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RESUMO 

 
 
Conforme a Resolução 482/2012 da ANEEL, que estabelece as condições gerais para 
o acesso de microgeração e minigeração utilizando o sistema de compensação de 
energia elétrica, a resolução propõe a utilização de energia renovável, neste caso a 
energia fotovoltaica, ser transformada em energia elétrica, disponibilizando para a 
distribuidora o que for produzido como excedente. Como pouco se difunde sobre a 
resolução 482/12 determinou-se que seria uma proposta importante para ser 
desenvolvida, uma vez que as ferramentas disponíveis descrevem a utilização da 
energia fotovoltaica em residências. A proposta é desenvolver uma ferramenta no 
Microsoft Excel, como um facilitador para tomada de decisão na implantação dos 
painéis fotovoltaicos em industrias e fábricas. A partir de estudos de caso procurou-se 
obter informações para a viabilidade econômica para a implantação de painéis 
fotovoltaicos em indústrias, bem como para obter as informações de viabilidade através 
de cálculos como taxa de retorno, payback e valor presente líquido, assim facilitando a 
tomada de decisão a partir de valores reais, todas essas formulas foram colocadas em 
uma planilha do Microsoft Excel, juntamente com as informações dos itens necessários 
para a instalação dos painéis fotovoltaicos e variáveis. Os resultados alcançados é que 
a planilha desenvolvida atende as necessidades iniciais para o estudo de implantação 
do sistema fotovoltaico, apresenta a relação dos valores que possivelmente serão 
gastos e a comparação com outras projeções financeiras. Os representantes das 
empresas de estudo entenderam a utilização da planilha, bem como os resultados, pois 
quanto maior for o valor do kWh/mês, a quantidade produzida e utilizada dentro de 
ponta, mais viável será a utilização de energia renovável fotovoltaica. 
 
 
Palavra-chave: Energia Renovável. Energia Fotovoltaica. Resolução 482/2012 da 
ANEEL. Sistema de Compensação. Ferramenta de Viabilidade Econômica. 
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ABSTRACT 
 
 

According to ANEEL Resolution 482/2012, which establishes the general conditions for 
access of micro and minigeneration using the power compensation system, the 
resolution proposes the use of renewable energy, in this case photovoltaics, be 
transformed into electricity making available to the distributor which is produced as 
surplus. As little diffuses on the resolution 482/12 it was determined that it would be an 
important proposed to be developed, since the available tools describe use of 
photovoltaic energy in homes. The proposal is to develop a tool in Microsoft Excel, as an 
enabler for decision making in the implementation of photovoltaic panels in industries 
and factories. From case studies sought to obtain information for the economic feasibility 
for the installation of photovoltaic panels in industries as well as for the feasibility of 
information by calculation as rate of return, payback and net present value, thus 
facilitating the taking decision from actual values, all these formulas were put in a 
Microsoft Excel spreadsheet, along with the information of the items required for the 
installation of photovoltaic panels and variable. The results achieved is that the 
developed spreadsheet meets the initial requirements for the study of implementation of 
the photovoltaic system, shows the relationship of the values that possibly will be spent 
and a comparison with other financial projections. The representatives of companies 
understood study using the spreadsheet as well as the results, since the greater the 
amount of kWh / month, the amount produced and used within the tip, most feasible is 
the use of photovoltaic renewable energy. 
 
 
 
Keyword: Renewable Energy. Photovoltaic energy. Resolution 482/2012 of ANEEL. 
Clearing System. Economic Feasibility Tool. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em tempos de globalização, no Brasil vivem-se novos momentos de 

conscientização, de preservação e escassez de recursos naturais, permeando as 

discussões entre as legislações ambientais mais rígidas do mundo. Nestas se 

estabelecem regras e limites para se produzir e se preservar, de forma a garantir o 

equilíbrio necessário entre as demandas econômicas, sociais, e proteção dos recursos 

naturais como condição à sobrevivência do planeta. 

Controlar as mudanças tecnológicas, a preservação do meio ambiente e o 

desenvolvimento populacional e industrial acaba se tornando uma tarefa difícil. Na 

preocupação com os recursos naturais, deve-se levar em conta que o gasto de energia 

está presente a todo o momento e no mundo inteiro. Com o aumento da era tecnológica 

espera-se a utilização de novos recursos, novas tendências e novos conceitos como a 

utilização expansiva das energias limpas e renováveis (BRASIL ESCOLA, 2013). 

 As energias limpas não liberam em sua produção e consumo, resíduos ou 

gases poluentes geradores do efeito estufa e do aquecimento global. Como exemplos: 

a energia eólica (produzida pelas correntes de ventos), a energia solar (obtida pela 

absorção da radiação solar), a hidroeletricidade (fornecida pela movimentação da água 

em geradores). Portanto, este é um caminho ou a resposta mais atual para as grandes 

mudanças que estão acontecendo (CEMIG, 2012). 

 Destaca-se o Sol, como uma das fontes de energia renovável, responsável 

direta ou indiretamente da existência de outras fontes de energia limpa, como as águas, 

que possibilita a geração de hidroeletricidade, também se tem a radiação solar que 

induz a circulação atmosférica, ocasionando os ventos que podem ser aproveitados na 

geração eólica (BRASIL ESCOLA, 2013). 

A energia que advém do Sol pode ser utilizada da melhor maneira possível, não 

interferindo no meio ambiente de forma agressiva, beneficiando a sociedade, 

promovendo a sustentabilidade e a economia financeira para empresas de diversos 

setores, conforme apresenta-se no site do Centro de Referências para Energia Solar e 

Eólica Sérgio de Salvo Brito (CRESEB, 2014). 
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Segundo Ribeiro (2008), o estudo da viabilidade de implantação de sistema 

fotovoltaico é muito importante no momento atual, pois a humanidade precisa 

aprofundar o conhecimento, bem como utilizar as energias renováveis.  

A motivação deste trabalho foi de desenvolver uma ferramenta de viabilidade 

econômica para tomada de decisão, sendo uma ferramenta prática e não precisa em 

capacidades técnicas, pois neste âmbito estão presentes no mercado fornecedores/ 

técnicos que serão contratados após a tomada de decisão com bases econômicas. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

 

Desenvolver uma metodologia de avaliação da viabilidade econômica para 

tomada de decisão na instalação eficiente de sistemas fotovoltaicos em áreas 

industriais. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Os objetivos específicos relativos ao desenvolvimento da presente pesquisa 

foram: 

 

1. Levantar dados (disponibilidade de fornecedores e de tecnologias de sistemas 

fotovoltaicos). 

2. Levantar as variáveis, considerações e legislações envolvidas para projeto de 

proposta de instalação na indústria.  

3. Montar planilha para preenchimento com entradas técnicas para decisões 

industriais, visando a cálculo de investimento, TIR, para tomada de decisão. 

4. Validar planilha com valores reais com o responsável da Indústria sob estudo de 

caso. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

 

A realização desta dissertação justifica-se pela importância de se ter uma 

ferramenta que ajude os empresários de forma simples na tomada de decisão na 

instalação de painéis fotovoltaicos em suas indústrias, assim o gestor terá informação 

de viabilidade econômica dando respaldo a sua decisão. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

4.1 FONTES RENOVÁVEIS E NÃO RENOVÁVEIS 
 

 

Segundo a Rede de Energias Renováveis para o Século XXI (REN21), apesar do 

grande potencial brasileiro de geração de eletricidade por fontes alternativas, a 

implementação comercial dessas tecnologias ainda encontra algumas barreiras de 

mercado. Estas barreiras dizem respeito principalmente à escala de produção de 

tecnologias de geração de energia por fontes alternativas: com um parque industrial 

ainda modesto e um mercado restrito, os custos de instalação permanecem altos.  

Conforme a percepção dos empreendedores os valores financeiros para iniciar a 

inserção da energia renovável dependem de vários fatores como o valor da taxa de 

energia, impostos, variação do dólar, encargos, custos de produção, fazendo com que 

as propostas de utilização de um recurso renovável fiquem cada vez mais longe dos 

investimentos das empresas (site da ANEEL, 2014). 

 

 

4.2 FONTES RENOVÁVEIS 
 

 

Segundo o Conselho Nacional de Referência em Pequenas Centrais 

Hidrelétricas, as energias renováveis são repostas e usualmente estão disponíveis 

como uma fonte não esgotável. Com a ajuda de equipamentos especiais pode-se 

capturar parte da energia do sol, das aguas e dos ventos e utilizá-la nas residências e 

outras instalações (site do CERPCH, 2014). 

As energias renováveis, são aquelas que, em princípio, inesgotáveis, conforme 

segue (site do CERPCH, 2014): 

 

a) Energia solar. 

b) Energia eólica. 
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c) Biomassa. 

d) Energia hidráulica. 

e) Energia geotérmica. 

f) Células de combustível. 

 

A seguir serão apresentadas de forma breve as formas de energia: 

 

 

4.2.1 Energia Solar 

 
 

As três principais tecnologias para o aproveitamento da energia solar para a 

produção de energia são a fotovoltaica, a termossolar e a solar termelétrica (site do 

CERPCH, 2014). 

