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1. Introdução
O sistema Conexão de Acessantes WEB - CAW foi desenvolvido para fazer o acompanhamento de
projetos de geração distribuída desde o momento em que o empreendimento é idealizado pelo
investidor, até a sua efetiva conexão ao sistema da COPEL Distribuição.
Os empreendimentos de geração que são objeto de gestão do CAW são os de comercialização de
energia, que seguem a regulação constante na Resolução ANEEL 506/2012 e os empreendimentos
de compensação de energia, que seguem a regulação constante na Resolução ANEEL 482/2012,
em especial os de Minigeração com potência de geração maiores que 75 kW e menores que 5.000
kW. Os empreendimento de Microgeração (potência menor ou igual a 75 kW), por sua menor
complexidade, devem ser submetidos no sistema PEW.
No sistema CAW o investidor ou proprietário do empreendimento é representado, perante a COPEL
Distribuição, pelo Responsável pelo Empreendimento (RE) que exerce no sistema o papel de gestor
da conexão.
Para exercer a função de Responsável pelo Empreendimento, deverá possuir autorização formal do
proprietário do empreendimento por meio da apresentação de procuração formal. Estando nessa
condição, o RE dispõe de ferramentas para convidar e habilitar projetistas (engenheiros eletricistas
ou técnicos em eletrotécnica) para auxílio no cadastro do empreendimento, na solicitação de
demandas e na apresentação dos projetos elétricos.
O CAW compartilha o cadastro de projetistas do sistema PEW. Portanto, para atuar como projetista
no sistema CAW, o mesmo deve estar cadastrado no sistema PEW junto à área de medição da
COPEL Distribuição.
O projetista pode acumular o papel de RE, desde apresente a procuração assinada pelo proprietário
do empreendimento.
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2. Acessando o sistema
2.1. Acessando o sistema como Responsável pelo Empreendimento (RE)
Se o RE já possui uma chave no sistema CAW deve acessar o sistema pelo link
www.copel.com/caw e digitar seu e-mail e sua senha do sistema.
Caso seja o primeiro acesso, clique no link "Cadastre-se" conforme figura abaixo:

Na sequência preencha os dados de registro conforme figura abaixo:
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O sistema CAW irá enviar um e-mail para que seja feita a confirmação do endereço informado,
conforme figura abaixo:

Consulte sua caixa de e-mails e clique no link enviado, conforme figura abaixo. O link enviado
expira em 15 minutos.
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Depois de confirmar o e-mail, o sistema irá abrir uma tela para inclusão de dados adicionais do RE:

É necessário informar um documento de identificação válido em território nacional, e fazer o
"Upload" da imagem deste documento. Para tal clique no botão "Escolher Documento".
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Depois de selecionar o arquivo de imagem do documento de identificação, clique no botão "Enviar".
O sistema CAW irá informar o sucesso da gravação do documento, conforme figura abaixo:

Complete as demais informações obrigatórias e clique no botão salvar, conforme figura abaixo:
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Concluído o cadastro do Responsável pelo Empreendimento, o sistema irá apresentar a tela inicial
(figura abaixo) que dispõe dos menus de "Meus empreendimentos" e "Central de dúvidas".

2.2. Acessando o sistema como projetista colaborador
O Responsável pelo Empreendimento poderá convidar um projetista habilitado na COPEL para
participar de um empreendimento no sistema CAW como colaborador. Para tal, o RE deverá
informar o número do CPF do projetista e lhe enviar um convite via sistema CAW. O projetista
receberá então um aviso por e-mail.
O projetista poderá participar do empreendimento acessando o sistema CAW pelo link
"www.copel.com/caw".
No campo chave de usuário o projetista deve inserir o número do seu CPF e digitar a mesma senha
que utiliza para acessar o sistema PEW.
Após a checagem inicial o sistema irá abrir a tela padrão do projetista (figura a seguir),
apresentando os convites que lhe tenham sido enviados e a lista de empreendimentos em que já
está habilitado.
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Após a habitação em um empreendimento, o projetista poderá auxiliar o RE na conclusão ou
ajustes do cadastro do empreendimento, solicitar demandas para a COPEL, enviar projetos e
corrigir pendências.
Se houver um distrato com o RE, o projetista tem a possibilidade de desvincular-se do
empreendimento para o qual colaborou em determinado tempo.
Não há impedimento ao projetista para que acumule o papel de RE de um empreendimento sendo
necessário, nesse caso, obter a procuração do proprietário e cadastrar uma chave de RE conforme
descrito no item 2.1.

