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APRESENTAÇÃO 
 
 

 
A Divisão de Normalização Técnica da Distribuição, SGD/DPLS/VNTD, é a responsável pela elaboração de normas 
técnicas para entrada de serviço. O objetivo é definir as condições para atendimento às instalações de unidades 
consumidoras através das redes de distribuição da Companhia Paranaense de Energia – COPEL.  
 
A Norma de Sistema de Medição de Faturamento para Clientes Livres e Especiais estabelece padrões de 
solicitação e instalação que, associados às demais prescrições, visam à uniformização de procedimentos, a adoção 
de padrões dentro das exigências técnicas e de segurança recomendadas e a facilitação deste atendimento aos 
clientes.  
 
Em caso de divergência, esta Norma prevalecerá sobre as outras de mesma finalidade editadas anteriormente. 
 
Esta norma encontra-se na INTERNET: 
 
 
www.copel.com 

- Normas Técnicas 

- Normas para atendimento ao consumidor 

- Normas de Entrada de Serviço 

 
 
 
 
 
     Curitiba, junho de 2021.  
 
 
 
 
 
 

                        Hemerson Luiz Barbosa Pedroso 
                       Superintendência de Gestão Empresarial da DIS 

                        COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 
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1. Introdução  
 
O sistema de medição para faturamento de clientes que optaram pela aquisição de energia elétrica no 
Ambiente de Contratação Livre deve atender aos padrões estabelecidos no submódulo 6.16, 6.17 e 7.11 
dos Procedimentos de Rede; no Módulo 5 dos Procedimentos de Distribuição; nos Procedimentos de 
Comercialização; na legislação específica em vigor e nas Normas Técnicas da Copel. 

 
 

2. Objetivo  
 

Estabelecer os procedimentos técnicos mínimos, de forma complementar aos padrões de entrada de 
serviço da Copel, relativos à adequação do Sistema de Medição de Faturamento – SMF – existentes nos 
clientes cativos que se declararem optantes ao mercado livre, bem como relativos à implantação deste 
sistema de medição em novos clientes. Estes requisitos são válidos para clientes livres, parcialmente 
livres ou especiais.  

 
 
3. Referências normativas  

 
Devem ser observados os termos dos seguintes instrumentos (e/ou outros que venham substituí-los ou 
complementá-los): 

 
• Lei Nº 9074, de 07 de julho de 1995; 
• Norma Regulamentadora Nº 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, do 

Ministério do Trabalho e Emprego; 
• Resolução Normativa ANEEL Nº 281, de 1º de outubro de 1999; 
• Resolução Normativa ANEEL Nº 67, de 08 de junho de 2004; 
• Resolução Normativa ANEEL Nº 247, de 21 de dezembro de 2006; 
• Resolução Normativa ANEEL Nº 248, de 23 de janeiro de 2007; 
• Resolução Normativa ANEEL Nº 376, de 25 de agosto de 2009; 
• Resolução Normativa ANEEL Nº 414, de 09 de setembro de 2012; 
• Resolução Normativa ANEEL Nº 506, de 04 de setembro de 2012; 
• Resolução Normativa ANEEL Nº 688, de 1º de dezembro de 2015; 
• Resolução Normativa ANEEL Nº 718, de 17 de maio de 2016; 
• Resolução Normativa ANEEL Nº 759, de 07 de fevereiro de 2017 
• Resolução Normativa ANEEL Nº 863, de 10 de dezembro de 2019; 
• Resolução Normativa ANEEL Nº 903, de 8 de dezembro de 2020; 
• Procedimentos de Rede, do ONS; 
• Procedimentos de Comercialização, da CCEE; 
• Procedimentos de Distribuição, da ANEEL. 

 
Devem ser observados, quando aplicáveis, os requisitos técnicos estabelecidos nas seguintes Normas 
Técnicas, em suas últimas revisões:   

 
• NTC 903100 - Fornecimento em Tensão Primária de Distribuição; 
• NTC 901100 - Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição. 
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4. Etapas do processo para migração ao Ambiente de Contratação Livre – ACL  
 
- Cliente envia carta denúncia para Divisão de Relacionamento Faturamento Grupo A (VRFA), 
manifestando seu interesse em migrar para o ACL. 
 
- Cliente solicita o diagrama unifilar através do e-mail – medicao.projetos@copel.com – informando os 
seguintes itens: 
 

• tipo de solicitação (nova ou alteração);  
• número da unidade consumidora;  
• titular da unidade consumidora;  
• endereço da unidade consumidora;  
• CNPJ da unidade consumidora;  
• sigla da adesão na CCEE, gerada pela comercializadora contratada;   
• CNPJ da adesão na CCEE;  
• tensão da unidade consumidora;  
• se existirá compensação de perdas;  
• se existirá medidor de retaguarda;  
• quantas unidades consumidoras existem na entrada de serviço.  