 

 

4.2.1.1 Energia Fotovoltaica 

 

 

Fontes de energia, como hidráulica, eólica, combustíveis fósseis são formas de 

energia solar indireta, e a radiação solar pode ser utilizada como fonte de energia 

térmica e para geração de potência mecânica ou elétrica. Pode ainda ser convertida em 

energia elétrica, por meio de efeitos sobre determinados materiais destacando-se a 

energia fotovoltaica (site da ANEEL, 2014). 

O aquecimento solar passivo se dá através do aproveitamento da iluminação 

natural e do calor para aquecimento de ambientes, isso ocorre devido a absorção da 

radiação solar nas edificações, fazendo com que haja uma redução das necessidades 

de iluminação e aquecimento nos ambientes. Propiciando um maior aproveitamento da 

radiação solar, e principalmente se utilizada técnicas mais modernas para a arquitetura 

e construção civil (site da ANEEL, 2014). 

Na utilização da radiação solar tem-se a energia térmica para aquecimento de 

fluidos que é feito com o uso de coletores, módulos ou concentradores solares. Esses 
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coletores solares são mais aplicados em residências e comércios (site da ANEEL, 

2014). 

Os sistemas solares fotovoltaicos se apresentam como fontes renováveis de 

energia elétrica bastante adequada para a utilização no meio urbano, fazendo com que 

haja redução quase que totalmente de perdas por transmissão da energia devido à 

proximidade entre geração e consumo (CIAMBERLINIA et.al., 2001).  

A fonte de energia solar que convertida em eletricidade através de células 

fotovoltaicas, dá-se o nome de sistema fotovoltaico e com este tem-se vantagens, como 

segue as fundamentais (site SOLAR BRASIL, 2014): 

 

 Não consome combustível. 

 Não produz poluição nem contaminação ambiental. 

 Tem uma vida útil superior a 20 anos. 

 É resistente a condições climáticas extremas (granizo, vento, temperatura e 

umidade). 

 Não tem peças móveis e, portanto, exige pouca manutenção (só a limpeza do 

painel). 

 Permite aumentar a potência instalada por meio da incorporação de módulos 

adicionais. 

 

Na maioria das aplicações de módulos disponíveis no mercado, o elemento que 

tem uma maior eficiência de conversão fotovoltaica é o silício, entre as tecnologias 

utilizadas em aplicações terrestres para gerar potência elétrica, destaca-se com uma 

eficiência de 15% maior dos demais, módulos de outros elementos disponíveis no 

mercado (CASSOLI, 2006).   

O maior problema analisado com a utilização da radiação solar é a questão 

econômica, devido o valor da aquisição do sistema, dos módulos, instalação e 

manutenção, porém esta última é garantida pela qualidade apresentada pelos 

fornecedores.  

Em primeiro momento, o investimento para a maioria dos empresários é alto, 

porém é porque falta a análise de viabilidade econômica. Acredita-se que com o 



23 

 

aumento da demanda, o custo da produção e comercialização em grande escala, o 

custo poderá reduzir conforme escala também (site SOLAR BRASIL, 2014). 

Devido ao crescente custo com o consumo de energia elétrica, as empresas vêm 

almejando não só um desenvolvimento, mas também um produto final sustentável. 

Neste cenário explana-se a importância da dissertação apresentada nesse projeto, uma 

sugestão de metodologia para implantação de painéis fotovoltaicos em indústrias. 

Espera-se, que no futuro, a administração governamental, seguindo exemplo de 

países desenvolvidos e como uma maneira de demonstrar aos novos mercados uma 

forma de consciência frente ao tema ambiental, apoiará os usuários da tecnologia por 

meio de incentivos tributários, ou com licenças para impulsionar um método diferencial 

de geração de energia para diminuição de emissão de gases e outros impactos 

ambientais. 

Os sistemas fotovoltaicos transformam, diretamente, a energia solar em energia 

elétrica. Composta por uma célula fotovoltaica que tem como seu componente principal 

do sistema, composta de material semicondutor que transforma a energia solar em 

eletricidade em corrente contínua. As células fotovoltaicas são interconectadas para 

formar um módulo, ou painel fotovoltaico, cuja capacidade típica situa-se entre 50 e 200 

Watts (W) (site do CERPCH, 2014). 

O termo fotovoltaico é a junção de duas palavras: foto, de origem grega que 

significa luz e voltaica de Volt, em homenagem ao Alexandre Volta, sendo que Volt é a 

unidade para medir o potencial elétrico (site AMÉRICA DO SOL, 2014). 

 

 

4.2.1.2 Energia Termossolar 

 

 

É um sistema de aquecimento solar, o coletor transforma a radiação solar em 

calor e, por meio de um fluido, como a água, o transfere para armazenamento em 

reservatório, para posterior utilização (site do CERPCH, 2014). 

Os sistemas domésticos para aquecimento de água, além dos coletores, utilizam 

um local para armazenamento da água quente, que pode ser instalado junto ao coletor 



24 

 

ou separadamente. Os reservatórios de água aquecida podem se utilizar de um sistema 

alternativo para aquecimento, como uma resistência elétrica, para as situações em que 

a radiação solar não seja suficiente para produzir o aquecimento esperado (site IEA, 

2014). Os coletores solares podem ser usados em residências, bem como em 

comércios e industriais (site IEA, 2014). 

 

 
4.2.1.3 Energia Solar Termelétrica 

 
 

As usinas solares termelétricas funcionam com o acumulo da radiação solar para 

o aquecimento de uma área especifica que contém um fluido, o calor absorvido pelo 

fluido e é então transformado em energia mecânica, por meio de turbinas a vapor, por 

exemplo, e somente no final transformado em energia (site da Câmara dos Deputados, 

2014). 

 

 

4.2.2 Energia Eólica 

 

 

Energia que provém do vento e este é o ar que está em constante movimento. 

Em alguns locais, como ao longo da costa e nas montanhas, o vento fornece uma fonte 

de energia mecânica (site do CERPCH, 2014). 

Um dos mais antigos usos da energia eólica é para transporte, durante anos a 

humanidade intensificou a utilização das caravelas, movimentadas pelo vento, para que 

pudessem realizar a atividade de comercio para transporte de pessoas e cargas (site do 

CERPCH, 2014). 

Nas últimas décadas tem se tornado popular a utilização de turbinas eólicas para 

geração de eletricidade (site do CERPCH, 2014). São chamadas de “fazendas eólicas” 

a produção de energia para a comercialização existentes em todo mundo (site do 

CERPCH, 2014). 
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As fazendas eólicas consistem de linhas de torres, algumas com 90 metros de 

altura, equipadas com gigantescas turbinas eólicas, presentes nos países como 

Canadá, Alemanha, Dinamarca, Espanha e entre outros. A Dinamarca e a Alemanha 

foram pioneiras no desenvolvimento desta tecnologia, logo a tecnologia é avançada 

neste mercado (site do CERPCH, 2014). 

No Brasil, ainda não é muito difundida a utilização da energia renovável eólica, 

pois o sistema hidroelétrico ainda é de menor custo e mais conhecido pela população, 

porém alguns sistemas eólicos são encontrados, como por exemplo, ao longo do 

nordeste brasileiro (site do CERPCH, 2014). 

 

 

4.2.3 Biomassa 

 

 

A biomassa deriva de organismos, ou seja, matéria orgânica, também chamada 

de massa orgânica e nesta se destaca o petróleo, carvão mineral, gás natural (site do 

CERPCH, 2014). 

 

 

4.2.4 Energia Hidráulica 

 

 

A água apresenta-se na natureza de várias formas, por exemplo: forma líquida, 

sólida e gasosa, e pode-se aproveita-la das três formas, atendendo processos 

alimentícios, produtivos e para sobrevivência (site do CERPCH, 2014). 
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4.2.5 Energia Geotérmica 

 

 
A energia geotérmica utiliza-se da energia concentrada no interior da terra, seja 

em rochas ou água retida para produzir eletricidade ou aquecimento para utilização 

domestica ou industrial (site da Câmara dos Deputados, 2014). 

 

 

4.2.6 Células de Combustível 

 

 

Uma célula de combustível é um dispositivo eletroquímico que converte a 

energia química de um combustível diretamente em eletricidade, também utilizada para 

indústria em geral (site do CERPCH, 2014). 

 

 

4.3 FONTES NÃO RENOVÁVEIS 

 

 

Há duas classes de recursos naturais: os renováveis que a natureza repõe e não 

renováveis que são os que a natureza não repõe. 

As fontes de energia não renováveis são as encontradas na natureza de finita e 

que se acaba com sua utilização desenfreada. Sendo que se esgotar não serão 

repostas pela natureza. São elas: carvão, petróleo bruto e gás natural, nestes exemplos 

a reposição se dá em milhares de anos, ao contrário das fontes de energia renováveis, 

que são produzidas pela natureza num fluxo contínuo (site do CERPCH, 2014). 
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4.3.1 Carvão 

 

 

Produto disponível na natureza de forma abundante é uma rocha orgânica com 

propriedades combustíveis, constituída por carbono; sendo utilizada em processos 

industriais e domésticos. Conforme ANEEL, “foi inclusive o primeiro combustível fóssil a 

ser utilizado para a produção de energia elétrica nas centrais térmicas” (site da ANEEL, 

2014). 

