamada pública e os cursos de capacitação do Projeto Smart Energy neste eixo 

estratégico. 

Observa-se que no eixo estratégico produção industrial foi desenvolvido um mapa 

de empresas cadastradas no portal eletrônico Smart Energy 

(https://smartenergy.org.br/portal/) com o intuito de promover as empresas que fornecem 

soluções tecnológicas em energias renováveis em diferentes fontes. A base para 

construção desse trabalho teve origem em relatório publicado pelo FMI, citado por 

Carbonnier (2011), com mapa dos 50 principais países, fornecendo dados dos principais 

projetos em biomassa, energia fotovoltaica, energia eólica, biocombustíveis, 

aproveitamento do biogás dos resíduos sólidos urbanos divulgados em seu relatório. 
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Pode-se identificar nos aspectos de comercialização, uso e disseminação de novas 

tecnologias apontadas por Lincot (2012), a disseminação de informações com a 

participação de vários atores é fundamental para o desenvolvimento das energias por 

fontes renováveis e a ONU tem um papel de divulgar através dos esforços em duplicar a 

inserção de energias renováveis na matriz energética global, assegurar o acesso a 

energia e dobrar a taxa de eficiência energética global.  

Para o eixo estratégico comercialização, uso e disseminação de novas tecnologias 

pode se verificar sua relevância ao apresentar os dados gerados pela plataforma do 

Projeto Smart Energy Paraná seus trabalhos e projetos submetidos em parceria assim 

como a elaboração de informações técnicas divulgadas na revista Smart Energy.  

 

 

3.1. PRINCIPAIS AÇÕES ESTRATÉGICAS E RESULTADOS DO PROJETO SMART 

ENERGY PARANÁ 

 

A metodologia está embasada nas ações estratégicas do Projeto Smart Energy 

Paraná quais sejam: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), empreendedorismo, 

produção industrial, comercialização uso e disseminação de novas tecnologias, conforme 

se apresenta na figura 4. 

 

 

Figura 4 – Ações estratégicas do Projeto Smart Energy Paraná. 
Fonte: Secretária executiva do Projeto Smart Energy Paraná 

 

Para cada ação estratégica definida no Decreto Nº 8842/13 (anexo 1), foram 

construídos indicadores com sua justificativa, evidenciando sua relevância e efetivação, 

para o período compreendido de 2014 a 2017.  

 

3.1.1 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) 
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Para a primeira componente em PD&I analisou-se os seguintes itens: a) principais 

relações institucionais nacionais e internacionais oficializadas no período de 2014 a 2017; 

b) os eventos realizados que envolvem as conferências e os congressos nacionais e 

internacionais no período de 2014 a 2017, c) documentos construídos no período de 2014 

a 2017.  

Para cada indicador apresenta-se a justificativa e os meios utilizados para construir 

tal indicador. Os principais indicadores para o componente PD&I estão discriminados no 

Quadro 4. Esses dados foram extraídos de documentos arquivados na secretaria 

executiva da governança, assim como dados coletados do comitê técnico que faz parte do 

Projeto Smart Energy Paraná. 

 

Quadro 4 – Indicadores do Projeto Smart Energy Paraná para as ações estratégicas de 
PD&I. 

 
Ações estratégicas 

 
Indicador 

 
Objetivos 

P
e

s
q

u
is

a
, 

D
e
s

e
n

v
o

lv
im

e
n

to
 e

 I
n

o
v

a
ç

ã
o

 (
P

D
&

I 

Número de acordos e estudos 
realizados 

Avaliação das principais relações 
institucionais nacionais e internacionais 
ocorridas no período de 2014 a 2017. 

Execução das atividades do 
convênio do Projeto SONDA 

Análise das principais atividades 
desenvolvidas no âmbito do convênio 

entre o Tecpar e o INPE no período de 
2014 a 2017 utilizando relatórios e plano 

de trabalho do convênio. 

Números de conferências e 
congressos realizados e número de 

participantes nos eventos 

Sensibilização e educação da 
população. Análise dos registros 

eletrônicos no portal Smart Energy 
Paraná e relatório de atividades da 

secretária executiva no período de 2014 
a 2017. 

Apresentação dos principais temas 
nas conferências e congressos 

Disseminação de geração distribuída 
agrupados em 10 temas. Análise de 
registros eletrônicos da programação 

nos 7 eventos realizados no período de 
2014 a 2017. 

Números de artigos técnicos 
científicos submetidos 

Disseminação do conhecimento com 
base no número de artigos 

apresentados e submetidos nos 
congressos e conferências realizados no 

período de 2016 a 2017. 

Números de artigos técnicos 
submetidos aprovados para 
publicação na revista BABT. 

Disseminação do conhecimento com 
publicação de artigos em revista de alto 
fator de impacto, aprovados pelo comitê 

técnico do Projeto Smart Energy 
Paraná. 

Número de mapas de energias 
inteligentes distribuídos e dados do 
potencial energético do Estado do 

Paraná. 

Geração do mapa de energia 
inteligentes do Paraná, com dados das 

principais fontes de energias renováveis 
com dados de 2016. 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.1.2. Empreendedorismo 

 

 Com relação à ação estratégica empreendedorismo, realizou-se uma análise 

documental que envolveu registros eletrônicos, resumos de projetos submetidos, 

inscrições e material didático elaborado. Esses documentos pesquisados em posse do 

comitê técnico, da secretaria executiva do Projeto Smart Energy Paraná, assim como das 

instituições do Tecpar como, Agência de Inovação do Tecpar e da Incubadora 

Tecnológica - INTEC do Tecpar. Os indicadores com seus objetivos estão apresentados 

no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Indicadores do Projeto Smart Energy para ações estratégicas de 
empreendedorismo. 

Ações estratégicas Indicador Objetivo 

E
m

p
re

e
n

d
e

d
o

ri
s

m
o

 

Número de participantes no curso 
propriedade industrial do 

conhecimento 

Desenvolvimento de competências 
locais e sensibilização da população. 

Números de projetos em eficiência 
energética com base em energias 
renováveis submetidos ao comitê 
técnico do Projeto Smart Energy 

Paraná 

Desenvolvimento de habitat inovador 
em projetos de energias renováveis, 
utilizando-se de edital elaborado pelo 

comitê do Projeto Smart Energy Paraná 
em 2017, para chamamento e 

financiamento de projetos. 

Número de pessoas capacitadas nos 
cursos EaD e presencial 

Desenvolvimento de competências 
locais, sensibilização e educação da 
população com oferta de cursos em 

energias renováveis. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O empreendedorismo é outro eixo estratégico sendo um dos instrumentos de 

destaque para ações que fomentaram o desenvolvimento tecnológico inovador do Projeto 

Smart Energy Paraná onde serão apresentados os resultados do curso elaborado pela 

Agência de Inovação do Tecpar, também os resultados do Edital de chamamento público 

para projetos de eficiência energética no processo de incubação e os resultados 

proveniente dos cursos em EaD e presencial como número de pessoas formadas e os 

conteúdos.  

Para o item do curso analisou-se de forma qualitativa, variáveis distribuídas em 

categorias como: público participante e também da composição desses representantes 

entre eles: empresários, poder público, universidades particulares, públicas, incubadoras, 

institutos de ciência e tecnologia e profissionais liberais. 

Para aprovação dos projetos de eficiência energética submetidos para participação 
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no processo de incubação e selecionados pelo comitê técnico do Projeto Smart Energy 

Paraná, a nota de corte foi 7,0 obedecendo aos seguintes critérios: 

1. Sustentabilidade (pontuação 0,5) 

2. Recursos renováveis (pontuação 0,5) 

3. Energia renovável (Projeto Smart Energy Paraná) (pontuação 1,5) 

4. Adequação da rede elétrica convencional para rede inteligente (pontuação 1,5) 

5. Disseminação da geração distribuída por energias renováveis (pontuação 1,5) 

6. Eficiência energética (pontuação 1,5) 

7. Desenvolver competências locais neste tema (pontuação 1,5) 

8. Sensibilizar e educar a sociedade (pontuação 1,5). 

Para os cursos de energia renovável utilizou-se como conteudistas participantes do 

comitê técnico científico do Projeto Smart Energy Paraná e os mesmos elaboraram 

ementa, programa e a carga horária para cada um dos cursos propostos, a saber: biogás, 

biomassa, eólica, fotovoltaica, PCH e Smart Grid. 

 

3.1.3 Produção Industrial 

 

Para componente de produção industrial a pesquisa adotou-se a análise 

documental com coleta de dados direto no portal do Projeto Smart Energy Paraná 

(https://smartenergy.org.br/portal/), no período de 2017. Os indicadores com as 

justificativas estão apresentados no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Indicadores do Projeto Smart Energy para ações estratégicas de 
produção industrial. 

Ações estratégicas Indicador Objetivo 

P
ro

d
u

ç
ã

o
 

in
d

u
s

tr
ia

l 

Número de empresas cadastradas 
no portal por setor econômico. 

Disseminação da geração distribuída 
por fontes de energias renováveis, 
nas dos diversos setores, conforme 

classificação da ANEEL. 

Número total de empresas 
cadastradas e georreferenciadas no 

portal do Smart Energy Paraná, 
localizadas no Paraná. 

Ampliação da oferta e demanda em 
geração distribuída por fontes 

renováveis no Estado do Paraná de 
acordo com a localização geográfica 

da empresa. 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.1.4 Comercialização, Uso e Disseminação de Novas Tecnologias  

 

O quarto eixo estratégico ―comercialização, uso e disseminação de novas 

tecnologias‖ está estruturado em três tópicos: Referências da plataforma Smart Energy, 

Projetos em parceria e Revista Smart Energy Paraná. 

Para o último componente das ações estratégicas do Projeto Smart Energy 

Paraná, a metodologia adotada foi a pesquisa qualitativa documental por meio dos 

registros eletrônicos por plataformas de pesquisas no período de 2014 a 2016, em 

documentos elaborados pela secretária executiva do Projeto Smart Energy Paraná no 

período de 2014 a 2017 e das revistas Smart Energy no período de 2017. No Quadro 7 

apresentam-se a construção de indicadores e justificativas para esta ação estratégica. 

 

Quadro 7 - Indicadores do Projeto Smart Energy para ações estratégicas de 
comercialização, uso e disseminação de novas tecnologias. 

Ações estratégicas Indicador Objetivo 

C
o

m
e

rc
ia

li
z
a

ç
ã

o
, 
u

s
o

 e
 d

is
s

e
m

in
a

ç
ã

o
 d

e
 

n
o

v
a

s
 t

e
c
n

o
lo

g
ia

s
. 

Número de temas e trabalhos 
publicados e referenciados da 

plataforma Smart Energy 

Estimulo ao uso e disseminação de 
tecnologias em geração distribuída 
em trabalhos publicados utilizando 

como fonte de referência a 
plataforma de Smart Energy. 

Número de projetos submetidos em 
parceria.  

Demonstração da integração entre 
os parceiros do Projeto Smart 

Energy Paraná com propostas de 
projetos em conjunto no tema 

energia renováveis. 

Número dos principais temas 
publicados nas edições da revista 

Smart Energy. 

Com o propósito de divulgar 
informações relacionadas aos temas 

em geração distribuída por fontes 
renováveis conectadas em sistemas 

inteligentes de energia foram 
publicadas na revista Smart Energy 

Paraná. 

Fonte: Elaboração própria 

 

No tema ―Referências da plataforma Smart Energy Paraná‖ com uma pesquisa 

documental analisando os acordos e convênios, assim como a implantação da plataforma 

do Projeto Smart Energy Paraná instalada no Tecpar, que compõe a estação 

solarimétrica, as tecnologias de painéis fotovoltaicos e da microturbina eólica. Essa pré-

análise possibilitou a busca por palavras chaves direto nas plataformas de busca Google 

Acadêmico, Mendeley por artigos e trabalhos publicados e que evidenciassem como 
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referência o uso da plataforma como fonte de pesquisa acadêmica. 

 Utilizaram-se as seguintes palavras chaves que são referências da plataforma 

Smart Energy: estação solarimétrica e anemométrica, microturbina windbooster, energias 

inteligentes/Paraná, Smart Energy Paraná, plataforma Smart Energy Paraná e Smart Grid, 

painel fotovoltaico, durante do período de 2014 a 2017. 

 

 

3.2. ANÁLISE DO DECRETO DO PROJETO SMART ENERGY PARANÁ 

 

Para que possa dar continuidade nas ações estruturadas e finalizar aquelas que 

foram propostas, fez-se necessária uma análise dos objetivos do Projeto Smart Energy 

Paraná e a implementação de diretrizes de forma articulada entre as instituições públicas 

e privadas. Para verificar os resultados efetivos dos objetivos do Decreto foi construído o 

Quadro 8. Para cada objetivo declarado no Decreto de criação do Projeto Smart Energy 

Paraná, associou-se um indicador, visando avaliar os resultados antes e depois da 

implementação do Projeto. 
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Quadro 8 – Análise dos objetivos propostos no Projeto Smart Energy Paraná, de 2014 a 
2017. 

N
o
 do 

objeti
vo 

Objetivos Smart 
Energy Paraná 

Indicador Documentos analisados 

1 Promover a 
adequação da rede 
de energia elétrica 
convencional em 
rede inteligente 

Número de 
instalações em 
rede inteligente 

COPEL. Superintendência Comercial de Distribuição 
Departamento de Medição da Distribuição. ETC 3.06 – 

Sistema de Análise e Integração de Processos da Medição 

Versão 01/18: 16/05/2018.   Curitiba, 2018 

2 Promover a 
disseminação da 

geração distribuída 
por fontes de 

energias 
renováveis 

Número de 
instalações em 

mini e micro 
geração 

distribuído no 
Estado do 
Paraná. 

ANEEL – BIG (Banco de Informações de Geração).  Relatório 
de unidades de geração distribuída gerado. Disponível: 

<http://www2.aneel.gov.br/scg/gd/gd_estadual_detalhe.asp?uf=
PR>.  Acessado em:12 de agosto de 2017 

3 Incentivar modelos 
de aplicação para a 

eficiência 
energética 

Número de 
modelos de 
eficiência 

energética. 

ANEEL – BIG (Banco de Informações de Geração)  
Relatório da Matriz Energética do Brasil. Disponível em: 

<http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Operac
aoCapacidadeBrasil.cfm>.   Acesso em: 12 de agosto de 2017. 

4 Desenvolver 
competências 

locais neste tema 

Número de 
profissionais 

capacitados em 
energia 

renovável 

Dados levantados na Plataforma Virtual do Paraná no sitio -  
<https://ptvparana.com/> 

5 Sensibilizar e 
educar a sociedade 

na utilização 
dessas novas 
tecnologias 

Número de 
pessoas 

participantes em 
eventos 

Dados levantados nos portais: 
https://smartenergy.org.br/portal/ 

http://www.congressobiomassa.com/2018/ 
http://www.cbgd.com.br/2018/ 

Número de 
revistas Smart 

Energy 
distribuídas 

Lista assinada de recebimento dos parceiros já  
mencionados na página 52 desta pesquisa. 

Revistas disponíveis em:  
https://smartenergy.org.br/portal/revista-smart-energy/ 

Número de 
mapas de 
energia 

inteligente 
distribuídos 

Exemplares distribuídos para os participantes dos eventos de 
2016 e 2017 

6 Implementar 
plataforma de 
certificação e 
exposição de 
tecnologias no 

Instituto de 
Tecnologia do 

Paraná (TECPAR); 

Plataforma 
certificada 

Plataforma certificada e homologada (com 8,67 kW) pela 
ANEEL e disponível no sitio: 

<http://www2.aneel.gov.br/scg/gd/gd_estadual_detalhe.asp?u
f=PR>  

7 Estabelecer 
habitats de 
Inovação e 

Experimentação no 
Estado 

Número de 
habitats de 
inovação e 

experimentação 
no Estado do 

Paraná 

Dados obtidos na Plataforma Virtual do Paraná -  
https://ptvparana.com/ 

Fonte: Elaboração própria. 

 

  

http://www2.aneel.gov.br/scg/gd/gd_estadual_detalhe.asp?uf=PR
http://www2.aneel.gov.br/scg/gd/gd_estadual_detalhe.asp?uf=PR
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoCapacidadeBrasil.cfm
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoCapacidadeBrasil.cfm
https://ptvparana.com/
https://smartenergy.org.br/portal/
http://www.congressobiomassa.com/2018/
http://www.cbgd.com.br/2018/
https://smartenergy.org.br/portal/revista-smart-energy/
http://www2.aneel.gov.br/scg/gd/gd_estadual_detalhe.asp?uf=PR
http://www2.aneel.gov.br/scg/gd/gd_estadual_detalhe.asp?uf=PR
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3.3. PLANO DE ADEQUAÇÃO DA GOVERNANÇA DO PROJETO SMART ENERGY 

PARANÁ 

 

Para construir o Quadro 9 baseou-se na análise documental dos seguintes 

documentos existentes da secretaria executiva do Projeto Smart Energy Paraná: 

 Análise do Decreto Nº 8842 de 04/09/2013 - Dispõe sobre a criação do 

Projeto Smart Energy Paraná e dá outras providências. 

 Análise da Lei de Inovação Lei Nº 17314 de 24 de setembro de 2012. 

 Análise do Termo de cooperação técnico – financeira entre a Seti e o Tecpar 

TC N° 020114 — SETI/UGF (2014), visando a descentralização do 

orçamento programado, na forma do decreto N° 5.975/02 no qual visa 

implementar a Secretaria Executiva do PSE Paraná, implementar a 

Plataforma de Energias Inteligentes e apoiar na organização do Congresso 

Internacional de Energias Inteligentes. 

 Ata de Projeto Smart Energy Paraná 2ª Reunião do Comitê Gestor realizada 

no dia de 30 de novembro de 2017. 

Para tanto, aplicou-se a construção dos parâmetros levando em consideração os 

principais atores da governança do Projeto Smart Energy Paraná, seus representantes e 

suas responsabilidades. Após a construção desta matriz preliminar, propôs-se a 

construção dos papéis e valores para os principais atores e esta análise foi realizada 

verificando a Lei de Inovação para suas disposições preliminares. Já para os custos de 

execução e ações de continuidade foi realizada a análise do Decreto do Projeto Smart 

Energy Paraná e do Termo de Cooperação e para o programa Paraná Inovador que 

estabelecem aplicação de recursos financeiros e humanos na execução do Projeto Smart 

Energy no período de 2014 até 2017.  

A matriz de continuidade foi elaborada com o propósito de organizar a governança 

do Projeto Smart Energy Paraná realizando uma análise do ambiente interno e externo 

dentro de um planejamento estratégico neste caso o Programa Paraná Inovador, como já 

se apresentou as ações estratégicas no objetivo especifico anterior, quais serão as 

oportunidades também serão analisados os critérios de forças e fraqueza que o projeto 

pode apresentar. 

A análise da estrutura do Projeto Smart Energy Paraná foi consolidada por meio de 

uma matriz de continuidade apresentada no Quadro 9, levando em consideração os 

instrumentos legais como o Decreto do Smart Energy, a Lei de Inovação, o Acordo de 
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Cooperação entre o Tecpar e a Seti, e referências bibliográficas em especial os autores 

Buchanan e Keohane (2006). 

 
Quadro 9 – Elementos para elaboração da matriz de continuidade do Projeto Smart 

Energy Paraná. 
Governança  Representantes, responsabilidades, papel dos 

principais atores, principais valores, ameaças e 
fraquezas, custos de execução, ações de 
continuidade, prazo de execução. 