3. Cadastrando um Empreendimento
A figura central do sistema CAW é o empreendimento e este terá sempre um único nome e número
de registro.
O empreendimento tem uma estreita relação com o local físico onde será construído e com seu(s)
proprietário(s), relações estas que serão objeto de conferência documental (matrícula do imóvel) no
momento em que forem solicitadas demandas para a COPEL.
O cadastro do empreendimento substitui a ficha de registro com a vantagem de não precisar repetir
a digitação da ficha sempre que solicitar uma nova demanda.
Todas as demandas solicitadas para um empreendimento, bem como, os documentos anexados ou
respondidos pela COPEL ficam armazenados no banco de dados e estão disponíveis para o RE a
qualquer tempo.
Para cadastrar um novo empreendimento clique no botão "Cadastrar empreendimento" com a guia
"Meus empreendimentos" selecionada, conforme figura abaixo:
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Escolha a opção de modalidade regulatória desejada (Comercialização ou Compensação).
conforme figura abaixo:

As opções "Conexão de distribuidora" e "Consumidor de energia - Alta Tensão" ainda não estão
disponíveis para utilização.
Caso a opção seja pela compensação, lembramos que o sistema CAW atende exclusivamente a
Minigeração (potências de geração maiores que 75 kW e menores que 5.000 kW), e que a adesão
nessa modalidade não é permitida para clientes livres ou especiais.

3.1. Preenchendo os blocos de informações
Para facilitar o registro dos dados, os mesmos foram agrupados em blocos, que são apresentados
em barras horizontais pretas. Ao clicar na barra a mesma expande e revela os dados a serem
preenchidos daquele bloco. Para ocultar as informações clique novamente na barra.
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Recomenda-se sempre que concluir o preenchimento de um bloco, que seja feito o salvamento das
informações, clicando no botão "Salvar".
Aos salvar pela primeira vez, o empreendimento receberá um número sequencial único e mudará
para o status "Rascunho". Desta forma, poderá sair do sistema CAW sem perder o que já foi
digitado.
Ao retornar para a edição dos dados do empreendimento ao retornar ao sistema CAW, basta
procurar o empreendimento na lista de "Empreendimentos cadastrados" e clicar no ícone da lupa na
coluna "Ações". Na sequência, selecionar a guia: "Dados do empreendimento" e depois clicar em
"Editar".

3.2. Preenchendo os "Dados gerais do empreendimento"
No primeiro bloco aparecem os campos de dados gerais do empreendimento, onde o campo "Nome
do Empreendimento" tem especial importância.
Deve-se evitar a inclusão de siglas no corpo do nome, como "GD" ou do tipo de energia primária
(exemplo: UFV) ou mesmo a classificação por porte (CGH, PCH..), pois essas siglas já são
definidas pelas escolhas feitas nas caixas de seleção.
O nome não pode ser repetido em outro empreendimento, caso deseje fazer alguma alteração em
potência de geração poderá ser feito no mesmo empreendimento, desde que não haja alguma
demanda submetida para a COPEL, que esteja em andamento, ou dentro do seu prazo de validade.
As alterações que forem feitas nas características técnicas (potência, número de geradores...) do
empreendimento ficam registradas na guia "Histórico de alterações".
Após o preenchimento do primeiro bloco de dados, recomendamos o salvamento das informações.
Ao salvar pela primeira vez, é criado o número de registro do empreendimento e o sistema habilita a
guia "Habilitar projetista" possibilitando ao RE a convidar um projetista colaborador para o
empreendimento.

3.3. Preenchendo os dados do "Proprietário do empreendimento"
No segundo bloco, informar o proprietário, selecionando se é pessoa física ou jurídica.
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Caso seja pessoa física e haja mais de um proprietário, é necessário informar os dados de todos.
Sendo pessoa jurídica, será necessário informar pelo menos um responsável legal que possa
assinar documentos pela empresa, clicando no botão "Adicionar responsável legal", conforme figura
abaixo:

E na sequência, concluir o preenchimento dos dados do representante legal.
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3.4. Preenchendo os dados de "Localização"
Existem situações onde a UC - Unidade Consumidora já existe ou mesmo modalidades em que a
existência prévia da UC é obrigatória para que seja solicitada a demanda.
Neste caso, o RE informa o número da unidade consumidora no campo "UC" e o sistema CAW
buscará os dados de localização da unidade consumidora que existem nos registros da COPEL,
preenchendo uma parte dos campos de localização.
Então havendo uma UC existente clique na opção "Sim" e digite o número da UC e clique no ícone
da lupa, conforme figura abaixo:

Não existindo a UC, clicar na opção "Não" e informar os dados de localização, conforme figura
abaixo:
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É necessário informar as coordenadas do empreendimento, latitude e longitude em graus, decimal.
Pode-se utilizar do apoio de mapa geográfico do sistema CAW, clicando no botão "Selecionar
Mapa", conforme figura abaixo:

Na parte superior do mapa, existe um campo de pesquisa que permite busca por nome de rua ou
estrada, município e CEP. Veja a busca por CEP na figura abaixo.
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Ao clicar no ponto exato do local de conexão do empreendimento, o sistema CAW marca com um
alfinete azul e captura na tela ao lado as coordenadas exatas. Para transportar para a tela do
empreendimento, é necessário clicar no botão "Selecionar".