Em termos de participação na matriz energética mundial, segundo o Balanço 

Energético Nacional (2003), “o carvão é atualmente responsável por cerca de 7,9% de 

todo o consumo mundial de energia e de 39,1% de toda a energia elétrica gerada”. 

Conforme o site da ANEEL (2014), “No âmbito mundial, apesar dos graves 

impactos sobre o meio ambiente, o carvão ainda é uma importante fonte de energia. As 

principais razões para isso são as seguintes: i) abundância das reservas; ii) distribuição 

geográfica das reservas; iii) baixos custos e estabilidade nos preços, relativamente a 

outros combustíveis”. 

Conforme o site da AIE (2014), “para que os impactos sejam reduzidos para 

melhor utilização são necessários avanços na pesquisa, para atender requisitos, como: 

i) melhorar a eficiência de conversão; ii) reduzir impactos ambientais (principalmente na 

emissão de gases poluentes); iii) aumentar sua competitividade comercial”. 

 

 

4.3.2 Petróleo 

 

 

Segundo Paffenbarger (1997), a definição de petróleo é “proveniente de 

hidrocarbonetos (moléculas de carbono e hidrogênio) que tem origem na decomposição 

de matéria orgânica, principalmente o plâncton (plantas e animais microscópicos em 

suspensão nas águas), causada pela ação de bactérias em meios com baixo teor de 

oxigênio”. Que ao longo de milhões de anos, a decomposição foi-se acumulando no 
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fundo dos oceanos, mares e lagos e, incrustrada na crosta terrestre, transformando-se 

na substância oleosa denominada petróleo.  

 

 

4.3.3 Gás Natural 

 

 

Dentre os combustíveis fósseis o gás natural é o mais limpo com o mínimo 

impacto ambiental, com baixa emissão de dióxido de enxofre e de resíduos do processo 

de combustão presentes na fumaça (PAFFENBARGER, 1997). 

Ao longo século XIX, nos Estados Unidos, o gás natural era considerado um fator 

complicador, pois era encontrado junto ao petróleo, e eram necessários vários 

procedimentos de segurança, mas após estudos, no século seguinte, já era utilizado 

uma alternativa na produção de combustível, que apresentava de forma menos 

agressiva ao meio ambiente (PAFFENBARGER, 1997). 

 

 

4.3.4 Energia Nuclear 

 

 

Constituído a base de combustível nuclear utilizado na indústria da defesa civil, 

elemento químico existente na Terra. A energia nuclear, produzida a partir do átomo de 

urânio, voltou à agenda internacional da produção de eletricidade como alternativa 

importante aos combustíveis fósseis (PAFFENBARGER, 1997). 

 

 

4.4 SUSTENTABILIDADE 

 

 

A utilização do termo sustentabilidade tem crescido para salientar a valorização 

das questões ambientais no segmento empresarial, para atender às novas exigências 
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legais, de mercado e da sociedade em geral. Espera-se que o conceito de cuidado com 

a natureza e outros enfoques ecológicos ganhe crescimento juntamente a sociedade. 

(STROBEL et al., 2004). 

O conceito de desenvolvimento sustentável se dá, da relação entre a sociedade 

em geral com as abordagens dos processos produtivos, ou seja, da sociedade com as 

indústrias em que ambas buscam desenvolver-se de forma menos prejudicial ao meio 

ambiente (BELLEN, 2005). 

Países em desenvolvimento, muitas vezes priorizam crescimento econômico em 

detrimento das questões sociais e ambientais, mas devem-se salientar alguns fatores 

de importância a escassez de recursos financeiros; e a busca pelo progresso 

econômico, com o foco da melhoria das condições de vida da população. Porém, a 

viabilidade econômica acaba tendo muito mais importância do que o desenvolvimento 

ambiental, pois neste último os investimentos são cada vez maiores (WILKINSON et al., 

2001). 

Em longo prazo, espera-se que as pesquisas por inovações para a utilização dos 

recursos naturais sejam realizadas de forma globalizada, com o foco em fontes 

alternativas e redução dos custos (WILKINSON et al., 2001). 

O governo de todos os países são os responsáveis por iniciar e manter projetos 

para difundir o conceito de sustentabilidade, bem como desenvolver a estrutura 

regulatória e legal, pois as organizações o fazem, porém, os custos são muito elevados 

e não obtendo retornos econômicos satisfatórios ocasionando assim uma diminuição de 

investimentos.  

Segundo Bonnie e Huang (2001), “o rápido crescimento industrial dos dois 

últimos séculos tem melhorado o padrão de vida do ser humano, entretanto esse 

crescimento, frequentemente, tem determinado elevados custos ambientais”. A 

sociedade e o meio ambiente com o passar do tempo, estão sendo analisados de forma 

mais globalizada, com foco no desenvolvimento tecnológico e industrial, mas com o 

intuito reduzir os impactos que ela produz sobre o meio que a cerca (BELLEN, 2005). 

De acordo com Degani (2003), “a Agenda 21 consolidou a ideia de que os 

modelos tradicionais de crescimento devem ser modificados a ponto de reconduzir a 

sociedade industrial aos princípios do desenvolvimento sustentável, de modo a garantir 
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o direito ao desenvolvimento, principalmente em países com níveis insatisfatórios de 

renda e riqueza, e o direito a um ambiente saudável das futuras gerações”; com base 

neste contexto observa-se uma reavaliação na concepção da sustentabilidade, bem 

como a tentativa de novas formas de se manter em equilíbrio, sociedade e a natureza. 

Conforme destaca Bieker (2006) “a analogia do triple-bottom-line das dimensões 

econômica, ambiental e social da sustentabilidade tem emergido como um modelo de 

interpretação pelas empresas, embora cada uma dessas dimensões represente um 

grande desafio”.  

Segundo Silva (2003), desenvolvimento sustentável sob o ponto de vista 

corporativo pode ser definido como: "A busca do equilíbrio entre o que é socialmente 

desejável; economicamente viável e ecologicamente sustentável". 

Com esta última citação, entende-se que as indústrias ficam com o que é 

economicamente viável para se implantar e que se tenha um retorno financeiro 

primeiramente e depois se considera o que é aceito pela sociedade e por fim 

sustentável. Esta dissertação foi pensada com a premissa de verificar a viabilidade 

econômica primeiramente e somente depois verificar os demais benefícios. 

 

 

4.5 RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL  
 

 

A Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012 define o Sistema de Compensação 

como:  

“Um arranjo no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com 
microgeração ou minigeração distribuída é cedida à distribuidora local e 
posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa dessa 
mesma unidade consumidora ou de outra unidade consumidora de mesma 
titularidade”. 
 
 

Net metering, ou sistema de compensação, é a ferramenta que proporciona ao 

consumidor de energia elétrica instalar pequenos geradores, como módulos 

fotovoltaicos ou pequenas turbinas eólicas em sua empresa ou residência e toda a 

energia que for produzida são abatidas no consumo da energia utilizada no local. 

Quando a produção for maior que o consumo, haverá um saldo positivo que poderá ser 
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utilizado em outro local tarifado ou na fatura do mês subsequente, lembrando que a 

titularidade deverá ser igual de ambos os locais de compensação de energia (site da 

ANEEL, 2014). 

O custo desses geradores e eventuais financiamentos não são estabelecidos 

pela ANEEL, sendo assim a iniciativa de se ter um sistema de compensação partirá do 

cliente. Cada cliente deverá fazer uma análise de custo/ benefício para verificar a 

entrada no processo junto à concessionaria de energia, e que algumas situações 

deverão ser analisadas conforme as características do cliente ou a partir da decisão do 

cliente.  

A regulamentação do tema pela ANEEL engloba a Resolução nº 482/2012 e a 

Seção 3.7 do Módulo 3 e Módulo 4 dos Procedimentos de Distribuição de Energia 

Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST. Os Procedimentos de Distribuição - 

PRODIST são documentos elaborados pela ANEEL e normatizam e padronizam as 

atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 

distribuição de energia elétrica. 

Complementam a pesquisa os Anexos A, B, C e D. Além disso, as distribuidoras 

têm normas técnicas que podem ser obtidas em seus sites ou junto às agências de 

atendimento. Em caso de dúvidas, o consumidor pode procurar sua distribuidora local. 

 

 

4.5.1 Resolução nº 482/2012 

 

 

A partir do dia 17 de abril de 2012 entrou em vigor a Resolução Normativa 

ANEEL nº 482/2012, nesta o consumidor brasileiro pode ser gerador de energia a partir 

de fontes renováveis podendo compartilhar na rede de distribuição tudo que produzir e 

não utilizar, desta forma terá uma economia na parte financeira e contribuirá com a 

questão ambiental.  

Caso a sociedade em geral, decidisse iniciar o processo de geração de energia 

todos perceberiam a redução de custos na tarifação da energia elétrica, a redução de 

custos pelo adiamento de investimentos em expansão dos sistemas de transmissão e 
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distribuição, o baixo impacto ambiental, a redução no carregamento das redes, a 

minimização das perdas e a diversificação da matriz energética. 