Versus 

Principais atores da 
governança do Projeto Smart 

Energy 

Presidente, secretaria executiva, comitê gestor 
(governo, setor empresarial, academia), comitê 

técnico. 
Fonte: Elaboração própria 

 

A partir de uma adaptação da matriz de continuidade foram elencados os principais 

parâmetros para construção dessa matriz: 

 Parceiros estratégicos: são as instituições que estarão na liderança do Projeto 

Smart Energy Paraná e papel de cada parceiro. 

 Principais valores: quais os benefícios e vantagens que o Projeto Smart Energy 

Paraná oferece aos seus parceiros. 

 Ameaças e fraquezas: quais os pontos frágeis no projeto que pode comprometer a 

continuidades de suas ações estratégicas. 

 Custos de execução: estão contemplados e analisados no decorrer do projeto 

durante o período de 2014 a 2017, e o papel em especial dos parceiros 

estratégicos. 

 Avalição do nível de continuidade sobre as ações do Projeto Smart Energy Paraná: 

com analise em níveis baixos, médio e alto, levando em consideração os critérios 

de valores, ameaças e fraquezas para cada parceiro em colaborar com a execução 

do projeto. 

 Ações de continuidade definidas pelo comitê: as ações estratégicas de 

continuidade foram definidas em reunião do comitê gestor para cada parceiro 

dentro da governança do Projeto Smart Energy Paraná. 

 Em seguida apresenta-se um quadro com as propostas de reestruturação para o 

Projeto Smart Energy Paraná.  
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3.4. ANÁLISE DA ESTRUTURA DO PROJETO DE SMART ENERGY PARANÁ 

 

A análise dos objetivos do Projeto Smart Energy Paraná e dos objetivos do 

Programa Paranaense de Energias Renováveis seguiu uma metodologia apresentada no 

Quadro 10. O principal objetivo é coleta de dados dos documentos referenciados e suas 

justificativas. Este quadro apresenta as etapas e sua descrição, as instituições 

representadas, os documentos e os dados analisados.  

 

Quadro 10 – Etapas do processo metodológico para análise entre as políticas 
internacionais e as políticas paranaenses para energias renováveis.  

Etapas Descrição Instituições e 
documentos analisados 

Dados analisados 

1ª Realizar uma revisão sobre 
as referências com foco nas 
instituições REEEP, REN 21 

e IRENA. 

REEEP Renewable Energy 
and Energy Efficiency 
Partnership. REEEP 
Annual Report 2017. 

Atores que fazem parte da 
governança. 

Representantes da 
governança. 

Funcionamento. 
Estrutura de governança. 

Renewable Energy Policy 
Network for the 21st 
Century (REN21). 

Renewables 2017 Global 
Status Report 

A composição da governança. 
Membros da secretaria. 

Membros do comitê diretor. 
Funcionamento do comitê. 

International Renewable 
Energy Agency – IRENA. 

REmap 2030: A 
Renewable Energy 

Roadmap, 

Composição da governança. 
Funcionamento dos grupos de 

trabalhos e comitês 
permanentes. 

2ª Analise dos objetivos do 
Programa Paranaense de 

Energias renováveis 

Secretaria do 
Planejamento e 

Coordenação Geral – 
SEPL. 

Decreto nº 11671, de 16 de 
julho de 2014. 

Decreto 8673 - 23 de 
janeiro de 2018. 

Análise da composição dos 
atores do programa. 

Funcionamento dos comitês 
técnicos e dos grupos de 

trabalhos. 

3ª Análise da estrutura de 
governança do Projeto Smart 

Energy Paraná. 

Decreto Nº 8842 de 
04/09/2013 (anexo 1). 

Análise da composição dos 
atores do projeto. 

Funcionamento da presidência, 
secretaria e dos comitês gestor 

e técnico. 

4ª Apresentar as ações para um 
bom alinhamento do Projeto 
Smart Energy Paraná com o 
Programa Paranaense em 

Energias Renováveis. 

Secretaria do 
Planejamento e 

Coordenação Geral – 
SEPL. 

Secretaria de Ciência e 
Tecnologia Ensino Superior 

– SETI 

Estabelecer a relação das 
etapas anteriores propostas no 

processo metodológico. 

Fonte: Elaboração própria  
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A análise de documentos baseou-se em especial das organizações: Renewable 

Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP), Renewable Energy Policy Network 

for the 21st Century (REN 21) e International Renewable Energy Agency (IRENA). A 

observação nos relatórios desses organismos teve como propósito identificar o arranjo 

das governanças internacionais e estabelecer uma relação com os dois modelos atuais de 

governança em energia renovável no Estado do Paraná. 

Os autores Herington et al. (2017), Chep et al.(2011) e Buchanan & Keohane, 

(2006), apontam a necessidade de estabelecer políticas públicas energéticas com a 

participação de diferentes atores sejam globais ou locais e alguns conceitos fundamentais 

foram levantados como: um planejamento de forma democrática com metas locais e 

globais, apresentar as ações necessárias de mudanças para que o governo tome as 

decisões e criar modelos de sistemas de regulamentações com respectivas 

responsabilidades de cada ator. 

O aprofundamento na análise documental de referências como os regimentos 

internos, decretos, resoluções e sites eletrônicos das instituições REN 21, REEEP e 

IRENA, em suas estruturas de governança permitiu estabelecer quais os desafios do 

Projeto Smart Energy Paraná (PSE) em relação ao Programa Paranaense em Energia 

Renováveis (PPER).  

A análise está dividida em estrutura de governança, composição da governança, 

composição dos comitês e grupos de trabalhos, instrumento de gestão, representatividade 

dos membros, liderança e recursos e mandato, conforme se apresenta no Quadro 11: 

 

Quadro 11 - Alinhamento do Projeto Smart Energy Paraná com o Programa 
Paranaense em Energias Renováveis. 

Dados Analisados Instituições referenciadas 

Estrutura de Governança 

REN 21 
REEEP 
IRENA 
PSE 

PPER 

Composição dos principais membros decisores. 

Composição dos membros consultivos 

Instrumento de gestão 

Membros da Secretaria - apoio operacional 

Demais membros com representatividade 

Liderança 

Recursos 

Prazo do mandato 
Fonte: Elaboração própria 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A apresentação dos resultados segue o que foi proposto nos objetivos. As 

principais ações e resultados do Projeto Smart Energy Paraná são apresentadas nos 

tópicos 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4. A proposta de diretrizes para continuidade das ações do 

Projeto Smart Energy Paraná são relatados no item 4.5. E, por último, os principais 

desafios existentes do projeto com o Programa Paranaense em Energias Renováveis no 

Paraná são descritos no item 4.6. 

 

4.1. PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (PD&I) 

 

Os acordos de cooperação servem para estimular o desenvolvimento tecnológico 

nas diversas fontes de energia renovável especialmente por fontes solar e eólica. Neste 

aspecto o Tecpar atua como agente mobilizador e facilitador para que empresas 

nacionais e internacionais possam instalar suas plantas industriais no Estado do Paraná. 

No período de 2012 a 2014, houve uma ampla divulgação do Projeto Smart Energy 

Paraná em nível nacional e internacional. No total foram dois (2) acordos internacionais e 

um estudo nacional compondo os resultados da pesquisa junto a secretaria executiva do 

Projeto Smart Energy Paraná. 

O primeiro ―Acordo de Cooperação com o Governo Basco‖ foi formatado em duas 

etapas, sendo a primeira o suporte para a execução de um sistema de energia 

inteligentes em micro e minigeração, com a elaboração e execução de um plano de 

trabalho para o dimensionamento de uma microusina em tecnologia de painéis 

fotovoltaicos.  

Já na segunda etapa observou-se a formação de competências, educação, 

sensibilização e mobilização social, e também acordos comerciais para apoio a evento 

como conferências e congresso internacionais. O resultado final do documento analisado 

permite constatar que o objetivo foi parcialmente concluído. A capacitação se aplicava aos 

parques tecnológicos principalmente no Tecpar em seu Parque Tecnológico em Curitiba 

não se obteve um avanço significativo, apesar de todo o apoio em sua missão, na 

construção de um plano de trabalho que resultou na especificação da microusina. Quanto 

aos aspectos operacionais de treinamento, formação de mão de obra e mobilização e 

sensibilização também houve pouco avanço, em muito se deve ao fato da transição de 

governo no ocorrido em 2014. 
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Segundo o Acordo de Cooperação com a Embaixada Italiana (anexo 5) teve-se 

como resultado a instalação da microturbina eólica WINDBOOSTER fornecido pela 

empresa Eccomachine com todo suporte de instalação no Parque Tecnológico do Tecpar 

em Curitiba, com o objetivo de integrar a base de dados do Green Embassy Network 

(GESNEt) ao Projeto Smart Energy Paraná.  

Apoio a esta integração em conjunto com a Acotel Net em sua plataforma a 

microturbina forneceria os dados para o monitoramento do consumo e geração de 

energia. O dispositivo tem sensores e está habilitado a integrar esta plataforma, mas 

devido ao baixo nível de velocidade das correntes de vento no entorno da microturbina, 

não se chega a gerar energia suficiente para o continuo funcionamento, tornando este 

objeto parcialmente atendido. 

A relevância desta atividade foi o acesso à tecnologia de ponta italiana de 

microgeração de energia eólica apesar da não geração de energia o Projeto Smart 

Energy Paraná permite que o comodato com a embaixada italiana transfira para um 

parceiro dentro do Projeto para que ocorra o funcionamento da microturbina e a 

disponibilização de dados. 

E, a última das relações institucionais o Mapeamento da Cadeia Fornecedora 

Nacional de TIC para Redes Elétricas Inteligentes (REI) integrou o estudo realizado pela 

ABDI, com o propósito de subsidiar a ―formação de políticas públicas para o 

desenvolvimento da indústria nacional fornecedoras de tecnologias para as redes 

elétricas inteligentes‖ (ABDI, 2017).  

O resultado atendeu a expectativa em decorrência do projeto piloto em Smart Grid 

estabelecido entre os parceiros do Smart Energy Paraná entre eles: Copel, Sanepar, 

Compagás, Lactec e TECPAR para atender os seguintes requisitos: 

 

―a) Construção de um modelo piloto região de grande demografia urbana 
densidade de carga; b) Transparência publica na apresentação dos 
resultados com participação a sociedade além de planejamento de ações 
futuras‖ (BRUSTOLIN et al., 2014). 

 

Este mapeamento serviu como um inventário, realizado pelo ABDI, para estruturar 

as instituições em nível nacional e estadual das tecnologias disponíveis para a integração 

e apoio ao fomento em pesquisa e desenvolvimento da cadeia de fornecedores para 
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redes de elétricas inteligentes. O estudo tem grande relevância, pois permite integrar 

vários atores da cadeia. 

O Quadro 12 apresenta os acordos e estudos realizados neste período. Os 

resultados apresentam o tipo de cada relação institucional, os parceiros que foram 

definidos em cada uma dessas relações e o objeto estabelecido. 

 

Quadro 12 – Resultados das principais relações institucionais estabelecidas no período de 
2012 e 2017, no âmbito do Projeto Smart Energy Paraná. 

Relações institucionais 

Tipo de relação 
institucional e inicio 

Parceiros 
Objeto da relação 

institucional 

Acordo de Cooperação 
com o Governo Basco -

2013 

SETI e TECPAR, 
Agência basca de 

desenvolvimento empresarial, 
Estratégia Energibasque Del 

Eve; Sociedad para la 
Transformacion Competitiva - 

Eraldaketa Lehiakorrerako 
Sozietatea S.A. 

Apoio para a construção de 
sistemas em redes 

inteligentes e geração 
distribuída, com formação de 

competências, educação, 
sensibilização e mobilização 

social. 

Acordo de Cooperação 
Embaixada Italiana no 

Brasil – 2012 

SETI e Tecpar; 
Ecomacchine; 

Celini 

Integrar a rede GESENet 
(Green Embassy Smart 

Energy Paraná Network).  
Instalação da microturbina 

eólica. 

Mapeamento da Cadeia 
Fornecedora Nacional de 

TIC para 
Redes Elétricas 

Inteligentes (REI)- 2014 

Tecpar 
ABDI 

ANEEL 
Finep 

Integrar ao mapeamento da 
cadeia nacional de TIC para 
redes elétricas inteligentes – 

Smart Grids. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O convênio com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) permitiu a 

participação do Tecpar na Rede SONDA (Sistema de Organização Nacional de Dados 

Ambientais). Esta Rede de dados nasceu de um projeto do para implantação de 

infraestrutura física e de recursos humanos, destinada a levantar e melhorar a base de 

dados dos recursos de energia solar e eólica no Brasil. Esta base de dado está disponível 

no sítio: <http://sonda.ccst.inpe.br/>. O convênio estabeleceu algumas ações a serem 

executadas que estão dispostos no Quadro 13 e foi atualizado para o período de 2017. 

Os resultados mostram que o convênio vem atendendo plenamente o seu objeto e 

o indicador mostra que as atividades foram executadas em 100%. Apesar do convênio 

ainda não estar publicado oficialmente em diário oficial, sendo que o processo foi 

http://sonda.ccst.inpe.br/
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encaminhado desde o período de 2015. Informação atualizada do próprio INPE está em 

processo de análise na Advocacia Geral da União para homologação do Convênio e 

posterior publicação.  

Pode-se afirmar que os resultados apresentados para cada tipo de relação 

estabelecida ou atividade teve sua relevância em especial o Projeto SONDA que ainda 

divulga os dados através do seu portal no qual o usuário pode baixar os relatórios até 

2015. 

 

Quadro 13 – Ações executadas no âmbito do projeto SONDA, atualizado em 2017. 

Convênio com Instituo Nacional de Pesquisas Espaciais 

Instalar e operar a estação 
solarimétrica a base SONDA do INPE 

Indicador Executada 
Resultado 

(2017) 

Instalação da Estação no Tecpar Estação instalada 100% Concluído 

Calibração dos sensores Sensores calibrados 100% Concluído 

Instalação e calibração do software 
Rede Sonda 

Software instalado e 
calibrado 

100% Concluído 

Validação dos dados emitidos Dados validados 100% Concluído 

Integração dos dados a rede SONDA Dados integrados 100% Concluído 

Qualificação dos dados (Baseline Solar 
Radiaton Network – BSRN) 

Dados qualificados 100% Concluído 

Homologação da Estação Solarimétrica Estação homologada 100% Concluído 

Divulgação da nova Estação 
Solarimétrica 

Estação divulgada 100% Concluído 

Treinamento, operação e coleta de 
dados da Estação. 

Pesquisadores, 
técnicos e 
especialistas 
treinados. 

100% Concluído 

Elaboração de artigos técnicos 
científicos com a divulgação dos 
resultados do projeto 

Artigo elaborado 100% Concluído 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em relação ao indicador que aborda o número das conferências e congresso 

observado na Figura 5, é ampliar a divulgação de informações referente aos temas em 

energias renováveis os eventos foram divididos em conferência internacional em energias 

inteligentes, congresso internacional de biomassa e o congresso internacional em 

geração distribuída.  

Destaque para as quatro edições da Conferência Internacional em Energias 

Inteligentes (CIEI) desde 2014, onde tem a participação acadêmica, governamental e de 

empresas do setor de energias renováveis. Também promoveu a realização de duas 

edições do CIBIO - Congresso Internacional de Biomassa. Com o objetivo de promover a 

discussão da geração térmica e elétrica com Biomassa, por meio de regulação, 
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tecnologias e trabalhos técnicos e científicos com destaques a nível nacional e 

internacional. Também promoveu um Congresso Brasileiro de Geração Distribuída 2016 e 

apoiou outro em 2017. 

 

 

Figura 5– Apresentação das conferências e congressos realizados ou apoiados pelo Projeto Smart Energy 
Paraná. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os eventos ocorreram principalmente, em Curitiba-PR, na Federação das 

Indústrias do Paraná – FIEP ator participante da governança do Projeto Smart Energy 

Paraná. Exceções do congresso de geração distribuída de energia de 2017 que ocorreu 

na cidade de Fortaleza no Estado do Ceará e o a segunda conferência internacional de 

tecnologias em energias inteligentes em 2015 que ocorreu no munícipio de Foz do Iguaçu 

no Estado do Paraná. 

Para complementar este indicador apresenta-se o número de participantes, nas 

quatro conferências realizadas no período de 2014 a 2017, além do número de 
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participantes nos congressos de biomassa e de geração distribuída estes dados estão 

representados na Figura 6. 

De 2014 a 2017, observa-se um número crescente na participação de empresários, 

estudantes, patrocinadores, instituições da governança, de aproximadamente 600%. Em 

2015, houve uma diminuição no número de participantes devido ao fato de ser realizado 

em Foz do Iguaçu, descentralizando a Conferência Internacional em Energias Inteligentes 

– CIEI, e ao fato que naquele período se vivenciou um desaquecimento da economia 

nacional, refletindo na baixa adesão de empresários e patrocinadores para o evento.  

Teve-se também a incorporação de outros dois eventos apoiados pela governança 

do Smart Energy Paraná, o Congresso Internacional em Biomassa e o Congresso 

Brasileiro de Geração Distribuída – CGBD, permitindo alcançar um público total de 6.400 

pessoas. 

 

 

Figura 6 – Número de participantes nas conferências e congressos nacionais e internacionais durante o 
período de 2014 a 2017. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

A análise dos temas demonstra maior relevância para políticas públicas, 

tecnologias em geração distribuída, biomassa, energia Fotovoltaica, eficiência energética, 

biogás, smart grids e fontes de financiamento, conforme se apresenta na Figura 7. Os 

dados foram coletados em sete (7) eventos, realizados no período de 2014 a 2017. 

Verificar-se que o tema ―Tecnologias em geração distribuída‖, com 46 palestras, 

teve grande destaque e abordagem em todas as sete (7) conferências e congressos 

realizados. Isso permite avaliar melhor o Projeto Smart Energy Paraná, sendo que a 

disseminação é ampla e contempla todas as fontes de energia. Entretanto, se em uma 
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visão mais crítica, percebe-se que o tema ―Energia Eólica‖ tem pouca abordagem, sendo 

que no cenário nacional, a matriz energética que mais cresce é a energia eólica. Trazer a 

ABEEÓLICA - Associação Brasileira de Energia Eólica para as discussões e para compor 

a governança do Projeto Smart Energy Paraná pode ser uma solução para aumentar a 

disseminação do tema nos eventos. 

 

 

Figura 7 – Temas de maior destaque nas conferências e congressos no período de 2014 a 2017. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Ainda para ação estratégica PD&I, como resultado para o indicador números de 

artigos técnicos científicos, foram submetidos 66 artigos técnicos científicos nos eventos 

que ocorreram no período de 2016 e 2017, estes artigos foram submetidos ao comitê 

científico do Projeto Smart Energy Paraná e foram aprovados 44 artigos para publicação 

em revista técnica científica.  

Importante ressaltar que o Projeto Smart Energy Paraná também contribui para o 

desenvolvimento da pesquisa acadêmica. Em 2016, foi aberto para conferência de 

trabalhos técnicos e científicos e teve como produção, oriundos das 3ª e 4ª edições da 

CIEI, totalizando 44 artigos. Estes artigos serão publicados em edição especial da revista 

do TECPAR Brazilian Archives of Biology and Technology (BABT), ISSN 1516-8913 

(versão impressa) e 1678-4324 (versão online), com fator de impacto de 0,644.  