3.5. Preenchendo os "Dados técnicos do empreendimento"
É necessário informar os dados de potência de geração e carga instalada
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Para usinas com geração por máquinas girantes será necessários informar os dados específicos
das unidades geradoras. No caso de usinas fotovoltaicas ou eólicas, a potência instalada de
geração corresponde à soma da potência dos inversores.
No caso dos empreendimentos de comercialização com finalidade de autoprodução, a potência
máxima injetável corresponde à potência instalada de geração menos a carga instalada.
Para empreendimentos de compensação, lançar na potência máxima injetável o mesmo valor da
potência instalada de geração.

3.6. Preenchendo "Data de entrada em operação"
É necessário informar uma data de previsão de entrada em operação da usina, conforme figura
abaixo:

Caso as etapas estejam em datas diferentes, informe a potência em cada etapa:
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3.7. Preenchendo "Dados complementares"
São campos não obrigatórios, mas que podem ser úteis para o RE ou projetista informar algum
dado relevante sobre o empreendimento.
Em especial, é importante informar se existem Informações de Acesso sobre o empreendimento,
anteriores a entrada em operação do sistema CAW, conforme exemplos da figura abaixo.

3.8. Concluindo o cadastro do empreendimento
Após o preenchimento, é necessário salvar os dados do empreendimento antes da conclusão,
clicando no botão "Salvar". Na sequência clique no botão "Concluir", conforme figura abaixo.
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Se houver faltado o preenchimento de algum dado obrigatório o sistema impedirá a conclusão,
informando qual dado ficou incompleto.
Se todos dados obrigatórios tiverem sido preenchidos, será apresentado o termo de
responsabilidade (figura abaixo), que substitui a assinatura que havia no antigo formulário de papel.
Clicando na declaração e depois no botão "Concluir" o cadastro do empreendimento estará
completo, permitindo abertura de demandas à COPEL.

4. Habilitando um projetista colaborador
O Responsável pelo empreendimento pode necessitar da colaboração de um ou mais projetistas
com habilitação para apresentação de projetos que serão necessários na abertura de demandas ou
mesmo para auxílio no preenchimento do cadastro do empreendimento.
A partir do preenchimento dos dados gerais (item 3.2), ao fazer o salvamento o empreendimento já
terá um nome e um número de registro, habilitando a guia "Habilitar projetista", conforme figura
abaixo.

Para convidar um projetista é necessário digitar o CPF e clicar no botão concluir.
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O projetista irá receber um aviso do convite por e-mail. Ao projetista acessar o CAW e confirmar o
aceite, ele terá acesso as funções do empreendimento, podendo alterar dados do empreendimento,
solicitar demandas, resolver pendências, enviar mensagens e consultar os documentos respondidos
pela COPEL.
Pela guia "Habilitar projetista", o RE tem controle dos profissionais habilitados no empreendimento.
Após o término da relação contratual com o projetista, o RE pode desabilitá-lo do empreendimento
utilizando botão existente nessa mesma guia.

5. Abrindo uma demanda
Para abrir uma demanda à COPEL referente a um empreendimento, clique na guia "Demandas" e
depois no botão "+ Abrir nova demanda", conforme figura abaixo.

Escolha o tipo de demanda que necessita solicitar à COPEL, clicando sobre o nome da demanda:
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Na tela de abertura da demanda existe um campo opcional para o RE ou projetista colocar algum
pedido ou esclarecimento que julgar importante. Abaixo segue a lista de documentos ou projetos
que são necessários anexar na demanda para que a mesma seja recebida na COPEL.
Para inserir um documento, primeiro é feita a escolha ou seleção do documento, clicando no botão
"Escolher arquivo":

Selecione o arquivo que irá anexar, conforme figura abaixo:
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Agora o arquivo está "selecionado". O próximo passo é adicionar o arquivo na demanda, clicando
no botão "+ Adicionar".

O processo de inclusão só está concluído quando o arquivo aparece separado na caixa branca (ver
figura abaixo). A partir desse momento o sistema abre um novo botão permitindo a remoção do
arquivo na demanda.
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Se houverem mais documentos para um mesmo tipo, ou se o tamanho exceder o limite podem ser
anexados mais de um documento em cada "tipo", repetindo-se o procedimento de seleção e adição,
conforme figura abaixo:

Depois de anexados os documentos na demanda, o cadastramento é feito clicando no botão
"Cadastrar", conforme figura abaixo:
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Se todos dados obrigatórios tiverem sido preenchidos, será apresentado o termo de
responsabilidade (figura abaixo).