O maior benefício percebido ao longo da Resolução 482/2012 é o crédito de 

energia, como já citado, que pode ser utilizado posteriormente abatendo o consumo, os 

créditos de energia gerados são válidos por 36 meses. 

Neste projeto é salientado a microgeração por fonte solar fotovoltaica, nesta o 

consumidor passa a produzir energia ao longo do dia e esta energia é passada para a 

rede de distribuição, e de noite a rede devolve para o cliente e se necessário supre 

necessidades adicionais.  

 

 

4.5.2 Resolução ANEEL nº 414/2010 

 

 

No capítulo 2, incisos XXXVII e XXXVIII, esclarecem os subgrupos de 

fornecimento: 

 

“XXXVII - grupo A: grupamento composto de unidades consumidoras com 
fornecimento em tensão igual ou superior a 2,3 kV, ou atendidas a partir de 
sistema subterrâneo de distribuição em tensão secundária, caracterizado pela 
tarifa binômia e subdividido nos seguintes subgrupos: 
a) subgrupo A1 - tensão de fornecimento igual ou superior a 230 kV; 
b) subgrupo A2 - tensão de fornecimento de 88 kV a 138 kV; 
c) subgrupo A3 - tensão de fornecimento de 69 kV; 
d) subgrupo A3a - tensão de fornecimento de 30 kV a 44 kV; 
e) subgrupo A4 - tensão de fornecimento de 2,3 kV a 25 kV; e 
f) subgrupo AS - tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV, a partir de sistema 
subterrâneo de distribuição. (Antigo inciso XXXIV renumerado pela Resolução 
Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010). 
 
XXXVIII - grupo B: grupamento composto de unidades consumidoras com 
fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV, caracterizado pela tarifa monômia e 
subdividido nos seguintes subgrupos: 
a) subgrupo B1 - residencial; 
b) subgrupo B2 - rural; 
c) subgrupo B3 - demais classes; e 
d) subgrupo B4 - Iluminação Pública. (Antigo inciso XXXV renumerado pela 
Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010). 
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4.5.3 Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST 

 

 

Descreve os procedimentos para acesso de micro e minigeração distribuída 

incentivada ao sistema de distribuição, demais informações no ANEXO B. Define: 

Microgeração Distribuída Incentivada: Central geradora de energia elétrica, com 
potência instalada menor ou igual a 100 kW e que utilize fonte incentivada de 
energia, nos termos de regulamentação específica, conectada na rede de baixa 
tensão da distribuidora através de instalações de unidades consumidoras, 
podendo operar em paralelo ou de forma isolada, não despachada pelo ONS.  
Minigeração Distribuída Incentivada: Central geradora de energia elétrica, com 
potência instalada superior a 100 kW e menor ou igual a 1 MW e que utilize 
fonte incentivada de energia, nos termos de regulamentação específica, 
conectada diretamente na rede da distribuidora, em qualquer tensão, ou através 
de instalações de unidades consumidoras, podendo operar em paralelo ou de 
forma isolada, não despachada pelo ONS. 
Sistema de Compensação de Energia: sistema no qual a energia gerada por 
unidade consumidora com geração distribuída com potência instalada menor ou 
igual a 1 MW, que utilize fonte incentivada de energia conforme regulamento 
específico e compense o consumo medido no ciclo de faturamento corrente ou 
em meses subsequentes. 

 

 

4.5.3.1 Etapas para viabilização do acesso conforme ANEEL 

 

 

Conforme orientação da ANEEL o cliente é obrigado a seguir algumas etapas 

para iniciar no sistema de compensação, realizar a solicitação de acesso e do parecer 

de acesso (facultativo). 

A solicitação de acesso é a solicitação realizada pelo cliente que, uma vez 

entregue à distribuidora de energia, implica a prioridade de atendimento, de acordo com 

a ordem cronológica de protocolo.  

A solicitação de acesso deve conter: 

a) o projeto das instalações de conexão, incluindo memorial descritivo, localização, 

arranjo físico, diagramas; e  

b) documentos e informações solicitadas previamente pela distribuidora. 

 

Conforme a ANEEL, referente ao parecer de acesso destaca-se: 
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O parecer de acesso é o documento formal obrigatório apresentado pela 
acessada, sem ônus para o acessante, onde são informadas as condições de 
acesso, compreendendo a conexão e o uso, e os requisitos técnicos que 
permitam a conexão das instalações do acessante, com os respectivos prazos, 
devendo indicar, quando couber: 

a) A definição do ponto de conexão de acordo com o critério de menor 
custo global, com a apresentação das alternativas de conexão que 
foram avaliadas pela acessada, acompanhadas das estimativas dos 
respectivos custos, conclusões e justificativas; 

b) As características do sistema de distribuição Acesso e do ponto de 
conexão, incluindo requisitos técnicos, como tensão nominal de 
conexão, além dos padrões de desempenho;  

c) A relação de obras de responsabilidade do acessante, incluindo 
eventuais instalações que devem ser transferidas à distribuidora 
acessada; 

d) A relação das obras de responsabilidade da acessada, com 
correspondente cronograma de implantação; 

e) As informações gerais relacionadas ao ponto de conexão, como tipo de 
terreno, faixa de passagem, características mecânicas das instalações, 
sistemas de proteção, controle e telecomunicações disponíveis; 

f) Os modelos dos contratos a serem celebrados, quando necessário; 
g) As tarifas de uso aplicáveis; 
h) As responsabilidades do acessante; 
i) Eventuais informações sobre equipamentos ou cargas susceptíveis de 

provocar distúrbios ou danos no sistema de distribuição Acesso ou nas 
instalações de outros acessantes. 

 

Compete a distribuidora de energia a realização dos estudos para a integração 

de micro e minigeração distribuída, devendo informar a relação de dados necessários à 

elaboração dos referidos estudos que devem ser apresentados quando da solicitação 

de acesso, com prazos diferenciados. 

Os contratos necessários ao acesso devem ser assinados entre as partes no 

prazo máximo de 90 (noventa) dias após a emissão do parecer de acesso, quando 

aplicável. Caso o prazo não seja cumprido, por responsabilidade do cliente, incorre em 

perda da garantia ao ponto e às condições de conexão estabelecidas no parecer de 

acesso, desde que um novo prazo não seja pactuado entre as partes. 

 

 

4.5.1.3 Critérios técnicos, operacionais e requisitos do projeto  

 

 

Conforme a ANEEL, alguns critérios técnicos são importantes para iniciar o 

processo, conforme ANEXO C, como segue:  
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 Ponto de conexão. 

 Para central geradora classificada como minigeração distribuída 
incentivada, o ponto de conexão deve situar-se na interseção das 
instalações de interesse restrito, de propriedade do acessante, com o 
sistema de distribuição Acesso. 

 Para central geradora classificada como microgeração distribuída 
incentivada, o ponto de conexão às instalações da distribuidora é o 
mesmo da unidade consumidora. 

 Conexão. 

 Aplicam-se os procedimentos descritos no item 5 da seção 3.2 da 
Resolução 414/2010, no que couber. 

 As centrais geradoras classificadas como micro ou minigeração 
distribuída incentivada estão dispensadas de realizar os estudos 
descritos no item 5 da seção 3.2 da Resolução 414/2010, os quais, 
caso sejam necessários, deverão ser realizados pela distribuidora, sem 
ônus para o acessante. 

 

Para fins de definição da tensão de conexão da central geradora devem ser 

consideradas as faixas de potência indicadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Níveis de tensão conforme Resolução 414/2010 

 
Fonte: Resolução 414/2010 

 

A Tabela 2 indica os requisitos mínimos necessários para o ponto de conexão da 

central geradora. 
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Tabela 2 - Requisitos necessários para o ponto de conexão da central geradora. 

 

Fonte: Resolução 414/2010 

Notas:  
(1) Chave seccionadora visível e acessível que a acessada usa para garantir a desconexão da central 
geradora durante manutenção em seu sistema.  
(2) Elemento de desconexão e interrupção automático acionado por comando e/ou proteção.  
(3) Não é necessário relé de proteção específico, mas um sistema eletroeletrônico que detecte tais 
anomalias e que produza uma saída capaz de operar na lógica de atuação do elemento de desconexão.  
(4) Nas conexões acima de 300 kW, se o lado da acessada do transformador de acoplamento não for 
aterrado, deve-se usar uma proteção de sub e de sobre tensão nos secundários de um conjunto de 
transformador de potência em delta aberto.  
(5) Se a norma da distribuidora indicar a necessidade de realização estudo de curto-circuito, caberá à 
acessada a responsabilidade pela sua execução.  
(6) Os ensaios devem ser os mesmos recomendados pelo fabricante e deverão ser realizados pelo 
acessante.  

 

Os valores de referência a serem adotados para os indicadores: tensão regime 

permanente, fator de potência, distorção harmônica, desequilíbrio de tensão, flutuação 

de tensão e variação de frequência são os estabelecidos na Seção 8.1 do Módulo 8 – 

Qualidade da Energia – disponível no site da ANEEL. 