A classificação dos artigos é apresentada na Figura 8, por temas relevantes. 

Observa-se que a predominância dos trabalhos técnicos submetidos é de energia 

fotovoltaica com 27 artigos. Isso se deve ao fato que as instituições de ensino públicas e 

privadas possuem plantas em geração distribuída por energia solar fotovoltaica o que 
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permite que os alunos e pesquisadores apliquem seus conhecimentos na pesquisa nestes 

laboratórios pilotos. Importante que nesta pesquisa somente os artigos submetidos foram 

analisados. Ainda os artigos estão passando por um processo de adequação aos critérios 

da revista e por isto não foi possível fazer uma análise detalhada por tema relevante dos 

artigos aprovados.  

 

 

Figura 8 – Artigos técnicos científicos por tema relevante no período de 2016 e 2017. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O Mapa de Energias Inteligentes, apresentado no Anexo 6, é o resultado do 

esforço conjunto de várias instituições parceiras, que permitiu organizar de maneira única 

os dados em uma escala de 1: 800.000, todo o Sistema de transmissão de 69 kV até 765 

kV em todo o território do Estado do Paraná. Este instrumento dá suporte para o 

planejamento e desenvolvimento econômico regional em decorrência da demanda 

energética.  

Também se faz uma análise das usinas Hidrelétricas do Estado do Paraná que 

estão divididas em: 

UHE Unidades Hidrelétricas que possui mais de 30 MW (megawatts) de potência 

instalada. 

Centrais Geradoras Hidrelétricas - CGH, com até 1 MW de potência instalada. 

Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH entre 1,1 MW e 30 MW de potência 

instalada. 

 

27 
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Para o indicador número de mapas de energias inteligentes distribuídos e dados do 

potencial energético do Estado do Paraná verifica-se que o Mapa de Energias Inteligentes 

do Estado do Paraná foi elaborado, editado e distribuídos 1.200 exemplares, sendo 700 

exemplares em conferências e congressos realizados em 2016 e 500 exemplares em 

2017.  O Quadro 14 resume as principais informações do mapa de energia inteligente do 

Projeto Smart Energy do Paraná. 

 

Quadro 14 - Resumo das principais informações do mapa de energia inteligente do 
Projeto Smart Energy do Paraná  

Dados do Mapa Observação 

Acesso ao mapa 

O mapa pode ser acessado através do link 
http://tematicacartografia.com.br/wp-

content/themes/tematica/modelo_zoomify11/5-
View-FullPage.html 

Informações  

O mapa descreve os conceitos básicos sobre 
as fontes de energias renováveis: fotovoltaica, 

hidroeletricidade (UHE, CGH, PCH), 
biomassa, eólica. 

Principais parceiros que disponibilizaram 
os dados 

Arquivos digitais da EPE (PDE2024), Aneel, 
Funai, Incra, IBGE, COPEL, Instituto de 

Florestas do Paraná, ITCG e MMA. 

Principais usinas  
UHE, PCH, CGH, Usina solar fotovoltaica, 

aerogerador eólico, usina térmica. 
Fonte: Elaboração própria 

 

Com base nos dados levantados no mapa de energias inteligentes verificou-se a 

quantidade de usinas: 41 – UHE, 69 –CGH, 288 – PCH, 6 – Usina solar fotovoltaica, 2 – 

aerogerador eólico, 18 – usina biomassa. 

 

 

4.2. EMPREENDEDORISMO  

 

Para o componente ―Empreendedorismo‖, os resultados estão divididos em três 

indicadores: número de participantes no curso propriedade industrial do conhecimento, 

números de projetos em eficiência energética com base em energias renováveis 

submetidos ao comitê técnico do Projeto Smart Energy Paraná e o número de pessoas 

capacitadas nos cursos EaD e presencial, representada na Figura 9. 

O curso foi realizado no Tecpar com apoio do INPI e ABIN, contou com 114 

inscritos, destaque paras a participação de representantes das universidades (32 

participantes), devido à grande divulgação através dos Núcleos de Inovação Tecnológica. 

http://tematicacartografia.com.br/wp-content/themes/tematica/modelo_zoomify11/5-View-FullPage.html
http://tematicacartografia.com.br/wp-content/themes/tematica/modelo_zoomify11/5-View-FullPage.html
http://tematicacartografia.com.br/wp-content/themes/tematica/modelo_zoomify11/5-View-FullPage.html
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O número de empresas, somados aos participantes de startups, foi a segunda grande 

participação do público com 29 representantes ao todo. Entre os temas abordados, as 

―patentes verdes‖ que por meio da Resolução Nº 175/2016 do INPI, além de estimular 

projetos tecnológicos voltados para as questões do meio ambiente, acelera o processo de 

exame de patente entre os demais pedidos (INPI, 2017). 

 

 

Figura 9 – Composição dos participantes do curso de propriedade industrial do conhecimento. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Com relação à chamada pública para financiamento de projetos, a mesma 

contemplou os quatro temas principais da eficiência energética com base em energias 

renováveis: Humanidades, Tecnologia, Preservação/mitigação e Energias renováveis, 

conforme se apresenta na Figura 10.  
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Figura 10 – Chamada publica de projetos em eficiência energética. 
Fonte: Smart Energy Paraná, 2017. 

 

O Comitê técnico do Projeto Smart Energy Paraná recebeu e analisou 43 projetos. 

No total foram aprovados 15 projetos e distribuídos entre os quatro eixos principais de 

acordo com o edital de chamamento. A distribuição dos projetos aprovados por tema e 

por setores participantes (universidades, empresas e proprietário intelectual) está 

apresentada na Figura 11. 

Entre todos os projetos aprovados tiveram destaque aqueles especialmente 

direcionados para tecnologia e energias renováveis que totalizando 13 projetos 

distribuídos em: quatro (4) projetos em energia fotovoltaica, quatro (4) projetos em biogás 

e quatro (4) projetos em biocombustíveis e um (1) projeto para resíduos.  Previsão de 

execução está condicionado ao prazo estabelecido pela incubadora de 5 anos. O grande 

destaque foi para a Unioeste que teve nove projetos aprovados para serem incubados 

diretamente na Incubadora Tecnológica do Tecpar a INTEC. Para esses projetos está 

previsto a abertura de um edital especifico para atender o processo de incubação em 

2018. 
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Figura 11 – Número de projetos de eficiência energética, aprovados em edital específico. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Para o indicador número de pessoas capacitadas nos cursos EaD, constatou-se 

que os cursos já foram formatados e aprovados pela equipe técnica do Projeto Smart 

Energy Paraná. Esta é uma das ações que foi parcialmente executada, pois até o 

encerramento da dissertação não se obteve o número de pessoas inscritas para 

realização dos cursos, fato que prejudica um dos objetivos que é a criação de 

competências locais como estabelecido no decreto. 

Os temas propostos para os cursos a serem realizados no formato EaD 

contemplam conteúdos direcionados a energias renováveis, tais como: biogás, biomassa, 

eólica, fotovoltaica, PCH e Smart Grid. No Quadro 15 estão os cursos, conteúdos, carga 

horária e endereço (URL) de disponibilidade dos cursos. 

Os cursos estão disponíveis no portal do Projeto Smart Energy Paraná com a 

validação do Tecpar Educação. Somente poderão se inscrever nos cursos as pessoas 

que realizarem seu cadastro direto no portal Smart Energy. Os cursos terão durabilidade 

de 16 horas e ao final será aplicado um teste de avaliação, cuja nota mínima de 

aprovação deverá ser de sete (7) pontos. A emissão do certificado será em plataforma 

digital, com possibilidade de validação do certificado. 

Cabe apresentar os resultados especialmente sobre a construção dos cursos em 

EaD, visto que para uma eficiente transformação da matriz energética convencional em 

renovável um dos aspectos fundamentais está na ―formação de mão de obra 

especializada‖ (OPIYO, 2016). 
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Quadro 15 – Cursos de energias renováveis, elaborados no formato EaD. 

Curso Principais tópicos 
Carga 

horária (h) 
Disponibilidade 

Biogás Evolução da utilização do biogás 
Energia do biogás no mundo 
Características da geração do biogás Classificação 
do biogás 
Composição do biogás 
Principais produtos para obtenção do biogás 
evolução da energia do biogás  
Planejamento EPE e Atlas de biogás no Brasil 

16 

h
tt
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x
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Biomassa Evolução da utilização da biomassa 
Energia da biomassa no mundo 
Características da biomassa  
Classificação da biomassa 
Utilização da biomassa 
Planejamento da EPe evolução da energia de 
biomassa 
Energia de biomassa no Brasil 
Atlas de biomassa 

16 

Eólica Evolução histórica da utilização da energia eólica 
Conceitos básicos sobre a energia eólica 
Energia eólica no Brasil 
Energia eólica no mundo 
Os 10 países com maior capacidade instalada 
Características dos maiores geradores de energia 
eólica 
Atlas energia eólica 

16 

Fotovoltaica Energia fotovoltaica no mundo 
Energia solar no Brasil 
Característica da geração fotovoltaica 
Sistema off grid 
Sistema grid tie 
Cadeia produtiva 
Dados necessários para o dimensionamento de 
sistemas fotovoltaicos 

16 

PCH Visão geral do setor elétrico brasileiro 
Contextualização nível Brasil 
Definição e classificação das hidrelétricas 
Pequenas centrais hidrelétricas conceitos 
fundamentais 
Principais estruturas civis de hidrelétricas 
Principais estruturas eletromecânicas 
Regulamentação especifica das PCH 

16 

Smart grid Evolução das redes elétricas 
Conceitos básicos sobre a smart grid 
Exemplo de aplicações possibilitadas pelas redes 
elétricas inteligentes 
Características das redes elétricas inteligentes 
Linhas de pesquisa para o avanço das Smart grids 
Smart grids no mundo 
Smart grids no Brasil 
Objeções sobre as Smart grids 

16 

Fonte: Comitê técnico do Projeto Smart Energy Paraná, 2017. 
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4.3. PRODUÇÃO INDUSTRIAL 

 

Para esta ação estratégica apresentam-se os resultados para dois indicadores. 

Na Figura 12 demonstra o número de empresas cadastradas no portal Smart 

Energy Paraná, o setor de energia fotovoltaica tem a maior representatividade com total 

de 237 empresas (https://smartenergy.org.br/portal/mapa/) no Brasil, dessas empresas, o 

Paraná possui em seu cadastro 39 empresas, o que representa 16,3% das empresas 

brasileiras. São prestadores de serviços, projetos, vendas de produtos e integradores. 

 

 

Figura 12 – Número de empresas cadastradas no portal Smart Energy Paraná. 
Fonte: Portal Smart Energy Paraná, 2018.  

 

 Outro resultado é a georreferenciamento dessas empresas no Estado do Paraná, 

como se pode observar na Figura 13. 

O mapa representa empresas que estão ofertando soluções, usinas de energia, 

prestadores serviços, produtos e que envolva a cadeia, clicando no ícone o usuário 

poderá ter acesso a informações sobre razão social, endereço, número de telefone para 

contato e a possibilidade de entrar em contato direto com a empresa cadastrada, e o 

objetivo é criar um espaço de oferta e demanda a nível local e nacional, o Estado do 

886 

45 

60 

98 

96 

111 

119 

159 

198 

174 

10 

26 

15 

22 

20 

23 

19 

39 

-100 100 300 500 700 900 1100

Total

Resíduos

Smart Grid

Consuloria ambiental

Hidrelétrica

Biomassa

Biogás

Eólica

Fotovoltáica

Brasil Paraná

https://smartenergy.org.br/portal/mapa/


59 
 

Paraná possui ao todo 174 empresas cadastradas em todos os setores da atividade 

econômica por CNPJ.  

Este trabalho de apresentar as demandas e ofertas de soluções tecnológicas em 

energias de diversas fontes de energia em especial fotovoltaica, em sua maioria 

constituída de pessoas jurídicas. Assim como Opiyo (2016) que apresenta ferramentas de 

localização, mão de obra especializada e potencial de energia solar, o cruzamento destas 

informações favorece o consumidor final escolher a empresa que está melhor localizada 

para oferecer a solução neste caso eletrificação rural.  

  A relevância deste mapeamento das empresas no portal para o consumidor de 

micro e minigeração está na aproximação e acesso aos prestadores de serviços de forma 

regionalizada. Sem dúvida que o número de empresas não tem grande impacto se 

comparamos a nível Brasil, pois a representatividade do Estado é ainda pequena com 

23% em energia solar fotovoltaica. A ampliação dos meios de divulgação da ferramenta 

se faz necessário.   

 

 

Figura 13 – Mapa georreferenciado das empresas em energia renovável no Estado do Paraná. 
Fonte: Portal Smart Energy Paraná, 2018.  
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4.4. COMERCIALIZAÇÃO, USO E DISSEMINAÇÃO DE TECNOLOGIAS NOVAS 

 

Apresentam-se os resultados para os três indicadores que compõem esta ação 

estratégica: trabalhos publicados, projetos elaborados e publicações editadas. 

Com relação aos trabalhos publicados na plataforma Smart Energy Paraná, 

visando verificar o que foi proporcionado em termos de dados para corroborar com a 

disseminação das tecnologias que fazem parte desta plataforma, a estação solarimétrica, 

anemométrica e meteorológica, a microturbina eólica e os painéis fotovoltaicos, estes 

dados estão apresentados no Quadro 16, por meio de uma análise qualitativa dos 

conteúdos desses trabalhos.  

Analisando os resultados da compilação dos trabalhos que utilizaram como 

referencial a plataforma do Projeto Smart Energy Paraná, observa-se que dos oito (8) 

trabalhos publicados, seis (6) tratam de energia solar fotovoltaica, um trabalho está 

voltado para sistemas de energia inteligentes e outro para políticas públicas, com 

destaque para a Universidade Tecnológica Federal do Paraná com quatro (4) 

participações em trabalhos acadêmicos. 
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Quadro 16 – Estudos de referências utilizando a plataforma Smart Energy Paraná. 

Trabalho de Graduação e ou artigo 
publicado 

Ano Tema Instituições 

Dissertação de Mestrado em Meio 
Ambiente e Desenvolvimento pelo 
Programa de Pós-Graduação em 

Meio Ambiente e Desenvolvimento 

2014 Geração de energia elétrica 
fotovoltaica distribuída por 
pequenos consumidores 
domésticos no Paraná: 

potencialidades e aspectos 
socioambientais 

UFPR 

Dissertação de Mestrado Profissional 
do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento de Tecnologia 

2014 Instalação e integração de 
sistemas de microgeração com 
fontes renováveis para redes 

elétricas inteligentes 

Instituto de 
Tecnologia para o 
Desenvolvimento-

Institutos (Lactec) e 
Instituto de 

Engenharia do 
Paraná. 

Tese de conclusão do curso do 
Programa de pós-graduação em 

Engenharia de produção e sistemas 
– PPGEPS 

2015 Estudo do potencial de geração 
de energia elétrica através de 

sistemas fotovoltaicos 
conectados à rede no ESTADO 

do PARANÁ 

UTFPR 

Trabalho de conclusão do curso de 
Engenharia Elétrica 

2015 Implantação de um piranômetro 
termoelétrico na UTFPR para 

análise do potencial de energia 
solar nesta localidade 

UTFPR 

Trabalho de conclusão de curso de 
Engenharia Elétrica 

2015 Estudo da complementariedade 
entre as fontes eólica e solar 

fotovoltaica na matriz elétrica do 
estado do paraná 

UTFPR 

Trabalho de Conclusão de Curso de 
Engenharia elétrica 

2016 Analise de dados de radiação 
solar na região de Curitiba para 

o aproveitamento energético 

UTFPR 

Dissertação de mestrado do 
Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Florestal 

2016 Estufa solar para secagem de 
madeira serrada: 

Uso de placas planas 
fotovoltaicas 

UFPR 

Artigo técnico 2016 Crise Energética e 
Planejamento Energético no 

Paraná 

Revista paranaense 
de desenvolvimento 

Fonte – Elaboração própria. 
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 Em relação aos projetos em parceria, analisaram-se os documentos internos da 

secretária do Projeto Smart Energy Paraná, o que resultou no Quadro 17. 

Assim, verificou-se a submissão de dois (2) projetos para participação em editais, 

sendo que os mesmos foram reprovados. O principal objetivo é a integração de todos os 

atores para o avanço e concretização desses projetos. Ainda foi gerada uma patente 

entre parceiros e a participação de um projeto piloto em andamento. 

Em muitos casos, os projetos são submetidos para captação de recursos e devem 

atender os requisitos da ANEEL, como apresentado no referencial teórico, e cabe uma 

análise do atendimento desses critérios estabelecidos em nota técnica. Observa-se a 

demora no atendimento dos prazos para apresentação dos resultados de aprovação 

desses editais. 

 

Quadro 17 – Análise de documentos dos projetos desenvolvidos em parceria. 

Edital /Parceria Escopo do Projeto Parceiro Resultado 

Chamada pública VPDE 
003/2017 – Proposta de 
projeto de eficiência 
energética 

O projeto de usina solar fotovoltaica 
objetiva a economia de recursos 

financeiros na conta final de energia 
elétrica; o uso de energia renovável e 

fortalecimento do compromisso da 
instituição Instituto de Tecnologia 

(TECPAR) do Paraná com os 
objetivos do Projeto Smart Energy 

Paraná 

Copel Reprovado 

Chamada pública P&D 
CGTEE 2017 

Aproveitamento energético de 
Resíduos – Biomassa 

Eletrobrás Reprovado 

Patente – Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial 
(INPI) 

Sistema Biológico Automatizado para 
Eliminação do Odor das Emissões 
Gasosas de Atividades Comerciais 

Poluidoras 

UTFPR Patente verde 
aprovada 

Piloto do Projeto Paraná 
Smart Grid 

Aplicação de Elementos de Redes 
Inteligentes de Distribuição de 

Energia 

Copel; 

Sanepar, 

Compagás, 

Lactec e 

Tecpar 

Em andamento 

Fonte: Elaboração própria 

 

Por fim, apresentam-se os resultados para o indicador do número de temas 

publicados nas quatro (4) edições da revista Smart Energy Paraná, no período de 2017, 

com objetivo de divulgar informações voltadas para energias renováveis. 
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A revista Smart Energy Paraná, com periodicidade trimestral, tem o apoio do 

Governo do Estado do Paraná, pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

e do Instituto de Tecnologia do Paraná. A publicação teve uma tiragem de 12.000 

exemplares distribuída entre seus parceiros estratégicos e atingindo instituições 

governamentais, de ensino e pesquisa e empresas diversas, a saber: biblioteca do 

Sistema S, eventos de lançamento, CIBIO, Unioeste, UEPG, UEL, UEM, Unicentro, 

UNESPAR (essas 6 vias SETI), COPEL, FIEP, SEMA, UFPR, PUC, UTFPR, UP, 

Sanepar, LACTEC, SENAI, Compagás, IEP, Tuiuti, Uniandrade, IAP, Simepar, COCEL, 

Bagozzi, Estácio, FACEAR e FAO.  

Distribui-se pelos temas mais difundidos nas quatro edições nos principais 

assuntos abordados em energia renovável: biomassa, biogás, fotovoltaica, eólica, 

resíduos, hidrelétrica e smart grid, políticas públicas, recursos de financiamento. 

