
 

45ª Reunião Pública Ordinária 
29/11/2022 

VOTO  
  
  

PROCESSOS: 48500.008589/2022-01 
  
INTERESSADA: Usina Hidrelétrica Paranhos Ltda. 
  
RELATOR: Hélvio Neves Guerra  
  
RESPONSÁVEL: Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração (SCG)  
  
ASSUNTO:  Regularização da outorga da Pequena Central Hidrelétrica – PCH Generoso à Usina Hidrelétrica 
Paranhos Ltda. 
 
  
 
I. RELATÓRIO  
  

1. Em 7 de dezembro de 2021, por meio do Despacho nº 3.7811, a ANEEL decidiu, dentre 

outros, estabelecer prazo para a solicitação de registro dos estudos de inventário do trecho do rio Chopim 

onde se localizam a CGH Generoso e a CGH Nogueira, com vistas à definição do aproveitamento ótimo do 

trecho; e (iii) estabelecer prazo para após a aprovação do inventário, a MAZP regularizar a outorga da CGH 

Generoso, mediante o seu reenquadramento com a outorga da PCH Generoso. 

2. Em 14 de setembro de 2022, a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração 

– emitiu o Despacho nº 2.603, aprovando a Revisão dos Estudos de Inventário do rio Chopim, no trecho 

entre o canal de fuga da PCH Paranhos Montante e o remanso do reservatório da PCH Arturo Andreoli. 

3. Em 15 de outubro de 2022, a MAZP encaminhou2 o Sumário Executivo e o Projeto Básico 

da PCH Generoso, solicitando a emissão do Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário 

Executivo – DRS-PCH e a consequente regularização da outorga, a ser emitida em nome da Usina 

Hidrelétrica Paranhos Ltda. 

 
1 Documento nº 48575.006387/2021-00. 
2 Documento nº 48513.027787/2022-00. 
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4. Em 11 de novembro de 2022, a SCG por meio da Nota Técnica nº 857 3 analisou os 

documentos apresentados, recomendando a emissão da outorga. 

5. Em 17 de novembro de 2022, por meio do Despacho nº 3.259, a SCG registrou a 

compatibilidade do Sumário Executivo com os Estudos de Inventário Hidrelétrico e com o uso do potencial 

hidráulico, por meio da emissão de DRS-PCH da PCH Generoso, com 8.000 kW de Potência Instalada. 

6. Em 21 de novembro de 2022, na 46ª Sessão de Sorteio Público Ordinário, o processo foi 

distribuído a minha relatoria. 

II. FUNDAMENTAÇÃO  

7.  Trata-se do requerimento da Usina Hidrelétrica Paranhos Ltda de regularização da outorga 

da PCH Generoso, com 8.000 kW de potência instalada, sob o regime de Produção Independente de 

Energia Elétrica, em cumprimento a determinação exarada por meio do Despacho nº 3.781/2021. 

8. Cabe destacar que a outorga da PCH Generoso está sendo autorizada com vistas a 

regularizar a implantação das CGH Generoso e CGH Nogueira, estabelecidas, respectivamente, na margem 

esquerda e na margem direita do rio Chopim. 

9. Nos termos da decisão da Diretoria, que fundamentou o Despacho nº 3.781/2021, 

considerando-se que o conjunto das duas CGH possui potência superior a 5 MW (CGH Generoso com 3 

MW e CGH Nogueira com 5 MW), o conjunto é passível de reenquadramento como PCH mediante outorga 

de autorização, antecedido da definição do aproveitamento ótimo do trecho do rio Chopim. 

10. Assim, em 14 de setembro de 2022, foi aprovada a Revisão dos Estudos de Inventário do 

rio Chopim, contemplando a PCH Generoso com 8.000 kW; e, em 17 de novembro de 2022, emitido o 

DRS-PCH. 

11. Posto isso, conforme análise apresentada pela SCG na Nota Técnica nº 857/2022, a 

requerente atendeu os requisitos definidos na Resolução Normativa nº 875, de 2020, estando em 

condições de obter a autorização para implantar e explorar a PCH Generoso. 