A distribuidora poderá propor proteções adicionais, desde que justificadas 

tecnicamente, em função de características específicas do sistema de distribuição, seja 

microgeração ou sendo minigeração que deverão estar conectadas ao sistema de 

distribuição da distribuidora através de um transformador. 
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4.6 SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 

 

O sistema fotovoltaico compreende os módulos fotovoltaicos (em geral feitos de 

silício), combinados com outros componentes, como inversores e baterias. Os 

inversores convertem a corrente contínua em alternada, de modo a permitir a conexão à 

rede ou a utilização de equipamentos de corrente alternada, também chamado de 

sistema Grid Tie, conectado à rede. As baterias são utilizadas em sistemas sem 

conexão à rede, Off Grid, como forma de armazenamento da energia produzida para 

utilização em momentos em que a radiação solar não estiver disponível. São 

extremamente modulares, podendo formar sistemas de alguns Watts (W) até dezenas 

de megawatts (MW) (site IEA, 2014). 

Para se ter a energia elétrica vinda da energia solar são utilizadas células solares 

formadas por duas camadas de materiais semicondutores, uma positiva e outra 

negativa. Os fótons da luz chegam até os elétrons, agitando-os, e assim gerando 

eletricidade, quanto maior a intensidade do sol, maior o fluxo de eletricidade. A 

eletricidade gerada pelas células está em corrente contínua, que pode ser 

imediatamente usada ou armazenada em baterias (site AMÉRICA DO SOL, 2014). 

Na energia solar fotovoltaica, a energia é diretamente convertida em eletricidade 

e para isso são usados módulos solares. Esses módulos fotovoltaicos utilizam, 

basicamente, duas tecnologias: silício cristalino e filmes finos. Os de silício cristalino, 

que podem ser monos ou multicristalinos, detêm de 85% a 90% do mercado anual 

atualmente (site IEA, 2014). Os módulos de silício monocristalino são os que 

apresentam maiores rendimentos, entre 15% e 20% de conversão da luz solar em 

eletricidade. Os de silício multicristalino, por sua vez, apresentam rendimento médio de 

14%, apresentando, porém, menores custos de produção que os monocristalinos (site 

IEA, 2014). 

Os módulos de filme fino representam até 15% das vendas anuais de módulos 

fotovoltaicos e são fabricados com finas camadas de materiais semicondutores sobre 

um material de suporte (como vidro, plástico ou aço inoxidável), podendo formar 

módulos flexíveis (IEA, 2010).  
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Porém, estes apresentam rendimentos inferiores a 13%, mas possuem a 

vantagem de apresentarem menores custos de fabricação. Apesar de mais baratos, 

requerem maior área para a obtenção de uma determinada potência elétrica (site IEA, 

2014). 

Os sistemas fotovoltaicos apresentam a vantagem de utilizarem, além de luz 

solar direta, também a componente difusa, para a produção de eletricidade, permitindo 

seu funcionamento em dias em que o céu não está completamente limpo (site IEA, 

2014). Segue equipamentos que fazem parte do Kit do sistema fotovoltaico: 

 

 

4.6.1 Painéis Fotovoltaicos 

 
 

Trata-se de um ou mais módulos fotovoltaicos interligados eletricamente, 

montados de modo a formar uma única estrutura. Hoje, existem diversas marcas, mas o 

mais importante é possuir o selo do INMETRO, como o exemplo abaixo:  

Painel Solar Fotovoltaico 140W - de alta eficiência (Classe A no INMETRO), 

figura 1.  País de Origem: China. Garantia de 10 anos para defeitos de fabricação e 25 

anos perda máxima de potência de 20%.  

 

 

Figura 1 - Painel solar fotovoltaico - 140W 
Fonte: Neosolar 
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4.6.2 Inversores 

 

 

Os inversores são conversores para uso com energia solar fotovoltaica que 

funcionam integrados a rede elétrica.   

Na figura 2, é um inversor Grid Tie e trabalha em sincronia com a rede elétrica 

reduzindo a conta de energia da unidade consumidora. Sistema de proteção: Possui 

transformador e isolamento galvânico e Proteção contra curto circuito AC, Possui as 

principais certificações internacionais. Garantia de 5 anos.  

 

 
Figura 2 - Inversor (1.500W) 

Fonte: Neosolar 

 
4.6.3 Demais itens contemplados na viabilidade econômica  

 

 

 Suporte para fixação dos módulos em teto (perfis em alumínio reforçado, 

estrutura sem inclinação, para utilização em telhado já inclinado, grampos para 

prender os módulos); 

 Material elétrico necessário para instalação do sistema (Cabos até 30 metros de 

distância das placas até os inversores. Cabos até 20 metros de distância dos 

inversores até o relógio medidor, DPS, Disjuntores AC e CC, Chave 

Seccionadora CC, Dispositivo de Seccionamento Visível (DSV), Conectores, 

eletrodutos, parafusos, miscelâneas de instalação);  

 Projeto elétrico e regularização do sistema junto à distribuidora de energia; 
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 Serviço de instalação (depende do fornecedor de serviço e da localização do 

solicitante). 

 Prazo de entrega em média dos fornecedores são de 60 até 120 dias. 

 

Estão disponíveis na internet muitos fornecedores de serviços de importação dos 

materiais para compor os sistemas fotovoltaicos, bem como para toda a parte de 

instalação e regularização do processo documental, mas o perfil de atendimento é 

residencial. Segue exemplos: 

 

 Neosolar; 

 Geralux; 

 Hiper Energy do Brasil Ltda.; 

 Entre outros... 

 

 

4.6.4 Funcionamento do sistema fotovoltaico grid-tie 

 

 

O sistema fotovoltaico grid-tie é composto por módulos solares e inversores, 

caracteriza-se por integrar a rede elétrica com a produção de energia elétrica, também 

chamados de sistemas conectados (site Neosolar, 2014). Já os sistemas isolados 

necessitam de utilização de baterias e controladores de carga, deixando mais caro o 

sistema fotovoltaico. Os sistemas de conectados à rede podem ser utilizados tanto para 

atender uma residência, ou até mesmo produzir a energia para alimentar a rede de 

distribuição. Os inversores Grid-Tie, além de transformar a corrente contínua em 

alternada, devem sincronizar o sistema com a rede pública (site Neosolar, 2014). Como 

segue esquema, na figura 3: 
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Figura 3 - Sistema Grid Tie 
Fonte: Google/Imagens 

 
 

4.7 PROJETO PELA COPEL - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA 
 

 

A Companhia Paranaense de Energia – Copel opera um parque gerador de 20 

usinas próprias, das quais 18 são hidrelétricas, uma termelétrica e uma eólica. A 

capacidade instalada total é de 4.756,1 megawatts.  

Em 2013, esses ativos geraram 24.420,4 GWh, 99,7% desse total de fonte 

hidrelétrica e eólica. A geração de energia elétrica nas usinas é supervisionada e 

coordenada pelo Centro de Operação de Geração e Transmissão, em Curitiba/PR. 

Em meados de 1994, a COPEL iniciou os estudos de aproveitamento da energia 

solar para atender as residências e para o aquecimento da água, reduzindo assim a 

utilização de equipamentos elétricos. 

Em 1996, utilizando recursos do Prodeem - Programa de Desenvolvimento 

Energético de Estados e Municípios e do Governo Federal foi instalado na comunidade 

de Barra do Ararapira (litoral norte do Paraná) uma central fotovoltaica de carregamento 

de baterias, para a iluminação de 35 casas de pescadores artesanais. 

Nos anos de 1996 e 1997 foi implantado o Projeto de Conservação de Energia 

na Ilha do Mel, com recursos provenientes do Programa Nacional de Conservação de 

Energia Elétrica (Procel), contemplando: 

 

http://www.copel.com/hpcopel/geracao/informacoes.jsp
http://www.copel.com/hpcopel/geracao/informacoes.jsp
http://www.copel.com/hpcopel/geracao/pagcopel2.nsf/docs/362EF4E0143EF047032574110050A421?openDocument
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 A instalação de mais de 200 aquecedores solar d’água em substituição a 

chuveiros elétricos 

 E a troca de 2.000 lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes 

compactas. 
 

Entre 1997 e 1998, com recursos próprios da Copel, mais 12 comunidades 

isoladas no litoral norte do Paraná foram atendidas através de sistemas fotovoltaicos, 

atendendo a aproximadamente 230 famílias de pescadores baixa renda. Trabalhando 

também com a comunidade rural e com a produção de energia fotovoltaica para 

atender os escritórios regionais da Copel. 

Em paralelo a estas realizações, a Copel atendeu a solicitações de diversos 

órgãos do governo, como IAP – Instituto Ambiental do Paraná, IBAMA, Marinha do 

Brasil e a Polícia Florestal, entre outros, para a eletrificação de parques ambientais, 

faróis de marinha, postos avançados de fiscalização, situados em locais remotos e de 

difícil acesso, através da energia solar. 

Além disso, vários esforços foram realizados para a divulgação do conceito que a 

Copel tem de investir na utilização de novas tecnologias para o incremento de sua 

eficiência aliada à preservação do meio ambiente. 