 
- A concessionária elabora e encaminha o diagrama unifilar para o cliente e para a Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. A CCEE deve analisar e definir a localização do ponto de 
medição em até 5 (cinco) dias úteis após receber a solicitação, podendo rejeitar, solicitar esclarecimentos 
ou documentos adicionais ao cliente. 
 
- Após a CCEE encaminhar o parecer de localização do ponto de medição à Copel, a elaboração do 
projeto de SMF – de responsabilidade da concessionária – ocorrerá em até 10 dias úteis. 
 
- O cliente receberá o projeto de SMF por e-mail com as informações necessárias para o andamento do 
processo e, a partir de então, deve agendar o comissionamento através do e-mail - 
clientes.livres@copel.com. 
 
- A concessionária fornece, monta e comissiona o SMF (medidor principal, chave de aferição, TCs, TPs e 
sistema de comunicação). 
 
- A concessionária realiza o cadastro do cliente no Sistema de Coleta de Dados de Energia – SCDE – da 
CCEE. 
 
Nota:  Após a denúncia do cliente e paralelamente ao processo migração, a Copel realiza uma 
fiscalização pré-migração, conforme item 5 a seguir, sem necessidade de solicitação do cliente. 
 
5. Fiscalização pré-migração  
 
A Copel realiza uma fiscalização prévia à migração nas instalações da unidade consumidora, verificando 
as condições da entrada de serviço e do SMF. 
 
5.1 Caso exista(m) pendência(s) para regularização na entrada de serviço  (por exemplo: caixa, quadro, 
painel, cubículo, péssimas condições de estado, relé de proteção desabilitado ou qualquer condição de 
insegurança) a concessionária deixará uma notificação extrajudicial ao cliente, que deverá providenciar 
as seguintes correções: 
 

• caso exista necessidade de alteração de projeto elétrico : o cliente deverá contratar um 
profissional habilitado para alterá-lo e apresentá-lo na plataforma Projeto Elétrico Web – PEW –, 
disponível em www.copel.com/pewweb. Após a aprovação do projeto, o responsável técnico 
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deverá solicitar a análise técnica para a vistoria da alteração do projeto, também através do PEW, 
no menu Vistoria. 

• caso exista necessidade de alteração física da entrada de serviço : o cliente deverá contratar 
um profissional habilitado para solicitar o desligamento e providenciar as alterações necessárias.  

 
Obs:   O desligamento deve ser programado através do menu Desligamento Programado, disponível em 
 www.copel.com/avaweb 
 
O comissionamento para migração ao ACL será agendado após todas a correção de todas as 
pendências. 
 
5.2 Caso exista necessidade de adaptação da infraestrutura para adequação do SMF  (por exemplo: 
substituição de caixa de medição, substituição de eletroduto, etc.) o cliente deverá contratar um 
profissional habilitado para fazer as alterações no mesmo momento em que a concessionária realizará o 
comissionamento.  
 
5.3 Caso não exista necessidade de adequação na entrada de e nergia nem obra civil no SMF , o 
cliente deverá dispensar a contratação de um profissional habilitado, pois a Copel ficará responsável por 
todo o comissionamento. 
 
6. Requisitos técnicos  
 
6.1 Características do painel de medição e do siste ma de medição 
 
O sistema de medição deve ser projetado e executado atendendo as normas da ABNT, as Normas 
Técnicas da Copel e, nos casos omissos, as normas da Comissão Eletrotécnica Internacional – IEC. 
 
O sistema de medição deve ser instalado em painel ou cubículo exclusivo, localizado próximo aos 
transformadores para instrumentos e deve ser composto da seguinte forma: 
 
- Nos clientes livres, com a adoção de um medidor:  

• caixa tipo EN. (padrão Copel) 
 
- Nos clientes livres com adoção de dois medidores, as dimensões mínimas aceitas para o painel serão: 

• altura: 600mm; 
• largura: 600mm; 
• profundidade: 300mm. 

 
Nota: Este painel para dois medidores, apesar de não necessitar de homologação da Copel, deverá obedecer 
às especificações da NTC 910100 – Caixas para Equipamentos de Medição. Algumas das especificações: 
laterais e fundos soldados, pintura e tratamento indicados, etc.  

 
O sistema de medição deverá ter os circuitos secundários de corrente e potencial aterrados em um único 
ponto por circuito, o qual deve estar o mais próximo possível do local de instalação dos transformadores 
para instrumentos. Nestes circuitos, os condutores de retorno devem ser independentes. O cabo utilizado 
deve ser multicondutor blindado e os condutores não utilizados e blindagem devem ser aterrados juntos 
ao painel ou cubículo de medição.  
 
O sistema de medição deve ter os painéis ou cubículos de medição aterrados diretamente na malha de 
terra da subestação; ter caixa de junção dos transformadores de corrente (TC) e dos transformadores de 
potencial (TP) com dispositivo para lacrar os pontos de acesso aos circuitos da medição.  
Quando não houver os aterramentos das carcaças dos transformadores de instrumentos dentro dos 
cubículos/cabina, o executante do serviço deverá realizá-los. 
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6.2 Dispositivos para lacre 
 
Os dispositivos para lacre deverão ser observados quando do levantamento em campo das unidades 
consumidoras. Caso não existam, a empresa contratada deverá providenciar para que as portas/grades 
sejam devidamente lacradas.  
 