 
3 48524.011713/2022-00 
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12. A Usina Hidrelétrica Paranhos Ltda faz jus ao percentual de redução de 50% a ser aplicado 

à TUST e à TUSD referente à autoprodução ou à comercialização da energia proveniente da PCH Generoso, 

incidindo tanto na sua produção quanto no seu consumo, nos termos do art. 26, da Lei nº 9.427, de 26 de 

dezembro de 1996, alterada pela Lei nº 14.120, de 1º de março de 2021. 

13. Em atenção ao art. 31 da Resolução Normativa nº 875, de 2020, a SCG verificou que não 

foram encontrados registros de inadimplências em nome da Interessada, ou dos integrantes de sua cadeia 

societária, nos sistemas da ANEEL, nem qualquer registro de sanções no Portal da Transparência da 

Controladoria-Geral da União. Da mesma forma, não foi identificada a existência de penalidades ou 

comportamento inadequado no desenvolvimento de outras outorgas que representem óbices ao 

deferimento da presente solicitação. 

14. Adicionalmente, foi verificado que a Interessada cumpriu a exigência do art. 11 da 

Resolução Normativa nº 1.004, de 8 de fevereiro de 2022, tendo sido realizada sua inscrição no Cadastro 

Institucional da ANEEL. 

15. Por fim, ressalto que a Procuradoria Federal junto à ANEEL emitiu o Parecer Referencial nº 

481/20154 acerca da emissão de autorização para PCH, como PIE, não sendo necessária consulta jurídica 

específica para o caso ora em análise. 

 
III.  DIREITO  
  

16. Essa análise fundamenta-se nos seguintes dispositivos legais e normativos: Lei nº 9.427, de 

26 de dezembro de 1996; Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004; Resolução Normativa nº 77, de 18 de 

agosto de 2004; Resolução Normativa nº 583, de 22 de outubro de 2013; Despacho nº 1.936, de 9 de julho 

de 2019; Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020; e Resolução Normativa nº 921, de 23 de 

fevereiro de 2021. 

 

 

 

 
4 Documento SIC 48516.002429/2015-00. 



 

45ª Reunião Pública Ordinária 
29/11/2022 

IV. DISPOSITIVO  
  

17. Com base no exposto e do que consta no Processo nº 48500.008589/2022-01, voto  pela 

emissão da Resolução Autorizativa, conforme minuta anexa, para : (i) autorizar a Usina Hidrelétrica 

Paranhos Ltda. a explorar a PCH Generoso, como Produtor Independente de Energia, com potência 

instalada de 8.000 kW, bem como as respectivas instalações de transmissão de interesse restrito; e (ii) 

estabelecer em 50% (cinquenta por cento) o percentual de redução a ser aplicado à TUST e à TUSD 

referente à autoprodução ou à comercialização da energia proveniente da PCH Generoso, incidindo tanto 

na produção quanto no consumo, nos termos da Lei nº 9.427, de 1996. 

 
Brasília, 29 de novembro de 2022.  

  
  

(assinado digitalmente)  
HÉLVIO NEVES GUERRA 

Diretor  



 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 

RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº               , DE (DIA) DE (MÊS) DE 2022. 
 
Autoriza a Usina Hidrelétrica Paranhos Ltda. a 
explorar a Pequena Central Hidrelétrica 
Generoso, sob o regime de Produção 
Independente de Energia Elétrica, localizada 
nos municípios de Cruzeiro do Iguaçu e São 
Jorge do Oeste, no estado do Paraná. 

 
 

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de 
suas atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria e tendo em vista o disposto 
nos art. 3º-A e 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996 e no art. 75-A do Decreto nº 5.163, 
de 30 de julho de 2004, com base na Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e nos arts. 23 a 29 do 
Decreto nº 2.003, de 10 de setembro de 1996, na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 
2020, na Resolução Normativa nº 921, de 23 de fevereiro de 2021 e no que consta do Processo nº 
48500.008589/2022-01, resolve: 

 
Art. 1º Autorizar a Usina Hidrelétrica Paranhos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 

19.396.984/0001-08, com sede na Linha Dr. Antônio Paranhos, S/N, Zona Rural, São Jorge do Oeste, 
Paraná, a explorar a Pequena Central Hidrelétrica - PCH Generoso, cadastrada sob Código Único de 
Empreendimentos de Geração - CEG nº PCH.PH.PR.037573-0.01, sob regime de Produção 
Independente de Energia Elétrica - PIE, localizada às coordenadas da casa de força pela margem 
esquerda 25°36'58,06" S e 53°4'54,68" W e da casa de força pela margem direita 25°36'49,52" S e 
53°4'40,06" W, no rio Chopim, sub-bacia 65, bacia hidrográfica do rio Paraná, nos municípios de 
Cruzeiro do Iguaçu e São Jorge do Oeste, no estado do Paraná. 