Em função da homologação pela ANEEL das novas tarifas de energia, resultado 

do reajuste tarifário de junho de 2014, conforme resolução nº 1.763, de 22 de julho de 

2014, com validade até 23 de junho de 2015, as tarifas de energia elétrica da Copel 

ficam, em média, reajustadas em 24,86%, e em 2015 já passa dos 39,5%. 

Importante ressaltar que as tarifas já estão disponibilizadas com os impostos 

(ICMS, PIS e COFINS) inclusos para facilitar o entendimento do consumidor. As tarifas, 

como já citadas, obedecem algumas nomenclaturas como: 

 

a) B3 convencional  

b) B3 convencional água, esgoto e saneamento 

c) B3 convencional aquicultura 

d) A1 horossazonal azul 

e) A2 horossazonal azul 

f) A3 horossazonal azul 

http://www.copel.com/hpcopel/root/pagcopel2.nsf/5d546c6fdeabc9a1032571000064b22e/8c04fbf11f00cc5703257488005939be?OpenDocument
http://www.copel.com/hpcopel/root/pagcopel2.nsf/5d546c6fdeabc9a1032571000064b22e/424c5fac3731460e03257488005939ef?OpenDocument
http://www.copel.com/hpcopel/root/pagcopel2.nsf/5d546c6fdeabc9a1032571000064b22e/cec47f8308553e6003257488005939d8?OpenDocument
http://www.copel.com/hpcopel/root/pagcopel2.nsf/5d546c6fdeabc9a1032571000064b22e/2facac957239670e03257488005939c7?OpenDocument
http://www.copel.com/hpcopel/root/pagcopel2.nsf/5d546c6fdeabc9a1032571000064b22e/1e5679133744f82303257488005939c8?OpenDocument
http://www.copel.com/hpcopel/root/pagcopel2.nsf/5d546c6fdeabc9a1032571000064b22e/43953cda5c2da8a603257488005939c9?OpenDocument
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g) A3a horossazonal azul 

h) A3a convencional 

i) A3a horossazonal verde 

j) A4 convencional 

k) A4 horossasonal azul 

l) A4 horossazonal verde 

m) A3a convencional aquicultura 

n) A4 convencional aquicultura 

o) A3a horossazonal verde irrigação noturna/aquicultura 

p) A4 horossazonal verde irrigação noturna/aquicultura 

q) AS convencional 

r) AS horossazonal azul 

s) AS horossazonal verde 

 

 

4.7.1 Micro e Minigeração – Sistema de Compensação de Energia Elétrica 

 

 

Conforme ANEXO A, os consumidores podem produzir energia e estes se 

encaixam em duas classificações da central geradora segundo a potência instalada: 

 
Tabela 3 - Classificação para Copel para microgeração e minigeração 

Microgeração Minigeração 

Menor ou igual a 100 kW Superior a 100 kW e  
menor ou igual a 1.000 kW 

Fonte: Site da Copel 

 
A Copel salienta que antes de realizar qualquer conexão nos geradores em 

paralelo com o sistema elétrico da Copel é necessário solicitar o acesso e seguir os 

procedimentos previstos nas normas.  

A conexão de gerador sem a autorização da distribuidora coloca em risco os 

profissionais que trabalham na rede elétrica e pode prejudicar o funcionamento do 

sistema elétrico. 

 

http://www.copel.com/hpcopel/root/pagcopel2.nsf/5d546c6fdeabc9a1032571000064b22e/122f9702b1e6fa0e03257488005939ca?OpenDocument
http://www.copel.com/hpcopel/root/pagcopel2.nsf/5d546c6fdeabc9a1032571000064b22e/2cdfed01f7d1d79c03257488005939d0?OpenDocument
http://www.copel.com/hpcopel/root/pagcopel2.nsf/5d546c6fdeabc9a1032571000064b22e/1126b3bcaa6cb04003257488005939cd?OpenDocument
http://www.copel.com/hpcopel/root/pagcopel2.nsf/5d546c6fdeabc9a1032571000064b22e/3a5807463c7dd77203257488005939d1?OpenDocument
http://www.copel.com/hpcopel/root/pagcopel2.nsf/5d546c6fdeabc9a1032571000064b22e/566327c0dbad85e50325768f006950d5?OpenDocument
http://www.copel.com/hpcopel/root/pagcopel2.nsf/5d546c6fdeabc9a1032571000064b22e/0a363cf546237cc203257488005939ce?OpenDocument
http://www.copel.com/hpcopel/root/pagcopel2.nsf/5d546c6fdeabc9a1032571000064b22e/57ca832a88e3da8b03257488005939dc?OpenDocument
http://www.copel.com/hpcopel/root/pagcopel2.nsf/5d546c6fdeabc9a1032571000064b22e/94375843b2ce203a03257488005939fb?OpenDocument
http://www.copel.com/hpcopel/root/pagcopel2.nsf/5d546c6fdeabc9a1032571000064b22e/184e457178e1cd1c03257488005939e6?OpenDocument
http://www.copel.com/hpcopel/root/pagcopel2.nsf/5d546c6fdeabc9a1032571000064b22e/ba6f6f3fea145fba03257488005939ea?OpenDocument
http://www.copel.com/hpcopel/root/pagcopel2.nsf/5d546c6fdeabc9a1032571000064b22e/e560c82b1f2d890b03257488005939d2?OpenDocument
http://www.copel.com/hpcopel/root/pagcopel2.nsf/5d546c6fdeabc9a1032571000064b22e/d0f4be78b93eb14403257488005939cc?OpenDocument
http://www.copel.com/hpcopel/root/pagcopel2.nsf/5d546c6fdeabc9a1032571000064b22e/d6d878cf305524b003257488005939cf?OpenDocument
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4.7.1.1 Solicitação de acesso 

 

 

O cliente deverá preencher a solicitação de acesso, conforme ANEXO D, e neste 

identificar a unidade consumidora, motivo da solicitação, características técnicas da 

central geradora e da energia renovável que será utilizada. Deverá conter também o 

projeto das instalações, diagramas, arranjo físico, ART – Anotações de 

Responsabilidade Técnica sobre o projeto e instalação, e toda informação necessária 

da unidade geradora, neste caso o sistema fotovoltaico. 

A COPEL recomenda-se a contratação de profissionais qualificados para o 

projeto e a instalação da central geradora, bem como a aquisição de materiais e 

equipamentos certificados. 

 

 

4.7.1.2 Inversor 

 

 

É um componente do sistema de geração que converte em corrente alternada 

(compatível com a rede elétrica) a energia produzida em corrente contínua pelas 

unidades geradoras, sendo geralmente utilizado em sistemas de geração cuja fonte é 

solar ou eólica. O inversor deverá estar homologado junto a Copel e atender normas 

NBR vigentes. Os modelos certificados já cadastrados na Copel (dispensam nova 

apresentação) são os seguintes: 

 

Tabela 4 - Modelos de inversores autorizados pela Copel 

Fabricante Modelo Potência (kWp) 

ABB PVI 3.0*/3.6*/4.2*/5000*/6000*/10.0*/12.5* (*-TL-OUTD) 3,0/3,6/4,2/5,0/6,0/10,0/12,5 

ABB TRIO 5.8*/7.5*/8.5*/20.0*/27.6* (*-TL-OUTD) 5,8/7,5/8,5/20,0/27,6 

ABB UNO 2.0-I-OUTD/2.5-I-OUTD 2,0/2,5 

Advanced 
Energy 

PV Powered - PVP2000 2,0 

Astronergy CHPI 1.5KTL/2KTL/3KTL/4KTL/4.4KTL/5KTL 1,6/2,0/2,85/4,2/4,6/5,2 

B&B Power SF 1600TL/3000TL/5000TL 1,6/3,0/5,0 

Chint Power CPS SCE 1.5KTL/2KTL/3KTL/4KTL-O/4.6KTL-O 1,5/2,0/3,0/4,0/4,6 
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Chint Power CPS SCA 8KTL/10KTL/12KTL/20KTL/25KTL 8,0/10,0/12,0/20,0/25,0 

Compact Cia 500W / 127V - 1000W / 220V 0,5/1,0 

CP Eletrônica INVSOL 1000 1,0 

Enphase 
Energy 

M215 0,27 

Fronius IG Plus 25/30/35/50/55/60V-1 2,6/3,0/3,5/4,0/5,0/6,0 

Ginlong GCI-3K-W 3,0 

iEnergy GT260 0,23 

KLNE Sunteams 1500/2000/3000/4000/5000 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0 

Outback 
Power 

GTFX2524*/GTFX3048*/GVFX3524*/GVFX3648* 2,5/3,0/3,5/3,6 

Power-One Aurora Trio-20.0TL-OUTD/Trio-27.6TL-OUTD 20,0/27,6 

SAJ Sununo TL1.5K/2K/3KA/3KB/4KA/4KB/5K 1,5/2,0/3,0/3,3/4,0/4,4/5,0 

Santerno 
M Plus 

1300E/2600E/3600/3600E/4300/4300E/5300/6400/7800 
1,0/2,0/2,8/2,8/3,3/3,3/4,1/4,9/6,0 

Schneider Conext RL 3000E/4000E/5000E 3,0/4,0/5,0 

Schneider Conext TL 8000E/10000E/15000E/20000E 8,0/10,0/15,0/20,0 

Schneider Conext TX2800NA/TX3300NA/TX3800NA/TX5000NA 2,8/3,3/3,8/5,0 

Schneider XW4024/XW4548/XW6048 4,0/4,5/6,0 

SMA Sunny SMC 4600A/5000A/6000A/7000HV 4,6/5,0/6,0/7,0 

Steca Stecagrid 2020 2,0 

Valenia Aurus 20/30/40/50 1,7/2,5/3,4/4,2 

Xantrex GT2.5/3.0/3.3/3.8/4.0/5.0 2,5/3,0/3,3/3,8/4,0/5,0 

Fonte: Site da Copel 
 

 

Caso o modelo a ser utilizado não conste entre os modelos já liberados no 

momento da solicitação deverá ser anexado paramentos técnicos nacionais ou 

internacionais para avaliação. 