A análise de dados se deu em quatro edições da revista Smart Energy Paraná 

publicadas em 2017 em um total de 57 matérias de temas publicados, apresentando o 

número dos temas mais abordados, representado na Figura 14. O tema mais abordado 

nas quatro (4) edições foi: políticas públicas com dezessete (17) reportagens e os 

assuntos que mais apareceram foram mudanças climáticas com seis (6) e também outros 

seis (6) artigos relacionados com as questões de incentivos fiscais. 

A última edição de 2017 foi a que mais diversificou as matérias com abordagens 

especiais para o tema em energia fotovoltaica com treze (13) matérias, Smart grids com 

três (3) matérias, eólica com duas (2) matérias, além do biogás, inovação e tecnologias 

em GD com uma (1) matéria cada um. Isso se deve ao fato que muito dos parceiros que 

apoiaram a realização da 4º Conferência e Exposição em Energias Inteligentes tiveram 

seus destaques publicados na revista da última edição.  

Destaque também para o tema políticas públicas que está presente em 29% (17) 

das matérias, em todas as edições da revista, abordando principalmente a questão dos 

incentivos econômicos. Em segundo lugar aparecem as matérias sobre energia 

fotovoltaica com 22% (13) de representatividade. 
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Figura 14 – Análise dos principais temas publicados nas quatro edições da Revista Smart Energy Paraná. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Disseminação da informação supõe tornar público a produção de conhecimentos 

gerados ou organizados por uma pessoa ou instituição. Assim, a disseminação da 

informação e de boas práticas, como um dos eixos estratégicos do Projeto Smart Energy 

Paraná, contribuiu para a integração entre as instituições parceiras, tornou disponível o 

conhecimento técnico para que empresas competitivas que desejam manter-se inovadora 

no mercado.  

Com isto, informações técnicas e científicas são divulgadas através da revista 

Smart Energy, os projetos de pesquisas aproximam a academia na disponibilização de 

tecnologias e os projetos em parceria que permitem a integração entre as instituições. 

No eixo estratégico comercialização, uso e disseminação de tecnologias novas 

observa-se que os resultados das ações estão referenciados por Lincot (2012) que para 

um projeto ter um projeto integrado ele deve seguir os requisitos de segurança elétrica, 

aspectos de licenciamento ambiental e padrões de construção. 

 O Quadro 18 resume o número de ações realizadas no eixo estratégico 

comercialização, uso e disseminação de tecnologias novas. 
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Quadro 18 – Quantidade das principais ações realizadas no eixo estratégico 
comercialização, uso e disseminação de tecnologias novas. 

Ações Quantidade 
Trabalhos referenciados da plataforma Smart Energy 8 

Projetos propostos em parceria 4 

Artigos publicados na revista Smart Energy 58 

Tema mais relevantes nas edições da revista Smart Energy 17  
Fonte: Elaboração própria 

 

 

4.5. AÇOES DOS OBJETIVOS DO PROJETO SMART ENERGY PARANÁ 

 

Promover a adequação da rede de energia convencional para redes inteligentes. 

 

 A pesquisa realizada mostra que, atualmente, o projeto piloto Paraná Smart Grid 

conta com 14.600 usuários conectados à rede inteligente em um cenário de cerca de 4,5 

milhões de clientes residenciais e rurais em 394 municípios do Paraná (392 integralmente 

atendidos e 2 parcialmente) no Estado do Paraná. Neste projeto a tecnologia por 

telemedição à distância é compartilhada de energia, água e gás natural no município de 

Curitiba desde 2014. Em 2016 foram instalados mais 1000 medidores em energia para os 

municípios de Bocaiúva do Sul e Campina Grande do Sul (COPEL, 2018). 

No Decreto Nº 8842/13 (anexo 1), em um dos ―considerando‖, afirma que o Paraná 

de maneira ―urgente‖ deve formular políticas públicas, entende-se que a velocidade tenha 

que acontecer de forma rápida, além de reformular e complementar a matriz energética 

Paranaense. Observou-se que este indicador teve um crescimento na primeira etapa de 

implantação do projeto piloto no período de 2014 e 2015, totalizando os 14.600 medidores 

de energia elétrica inteligente conectada à rede (COPEL, 2018). 

Mojav et al. (2011) contribuem, quando abordam que um sistema de energia 

inteligente trará benefícios não somente para os usuários, bem como para a rede de 

concessionária, gerenciando os processos de armazenamento, distribuição e consumo 

em micro e mini geração distribuída. Encontram-se poucos dados da efetividade do 

projeto, e para que isto ocorra a Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC tem um 

papel fundamental para conectar estes dispositivos, equipamentos e sensores de forma 

integrada com micro e minigeração de energia distribuída, e envolver outros projetos de 

eficiência energética com incentivo em instalação de painéis fotovoltaicos, microturbinas 

eólicas e uso de eletropostos para carregamento de carros elétricos.  
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Projeto integrado, sistemas híbridos de energia, e eficiência energética são 

fundamentais para a efetividade de projeto em energia renovável para geração 

distribuída, abordados pelos autores Nasiakou (2016), Mosannenzadeh (2017) e Lincot 

(2012). É visível que para esse objetivo, não se tem a integração com outros projetos, 

falta da conectividade com a geração distribuída, no modelo potencial de micro e 

minigeração. Para atingir o proposto pelo Decreto em curto prazo, conclui-se a 

necessidade de aumentar o índice de usuários conectados em redes inteligentes de 

energia elétrica.  

 

Promover a disseminação de geração distribuída por fontes de energias renováveis 

 

 Houve um avanço importante no número de instalações de micro e minigeração 

distribuída seja no setor industrial, comercial, rural e domiciliar. Com a adesão do Estado 

do Paraná ao Confaz homologado pela Lei 19595 de 12 de Julho de 2018, prevê-se uma 

tendência de crescimento nas instalações desta natureza. 

De qualquer forma, para que ocorra um crescimento exponencial para micro e 

minigeração distribuída, o fator de educação para a população no uso de tecnologias em 

energias renováveis para disseminação dos conceitos do uso e comercialização, é 

destacado pelos autores Florini & Saleem (2011). Em seguida, o amadurecimento por 

parte dos usuários se faz necessário e o papel da governança para que isso ocorra é 

essencial, a formatação da cadeia de suprimentos, mão de obra técnica especializada e 

empresas prestadoras de serviço para garantir que os procedimentos de instalação, 

operação e eficiência de energia aconteçam na visão de Opiyo (2016).  

Observando-se o mapa solar do Atlas Brasileiro de Energia Solar (Pereira et al., 

2006), verifica-se que o aproveitamento energético solar está abaixo do seu potencial, no 

qual o menor índice de radiação solar do Estado do Paraná corresponde ao maior índice 

de radiação solar, por exemplo, de país como a Alemanha. Diante deste cenário conclui-

se que é necessário o aumento do índice de micro e minigeração distribuída por fontes de 

energia renovável. 

 

Incentivar modelos de eficiência energética. 

 

 Ao se observar o potencial de aproveitamento de resíduos de uma forma geral, 

poucos modelos de eficiência energética ocorreram desde a criação do Projeto Smart 
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Energy Paraná. Principalmente quando se analisa o aproveitamento dos resíduos sólidos 

urbanos. Praticamente 100% dos resíduos são dispostos no modelo convencional, ou 

seja, disposição direta em aterro sanitário, aterro controlado ou lixão, dados da ABRELPE 

(2017), sem que ocorra o aproveitamento energético do biogás ou mesmo a valorização 

dos resíduos por meio de tecnologias para o aproveitamento energético por meio do 

poder calorifico dessa matéria prima. 

 Os modelos existentes até 2017, identificados no Banco de Informações de 

Geração da ANEEL, totalizam 44 unidades registradas no Paraná em atividades como: o 

aproveitamento do bagaço da cana de açúcar, aproveitamento do licor negro pela 

indústria de papel e celulose e por fim o aproveitamento dos resíduos de base florestal, 

além do Biogás gerado. Em relação aos modelos novos com a criação do Projeto Smart 

Energy Paraná, usinas de aproveitamento de biogás com avanço modesto em se tratando 

de resíduos animais, sabendo que o Estado do Paraná ocupa as principais posições de 

destaque em relação à produção avícola, suinocultura e piscicultura, com cinco (5) usinas 

com capacidade de 0,5 MW (ANEEL, 2018). 

 Na análise desse objetivo, pouco se construiu em modelos de eficiência energética, 

os dois modelos mapeados são o da CSBIO já citado nas referências para o 

aproveitamento de resíduos orgânicos e resíduos de lodo das estações de lodo e esgoto 

da SANEPAR e o projeto de aproveitamento do biogás do aterro sanitário na região 

metropolitana de Curitiba com capacidade de 4,8 MW. 

 Algumas variáveis são necessárias para que ocorra um maior avanço, políticas de 

incentivos a economia de baixo carbono e mecanismo para o funcionamento desse 

mercado de carbono, como padrões de consumo, ciclo de vida de produto, processo 

produtivo e a sustentabilidade de toda a cadeia, conforme proposto por Duan et al. (2016).  

 Outro aspecto importante para que esses modelos se multipliquem é a viabilidade 

técnica e econômica para a implantação desses projetos de eficiência energética com 

retorno sobre o investimento com prazo menor, possibilitando o acesso as essas 

tecnologias para micro e minigeração distribuída em residências urbanas, rurais, comércio 

e indústria. 

 

Desenvolver competências locais neste tema. 

 

 Conseguiu-se atingir um patamar de grande relevância quando se trata de 

formação técnica especializada na área de energia renovável desde a implantação do 
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Projeto Smart Energy Paraná. Os resultados foram construídos com base no que 

estabelece o Decreto Nº 8842/13 (Anexo 1) e amparado pela Lei Estadual de Inovação 

Nº17314. Para compor o banco de dados do Estado do Paraná estes dados foram 

fornecidos pelo Sistema Estadual de Inovação por meio dos Núcleos de Inovação 

Tecnológica (NITs), verifica-se que o número de mão de obra especializada, ou ―criação 

de competências locais‖ como estabelece o decreto é consistente. 

 Os dados foram consolidados com formação de 337 projetos e iniciativas 

publicadas envolvendo mestres, doutores e conclusões de cursos nas instituições de 

ensino superior, após a implantação do Decreto Nº 8842/13, nas temáticas já abordadas 

nas ações estratégicas entre elas: biomassa, fotovoltaica, eólica, pequenas centrais, 

hidrelétricas, resíduos, smart grid e biogás. Resultado da disseminação das informações e 

do crescimento dos temas principalmente nas sete universidades estaduais do Estado do 

Paraná (PTV Paraná, 2017). 

 Os custos envolvendo o processo de formação em mão de obra especializada em 

energias renováveis é o principal desafio, demonstrado pelos autores Herington et al. 

(2017), em especial levar estes profissionais para executar projetos em áreas rurais, 

como adequar a realidade e o poder de investimentos dos pequenos proprietários rurais. 

Tonar os projetos da academia viável e atender as necessidades de infraestrutura em sua 

propriedade para produção é o grande desafio. 

Identificar as barreiras operacionais de execução de projetos, custos de 

tecnologias mais acessíveis, modelos em PD&I para transferências de tecnologias são 

papéis desses agentes capacitados e treinados apresentado pelos autores Florini & 

Saleem (2011). 

Diante desta análise, conclui-se que é necessário o aumento do índice na criação 

de competências locais em energias renováveis. 

 

Sensibilizar e educar a sociedade na utilização dessas novas tecnologias. 

 

 Para que possa ter uma sociedade engajada e participativa é necessário que o 

processo de educação atinja e alcance toda população em nível de conhecimento e 

divulgação de tecnologias acessíveis ao consumidor. Este objetivo teve em seu período 

de coleta dos dados, as conferências que abordou os temas de energias renováveis. Teve 

ao longo dos 4 anos, após a criação do Projeto Smart Energy Paraná em torno de 6400 

pessoas participando das conferências e congressos. É um processo contínuo e 
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necessário que possa abrir oportunidades na realização de eventos locais, em um avanço 

no processo de regionalização dos eventos. Dessa maneira, pode-se ampliar o número de 

participantes em temáticas especificas para cada região. O caso dos eventos realizados 

pelo Oeste em Desenvolvimento liderado pela ITAIPU e SEBRAE, na qual tem a câmara 

técnica de energias renováveis e realizam os seminários temáticos no oeste do Paraná, e 

já registraram a participação de 400 pessoas nos três seminários, desde 2015. 

 Entende-se que os outros meios de sensibilização e educação são primordiais para 

ampliar os resultados já realizados para este objetivo, destaca-se os meios de 

comunicação e mídias sociais, como o portal e Facebook do Projeto Smart Energy 

Paraná, revistas de divulgação do Projeto Smart Energy Paraná. Essas são ferramentas 

que auxiliam na maneira de levar a informação aos diversos setores da economia 

Paranaense, além de mostrar como funciona o sistema de energias inteligentes em 

geração distribuída por fontes de energias renováveis no Estado do Paraná. 

 

Implementar plataforma de certificação e exposição de tecnologias no Instituto de 

Tecnologia do Paraná (TECPAR) 

 

 Ao se analisar a implementação da plataforma, consta-se que ela foi executada e 

certificada fazendo parte da demonstração das tecnologias existentes por fontes 

renováveis em geração distribuída, o que foi proposto atendeu a este objetivo.  O projeto 

teve todo o suporte de um profissional qualificado desde o projeto básico até o projeto 

executivo para instalações dos conjuntos de painéis fotovoltaicos, da microturbina eólica e 

da estação solarimétrica, no qual atendeu todos os requisitos da COPEL. 

 O projeto atendeu a Norma Técnica– NTC 905200 (COPEL, 2018), que tem como 

objetivo fornecer os requisitos técnicos para os geradores de energia elétrica que estão 

conectados as unidades consumidores e optantes pelo Sistema de Compensação de 

Energia Elétrica (micro e minigeradores), seguindo os padrões de certificação dos 

componentes homologados pela Copel, como os inversores, circuitos elétricos, sistema 

de aterramento, sistemas elétricos de potência, reles entre outros dispositivos. O projeto 

teve o recolhimento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. Todo o projeto 

seguiu as orientações do Ministério do Trabalho quanto a NR10, visando que os 

profissionais técnicos desde a etapa de projeto e em seguida da construção, montagem, 

operação e manutenções devam seguir esta norma regulamentadas com a segurança do 
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trabalho. O projeto elétrico seguiu a NTC 900100 (COPEL, 2016), com os requisitos: 

ambientais, de responsabilidade técnica, normativos e de segurança. 

 Essa análise dos equipamentos certificados pelo INMETRO, com selo Procel e 

atendendo as normativas regulamentadas pela rede concessionária de energia elétrica, 

atingiu o que foi proposto. É evidente que ampliar e tornar um modelo padronizado como 

laboratório de referência em certificação de produtos e equipamentos requer um grande 

investimento para atender prestadores de serviços, projetistas, instaladores, fabricantes 

de equipamentos.  

São etapas para dar continuidade ao desenvolvimento tecnológico de inovação 

para todas as tecnologias por fontes de energias renováveis, proposto por Lincot (2012) e 

adoção de um modelo regulador local facilita no alcance desse desafio, envolvendo toda a 

cadeia produtiva, consumidores, consultores, órgãos de controle públicos, autoridades 

locais para especificar especificamente segurança elétrica contra incêndios e gerar o 

menor impacto ambiental para usinas e ―prosumer‖, termo utilizado para o consumidor e 

produtor de energia. 

Diante desta análise se faz necessário ampliar as tecnologias certificadas em 

energias renováveis para mini e microgeração distribuída na plataforma do Projeto Smart 

Energy Paraná. 

 

Estabelecer habitats de Inovação e Experimentação no Estado 

 

 Três instrumentos foram instituídos para que o processo de construção dos 

habitats de inovação e experimentação acontecesse, incluindo: a) a Lei Nº 17314 de 24 

de setembro de 2012, que trata do incentivo a inovação pesquisa científica e tecnológica, 

os parques tecnológicos, incubadoras, empresas privadas e públicas além de empresas 

que promovam a inovação e entidades de ensino e pesquisa científica e tecnológica, b) o 

Decreto Estadual Nº 7.959 de 16 de abril de 2013, que cria o Parque Tecnológico Virtual, 

que tem como objetivo agregar todos os ativos tecnológicos do Estado do Paraná, e c) o 

Decreto Nº 5145 de 22 de Setembro de 2016 que instituiu o Conselho Estadual dos 

Parques Tecnológicos - CEPARTEC, responsável pela implantação do Complexo 

Paranaense de Parques Tecnológicos. 

 Diante desse cenário, identificaram-se os dados em relação ao período antes da 

criação Projeto Smart Energy Paraná em 2013 que contavam 24 instituições e após a 
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criação do projeto este número passou para 52 instituições integrantes dos três 

instrumentos de políticas públicas, verificando-se o crescente aumento desses habitats.  

 Em relação aos locais de demonstração das tecnologias em energias renováveis 

após a instituição do decreto do Projeto Smart Energy Paraná, este número foi levantado 

junto aos oito (8) Núcleos de Inovação Tecnológica distribuídos pelo Estado do Paraná. 

Os dados encontrados são 45 projetos pilotos de demonstração em energias renováveis 

que envolvem biogás, biomassa, aproveitamento de resíduos, plantas com tecnologias de 

painéis fotovoltaicos, microturbinas eólicas, veículos elétricos e equipamentos, sensores 

para análise da eficiência energética.  

 Verifica-se que o banco de dados para análise e coleta de dados do Sistema 

Paranaense de Inovação ainda requer muita integração dos parques de tecnologias, das 

incubadoras, dos centros de pesquisa e inovação tecnológica, assim como do setor das 

empresas privadas, para compor todo o habitat voltado para geração de distribuição em 

energia renovável. 

Diante dessa análise, concluiu-se que há necessidade de ampliar o número de 

habitats de inovação com exposição de tecnologias em geração distribuída por fontes 

renováveis de energia. 

O Quadro 19 apresenta os principais resultados alcançados, antes e depois de 

2013, considerando os objetivos do Projeto Smart Energy Paraná, demonstrado maior 

eficácia do projeto a partir de 2013. 
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Quadro 19 – Evolução dos objetivos do Projeto Smart Energy Paraná. 

Número 
do 

objetivo 

Objetivos Smart 
Energy Paraná 

Indicador 
Resultados 

antes de 
2013 

Resultados 
após 2013 

1 Promover a adequação 
da rede de energia 

elétrica convencional em 
rede inteligente 

Número de 
instalações em rede 

inteligente 

Sem dados 14.600 
usuários 

2 Promover a 
disseminação da 

geração distribuída por 
fontes de energias 

renováveis 

Número de 
instalações em mini 

e micro geração 
distribuídas no 

Estado do Paraná 

170 1053 

3 Incentivar modelos de 
aplicação para a 

eficiência energética 

Número de modelos 
de eficiência 
energética 

3 44 

4 Desenvolver 
competências locais 

neste tema 

Número de 
profissionais 

capacitados em 
energia renovável 

Sem dados 337 

5 Sensibilizar e educar a 
sociedade na utilização 

dessas novas 
tecnologias 

Número de pessoas 
participantes em 

eventos 

400 6.400 

Número de revistas 
Smart Energy 

distribuídas 

Sem dados 12000 

Número de mapas 
de energia 
inteligente 
distribuídos 

Sem dados 1200 

6 Implementar plataforma 
de certificação e 

exposição de tecnologias 
no Instituto de 

Tecnologia do Paraná 
(TECPAR); 

Plataforma 
certificada 

Não 
certificada 

Certificada 

7 Estabelecer habitats de 
Inovação e 

Experimentação no 
Estado 

Número de habitats 
de inovação e 

experimentação no 
Estado do Paraná 

24 96 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.6. PROPOSTA DE ADEQUAÇÕES PARA O PROJETO SMART ENERGY PARANÁ 

 

Para construir uma apresentação dos principais desafios elaborou-se o Quadro 20, 

que demonstra a análise dos principais atores articulados entre si com sua gestão, 

responsabilidade e os papéis de cada um, além das fraquezas e ameaças. Também 

apresenta uma proposta de continuidade das ações a serem executadas em curto, médio 

e longo prazo, conforme estabelece o decreto do Projeto Smart Energy Paraná, no âmbito 

da geração distribuída por fontes de energias renováveis conectada em redes 

inteligentes. 