Após o cadastro, o RE e projetistas habilitados no empreendimento receberão um e-mail
comunicando sobre o cadastro da demanda e início da fase da análise documental.
A análise documental é uma etapa em que os analistas da COPEL fazem uma análise preliminar
dos documentos anexados. Havendo alguma inconsistência a demanda será reprovada.
Passando pela análise preliminar a demanda muda para o status "Andamento", ocasião em que o
RE e projetistas recebem novamente um e-mail sinalizando essa mudança. Neste status a
demanda estará sendo processada internamente pelos analistas da COPEL de áreas de
planejamento, medição, proteção, entre outras.
Cabe ressaltar, que o envio do e-mail é suplementar, pois não há garantia de entrega dos
servidores, podendo ficar retido em caixas de Spam, softwares de firewall ou antivírus.
Desta forma, o RE e projetistas devem manter vigilância e consultar frequentemente suas
demandas acessando o sistema CAW.
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6. Consultando o andamento, resolvendo pendências e obtendo
os documentos finais de uma demanda
Para consultar o andamento de uma demanda, resolver pendências e consultar os documentos
fornecidos pela COPEL ao final da demanda, o acesso é pelo ícone da lupa no final da lista de
demandas de um empreendimento, conforme figura abaixo:

6.1. Visualizando os dados gerais de uma demanda
Na guia "Dados Gerais" constam as informações como: solicitante, observações digitadas e os
arquivos que foram anexados, no momento do cadastramento da demanda, conforme exemplo
abaixo.
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6.2. Resolvendo pendências
Em algumas demandas são submetidos projetos para análise da COPEL. Havendo reprova no
projeto apresentado, desde que não seja uma pendência impeditiva à continuidade da demanda, a
concessionária de distribuição pode permitir que o RE ou projetista efetue as correções num prazo
de até 15 (quinze) dias. Durante o tempo que a demanda fica com as correções pendentes o prazo
da demanda fica suspenso.
Desta forma, quando houver uma reprova em projeto que a COPEL pendencie, o RE e projetistas
irão receber um e-mail de alerta e terão prazo para apresentar as correções.
Se não forem feitas as correções em tempo hábil, a demanda será reprovada sem que a COPEL
envie os documentos de resposta, gerando o ônus ao RE ou projetista de submeter uma nova
demanda.
Para visualizar uma pendência, o acesso é pela guia detalhes da demanda, conforme figura abaixo.

Nesta tela o RE ou projetista podem verificar a descrição resumida da pendência, o prazo de
resposta e o status da pendência.
Para visualizar os detalhes da pendência, clique no ícone da lupa (seta vermelha).
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Ao visualizar os detalhes da pendência o RE ou projetista podem verificar detalhes da descrição da
pendência. Podem também fazer o download do arquivo de reprova caso o analista da COPEL
tenha enviado um arquivo detalhado.

Depois de analisar as informações da COPEL, o RE ou projetista que for executar a correção deve
munir-se dos documentos corrigidos. Na sequência, clicar no botão "Resolver Pendência", conforme
figura a seguir:
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Para resolver a pendência é necessário preencher o campo de mensagem e fazer a inclusão de
arquivos corrigidos (se houver), para então clicar no botão "Enviar Resposta".
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6.3. Consultando os documentos de resposta
Na guia "Documentos" constam os arquivos de resposta enviados pela COPEL em resposta a uma
demanda. Os arquivos permanecem disponíveis para download mesmo tendo expirado o prazo de
validade da demanda, conforme exemplo abaixo:

7. Utilizando a central de dúvidas
A central de dúvidas permite o envio de mensagens para a equipe da COPEL para esclarecer
dúvidas ou para agendar reuniões. Para criar uma nova mensagem selecione a guia "Central de
dúvidas" e clique no botão "Nova mensagem", conforme figura abaixo:

Elaborador: Alberto Marcelo Beckert

Versão 1.0

Data: 09.01.2021

Página 27 de 28

Preencha as informações da tela e anexe arquivos caso seja necessário. Se o assunto for
relacionado a um empreendimento do RE ou que o projetista esteja habilitado é muito importante
marcá-lo na caixa de seleção, conforme exemplo abaixo:

Depois de preenchida e enviada, a resposta poderá ser consultada clicando no ícone da lupa ao
final da linha da mensagem (ver exemplo abaixo).

------------------------------------------------------//---------------------------------------------------Fim
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