Salienta-se que a Copel não emite certificados e nem recomenda a utilização 

inversores de nenhuma marca ou modelo, apenas libera para uso daqueles que 

atendem os requisitos da NTC 905200 e que são compatíveis com o PRODIST da 

ANEEL. A certificação de inversores cabe exclusivamente aos institutos acreditados 

pelo INMETRO. 
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4.7.1.3 Parecer de acesso 

 

 

É o documento da Copel em resposta à Solicitação de Acesso, onde são 

informados as condições de acesso e os requisitos técnicos para a conexão das 

instalações de micro ou minigeração à rede elétrica. Será emitido em até 30 dias a 

partir da Solicitação de Acesso, ou em 60 dias caso sejam necessárias obras na rede. 

 

 

4.7.1.4 Vistoria  

 

 

Após a instalação da central geradora, a Copel fará uma vistoria na unidade 

consumidora a fim de verificar o atendimento ao Parecer de Acesso e às normas 

pertinentes. 

Quando e se aprovada à vistoria, o medidor convencional será substituído por 

um novo, que medirá tanto a energia consumida quanto a energia injetada na rede. A 

conexão da microgeração ou minigeração distribuída estará concluída e o consumidor 

passará a possuir o regime de compensação de energia elétrica.  

A diferença de custo entre os medidores será cobrada na fatura seguinte à 

aprovação da vistoria. Mais informações NTC 905200 - Acesso de Micro e Minigeração 

Distribuída ao Sistema da Copel (Rev.: Agosto/2014). 

 

 

4.8 INVESTIMENTO PARA PESSOA JURÍDICA  

 

 

Para as indústrias que necessitarem de investimentos não orçados no momento 

poderão utilizar as fontes bancárias, como segue: 

 
a) Banco do Nordeste do Brasil:  

http://www.copel.com/hpcopel/root/sitearquivos2.nsf/arquivos/ntc905200/$FILE/905200.pdf
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 Nome da Linha: Programa de Financiamento à sustentabilidade 
Ambiental (FNE Verde) 

 Quem pode solicitar: Produtores e empresas rurais, industriais, 
agroindustriais, comerciais e de prestação de serviços, cooperativas e 
associações legalmente constituídas estabelecidas na região Nordeste 
do país. 

 Limites de financiamento: A definição dos limites está vinculada a 
condicionantes tais como o porte da empresa e a tipologia do município 
onde ela se localiza. 

 Condições financeiras: Taxa de juros entre 3,53% e 4,12% ao ano, 
podendo incidir bônus de adimplência de 3,0% a 3,5% ao ano. O prazo 
de amortização é fixado em função do cronograma físico-financeiro do 
projeto e da capacidade de pagamento da empresa, podendo os 
investimentos fixos e mistos ser amortizados em até 12 anos, incluídos 
até anos de carência; e os investimentos semifixos, até 8 anos, 
incluídos até 3 anos de carência (para o setor rural). 

 Como proceder: Os financiamentos serão concedidos com base em 
propostas ou projetos técnicos submetidos ao Banco, os quais podem 
ser dispensados em alguns casos, conforme normas internas. Todos os 
bens e serviços necessários para a instalação de um sistema de 
geração fotovoltaica podem ser financiados desde que ara consumo 
próprio, sendo admitida a comercialização de até 50% da energia 
excedente que for gerada. Equipamentos importados ou que 
apresentem índices de nacionalização inferior a 60% somente serão 
financiados sob determinadas condições. 

 

b) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES: 

 
 Nome da linha: Financiamento de empreendimentos (FINEM). 

 Quem pode solicitar: Sociedades com sede e administração no país, de 
controle nacional ou estrangeiro, e pessoas jurídicas de direito público. 

 Limites de financiamento: Mínimo de R$ 10 milhões 

 Condições financeiras: Taxa de juros de 5% ao ano, mais remuneração 
básica do BNDES de 0,9% ao ano. Para operações diretas com o 
BNDES, incide taxa de risco de crédito de até 4,8%. Para 
operações com apoio de Instituições Financeiras credenciadas (IFCs), 
incide taxa de intermediação financeira de 0,5% e uma taxa de 
remuneração da IFC negociada entre esta e o cliente (somente para 
empresas com receita operacional bruta anual superior a R$ 300 
milhões – micro, pequenas e médias empresas estão isentas). 

 Como proceder: As solicitações de apoio são encaminhadas ao BNDES 
pela empresa interessada ou por intermédio da IFC, por meio de 
consulta prévia, preenchida segundo as orientações do Roteiro de 
Informações disponível no site do BNDES, seção FINEM, em produtos 
de apoio financeiro.  
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4.9 VIABILIDADE ECONÔMICA 

 

 
Quando se estuda sobre viabilidade de um projeto ou viabilidade econômica, é 

necessário expressar quantitativamente as informações numéricas e financeiras do 

projeto para tanto, utiliza-se conceitos contábeis, estes darão as informações que serão 

a base da tomada de decisão.  

A análise de investimentos envolve decisões de aplicação de recursos com 

prazos longos (maiores que um ano), com a intenção de ter retorno financeiro do 

montante aplicado, bem como obter as informações de previsões de investimentos de 

bens e recursos, de vendas, de custos e despesas que devem ser apresentadas de 

forma mais real possível (site Portal da Contabilidade, 2014). 

Assim, utiliza-se conceitos contábeis para se ter a certeza do investimento 

correto. Os métodos mais comuns de avaliação de projetos de investimento são: 

 

 Payback; 

 Valor presente líquido – VPL; 

 Taxa interna de retorno – TIR. 

 

 

4.9.1 Payback  

 

 

É o período de tempo necessário para que as entradas de caixa do projeto se 

igualem ao valor a ser investido, ou seja, o tempo de recuperação do investimento 

realizado. Levando em consideração que quanto maior o horizonte temporal, maiores 

são as incertezas, é natural que as empresas procurem diminuir os riscos optando por 

projetos que tenham um retorno do capital dentro de um período de tempo razoável. 
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4.9.2 Valor presente líquido – VPL 

 

 

O cálculo do Valor Presente Líquido – VPL, leva em conta o valor do dinheiro no 

tempo. Sendo que, todas as entradas e saídas de caixa são tratadas no tempo 

presente. O VPL de um investimento é igual ao valor presente do fluxo de caixa líquido 

do projeto em análise, descontado pelo custo médio ponderado de capital. 

 

 

4.9.3 Taxa interna de retorno – TIR 

 

 

A Taxa Interna de Retorno – TIR é a escolha de uma taxa relevante chamada “i” 

que se igualam as entradas de caixa ao valor a ser investido em um projeto. Em outras 

palavras, é a taxa que iguala o VPL de um projeto a zero. 

 

Com a utilização destas ferramentas citadas, pode-se ter uma perspectiva da 

viabilidade do projeto, uma visão geral do investimento e o retorno, seja econômico 

e/ou sustentável. 

Portanto, nesta parte da dissertação que deve ter atenção para o entendimento 

da ferramenta, a utilização destes conceitos da contabilidade para que a viabilidade 

seja comprovada.  

O VPL pode ser o mais importante entre os três descritos no subitem 4.9. O VPL 

serve para que seja possível saber quanto vale o dinheiro resultante do negócio, ou 

projeto, depois de um determinado período, mas em valores do presente.  

Caso o VPL seja positivo é sinal de que o projeto planejado terá sucesso. Caso o 

VPL seja negativo, o melhor seria mesmo é abandonar, ou alterar o projeto. Caso esse 

valor seja zero não se está nem ganhando e nem perdendo, nessa situação é melhor 

reavaliar o negócio. Dependo do tipo de negócio uma análise de 5 anos que resulta em 

um VPL = 0 pode ser interessante para os negócios, mas na maioria dos casos 5 anos 
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é um bom período para que o projeto já tenha se pagado, isso dependerá do tamanho 

da empresa e os que a diretoria determina para projetos. 

A TIR também é calculada em cima do fluxo de caixa, o resultado é um valor 

percentual e que se espera, para um bom projeto, que seja maior do que a taxa de 

crescimento estabelecida para o negócio.  