Os autores Buchanan & Keohane (2006) subsidiaram a construção e 

contextualização do funcionamento da governança do Projeto Smart Energy Paraná. 

Importante ressaltar que as instituições que compõem a governança têm um significado 

valioso, pois elas ditam as regras e estabelecem as normas. Nesse sentido, o primeiro 

critério sugerido pelos autores para uma boa gestão no processo de integração dos atores 

é a de legitimidade, ou seja, como ocorre a escolha das instituições que faram parte da 

governança. A justificativa deve ser estruturada de forma que todos os agentes das 

instituições tenham o conhecimento de seus papeis e responsabilidades perante aos 

decisores. 

 Os autores ainda apontam que para a legitimidade das instituições são necessárias 

três condições principais, a concordância, acordo normativo e os benefícios que elas 

devem ter para participar de forma democrática.  

 Outro aspecto levantado pelos autores, é que os atores da governança devam 

estar inseridos na construção das regras tenham condições de cumpri-las respeitando 

seus limites e entendo seus papeis no processo de funcionamento. Pois caso seja 

colocado regras de forma coercitivas o processo de operação e funcionamento não 

alcançará êxito e a operação estará comprometida. 

 Nesse sentido, percebe-se que os vários atores institucionais que coordenam o 

Projeto Smart Energy Paraná têm condições de oferecer apoio institucional. Importante 

destacar que a referência ―ator‖ significa o indivíduo representante por suas instituições e 

são movidos por suas atribuições, conforme descrito no Quadro 20. Nesse sentido, Cherp 

et.al.(2011) propõe que a coordenação tem o papel de articular com as demais 

instituições inclusive associações de setores tanto privado como público. E sugere que o 
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comitê gestor analise as principais associações de setores em energia renovável em 

âmbito estadual e nacional. 

 O planejamento estratégico é o principal instrumento de gestão para a execução de 

um projeto com objetivos e metas definidas como é bem frisado pelos atores Herington et 

al. (2017), Opiyo (2016), Cherp et.al. (2012), Florini & Saleem (2011) e Marques (2007).  

Neste contexto o Projeto Smart Energy Paraná não apresentou seu planejamento 

nesses quatro anos de funcionamento. Como proposta sugere-se que o comitê elabore o 

planejamento estratégico envolvendo ações de curto, médio e longo prazo e apresente 

para a secretaria executiva e seja aprovado em reunião da governança. 

Com relação à estruturação da governança os autores Herington et.al.(2017), 

Florini & Saleem, (2011) apontam os comitês e grupos de trabalhos devem estabelecer os 

processos de legalidades e regulamentações de forma democrática. Ainda neste sentido 

Marques (2007) sugere a criação de órgãos de controles e auditoria.  

Diante desta análise verifica-se que a estrutura da governança pressupõe a 

elaboração do regimento interno da governança e a criação de mecanismo de controle 

como auditoria interna e controle interno para prestação de contas e transparência na 

divulgação das informações como é apontado por Florini & Saleeem (2011) e Buchanan & 

Keohane (2006). 

 Faz-se necessária a implantação de indicadores de desempenho para medir e 

monitorar o funcionamento e andamento do projeto, e se os objetivos e metas estão 

sendo atendidos assim como a disponibilização de informações pelos responsáveis pela 

liderança do projeto. A implantação de indicadores é apontada por Cherp et.al.(2011), 

Marques (2007), Florini & Saleem (2011), Islam & Meal (2013). Sugere-se para a 

governança em suas responsabilidades expedir um ato pela secretaria executiva os 

indicadores e metas do projeto. 

 Nessa análise alguns elementos são essenciais entre eles: a) que os responsáveis 

cumpram com seus papeis e padrões estabelecidos, b) disponibilizar informações aos 

seus titulares de seus papeis e responsabilidades informando qual é o seu indicador de 

desempenho desde o início, c) a capacidade dos detentores da tomada de decisão impor 

sanções, atribuir custos ao descumprimento das normas. 

Diante do exposto pode perceber que na etapa de construção do modelo de 

governança do Projeto Smart Energy Paraná teve sua concepção baseada nos modelos 

de gestão de uma organização global, na qual fica evidenciada a participação de atores 
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de diversos setores e a formatação deste decreto que levou em consideração os acordos 

de cooperações internacionais para este apoio.  

 Porém, quando se verifica que na elaboração do quadro, alinhando-se com as 

referências bibliográficas, existe uma lacuna quanto aos conceitos de transparência, 

prestação de contas e o processo de legitimidade das instituições que compõe a 

governança Smart Energy. 

  Ainda no que trata dos padrões complexos de legitimidade e normativos na 

definição dos membros não existem critérios definido na escolha das instituições. Existem 

responsabilidades e papeis para cada ator, mas não tem o compartilhamento entre os 

membros e a validação pelos mecanismos de transparência e prestação de contas.  

 É necessário que as regras estejam claras como forma de transparência e para 

que as instituições desempenhem um papel com funções valiosas para a governança em 

especial na estruturação dos grupos de trabalhos, funções de coordenação dos comitês e 

entrega de resultados Florini & Saleem (2011), Marques (2007) e Buchanan & Keohane, 

(2006). Com isto, independente do ponto de vista das pessoas nomeadas, através de 

suas instituições, o que prevalece são as regras e normas estabelecidas em comum 

acordo pela gestão da governança, impedindo qualquer interferência pessoal nos 

mecanismos de funcionamento da governança e fortalecendo o processo de continuidade 

do Projeto Smart Energy Paraná. 

 Sabe-se que uma articulação entre 15 atores relevantes (5 do governo, 5 setores 

empresarial e 5 da academia) requer uma gestão muito eficiente na construção de pautas 

e no mecanismo de indução desta governança por meio de seus comitês. Na última 

reunião da governança do Projeto Smart Energy Paraná definiu a nova estrutura dos 

principais atores, conforme apresentado em ata de reunião (Anexo 7) e exposto no 

Quadro 20.  

 As instituições representadas pelo governo têm o papel de liderança e condução 

principalmente nos mecanismos como na transparência e na prestação de contas. Lincot 

(2012) define que para promoção de energia renovável é necessário está articulação 

envolvendo diversas áreas e para que ocorra a formação de uma rede integrada é 

necessária a articulação, coordenação e execução das principais atividades de longo 

prazo para o cumprimento de suas responsabilidades. 

Projetos pilotos de eficiência energética, mecanismos de incentivo econômicos e 

estudos de viabilidade técnica e econômica são instrumentos importantes apontados em 

outros estudos (Martinot & Mdoom (2000), Carbonnier (2011), Islam & Meal (2013), 
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Steuwer (2013), Opiyo (2016)). Diante desta constatação sugere-se como adequação na 

gestão do projeto com a implantação de grupos de trabalhos específicos para tratar dos 

temas acima mencionados. 

 As ações estão colocadas nos custos de execução do projeto, especialmente para 

manter o funcionamento do portal, apoios a realização da conferência internacional, 

publicação de 4 edições da revista Smart Energy Paraná, publicação de um anuário o a 

manutenção da plataforma Smart Energy Paraná, com suporte dos parceiros estratégicos 

entre eles: COPEL, COMPAGÁS, ITAIPU e SANEPAR. 

 O que se pode analisar nesse primeiro desafio são os atos normativos quanto a 

implantação do regimento interno, que trata do funcionamento da governança do Projeto 

do Smart Energy Paraná, instrumento que permite regulamentar e fazer com que as 

responsabilidades prevaleçam sob qualquer outro aspecto. Nesse ponto, o importante é 

que as instituições governamentais que estão nomeadas no Decreto Nº 8842/13 devem 

ser oficializadas por meio dos seus representantes titulares e substitutos por meio de atos 

normativos expedidos pelo presidente da governança e isto tem um impacto longo no 

processo de continuidade do projeto.  
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Quadro 20 – Matriz das diretrizes de continuidade do Projeto Smart Energy Paraná. 
(continua) 

Governança 

Principais atores da governança do Projeto Smart Energy 

Presidente 
Secretaria 
executiva 

Comitê gestor Comitê 
técnico Governo Setor empresarial Academia 

Representantes Secretário da 
SETI 

Diretor Presidente 
TECPAR 

SETI (1); 
SEPL (1);  

SEIM 
(Secretaria de 

Estado da 
Indústria, 

Comércio e 
Assuntos do 
Mercosul) (1) 
TECPAR (1); 
COPEL (1). 

ITAIPU (1); 
FIEP (1) 

LACTEC (1) 
COMPAGÁS (1) 
E uma Empresa 

sediada no Estado 
do Paraná das 

áreas de 
desenvolvimento em 

redes inteligentes 
ou geração 

distribuída por 
fontes renováveis 
por indicação do 

Secretário de 
Estado da Ciência, 

Tecnologia e Ensino 
Superior. 

Universidades 
estaduais por 
indicação do 
Secretário de 

Estado da 
Ciência, 

Tecnologia e 
Ensino Superior 

(2); 
UFPR (1); 

UTFPR (1); 
PUC/PR (1) 

Pesquisadores 
de renomado 
conhecimento 

técnico. 

Responsabilidades Expedir atos 
administrativos, 
disposições e 
instrumentos 

necessários para 
implantação e 

funcionamento do 
Projeto Smart 

Energy Paraná. 

Secretariar o comitê 
gestor 

Elaborar normas regulamentando o funcionamento do 
Projeto Smart Energy Paraná. Elaborar o regimento 

interno 

Papel de 
analisar, 
orientar e 

propor 
diretrizes para 

o Projeto 
Smart Energy 

Paraná.  
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Quadro 20 – Matriz das diretrizes e continuidade do Projeto Smart Energy Paraná. 
(continua) 

Governança 

Principais atores da governança do Projeto Smart Energy 

Presidente Secretaria executiva 
Comitê gestor Comitê 

técnico Governo Setor empresarial Academia 

Papel dos 
principais atores 

(fomentar 
instrumentos) 

 Consolidar a 
competência do 

Estado do Paraná em 
geração distribuída 
(GD), por fontes de 
energias renováveis 
conectadas a redes 

inteligentes. 
Os ICT devem 

compartilhar seus 
ativos tecnológicos 

sejam equipamentos 
laboratórios, materiais 
e demais instalações, 
prioritariamente com 
micro, pequenas e 

médias empresas, em 
atividades voltadas à 

inovação, para a 
consecução de 
atividades de 

incubação, sem 
prejuízos de sua 

atividade finalística.                                                                                                           
Incentivar por meio de 
premiação a inovação 

nas empresas do 
Paraná, em 

conformidade com 
regulação específica. 

Disseminar 
informações de 

geração distribuída 
no Estado do 

Paraná. 
Regulamentar o 
uso do poder de 

compra de forma a 
incentivar as 
atividades de 

pesquisa, 
desenvolvimento e 
inovação no Estado 

que se traduzam 
em produtos e 

serviços inovadores 
no interesse 

público.                                                                                            
Urgência de 

formulação de 
políticas públicas 

que cooperem para 
reformular e 

complementar a 
matriz energética 

paranaense. 

Ter representatividade 
por meio de suas 

associações e 
sindicatos do setor. O 

comitê gestor. 
Participar das ações 
de comunicação e 

marketing por meio do 
portal Smart Energy, 
divulgar suas ações 
pela revista Smart 
Energy e compor o 

anuário de 
informações pelas 
várias fontes de 

energia renovável. 
Expor seus serviços e 
produtos tecnológicos 

nos congressos e 
conferências, também 

participar na 
apresentação de 

conteúdos para esses 
eventos. 

A importância da 
criação de 

competências 
locais. 

Promover, 
desenvolver e 

executar 
atividades de 

pesquisa básica 
ou aplicada, com 

finalidade 
científica e 

tecnológica, 
voltados para 

capacitação de 
recursos 

humanos e 
inovação. 
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Quadro 20 – Matriz das diretrizes e continuidade do Projeto Smart Energy Paraná. 
(continua) 

Governança 

Principais atores da governança do Projeto Smart Energy 

Presidente Secretaria executiva 
Comitê gestor Comitê 

técnico Governo Setor empresarial Academia 

Principais valores  Transparência, 
integridade, 

comprometimento, 
sustentabilidade. 

Sensibilização, 
mobilização e 

integração. 

Credibilidade, 
valoração das micro e 
pequenas empresas 

inovadoras. 
Fidelização de 

parceiros. 
Benchmarking 

Reconhecimento 
nível nacional e 
internacional. 

Tornar referência 
em ensino e 
pesquisa e 

inovação em 
energias 

renováveis 

 

Ameaças e 
fraquezas 

 Não fomentar os 
instrumentos que 

possibilitem adoção de 
estratégias 

paranaenses 
alinhados com os 

eixos estratégicos do 
projeto. 

Falta de vinculação 
com o Programa 
Paraná Inovador. 

Falta de liderança nas 
atividades de 

competência da 
governança do 

Projeto. 
Falta de articulação e 
integração entre as 

diversas secretarias, 
setor empresarial e 
academia, parceiros 

do projeto. 

Falta de esforços 
para organizar e 

estabelecer ações 
de curto, médio e 
longo prazo para 

GD por fontes 
renováveis de 

energia. 
Desarticulação entre 

as instituições, 
gerando duplicidade 

de esforços na 
execução de 

projetos. 
Falta de alinhamento 

na condução das 
políticas públicas. 

Falta de 
participação, junto 
ao Comitê Gestor 

instância colegiada, 
responsável pela 

definição de 

Falta de incentivos 
fiscais e econômicos. 

Falta da promoção das 
energias renováveis 

por sistemas 
inteligentes 

Falta de incentivos a 
modelos de eficiência 

energética. 
Falta de habitats de 

inovação no Estado do 
Paraná. 

Não incentivo para a 
promoção de novos 

negócios. 
Não criar um ambiente 

de exposição para 
disseminação de 

novas tecnologias em 
energias renováveis. 

Não gerar 
competências 

locais sob esse 
tema. 

Não gerar de 
produção 

industrial do 
conhecimento 

(patentes 
inovadoras) em 
Smart Energy. 

Centralizar mão 
de obra 

qualificada. 
Ineficiência na 

produção técnica 
e cientifica. 
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políticas, diretrizes, 
monitoramento e 

avaliação do Projeto. 

Custos de 
execução 

 Manter e oferecer 
soluções de 

comunicação e 
marketing com ações: 
portal Smart Energy, 

publicação de 4 
revistas anuais, um 

anuário, eventos 
temáticos e 
conferência 

internacional anual. 
Manter a plataforma 
Smart Energy com 

manutenções 
preventivas e 

calibrações das 
tecnologias 

disponíveis- estação 
solarimétrica e painéis 

fotovoltaicos e 
microturbina eólica. 

Apoio dos 
mantenedores do 

Projeto Smart 
Energy Paraná 

Aquisição dos pacotes 
publicitários no portal e 

nas revistas Smart 
Energy, compra de 

espaço na exposição 
na conferência e 

eventos. 

Fornecer mão de 
obra para projetos 

básicos e 
executivos de 

apoio ao Smart 
Energy.  

Executar ações 
do comitê técnico 

científico na 
preparação de 

congressos 
direcionados para 

os diversos 
setores do Smart 

Energy. 
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Quadro 20 – Matriz das diretrizes e continuidade do Projeto Smart Energy Paraná. 
(conclusão) 

Governança 

Principais atores da governança do Projeto Smart Energy 

Presidente Secretaria executiva 
Comitê gestor Comitê 

técnico Governo Setor empresarial Academia 

Ações de 
continuidade 
definidas pelo 

comitê (diretrizes) 

 Promover a 
reestruturação da 

Governança Smart 
Energy. 

Desenvolver um 
cadastro estadual dos 

principais atores de 
cada área temática. 
Criar agenda comum 

entre os diversos 
atores incentivando a 
participação individual 

e coletiva. 

Participação dos 
membros 

integrantes do 
comitê gestor com 
divulgação de suas 
ações em mídias 
sociais e espaço 
publicitário nas 

revistas, 
conferências, 

anuário, portal e 
mídias eletrônicas. 

Mantenedores são 
todas aquelas 

empresas integrantes 
da indústria, comércio, 
serviços e consultoria 

que aderirem ao 
programa de 

Mantenedores do PSE 
PARANÁ. 

Promover produtos, 
serviços, projetos e 

tecnologias dos 

mantenedores. 

Promover a 
realização de 
congressos 

técnicos 
científicos com o 

tema Smart 
Energy. 

Selecionar artigos 
técnicos 

científicos. 
Promover 

workshops e 
fóruns de 
discussão 

 

Prazo de execução Curto Médio Longo Médio Curto Curto 

Fonte: elaboração própria. 

 

Após análise das diretrizes de continuidade foi estabelecido as reestruturações necessárias, conforme se apresenta no 

Quadro 21.  
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Quadro 21 – Propostas de reestruturação para o Projeto Smart Energy Paraná. 

Governança 

Principais atores da governança do Projeto Smart Energy 

Presidente 
Secretaria 
executiva 

Comitê gestor 
Comitê técnico 

Governo Setor empresarial Academia 

Representantes Secretário da 
SETI 

Diretor Presidente 
TECPAR 

SETI (1); 
SEPL (1);  
APD (1) 

TECPAR (1); 
COPEL (1). 
AMPR (1) 
SEMA (1) 

COMPAGÁS (1) 
SANEPAR (1) 

FOMENTO PR (1) 
FUNDAÇÃO 

ARAUCÁRIA (1) 
IAP (1)  

ITAIPU (1); 
FIEP (1) 

LACTEC (1) 
ABSOLAR (1) 

 ABGD (1) 
IAPÀR (1) 
 BRDE (1) 

ABIOGÁS (1) 
 ABRAPCH (1) 

 ABEEÓLICA (1) 
 IEP (1) 

CREA PR (1) 

UNIOESTE 
UEPG 
UEL 
UEM 

UNICENTRO 
UENP 

UNESPAR 
UFPR 

UTFPR 
UP 

PUCPR 
UNICESUMAR 

Pesquisadores de 
renomado 

conhecimento técnico. 

Ações de 
continuidade 
definidas pelo 

comitê 
(diretrizes) 

  Elaboração do planejamento estratégico e plano de negócios 
com metas definidas. 

Elaborar o regimento interno estabelecendo o mecanismo de 
funcionamento com controle e auditoria interna. 