Nos painéis, as portas com visores não fixadas com parafusos deverão ser perfuradas afim de que os 
mesmos sejam lacrados. As tampas laterais com possibilidade de abertura exterior também deverão ser 
lacradas. 
 
6.3 Transformadores para instrumentos 
 
Os transformadores de potencial e de corrente são de fornecimento da Copel Distribuição e devem 
atender aos requisitos estabelecidos no Módulo 12 dos Procedimentos de Rede.  
 
Os TCs e TPs devem ser de uso exclusivo para o SMF. Nos casos de novas instalações ou substituição 
destes equipamentos, as adaptações necessárias nas bases e nos condutores e terminais destinados à 
conexão primária destes equipamentos são de responsabilidade do cliente.  
 
6.4 Medidores de energia  
 
O medidor principal é fornecido pela Copel Distribuição. Quando o consumidor solicitar a instalação de 
medidor retaguarda, ele deve ressarcir a distribuidora pelo custo de aquisição e implantação deste 
medidor, além de ficar responsável pelos custos de eventual substituição ou adequação deste 
equipamento.  
 
Os medidores de energia devem ser polifásicos, possuir três elementos, três fases, quatro fios, 
frequência nominal 60 Hz, tensão nominal de 120 V e corrente nominal/máxima de 2,5/10 A.  
 
O equipamento deve processar e armazenar em memória os valores em pulsos equivalentes a energia 
ativa direta e reversa, as energias reativas dos quatro quadrantes além das demandas direta e reversa, 
separados em postos horários programáveis (mínimo três), denominados hora de ponta, fora de ponta e 
reservado.  
 
Os medidores devem ter certificado de calibração comprovando que possuem independência entre 
elementos e de sequência de fases, garantindo o mesmo desempenho em ensaio monofásico ou 
trifásico. Devem possuir relógio/calendário interno com opção de sincronismo externo via comando por 
central de aquisição remota ou por GPS.  
 
Estes equipamentos devem permitir a programação de um código de identificação alfanumérico com pelo 
menos 14 dígitos, bem como o valor da constante referente às relações dos TCs e TPs e Kh do medidor.  
 
Os medidores devem ter certificado de conformidade de modelo aprovado, emitido pelo Inmetro. Eles 
devem processar e armazenar em memória os valores em pulsos equivalentes as três tensões e três 
correntes.  
 
Os medidores devem possuir saída de pulsos adequada para controlador de demanda. Devem ser 
compatíveis com o Sistema de Telemedição da Copel em virtude deste sistema ser o canal de 
comunicação com o Sistema de Coleta de Dados de Energia. 
 
Devem permitir a obtenção dos dados registrados no medidor nos quatro quadrantes e sincronização de 
tempo, através do sistema de telemedição WEB da Copel. Os medidores serão previamente ensaiados 
pela Copel Distribuição, que emitirá o certificado de calibração a ser encaminhado à CCEE.  
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6.5 Sistema de comunicação de dados  
 
A Copel enviará diariamente os arquivos .XML das leituras do consumidor para a CCEE, através de 
comunicação realizada por telemetria celular. Quando não for possível, por falta de cobertura de 
operadoras na unidade consumidora, deverá ser disponibilizado um link de internet com IP visível e fixo 
para comunicação. 
 
As interfaces que interligam os medidores ao link de comunicação são de fornecimento do cliente e suas 
especificações devem ser obtidas no Departamento de Medição da Distribuição, através do e-mail - 
medicao@copel.com.  
 
6.6 Cabeamento secundário  
 
Os condutores utilizados para interligação dos secundários dos TCs aos elementos de corrente dos 
medidores devem ser especificados de modo que a carga total imposta não seja superior à potência 
nominal dos TCs.  
 
Os condutores utilizados para interligação dos secundários dos TPs aos elementos de potencial dos 
medidores devem ser especificados de modo a não introduzir um erro na medição superior a 0,05% para 
fator de potência igual a 0,8.  
 
O cabo utilizado deve ser multicondutor blindado e os condutores não utilizados e a blindagem devem ser 
aterrados juntos ao painel ou cubículo de medição.  
 
No caso do uso de eletrodutos metálicos para os condutores secundários, as curvas desses eletrodutos 
deverão ser rosqueáveis e não aparafusadas. 
 
6.7 Medição em tensão secundária 
 
Em unidades consumidoras com medição em tensão secundária, será adotado as perdas de 
transformação de 2,5%, conforme acontece com os consumidores cativos. 
 
7. Condições não previstas  
 
As condições não previstas neste documento referentes ao projeto elétrico  devem ser submetidas à 
análise da Copel Distribuição, através do e-mail medicao.projetos@copel.com . Referentes à vistoria,  
verificar através do e-mail clientes.livres@copel.com.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