 
§ 1º A central geradora é constituída por uma casa de força na margem esquerda com 

1 (uma) unidade geradora de 3.000 kW (três mil quilowatts) e uma casa de força na margem direita 
com 7 (sete) unidades de 714 kW (setecentos e quatorze quilowatts) cada, totalizando 5.000 kW. 

 
§2º Nos termos do art. 21 da Resolução Normativa nº 1.029, de 2022, a central geradora 

terá 8.000 kW de Potência Instalada e 7.740,07 kW de Potência Líquida. 
 
§ 3º A comercialização da energia elétrica dar-se-á em conformidade com os arts. 12, 15 

e 16 da Lei nº 9.074/1995, regulamentada pelo Decreto nº 2.003/1996, e com o art. 26 da Lei nº 
9.427/1996. 

 
Art. 2º Autorizar a Usina Hidrelétrica Paranhos Ltda. a implantar e explorar o sistema de 

interesse restrito da central geradora, que será constituído de uma subestação coletora 34,5/34.5 
kV - 8MVA, junto à casa de força Generoso, e uma linha de transmissão em 34,5 kV, em circuito 
simples, de aproximadamente 16 km, se conectará a SE Dois Vizinhos, 34,5/138 kV, sob a 
responsabilidade da COPEL Distribuidora. 

 
 



 

Art. 3º No acesso aos sistemas de transmissão e distribuição, a autorizada deverá 
observar a legislação e regulamentação específica, inclusive quanto a eventuais riscos e restrições 
técnicas relacionadas à sua conexão e uso, bem como nos termos já indicados na informação de 
acesso. 
 

Art. 4º Estabelecer em 50% (cinquenta por cento) o percentual de redução a ser aplicado 
às Tarifas de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão e de Distribuição – TUST e TUSD, para o 
transporte da energia gerada pela PCH Generoso, nos termos da legislação e das regras de 
comercialização de energia elétrica. 
 

Art. 5º A presente outorga de autorização vigorará pelo prazo de 35 (trinta e cinco) anos, 
a contar da data de publicação desta Resolução Autorizativa. 

 
Parágrafo único. A revogação da autorização não acarretará para a ANEEL, em nenhuma 

hipótese, qualquer responsabilidade com relação a encargos, ônus, obrigações ou compromissos 
assumidos pela autorizada com relação a terceiros, inclusive aqueles relativos aos seus empregados. 

 
Art. 6º A Usina Hidrelétrica Paranhos Ltda. deverá inserir, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

organograma do Grupo Econômico da empresa em sistema disponibilizado no endereço eletrônico 
da ANEEL, e atualizar as informações nos termos da Resolução Normativa nº 921, de 23 de fevereiro 
de 2021. 

 
Art. 8º Esta Resolução Autorizativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 
SANDOVAL DE ARAUJO FEITOSA NETO 



 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL 
 

RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA DE (DIA) DE (MÊS) DE 2022. 
 
O DIRETOR-GERAL DA ANEEL, com base no art. 16, IV, do Regimento Interno da ANEEL, resolve:  
Nº                . Processo nº 48500.008589/2022-01. Interessado: Usina Hidrelétrica Paranhos Ltda. 
Objeto: Autorizar o Interessado, cadastrado sob o CNPJ nº 19.396.984/0001-08, a explorar a PCH 
Generoso, CEG PCH.PH.PR.037573-0.01, sob o regime de PIE, com 8.000 kW de potência instalada, 
localizada em Cruzeiro do Iguaçu e São Jorge do Oeste, no estado do Paraná. A íntegra desta 
Resolução consta dos autos e encontra-se disponível no endereço eletrônico 
https://biblioteca.aneel.gov.br/. 
 
 

SANDOVAL DE ARAUJO FEITOSA NETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://biblioteca.aneel.gov.br/
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