Estabelecer um plano na divulgação e transparência de 
informações 

Criar grupos de 
trabalhos específicos 
para tratar dos temas 
projetos de eficiência 

energética e estudos de 
viabilidade técnica 

econômica assim como 
os mecanismos de 

incentivo econômico 

Prazos de 
execução  

Curto Médio Curto Curto 

Fonte: Elaboração própria



83 
 

4.7 DESAFIOS DO PROJETO SMART ENERGY PARANÁ EM RELAÇÃO AO 

PROGRAMA PARANAENSE EM ENERGIAS RENOVÁVEIS 

 

Estrutura da governança 

 

 Verificou-se que quanto à estrutura da governança as três instituições 

que foram referenciadas no Quadro 15 possuem em suas estruturas membros 

representantes de várias organizações e diferentes responsabilidades quanto 

à tomada de decisões. Possuindo em suas estruturas assembleia, conselho e 

secretária. Verifica-se que esta estrutura é fundamental para uma instituição 

gerir de forma multilateral, envolvendo vários atores e com uma estrutura com 

os mecanismos de governança as duas estruturas que tratam do tema em 

energias renováveis tanto o Smart Energy quanto o programa paranaense em 

energias renováveis não possuem estes arranjos como assembleia e 

conselho, instâncias maiores nas tomadas de decisões. Ainda em relação ao 

PPER, nota-se uma maior desestruturação, pois é composto somente por 

uma coordenação geral que possui o papel de secretária executiva, mas não 

possui uma governança no qual envolve diversos atores como verificado nas 

instituições referenciadas nesta pesquisa.  

Sugere-se a implantação de uma instância máxima para ambas as 

instituições neste caso um conselho para as tomadas de decisões, que seja 

aprovada pela coordenação geral no PPER e pelo presidente no PSE, além 

da participação dos grupos de trabalhos e dos comitês. 

 

Composição da governança 

 

Esta divisão é apresentada em membros decisores, membros 

consultivos e secretária como apoio operacional. A três instituições REN 21, 

REEEP e IRENA possuem secretária. Já no PSE o comitê gestor é o decisor 

e é composto por diferentes atores muito próximo do arranjo apresentado pelo 

REN 21, que possui atores da indústria, academia, governo, além das ONGS 

e organizações internacionais, membros gerais. Já em relação ao PPER não 

apresenta uma secretária como apoio operacional e também não possui 

membros consultivos. Em relação ao PSE, o comitê cientifico é responsável 
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pelo apoio consultivo mesmo voltado para pesquisa e desenvolvimento, 

poderia apoiar de forma técnica e cientifica o PPER. Verifica-se que a 

secretária tem um papel fundamental de apoio técnico, administrativo, 

financeiro e de planejamento. 

 

Instrumento de gestão 

 

Nas três instituições o instrumento utilizado é o estatuto que ditas todas 

as regras e normas tanto para a assembleia quanto para o conselho e 

também para a secretaria. Nesta pesquisa não foi verificado para o PSE e 

para o PPER nenhum instrumento de gestão que trata as questões de ordem 

do planejamento, aprovação dos recursos financeiros, plano de trabalho, 

diretrizes e relatórios anuais. No PSE verificou-se que o comitê gestor tem a 

responsabilidade da elaboração do regimento interno e a aprovação junto ao 

presidente e a secretária executiva.  

Diante deste cenário, a pesquisa propõe a elaboração de um 

instrumento de gestão seja ele o estatuto ou regimento interno que estabeleça 

as regras para composição dos membros, as responsabilidades de cada 

membro, direito aos votos, funcionamento dos comitês e grupos de trabalhos, 

elaboração e aplicação dos recursos, taxas de adesão, planejamento 

estratégico e prazo dos mandatos.  

Além das reuniões ordinárias e extraordinárias, os mecanismos de 

transparências e de prestação de contas também devem fazer parte do 

instrumento de gestão.  

 

Funcionamento dos comitês 

 

Com relação ao funcionamento dos comitês do Projeto Smart Energy 

Paraná e do programa Paranaense de energias renováveis encontra-se 

diferença de atuação e de atores representantes com papéis diferenciados. O 

modelo de governança para o Projeto Smart Energy Paraná utiliza um 

mecanismo com quinze (15) atores da academia, setor empresarial e 

academia com viés em pesquisa e desenvolvimento e inovação. O Programa 

Paranaense em Energias Renováveis foca, por sua vez, na produção e 
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consumo em energias renováveis em seis (6) comitês técnicos com seus doze 

(12) representantes titulares e suplentes nomeados através de resolução da 

coordenação geral.  

Entende-se nesta pesquisa e com fundamentação teórica que não é o 

quantitativo de atores participantes, mas sim uma proposição organizada e 

estruturada para uma governança que estabeleças as regras e normas 

definidas para uma atuação integrada e articulada das instituições. As três 

instituições referenciadas (REN 21, REEEP e IRENA) possuem em seus 

comitês os representantes e as regras estabelecidas em seus estatutos com 

prazo de duração dos mandatos definido. Também estabelece o que cada 

comitê deve elaborar, como: Plano de trabalho, orçamentos financeiros e as 

auditorias financeiras e planejamento estratégico.   

No caso dos comitês do programa Paranaense de energias renováveis 

é parte integrante do programa, pois seu funcionamento foi instituído por meio 

de uma Resolução da Secretaria de Planejamento que cria os Grupos de 

Trabalhos com seus representantes titulares e suplentes nomeados de cada 

ator governamental. Isso permite uma maior agilidade, celeridade nas 

tomadas de decisões, pois para os cinco grupos de trabalhos SEAB, SEFA 

SETI, COPEL, IAP, além do BRDE, tem suas responsabilidades definidas, 

podendo chamar outros integrantes caso seja necessário. e as ações 

estratégicas estabelecidas no Decreto nº 11671 são as seguintes: 

 Licenciamento ambiental. 

 Infraestrutura viária. 

 Transmissão e distribuição de energia. 

 Contratos de compra de energia. 

 Subsídios econômicos e financeiros. 

 Já o Projeto Smart Energy Paraná considera que os desafios de 

articulação com os 15 representantes tripartite ocorrem, apesar de contar com 

a tríplice hélice, empresa, academia e governo, não possui uma mobilidade 

em especial no funcionamento da governança para a concretização dos 

objetivos estipulados em decreto e qualquer alteração de um de seus 

membros deve acontecer de forma simultânea, seja entrada ou saída, para 

manter o mesmo número alinhado aos três componentes principais.  
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Como orientação o projeto deve estar dentro de um programa para que 

tenha continuidade de maneira estratégica o programa Paranaense é uma 

alternativa, e nesta análise documental, o Projeto Smart Energy Paraná está 

alocado, atualmente, no Programa Paraná Inovador, que tem como objetivo 

apoiar o desenvolvimento tecnológico cientifico e de inovação, na aquisição 

de equipamentos e suporte na forma de fomento para suas atividades que 

englobe todas estas características.  

 

Liderança 

 

Liderança é um fator essencial para que os processos de convocação 

das reuniões, os atos administrativos e a gestão da governança funcionem de 

modo continuo e perene. Identificou-se que nas três instituições da pesquisa 

documental possuem um modelo de liderança bem definida e instituída em 

seus estatutos, de forma multilateral, intergovernamental que envolve vários 

atores no processo de liderança. Para as instituições tanto no PSE e no 

PPER as lideranças são unilaterais, no qual o governo é o líder no processo 

de condução das políticas públicas. 

Recentemente o Programa Paranaense de Energias Renováveis 

passou a ser coordenado pelo Instituto de Tecnologia do Paraná (Decreto 

10202 de 22 de Junho de 2018), com o objetivo de estabelecer as políticas 

públicas em através das diversas fontes em energias renováveis. Esta 

determinação permite que o Tecpar crie os grupos de trabalhos com a 

participação dos representantes das seguintes instituições de governo: 

Secretarias da Agricultura e do Abastecimento – SEAB, da Fazenda – SEFA, 

da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI, do Instituto Ambiental do 

Paraná – IAP e da Companhia Paranaense de Energia – COPEL. 

Enquanto coordenador Programa Paranaense de Energias Renováveis 

o Tecpar assume o compromisso de articular-se com o grupo de trabalho do 

Biogás para regulamentar o marco legal do Biogás, conforme previsto na Lei 

19500 de 21 de maio de 2018. Esta meta já foi cumprida e a minuta de 

regulamentação do Biogás submetida à apreciação da Casa Civil do Estado 

do Paraná. 
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A integração entre PSE e PPER será um grande desafio pincipalmente 

quando observarmos que o modelo de gestão da governança do Projeto 

Smart Energy Paraná é mais multisetorial com a participação de vários atores, 

enquanto que o PPER é unilateral somente com a participação de 

representantes do governo.  

Diante desta análise sugere-se uma governança multilateral onde os 

atores que compõe a governança do Projeto Smart Energy Paraná, se 

ajustem com base na REN 21(2017) com uma composição de vários 

stakeholders, incluindo associações representativas de indústrias nesta 

governança. Sempre observando que os padrões de responsabilidades na 

legitimidade destas instituições devem ser observados.  

Verifica-se que o papel de cada ator e suas responsabilidades tem uma 

função importante na condução e execução das ações estratégicas para 

concretizar os objetivos do Decreto do Projeto Smart Energy Paraná. Por 

essa análise, percebeu-se que ambas as políticas públicas não tiveram um 

avanço significativo, desde a instituição do Projeto Smart Energy Paraná em 

2013, seguido do Programa Paranaense de Energias Renováveis, em 2014 e 

atualizado em 2018. 

Alguns desafios entre as políticas públicas foram analisados como o 

envolvimento dos principais atores, o estabelecimento de diretrizes, falta de 

planejamento com metas definidas para atender os objetivos e novamente a 

falta de gestão para o cumprimento das ações estratégicas. 

Se no projeto tem-se a tríplice hélice, isso não ocorre com o Programa, 

no qual é formado somente por atores do governo isto torna as tomadas de 

decisões de forma unilateral sem a participação e contribuição de outros 

setores da economia do Estado e fica evidente que é fundamental ter esta 

participação de vários atores como verificado nas três instituições 

referenciadas. 

 Os principais atores como a SETI e a COPEL, permanecem os 

mesmos, e a SETI tem como liderança frente ao Projeto Smart Energy 

Paraná, poderá levar as ações já executadas para dentro deste programa, 

com uma única coordenação, evitando os esforços repetidos. 

 

Recursos 
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 Observa-se que os recursos recebidos pelas três instituições estão 

bem definidos em estatutos, e a contribuição dos membros representativos é 

uma importante fonte de receita para gestão financeira, além de fundos de 

participação doações e outros recursos. Importante ressaltar que todas as 

três instituições (REN 21, REEEP e IRENA) têm a apresentação da prestação 

de contas em seus relatórios anuais auditados, conforme verificado na análise 

documental.  

Para a execução do Projeto Smart Energy Paraná, o Instituto de 

Tecnologia do Paraná é uma empresa pública vinculada a SETI na qual tem 

em sua estrutura a Unidade Gestora do Fundo Paraná que durante o período 

de 2014 a 2017, apoiou o Projeto com recursos financeiros, como parte do 

Programa Paraná Inovador, que é o programa de ciência e tecnologia do 

Estado do Paraná. 

O Programa Paranaense em Energias Renováveis não evidenciou 

nenhuma forma de aporte de recursos para gestão do programa. Neste 

sentido, é preciso viabilizar ações estratégicas de execução especialmente no 

aspecto das conduções de coordenação administrativa e técnico operacional. 

 

 Com base na análise da estrutura de organismos internacionais, o 

Quadro 22 propõe um alinhamento do Projeto Smart Energy Paraná com o 

Programa Paranaense em Energias Renováveis.  
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Quadro 22 – Alinhamento do Projeto Smart Energy Paraná com o Programa Paranaense em Energias Renováveis. 
(continua) 

Dados 
Analisados 

Instituições referenciadas  

REN 21 REEEP IRENA PSE PPER  

Estrutura de 
Governança 

Assembleia geral; Comitê 
Diretivo; o Gabinete; o 

Secretariado e o Secretário 
Executivo. 

Assembleia; Conselho de 
Administração; 
Secretariado 
Internacional. 

Assembleia - conselho e 
o secretariado. 

Presidente, secretária 
executiva comitê gestor e 

comitê técnico. 

Coordenação geral - 
grupos de trabalhos e 

comitês técnicos. 

 

Composição dos 
principais 
membros 
decisores. 

Gabinete - o presidente; os 7 
vice-presidentes; o Secretário 

Executivo. 

Conselho - 1 presidente, 1 
vice-presidente - 1 

secretária - 1 relator - 1 
tesoureiro e 6 membros 

executivos. 

Assembleia com 156 
membros representantes 

das Nações Unidas 

Comitê gestor - 1 presidente, 
1 secretária executiva e 15 
membros entre eles -  5 da 

academia, 5 da indústria e 5 
do governo. 

Coordenação geral - 
6 titulares e 6 

suplentes para 
coordenar os 6 

grupos de trabalhos. 

 

Composição dos 
membros 

consultivos 

Comitê diretivo -1 Presidente 
- Governos e agências 

governamentais – 9 
Organizações 

Intergovernamentais – 11 
Organizações não 

governamentais – 9 
Associações da indústrias -10 

Instituições Acadêmicas e 
Científicas – 5 

Membros em geral - 5 

Comitê consultivo - 1 
presidente e 9 membros 

executivos 

Conselho com 21 
membros 

O Comitê Científico - 5 
membros da academia. 

Não mencionado.  

Instrumento de 
gestão 

Estatuto Estatuto Estatuto O Regimento interno deverá 
ser elaborado pelo comitê 

gestor. 

Não mencionado  
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Quadro 22 – Alinhamento do Projeto Smart Energy Paraná com o Programa Paranaense em Energias Renováveis. 
(conclusão) 

Dados Analisados Instituições referenciadas 

REN 21 REEEP IRENA PSE PPER 

Membros da 
Secretaria - apoio 

operacional 

1 secretária executiva e 12 
membros operacionais 

1 diretor geral 1 diretor de 
operações e diretor adjunto 
1 gerente regional no Sul da 

África e 19 membros 
operacionais 

1 diretor geral, 1 diretor de 
gerenciamento 

estratégico, 1 diretor de 
inovação e centro de 

tecnologia, 1 diretor de 
administração, 1 vice 

diretor geral, 1 diretor de 
planejamento, 1 diretor de 
finanças mais 15 membros 

executivos. 

1 secretária executiva Não mencionado. 

Demais membros 
com 

representatividade 

Assembleia formada por 
todos os membros: 

Associações industriais -  
16. Organizações 

internacionais-12. ONGs - 
15. Membros gerais - 5. 

Governos nacionais - 10 e 
Ciência/Academia -6. 

Comitê consultivo - 1 
presidente e 9 membros 

executivos 

Assembleia com 156 
membros representantes 

das Nações Unidas 

Comitê científico - 5 
representantes da 

academia, pesquisadores 
de renomado 

conhecimento técnico 
acionado pelo comitê 

gestor. 

2 membros para 
proporem linhas 
específicas de 
financiamento. 

Liderança Multistakeholders com 64 
membros e governos. 

Sociedade internacional e 
multilateral, com 37 

membros. 

Organização 
intergovernamental com 

21 membros de Governos 
de países desenvolvidos e 

em desenvolvimento. 

Governo do Estado do 
Paraná através da 

Secretaria de Estado da 
Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior 

Governo do Estado 
do Paraná através da 

Secretaria de 
Planejamento 

Recursos Fundos para fins 
específicos - Taxa anual de 
associado valor definido em 

estatuto. 

Doações do setor privado - 
Fundações- organizações 
internacionais - Fundo de 

desenvolvimento. 

Contribuições de seus 
membros; contribuições 

voluntárias e outras 
fontes. 

Recursos através do 
Programa Paraná 

Inovador pela Unidade 
Gestora do Fundo. 

Não mencionado. 

Prazo do mandato 3 anos - Comitê diretivo - 2 
anos para o Gabinete. 

4 anos - conselho. 2 anos- conselho - 4 anos 
para secretaria 

Não mencionado Não mencionado. 

FONTE: Elaboração própria
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No Quadro 22, elaborado a partir do alinhamento de ambas as políticas públicas e 

com referências de instituições internacionais, consta-se que o mais relevante é a falta de 

um instrumento de gestão para os ambos os modelos, seja de políticas públicas tanto 

quanto o programa em energias renováveis, pois tal documento, permite que as 

responsabilidades sejam determinadas como mandato dos gestores para lideram suas 

organizações.  

Outro aspecto importante é a estrutura da governança acompanhada pelos 

conselhos e ou Assembleias em todas as organizações internacionais e que nas políticas 

paranaenses em energias renováveis se mostram ausentes, esta estrutura permite a 

votação e nomeação e exoneração de seus membros decisores promovendo o comando 

e controle eficiente de suas ações a nível de planejamento. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O Estado do Paraná ocupa um cenário de destaque quando se analisa a facilidade 

de integração entre atores importantes na construção de políticas públicas. Esta pesquisa 

tratou de temas como gestão em energias renováveis, geração distribuída em energias 

inteligentes, questões de regulamentação, como coordenar demais políticas públicas de 

forma integrada, responsável e que atenda aos requisitos de eficiência energética. O 

Projeto Smart Energy Paraná tem como atribuição articular com as demais instituições e 

contribui para coordenação e integração desses atores. Sabe-se que articular de maneira 

rápida e pratica as vezes é um trabalho que deve ter por parte da liderança estratégica 

um esforço para coordenar e avançar nas discussões para atender as ações estratégicas 

estabelecidas no decreto.  

Essa pesquisa mostra que os resultados apresentados em algumas ações 

estratégicas se apresentam de forma articulada com o crescimento pretendido e com o 

atingimento do que foi proposto desde sua implementação em 2013, porém também se 

encontra alguns desafios. 

Verificou-se também que é essencial um planejamento, pois com ele será possível 

de atingir a políticas públicas, estabelecer as diretrizes de maneira articulada e com 

responsabilidades definidas para cada ator. Importante destacar que foram apresentados 

indicadores tanto para as ações estratégicas quanto para os objetivos do Projeto Smart 

Energy Paraná, cabe agora deixar de forma transparente e acessível para os agentes 



92 
 

púbicos e privados, o gerenciamento dos indiciadores da governança do Smart Energy 

Paraná. 

Outro aspecto importante é a ferramenta eletrônica o portal do Projeto Smart 

Energy Paraná, por considerá-lo um mecanismo de integração que permite ao usuário 

acesso aos conteúdos, da secretária executiva, dos comitês, das edições eletrônicas da 

revista Smart Energy, ao mapa de Energias Inteligentes, as matérias atualizadas e com o 

arcabouço legal relacionado com o tema de energias renováveis. Além de permitir que os 

fornecedores de tecnologias, prestadores de serviços por setores das áreas temáticas 

possa apresentar e divulgar informações referentes aos seus produtos e serviços 

conectando com público interessado na compra ou troca de informações, formando uma 

rede entre demanda e oferta com diferentes atores. Essa ferramenta dá transparência às 

atividades desenvolvidas no âmbito do projeto. 

A pesquisa proporcionou verificar o que o Projeto Smart Energy Paraná entregou 

ao longo dos seus quatro (4) anos, e os resultados são expressivos no que compete as 

quatro ações estratégicas, destaque pela participação efetiva e crescente na participação 

do público nas edições das conferências e congressos. Também sabe se que é 

necessário que seja ampliado o horizonte de discussões em níveis de workshops, fóruns 

e outros eventos de forma regionalizada para valorizar as características locais, criando 

outros habitats de inovação em energias renováveis.  

Com relação à continuidade do Projeto Smart Energy Paraná, foi possível analisar 

a estrutura da governança e sugerir algumas soluções fundamentadas sob o aspecto 

científico. A matriz de diretrizes e continuidade possibilitou encontrar os desafios de 

ordem estruturais em curto, médio e longo prazo. E para que isto ocorra é essencial criar 

os padrões de responsabilidades e titularidade dos membros que representam suas 

organizações com papéis claros na participação da governança do Projeto Smart Energy 

Paraná. 

A análise do alinhamento do Projeto Smart Energy Paraná com o Programa 

Paranaense em Energias Renováveis permitiu concluir que, é necessário que se 

estabeleça uma reestruturação do programa, fato evidenciado e exemplificado por três 

instituições globais, orientando sobre a necessidade de implantação de vários 

mecanismos para o funcionamento adequado das lideranças em energias renováveis no 

Estado do Paraná. Pois sem uma estrutura que seja multilateral, dificilmente se consegue 

atingir um planejamento e formulação de políticas públicas de forma democrática como se 

observou nas estruturas de governança que serviram de referência. 
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Quanto aos eventos congressos, conferências, workshops ou fóruns de discussão, 

teve-se um crescente aumento na participação do público. Esses dados requerem uma 

análise detalhada, quanto ao tipo de público, satisfação do público quanto aos temas 

abordados e ao modelo adotado. Esta análise mais depurada dos eventos permite aplicar 

um planejamento mais adequado. Outro aspecto importante é gerar documentos 

decorrentes dos eventos, desde manuais técnicos, relatórios, anuários que tenha sido 

construído no próprio evento. 

Com relação aos documentos, a disseminação da pesquisa acadêmica é essencial 

para aproximar os setores industriais do meio científico e o melhor ambiente são as 

conferencias, congressos e fóruns de discussões. Esse objetivo foi atingido e teve sua 

maior relevância para o segmento de energia fotovoltaica com grande participação 

público, trabalhos técnico-científicos e projetos. Caberia realizar uma análise desses 

artigos e projetos de modo regional e também o potencial para efetiva-los em patentes ou 

torna-los em projetos de incubação. 

Para o empreendedorismo inovador têm-se alguns dados que asseguram o avanço 

do projeto, quando se verifica os projetos que podem ser incubados por meio do processo 

de editais específicos para fomentar o empreendedorismo inovador e beneficiar os 

projetos de eficiência energética, o proposito foi atingido. Sabe-se que outras etapas 

precisam ser cumpridas, principalmente, verificar o resultado da efetividade quanto ao 

ciclo de vida desses projetos ou empresas para analises de viabilidade técnica e 

econômica além do plano de negócios, instrumentos condicionantes para o processo de 

incubação. 

E muitas vezes o professor, pesquisador, profissional liberal ou proprietário 

intelectual necessitam conhecimento de como tornar um projeto de pesquisa cientifica em 

um modelo de negócios para ser aplicado e virar um produto e ou serviço. Nesse quesito 

destaca-se que cursos nestes temas se faz necessário. Nesse caso, o curso de 

propriedade industrial do conhecimento contou com a participação do mais variado 

público, com grande participação das universidades, que tem o papel de apoiar esse 

processo de desenvolvimento. 

 Com relação ao apoio a formação de mão de obra capacitada poucos dados foram 

compartilhados pelos parceiros que realizam vários cursos de formação. No entanto, o 

Projeto Smart Energy Paraná, muitas vezes necessita de instrutores com amplo 

conhecimento e disponibilidade para formatar e dedicar de forma voluntaria para o projeto 

de capacitação.  Nesse aspecto o comitê técnico tem o papel de construir um modelo de 
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capacitação descentralizada que propicie a formação de técnicos que envolva todas as 

atividades relacionadas, biogás, biomassa, eólica, PCH, fotovoltaica, smart grids entre 

outras. 

O portal Smart Energy Paraná tem como finalidade atuar como um mecanismo de 

organização de informações quanto a energias inteligentes não somente no Estado do 

Paraná, mas em nível nacional, e o reflexo foi alcançar um índice elevado de empresas 

cadastradas. O portal serve ainda, como um meio de marketing digital para as empresas 

que oferecem serviços e produtos para demandas em projetos e ou soluções necessárias 

para execução. Fazer a conexão entre demandas e ofertas, além dos eventos, cursos, 

regulamentos e aspectos legais, como disseminação das fontes por energias renováveis. 

Este é o objetivo do portal Smart Energy Paraná e um dos desafios deste projeto. 

 A proposta de apresentar um estudo referente ao legado do Projeto Smart Energy 

Paraná foi cumprida, e com a análise de informações pode-se evidenciar que durante os 

quatro anos de duração das iniciativas houve muitos avanços em alguns dos quatro eixos 

das ações estratégicas. Porém, verificaram-se os resultados para os objetivos em 

especial para o primeiro item que é de ―promover a adequação da rede de energia elétrica 

convencional em rede inteligente‖, não se obteve um resultado concreto. Somente ficou 

no quesito de projeto piloto, lançado em 2014 que atendeu 10 mil usuários que 

corresponde em torno de 0,09% da população do Estado do Paraná. Recentemente 

atualizado para 14.600 usuários com sistemas de medidores inteligentes. 

Com um referencial teórico bem consistente pode se concluir que os aspectos de 

subsídios econômicos quando sustentado e promovido pelo governo, como mencionado 

por Okiylio 2016, tem uma tendência no crescimento do desenvolvimento de 

microgeração distribuída, nesse caso em energia por painéis fotovoltaicos. Esse caso, 

entre outros de sucesso, como é o caso do Canadá, o subsídio econômico movimenta 

toda uma cadeia de fornecedores, prestadores de serviços, fabricantes de equipamentos. 

Isso fica mais evidente quando verifica o cadastro das empresas no portal do Smart 

Energy Paraná, o qual tem a finalidade de criar a oferta e demanda no setor de energias 

por fontes renováveis seja por biomassa, eólica, fotovoltaica, PCH, resíduos, biogás. 

Acrescentando-se a matriz elaborada e com uma visão crítica, identificaram-se os 

desafios estruturais de gestão do Projeto Smart Energy Paraná, as responsabilidades de 

cada autor em especial para os representantes do governo no qual se vislumbra o 

potencial de longo prazo para a continuidade do projeto. É necessário regulamentar o 

funcionamento da governança para que o comitê gerencie os conflitos entre os atores e 
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implante as diretrizes necessárias. Para a continuidade das ações estratégicas foram 

definidas as seguintes diretrizes: 

 

 Reestruturação de uma nova governança com os padrões de responsabilidades e 

titularidade de seus representantes além do processo de legitimidade das 

instituições; 

 Manutenção e ampliação da plataforma do Projeto Smart Energy Paraná como 

vitrine das tecnologias em geração distribuída; 

 Manutenção do modelo de divulgação das informações pelas mídias sociais; 

 Manutenção da publicação das edições da revista Smart Energy Paraná; 

 Ampliação do cadastro georeferenciado das empresas no portal Smart Energy 

Paraná; 

 Publicação de anuário com informações sobre a geração distribuída do Smart 

Energy Paraná; 

 Realização de congressos técnicos científicos e exposição com o tema Smart 

Energy; 

 Sensibilização dos atores estratégicos a participar do Projeto Smart Energy Paraná 

com recursos financeiros; 

 Divulgação e sensibilização junto aos mantenedores do Projeto Smart Energy 

Paraná, mantenedores estes que são todas as empresas integrantes da indústria, 

comércio, serviços e consultoria que aderirem ao projeto. 

 Construção de duas casas sustentáveis envolvendo parceiros: Tecpar, COHAPAR 

e SETI. 

Dessa forma, para superar os desafios do Projeto Smart Energy Paraná, é 

importante a adesão ao Programa Paranaense em Energias Renováveis, também 

reestruturados como um complemento das ações que estão sendo construídas. Um 

avanço significativo foi a adesão do Estado do Paraná ao CONFAZ Nº16 que trata dos 

benefícios para incentivar o aproveitamento de energia elétrica produzida por 

microgeradores e minigeradores de energia distribuída.  

Este é um marco que posiciona o Estado do Paraná como um dos principais 

espaços para o investimento em geração distribuída e o Projeto Smart Energy se torna 

um dos principais mecanismos de liderança com relação ao tema energia renovável 

inteligente em micro e minigeração distribuída. Entretanto, é necessário que as diretrizes 
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e ações do projeto estejam integradas com as demais políticas públicas do Estado do 

Paraná, implantado o planejamento estratégico com metas de curto prazo. 

O principal legado deixado por este estudo é o apoio às novas ações e diretrizes 

para as próximas gestões de novos governos na continuidade do Projeto Smart Energy 

Paraná.  

A contribuição de forma positiva é a pesquisa documental do arranjo das 

instituições internacionais que possibilitou desenvolver um quadro referencial com os 

principais dados e servir de comparação com as políticas públicas paranaenses em 

energia renovável e fundamenta a necessidade da construção de um instrumento de 

gestão além da governança a definição de um conselho e ou assembleia a ser constituído 

dentro das políticas públicas existentes. 

Vale ressaltar que a elaboração do quadro de alinhamento teve como propósito 

uma pesquisa profunda na estrutura de cada instituição organizacional e pode servir como 

orientação para os gestores tanto do Programa quanto do Projeto em energia renovável 

um subsídio para a adequação e reestruturação de ambas as políticas e construir 

mecanismos de cooperação com estas instituições para uma orientação e sinergia entre 

países, estados e multistakeholder.  

A integração do Projeto ao Programa foi um dos grandes legados deixado pelo 

governo do Estado do Paraná com a instituição do Decreto Nº 11538/ 2018 que ―Trata 

sobre a criação do Projeto Smart Energy Paraná‖ na qual potencializará a tomada de 

decisão, em virtude de a participação de outras instituições do governo já fazerem parte 

do grupo de trabalho do Programa.  

Além de tornar um marco este Decreto, o Programa em conjunto com o projeto 

permite que uma uniformidade de esforços conjunto para um único propósito que é tornar 

um Estado do Paraná referência em inovação para fomentar e ampliar a matriz energética 

por fontes renováveis com planejamento e articulado com as instituições que fazem parte 

do arranjo institucional discuto e referenciado nesta pesquisa. 

 

 

SUGESTÃO DE FUTUROS TRABALHOS PARA CONTINUIDADE DA PESQUISA. 

 

 Mapear os acordos de cooperação técnica pelos parceiros estratégicos do Projeto 

Smart Energy Paraná: COPEL, SANEPAR, ITAIPU e COMPAGÁS; 

 Propor estudos em quais modelos de transferências de tecnologias é mais 
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adequado em geração distribuída por fontes renováveis para conectar em redes 

inteligentes; 

 Pesquisar e estabelecer o melhor modelo de acordo de cooperação entre os 

parceiros estratégicos que vise fomentar a geração distribuída por fontes 

renováveis de energia; 

 Estudar a expansão dos modelos pilotos já implementados em geração distribuída 

conectados em redes inteligentes em todo o Estado do Paraná; 

 Analisar o ciclo de vida do Projeto Smart Energy Paraná; 

 Estudar a viabilidade de implantar uma agência estadual de energia; 

 Propor a elaboração de um plano estadual de energia renovável aderente ao 

Programa Paranaense de Energia Renovável e ao Projeto Smart Energy Paraná; 

 Propor para a governança Smart Energy Paraná a elaboração de painéis de 

informações que contém sistema inteligente de negócios por fonte de energia 

renovável, como, por exemplo, kWh por energia fotovoltaica. 
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ANEXO 1 

 
Decreto Nº 8842 DE 04/09/2013 

 
Decreto Nº 8842 DE 04/09/2013 

Publicado no DOE - PR em 4 set 2013 

Dispõe sobre a criação do Projeto Smart Energy Paraná e dá outras providências. 

 

O Governador do Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, inciso V, da Constituição 

Estadual, tendo em vista o disposto na Lei Estadual nº 17.314/2012, de incentivo à inovação e à pesquisa científica e 

tecnológica em ambiente produtivo no Estado do Paraná e ainda, 

Considerando a necessidade do Estado do Paraná de concentrar esforços conducentes à organização e centralização 

de ações de curto, médio e longo prazo no setor emergente de geração distribuída por fontes renováveis e sua 

conexão a redes inteligentes; 

Considerando a necessidade de se fomentar instrumentos que possibilitem as Instituições Públicas, Instituições de 

Ciência, Tecnologia e Inovação (ICT) e Instituições Empresariais a adotarem uma estratégia paranaense comum de 

alinhamento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), empreendedorismo, produção industrial, 

comercialização, uso e disseminação de novas tecnologias; 

Considerando a urgência de formulação de políticas públicas que cooperem para reformular e complementar a matriz 

energética paranaense; a importância da criação de competências locais; os benefícios imediatos e futuros para a 

sociedade e a necessidade de formação de um núcleo indutor e promotor voltado para atender estas demandas, 

Decreta: 

Art. 1º Fica criado o Projeto Smart Energy Paraná (PSE Paraná), vinculado ao Programa Paraná Inovador da Secretaria 

de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), visando consolidar a competência do Estado do Paraná em 

geração distribuída (GD), por fontes de energias renováveis conectadas a redes inteligentes. 

Parágrafo único. Serão estabelecidas estratégias e incentivos para a diversificação de matrizes energéticas. 

Art. 2  O Projeto Smart Energy Paraná tem por objetivo: 

a) Promover a adequação da rede de energia elétrica convencional em rede inteligente; 

b) Promover a disseminação da geração distribuída por fontes de energias renováveis; 

c) Incentivar modelos de aplicação para a eficiência energética; 

d) Desenvolver competências locais neste tema; 

e) Sensibilizar e educar a sociedade na utilização dessas novas tecnologias; 
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f) Implementar plataforma de certificação e exposição de tecnologias no Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR); 

g) Estabelecer habitats de Inovação e Experimentação no Estado. 

Art. 3º Compõe a governança do Projeto Smart Energy Paraná: 

I - Comitê Gestor; 

II - Comitê Científico; 

III - Secretaria Executiva. 

§ 1º Os Comitês atuarão integrados, sendo o Comitê Gestor instância colegiada responsável pela definição de 

políticas, diretrizes, monitoramento e avaliação do PSE Paraná. 

§ 2º O Comitê Gestor será composto por 15 (quinze) representantes entre Governo, Setor Empresarial e Academia, 

sendo: 

I - Governo 

a) 1 (um) da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI); 

b) 1 (um) da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL); 

c) 1 (um) da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Assuntos do Mercosul (SEIM); 

d) 1 (um) do Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR); 

e) 1 (um) da Companhia Paranaense de Energia (COPEL). 

II - Setor Empresarial; 

a) 1 (um) da Itaipu Binacional (ITAIPU); 

b) 1 (um) da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP); 

c) 1 (um) do Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (LACTEC); 

d) 1 (um) da Companhia Paranaense de Gás (COMPAGÁS); 

e) 1 (um) de empresas sediadas no Estado do Paraná das áreas de desenvolvimento em redes inteligentes ou geração 

distribuída por fontes renováveis por indicação do Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 

III - Academia: 

a) 2 (dois) das universidades estaduais por indicação do Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 

b) 1 (um) da Universidade Federal do Paraná (UFPR); 

c) 1 (um) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR); 
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d) 1 (um) da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC/PR) 

§ 3º O Comitê Gestor elaborará normas regulamentando o funcionamento do PSE Paraná, bem como o seu regimento 

interno. 

§ 4º O Comitê Gestor será presidido pelo titular da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 

§ 5º O Comitê Científico será composto por pesquisadores de renomado conhecimento técnico e terá a função de 

analisar, orientar e propor diretrizes para o PSE Paraná, atuando a partir do acionamento do Comitê Gestor. 

Art. 4º A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, por intermédio do Comitê Gestor, 

estabelecerá a articulação e a interação entre as diversas Secretarias, Setor Empresarial e Academia, parceiros do 

Projeto Smart Energy Paraná. 

Parágrafo único. O comitê Gestor contará com uma Secretaria Executiva, sob responsabilidade do Instituto de 

Tecnologia do Paraná (TECPAR). 

Art. 5º A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior expedirá atos administrativos, disposições e 

instrumentos necessários para implantação e funcionamento do PSE Paraná. 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Curitiba, em 04 de setembro de 2013, 192º da Independência e 125º da República. 

 
CARLOS ALBERTO RICHA 
Governador do Estado 
 
CEZAR SILVESTRI 
Secretário de Estado de Governo 
 
JOÃO CARLOS GOMES 
Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
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ANEXO 2 

Decreto 11538 - 05 de Novembro de 2018 

 
 

Decreto 11538 - 05 de Novembro de 2018 

 

Publicado no Diário Oficial nº. 10308 de 5 de Novembro de 2018 

 

Súmula: Trata sobre a criação do Projeto Smart Energy Paraná e revoga o Decreto nº 8842, de 04 de 

setembro de 2013. 

 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, inciso V, da 

Constituição Estadual, tendo em vista o disposto na Lei Estadual nº 17.314/2012, de incentivo à inovação 

e à pesquisa científica e tecnológica em ambiente produtivo no Estado do Paraná, o contido no 
protocolado nº 15.292.706-1, e ainda, 

 

considerando a necessidade do Estado do Paraná em concentrar esforços conducentes à organização e 

centralização de ações de curto, médio e longo prazo no setor emergente de geração distribuída por 
fontes renováveis e sua conexão à redes inteligentes; 

 

considerando a necessidade de fomentar instrumentos que possibilitem às Instituições Públicas, 
Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT) e Instituições Privadas a adotarem uma 

estratégia paranaense comum de alinhamento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), 

empreendedorismo, produção industrial, comercialização, uso e disseminação de novas tecnologias; 

 

considerando que para atrair investimentos ao Estado do Paraná e fomentar o uso de energias renováveis 

é necessário isentar de impostos a energia elétrica fornecida por micro geração, com potência instalada 
≤75kW e mini geração distribuída, com potência instalada >75kW e ≤5MW, conectadas a rede de 

distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras, bem como a cadeia industrial produtiva 

que fornece equipamentos, peças, partes e componentes; 

 

considerando a urgência de formulação de políticas públicas que cooperem para reformular e 

complementar a matriz energética paranaense com energias renováveis; a importância da criação de 

competências locais; os benefícios imediatos e futuros para a sociedade e a necessidade de formação de 
um núcleo indutor e promotor voltado para atender estas demandas; 

 

considerando o Decreto Estadual nº 10.202 de 22 de Junho de 2018, que dá nova redação ao art. 6º e 
seu parágrafo único do Decreto nº 11.671, de 16 de julho de 2014, alterado pelo Decreto nº 8.673, de 

23 de janeiro de 2018, que dispõe sobre o Programa Paranaense de Energias Renováveis e prevê 

medidas de estímulo e incentivo à produção e uso de energia renovável e determina que o Instituto de 
Tecnologia do Paraná - Tecpar, fica encarregado de Coordenar o Programa Paranaense de Energias 

Renováveis, 

javascript:void(0);
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DECRETA: 

Art. 1. Fica criado, no âmbito do Programa Paranaense de Energias Renováveis, o Projeto Smart Energy 

Paraná - PSE Paraná, vinculado à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SETI, 
visando consolidar a competência do Estado do Paraná em geração distribuída - GD, por fontes de 

energias renováveis conectada a redes inteligentes. 

Parágrafo único. Para a consecução dos objetivos dispostos no caput, serão estabelecidas estratégias e 
incentivos para a diversificação de matrizes energéticas. 

Art. 2.ºO Projeto Smart Energy Paraná tem seu foco no uso de geração de energia elétrica distribuída no 

Paraná, tendo como objetivos principais: 

I - promover a adequação da rede de energia elétrica convencional em rede inteligente; 

II - promover a disseminação da geração distribuída por fontes de energias renováveis, usando, 

principalmente, aquela oriunda de geração eólica, fotovoltaica, PCH, CGH, biomassa, biogás e 

aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos; 

III - incentivar modelos de aplicação para a eficiência energética; 

IV - promover o desenvolvimento de competências locais neste tema; 

V - sensibilizar e educar a sociedade na utilização inteligente dessas novas tecnologias; 

VI - implementar plataforma de certificação e exposição de tecnologias no Instituto de Tecnologia do 

Paraná - TECPAR; 

VII - estabelecer ambientes de Inovação e Experimentação em energias renováveis no Estado. 

Art. 3. Compõe a governança do Projeto Smart Energy Paraná: 

I - Comitê Gestor; 

II - Comitê Científico; 

III - Secretaria Executiva. 

§ 1. Os Comitês atuarão integrados, sendo o Comitê Gestor instância colegiada responsável pela 

definição de políticas, diretrizes, monitoramento e avaliação do PSE Paraná. 

§ 2. O Comitê Gestor será composto por 18 (dezoito) representantes entre Governo, Instituições 

Privadas e Academia, sendo: 

I - Governo: 

a) 1 (um) da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SETI; 

b) 1 (um) da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA; 

c) 1 (um) do Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR; 

d) 1 (um) da Companhia Paranaense de Energia - COPEL; 

e) 1 (um) da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR; 

f) 1 (um) da Companhia Paranaense de Gás - COMPAGÁS; 
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II - Setor Privado: 

a) 1 (um) da Itaipu Binacional - ITAIPU; 

b) 1 (um) da Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP; 

c) 1 (um) do Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento - LACTEC; 

d) 1 (um) da Federação da Agricultura do Estado do Paraná - FAEP; 

e) 1 (um) da Rede Brasileira para o Desenvolvimento da Metrologia, Tecnologia e Qualidade; 

f) 1 (um) de entidade representativa vinculada à geração distribuída por fontes renováveis, por indicação 

do Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 

III - Academia: 

a) 2 (dois) das universidades estaduais por indicação do Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior; 

b) 1 (um) da Universidade Federal do Paraná - UFPR; 

c) 1 (um) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR; 

d) 2 (dois) de universidades privadas ou confessionais por indicação do Secretário de Estado da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior. 

§ 3. O Comitê Gestor elaborará normas regulamentando o funcionamento do PSE Paraná, bem como o 
seu regimento interno. 

§ 4. O Comitê Gestor será presidido pelo titular da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior. 

§ 5. O Comitê Científico será composto por pesquisadores de renomado conhecimento técnico científico e 

terá a função de analisar, orientar e propor diretrizes para o PSE Paraná, atuando a partir do 

acionamento do Comitê Gestor. 

§ 6. O Comitê Gestor poderá criar Comitês Temáticos para tratar assuntos específicos e assessorar a 

tomada de decisões do Comitê Gestor. 

Art. 4. A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, por intermédio do Comitê 
Gestor, estabelecerá a articulação e a interação entre as diversas Secretarias de Estado, Instituições 

Privadas e Academia, parceiros do Projeto Smart Energy Paraná. 

Parágrafo único. O Comitê Gestor contará com uma Secretaria Executiva, sob responsabilidade do 

Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR. 

Art. 5. A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior expedirá atos administrativos, 

disposições e instrumentos necessários para implementação e operacionalização do PSE Paraná. 

Art. 6. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7. Revoga o Decreto nº 8.842, de 04 de setembro de 2013. 

Curitiba, em 05 de novembro de 2018, 197º da Independência e 130º da República. 

 

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=101102&codItemAto=662796
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Maria Aparecida Borghetti  

Governadora do Estado 

Décio Sperandio  

Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
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ANEXO 3 

Decreto Nº 11671 DE 15/07/2014 

 
Decreto Nº 11671 DE 15/07/2014 

Publicado no DOE - PR em 16 jul 2014 

 

Dispõe sobre o Programa Paranaense de Energias Renováveis - Iluminando o Futuro e prevê medidas de incentivo à 

produção e uso de energia renovável. 

 

O Governador do Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 87, incisos V e VI, da Constituição 

Estadual, e tendo em vista o contido no protocolado nº 13.082.634-2, 

Decreta: 

Art. 1º O Programa Paranaense de Energias Renováveis, de que trata este Decreto, tem como objetivo promover e 

incentivar a produção e o consumo de energia oriunda de fontes renováveis, em especial a biomassa, a eólica e a 

solar, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Estado do Paraná, com prioridade para as regiões de 

menor desenvolvimento humano. (Redação do artigo dada pelo Decreto Nº 8673 DE 23/01/2018). 

§ 1º Para fins deste Programa entende-se por Energia Renovável a energia elétrica, térmica, ou contida em 

combustível líquido e/ou gasoso, que tenha por origem o aproveitamento de resíduos orgânicos vegetais da 

agricultura, urbanos, da gastronomia, dos dejetos de animais e de resíduos de abate e do seu aproveitamento, do 

esgotamento sanitário humano, bem como a energia elétrica gerada a partir do aproveitamento da força eólica e da 

energia solar, via placas fotovoltaicas. (Redação do artigo dada pelo Decreto Nº 8673 DE 23/01/2018). 

§ 2º As pessoas jurídicas interessadas em aderir ao programa devem enquadrar-se na situação descrita e preencher o 

respectivo Formulário de Enquadramento ao programa, conforme anexo I. 

Art. 2º Além dos benefícios fiscais já constantes dos itens 21-A e 70 do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 6.080 , de 28 

de setembro de 2012, outros incentivos fiscais ou tratamento tributário diferenciado poderão ser concedidos na 

hipótese de investimentos na implantação de estabelecimento industrial no território paranaense, observadas as 

disposições e os limites previstos no Decreto nº 630 , de 24 de fevereiro de 2011, que trata do Programa Paraná 

Competitivo, em relação aos seguintes setores: 

I - de produção de peças, partes, componentes e ferramentas utilizados na geração de energia renovável; 
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II - de produção de material a ser utilizado como insumo nas obras de construção civil necessárias aos 

empreendimentos de geração de energia renovável; 

III - de produção de mercadoria que integrem a infraestrutura de conexão e de transmissão que se faça necessária aos 

empreendimentos geradores de energia renovável, para sua interligação no Sistema Interligado Nacional. 

Art. 3º A empresa de geração de energia renovável poderá solicitar ao Estado a implantação de infraestrutura de 

linhas de transmissão, por meio de contrato de parceria, de acordo com a legislação vigente e a partir de estudos 

econômicos de impacto financeiro. 

Art. 4º Será dado tratamento prioritário de parte da administração pública direta e indireta do Estado aos 

empreendimentos de geração de energias renováveis, resguardadas suas condições técnicas, operacionais e 

financeiras de atendimento, nos seguintes casos: 

I - nos processos de licenciamento ambiental junto ao Instituto Ambiental do Paraná - IAP; 

II - na orientação técnica do Departamento de Estradas de Rodagem - DER, quanto à construção, melhoria e 

conservação das estradas de acesso aos locais dos empreendimentos; 

III - nas solicitações junto à Companhia Paranaense de Energia - COPEL quanto à transmissão e distribuição de energia, 

voltada à infraestrutura dos canteiros industriais; 

IV - na celebração de contratos de compra de energia por meio da modalidade de geração distribuída. 

Art. 5º Poderão ser oferecidas linhas específicas de financiamento para os empreendimentos de geração, transporte, 

transmissão e consumo de energia renovável, pela FOMENTO PARANÁ e pelo Banco de Desenvolvimento do Extremo 

Sul - BRDE. (Redação do artigo dada pelo Decreto Nº 8673 DE 23/01/2018). 

(Redação do artigo dada pelo Decreto Nº 10202 DE 22/06/2018): 

Art. 6º O Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR, fica encarregado de Coordenar o Programa, objeto deste 

Decreto, ficando autorizado a criar Grupo de Trabalho com a participação de representantes a serem indicados pelas 

Secretarias da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, da Fazenda - SEFA, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - 

SETI, do Instituto Ambiental do Paraná - IAP e da Companhia Paranaense de Energia - COPEL. 

Parágrafo único. Sempre que necessário ou conveniente, o Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR, poderá criar 

Comitês Técnicos para tratamento de assuntos específicos, cabendo aos Órgãos convocados a indicação de 

representantes para o desempenho dessas funções. 

(Revogado pelo Decreto Nº 8673 DE 23/01/2018): 



118 
 

Art. 7º Na questão da geração distribuída (GD) por fontes de energias renováveis e conectadas a redes inteligentes, 

este Decreto vincula-se e alinha-se aos pressupostos estabelecidos no Projeto Smart Energy Paraná - Decreto 8842 , 

de 04 de Setembro de 2013 - da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Curitiba, em 16 de julho de 2014, 193º da Independência e 126º da República. 

CARLOS ALBERTO RICHA 

Governador do Estado 

CEZAR SILVESTRI 

Chefe da Casa Civil 

LUIZ EDUARDO SEBASTIANI 

Secretário de Estado da Fazenda 

CLECY MARIA AMADORI CAVET 

Secretária Especial para Assuntos Estratégicos 

ANEXO I - A QUE SE REFERE O DECRETO Nº 11.671/2014 
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ANEXO 4 
Decreto Nº 8673 DE 23/01/2018 

 
Decreto Nº 8673 DE 23/01/2018 

 

Altera a redação de artigos do Decreto nº 11.671, de 16 de julho de 2014, que dispõe sobre o Programa Paranaense de 

Energias Renováveis e prevê medidas de estímulo e incentivo à produção e uso de energia renovável. 

 

O Governador do Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 87, incisos V e VI da Constituição 

Estadual e tendo em vista o contido nº 14.941.533-5, 

Decreta: 

Art. 1º O artigo 1º e o § 1º do Decreto nº 11.671 , de 16 de julho de 2014, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1º O Programa Paranaense de Energias Renováveis, de que trata este Decreto, tem como objetivo promover e 

incentivar a produção e o consumo de energia oriunda de fontes renováveis, em especial a biomassa, a eólica e a 

solar, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Estado do Paraná, com prioridade para as regiões de 

menor desenvolvimento humano. 

§ 1º Para fins deste Programa entende-se por Energia Renovável a energia elétrica, térmica, ou contida em 

combustível líquido e/ou gasoso, que tenha por origem o aproveitamento de resíduos orgânicos vegetais da 

agricultura, urbanos, da gastronomia, dos dejetos de animais e de resíduos de abate e do seu aproveitamento, do 

esgotamento sanitário humano, bem como a energia elétrica gerada a partir do aproveitamento da força eólica e da 

energia solar, via placas fotovoltaicas." 

Art. 2º O artigo 5º do Decreto nº 11.671 , de 16 de julho de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 5º Poderão ser oferecidas linhas específicas de financiamento para os empreendimentos de geração, transporte, 

transmissão e consumo de energia renovável, pela FOMENTO PARANÁ e pelo Banco de Desenvolvimento do Extremo 

Sul - BRDE.". 

Art. 3º O artigo 6º do Decreto nº 11.671 , de 16 de julho de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 6º A Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral - SEPL, fica encarregada de Coordenar o Programa, objeto 

deste Decreto, ficando autorizada a criar Grupo de Trabalho com a participação de representantes a serem indicados 
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pelas Secretarias da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, da Fazenda - SEFA, da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior - SETI, do Instituto Ambiental do Paraná - IAP e da Companhia Paranaense de Energia - COPEL.". 

Art. 4º Inclui o parágrafo único no artigo 6º do Decreto nº 11.671 , de 16 de julho de 2014, com a seguinte redação: 

"Parágrafo único. Sempre que necessário ou conveniente, a SEPL poderá criar Comitês Técnicos para tratamento de 

assuntos específicos, cabendo aos Órgãos convocados a indicação de representantes para o desempenho dessas 

funções.". 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º Revoga o artigo 7º do Decreto nº 11.671 , de 16 de julho de 2014. 

Curitiba, em 23 de janeiro de 2018, 197º da Independência e 130º da República. 

CARLOS ALBERTO RICHA 

Governador do Estado 

VALDIR LUIZ ROSSONI 

Chefe da Casa Civil 

JURACI BARBOSA SOBRINHO 

Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral 
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ANEXO 5 

CERTIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS 
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ANEXO 6 
 

Mapa de Energias Inteligentes do Paraná 
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ANEXO 7 

 

 

 

    

 

 

ATA DE REUNIÃO 

 

Projeto Smart Energy Paraná 

2ª Reunião do Comitê Gestor 

30 de novembro de 2017 

 

Pauta: Apresentação dos principais resultados do Projeto Smart Energy Paraná  

Sugestões de alteração do Decreto nº 8842/13 

Sustentabilidade financeira 

 Plano de ação para o ano de 2018 

 

Participantes: 

 

 João Carlos Gomes: SETI 

 Júlio C. Felix: TECPAR 

 Celso Romero Kloss: Rede Paranaense de Metrologia  

 Evandro Razzoto: SETI 

 Dierone Cesar Foltran JR: UEPG 

 Guilherme Amintas: Itaipu Binacional 

 Gustavo Rafael Possetti: Sanepar 

 Luiz Carlos Ferracin: FIEP 

 Tainá Zachet: Lactec 

 Dari de O. Toginho Filho: UEL 

 Reginaldo Joaquim de Souza: TECPAR 

 Diego Cesar de Alcântara: TECPAR 

 Luiz Fernando Rocha Cavalotti: TECPAR 

 Leonardo Carlesso: TECPAR 
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 Wellington Vechiatto: TECPAR 

 

 A reunião começou com o Secretário de Estado, João Carlos Gomes, apresentando um breve 

histórico sobre o Projeto, comentando sobre a última reunião realizada. 

 A seguir, o Diretor Presidente do TECPAR, Sr. Júlio C. Felix, apresentou o andamento do Projeto, 

destacando em um primeiro momento alguns esforços que foram feitos nos anos anteriores que, infelizmente 

não deram certo. 

 Em seguida apresentou os principais resultados obtidos pelo Projeto durante os anos de seu 

funcionamento. Mostrando que foram lançadas 4 edições da Revista Smart Energy, com 12.000 exemplares 

distribuídos, o lançamento da plataforma online com o cadastro de 1.045 empresas dos diversos setores 

envolvidos com as energias renováveis, lançamento do mapa de energias inteligentes, escala 1: 800.000, 

detalhando energia hidráulica, eólica, fotovoltaica e biomassa das energias renováveis no Paraná. 

 Abordou também a construção da Plataforma de Energias Inteligentes instalada no Campus CIC do 

Tecpar, mostrando sua configuração e alguns resultados obtidos que poderão ser utilizados para estudos 

futuros. Apresentou a chamada pública realizada pelo projeto em parceria com a INTEC, incubadora de 

empresas do TECPAR, e o Projeto Casa Sustentável, idealizado pelo Smart Energy, sob incumbência da 

SETI, com os possíveis locais para sua construção e potenciais parceiros. 

 Mostrou também, um gráfico com os investimentos até então realizados (Seti e Tecpar), de 2012 até 

o ano de 2017, totalizando R$ 2.657.897,66. 

 Após a apresentação realizada pelo Sr. Felix, o Sr. Celso Kloss, diretor-superintendente da Rede 

Paranaense de Metrologia e Ensaios, parceira operacional do Tecpar na realização do Projeto, apresentou a 

previsão orçamentária para o ano de 2018, de R$ 525.000,00. Apresentou o Plano de Ação 2017-2018, com 

propostas financeiras aos possíveis mantenedores do Projeto e os planos que serão utilizados para a 

arrecadação dos valores necessários para a execução do Projeto. 

 A seguir, o Sr. Secretário pediu a palavra para dizer o montante que o Governo do Paraná/Seti se 

comprometeu a investir no ano de 2018, de R$ 250.000,00. Sugeriu que TecparR/Rede Paranaense de 

Metrologia e Ensaios envie ofícios para as principais parceiras do Projeto, a saber: COPEL, SANEPAR, 

Itaipu e COMPAGÁS, para que as mesmas se comprometam com repasse da ordem de R$ 80.000,00 cada.  

 Após as deliberações, foi aberta a palavra para que os demais membros da mesa expusessem suas 

opiniões. 

 O Sr. Guilherme Amintas, representante da Itaipu, pediu a palavra para elogiar os esforços feitos 

durante os anos de Projeto, porém ele não teria poder para decidir sobre repasse de dinheiro ao programa, 

porém pelo que pôde observar, não haveria problemas para tal. Também lembrou que o planejamento da 

Itaipu fecha ao final do ano e, para que a proposta de possível repasse de verbas possa ser levada em 

consideração, a mesma teria de ser apresentada ainda este ano. 

 O próximo a pedir a palavra foi o Sr. Gustavo Possetti, representante da SANEPAR, elogiou o 

programa, cobrou o motivo da SANEPAR não fazer parte do Decreto e também levantou a mesma questão 
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sobre o prazo para pedir o repasse de dinheiro para o programa. Informou que repassaria aos seus superiores 

sobre o pedido do montante a ser repassado ao Projeto, questionando sobre a melhor forma de o fazer, como 

patrocínio ou acordo de cooperação técnica. 

 O representante da FIEP, Sr. Luiz Carlos, elogiou o Projeto e frisou de sua importância para o 

Paraná e que levaria a proposta de repasse financeiro para seus superiores. 

 A representante do Lactec, Sra. Tainá Zachet, informou também sobre o prazo para esse pedido, que 

deveria ser feito ainda esse ano, discorrendo sobre as condições financeiras do Lactec, que impediriam esse 

apoio ao Projeto, mas um apoio técnico seria possível. 

 O pesquisador do Projeto, Sr. Vilmar, se comprometeu a atualizar o Plano de Ação 2017-2018 e o 

Plano de Mantenedores, providenciando o mais rápido possível o pedido de apoio financeiro para COPEL, 

SANEPAR, Itaipu e COMPAGÁS. 

 Foi proposta a mudança no Decreto nº 8842/13, retirando a SEIM, acrescentando a SEMA, Sanepar, 

APD, FAEP, FECOMERCIOPR. Três entidades representativas do setor, mais uma universidade estadual e 

duas universidades privadas, passando o Comitê Gestor a ter 24 representantes. 

 A pedido do Sr Felix, o Sr. Pissetti se disponibilizou a acolher a “Microturbina Eólica” do Tecpar 

para uma das estações da Sanepar, com maior aproveitamento de vento. 

 Foi acordado o envio de um ofício, por parte do Secretário, Sr. Luiz Carlos Gomes, para as 

principais empresas do Projeto, ainda este ano, para solicitar os recursos financeiros necessários para 2018. 

 Os participantes sugeriram a criação de um fórum, dentro da Plataforma do Projeto Smart Energy 

para discutir sobre as principais metas e situação da energia no Estado, devido a importância da temática. 

 O Sr. Secretário encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. 

 

Curitiba, 30 de novembro de 2017. 

 

  

 