Por último o Payback, este demonstra em quanto tempo o negócio paga o 

investimento inicial e começa a dar lucro. É preciso apenas verificar na estimativa de 

fluxo de caixa do projeto o momento em que o fluxo fica positivo, então se verifica a 

quantidade de anos, meses e dias aproximados que é necessário (de acordo com as 

estimativas para o projeto) que o investimento inicial seja devolvido.  

 

 

4.9.4 Taxa utilizadas para o projeto 

 

 

Foram escolhidas as taxas TR, Poupança, CDB e SELIC para se preencher na 

ferramenta por serem taxas mais conservadoras, que se apresentam constantes, porém 

cada uma com um perfil de investimento. 

 Taxa TR – Taxa Referencial, é uma taxa de juros de referência, corrigida 

diariamente. Atualmente a TR é utilizada no cálculo do rendimento de vários 

investimentos, tais como títulos públicos, caderneta de poupança e outras 

operações, tais como empréstimos do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), 

pagamentos a prazo e seguros em geral. É calculada pelo Banco Central do 

Brasil, com base na taxa média mensal ponderada ajustada dos CDBs 

prefixados das trinta maiores instituições financeiras do país, eliminando-se as 

duas menores e as duas maiores taxas médias.  

 Poupança – Conforme o Banco Central do Brasil (2014)  

“A remuneração dos depósitos de poupança é calculada sobre o menor saldo 

de cada período de rendimento. O período de rendimento é o mês corrido, a 
partir da data de aniversário da conta de depósito de poupança, para os 
depósitos de pessoas físicas e de entidades sem fins lucrativos. Para os demais 
depósitos, o período de rendimento é o trimestre corrido, também contado a 
partir da data de aniversário da conta”. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Taxa_de_juros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Investimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulos_p%C3%BAblicos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caderneta_de_poupan%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seguro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/CDB
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco
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 CDB - As aplicações mais comuns no mercado financeiro são a Poupança, o 

Certificado de Depósito Bancário (CDB), estes títulos pagam ao investidor uma 

remuneração pré-fixada, pós-fixada ou flutuante. Quanto maior valor do 

investimento, maior será o valor da taxa de juros que será retornado. 

 SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia – É uma taxa de 

financiamento no mercado entre bancos, utilizada como referencial de juros para 

investimentos. Definida pelo Banco Central juntamente com o governo federal. 

 

Assim fechando os conceitos para o desenvolvimento da ferramenta de 

viabilidade econômica no processo de implantação dos painéis fotovoltaicos. 

 

 

4.10 CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS 

 

 

Para conhecimento e ilustração existem algumas certificações que reconhecem 

as edificações sustentáveis, estabelecendo o compromisso socioambiental por parte 

das indústrias e empresas, porém não existe uma exigência por parte do governo. 

Certificações como PROCEL Edifica, Leadership in Energy and Environmental  

Design (LEED) entre outras estão disponíveis para os empresários que pensam em 

aplicar melhor os recursos naturais em suas empresas (SOBREIRA, 2015). 

Conforme o Conselho Nacional de Defesa Ambiental (CNDA) as certificações 

são importantes para a sustentabilidade dos recursos naturais, e uma das certificações 

que merece destaque é o Selo Verde. 

O Selo Verde é uma etiqueta apresentada em forma de selo que é colado nos 

produtos atrelados à marca da indústria ou empresa que a detém, atestando a 

qualidade ecológica e que a indústria ou a empresa demonstra um cuidado com os 

recursos naturais renováveis e não os utiliza de forma desregrada, para tanto são 

entregues para a empresa certificadora laudos técnicos informando sobre todos os 

recursos utilizados pela empresa (CNDA, 2015). 
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As vantagens de possuir a etiqueta Selo Verde, são diversas, como: marketing 

da indústria através dos produtos; incrementa as vendas, agrega valor, torna a empresa 

ou a indústria competitiva e com um diferencial competitivo, bem como demonstra a 

sociedade a preocupação da indústria com os recursos naturais renováveis. Segue 

quadro informativo do CNDA: 

 

Quadro 1 - Análise do CNDA 
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Fonte: http://www.cnda.org.br/html/certificacoes.asp 

 

Pode-se verificar que os ganhos ainda são com a imagem da empresa e toda a 

parte de competitividade, porém se o gestor tiver uma visão de médio e longo prazo, e 

se a empresa for pioneira em produzir determinado produto, tiver o Selo Verde e 

mostrar que utiliza os recursos naturais renováveis, como o sistema fotovoltaico será o 

diferencial perante a concorrência e com certeza futuramente à tendência é que o 

governo comece a incentivar as boas práticas, com base o que está acontecendo nos 

dias de hoje com os recursos naturais existentes. 
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5 ESTADO DA ARTE  

 

 

5.1 CENÁRIO MUNDIAL DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA 

 

 

A energia elétrica é fundamental para a evolução, para o crescimento e o 

desenvolvimento socioeconômico dos países do mundo, sendo assim, torna-se 

necessário o aumento da geração de energia utilizado nas indústrias e residências. 

Entretanto, este aumento de produção gera um aviltamento ambiental, e altos custos, o 

que preocupa os governos em geral. Muitos países pelo mundo já utilizam outras fontes 

de energias renováveis, entre eles Alemanha, China, Itália, Estados Unidos, Japão e 

França, conforme site da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2014).  

Desde o ano 2000 o governo da Alemanha incentiva o uso de sistemas de 

eletricidade solar. A estratégia faz parte do energiewende (guinada da energia), 

conjunto de ações do governo para reduzir emissões, o qual incentivou o país a 

aumentar em mais de 300 vezes a geração de energia solar nos últimos 11 anos e a se 

tornar líder global no quesito (site EUDORA SOLAR, 2013). 

A Alemanha tem investido anualmente cerca de US$ 17 bilhões em energia 

limpa. Parte do sucesso é explicada pela ação popular. “Mais de 65% dos geradores 

são de indivíduos ou comunidades. É uma revolução civil”, diz Rainer Rahlwes, da 

Federação Europeia de Energias Renováveis. Sem usinas nucleares e com a meta de 

cortar emissões de gases do efeito estufa pela metade até 2020, a Alemanha 

continuará a crescente geração de energia elétrica a partir de luz solar (site EUDORA 

SOLAR, 2013). 

Outro país a ter destaque é a China, que quer aumentar anualmente a 

capacidade de geração de energia, conforme pesquisa realizada pela Agencia 

Internacional de Energia – International Energy Agency (IEA, 2014).  Em 2007, a 

participação da China no mercado mundial na produção de energia aumentou 5,3%, 

conforme site da ANEEL (ANEEL, 2014). 
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Segundo o estudo da BP Global, a China registra uma tendência ininterrupta de 

aumento do consumo energético desde 1998, quando absorveu 917,4 milhões de tep 

(tonelada equivalente de petróleo). Isto significa que, em 10 anos, o consumo mais que 

dobrou, apresentando variação de 103% (site DW Notícias, 2013). 

Por isso, a preocupação da China com energias renováveis, e, além disso, está 

presente no mercado destacando-se como a maior produtora mundial de placas 

solares. Exemplo dessas placas segue na figura 4. 

 

 

Figura 4 - Usina solar na região de Xinjiang, China  
Fonte: Google Imagens 

 

Conforme dados da ICA – Internacional Copper Association – o uso da energia 

solar térmica e fotovoltaica cresceu 20% na última década em todo o mundo, pela 

grande necessidade das empresas trocarem a energia convencional pela energia 

renovável, pensando em qualidade e na redução de custos (site DW NOTÍCIAS, 2013). 

A capacidade solar FV (fotovoltaica) em operação em 2012, era 10 vezes há de 

5 anos atrás, com uma taxa de crescimento anual ultrapassando 58% para o período de 

2006 a 2011, como demonstra na figura 5 (site AMÉRICA DO SOL, 2014). 
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Figura 5 - Capacidade mundial total de energia fotovoltaica 
Fonte: Site América do Sol  

 

Dados da Associação de Indústrias Fotovoltaicas Europeias (EPIA, na sigla em 

inglês) mostram que, considerando os sistemas conectados a rede e os isolados, a 

produção de eletricidade solar foi de cerca de 85 TWh (terawatts hora) em 2011, 

equivale à 8.5e+13 Wh (site AMÉRICA DO SOL, 2014) 

Conforme o site América do Sol (2014) “mais de 25% da capacidade PV global 

está em usinas de larga escala (aquelas maiores que 200 kW) que ultrapassaram 5.000 

unidades em 2010”, sendo que muitas delas se localizam na Espanha, Alemanha e 

Estados Unidos, entre outros países. 

Diversas campanhas são desenvolvidas para promover o uso da energia solar na 

América Latina, por meio da promoção de novas aplicações tais como “telhados 

energéticos” e por intermédio da difusão das propriedades já existentes, capacitando e 

promovendo o uso residencial, comercial e corporativo (site AMÉRICA DO SOL, 2014).  

Segue exemplos, na figura 6 da utilização de módulos coletores em telhado 

residencial e na figura 7 em telhado industrial. 
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Figura 6 - Exemplo de telhado residencial 
Fonte: Google Imagens 

 

 
 

Figura 7 - Exemplo de telhado industrial 
Fonte: Google Imagens 

 
No continente europeu, a energia solar fotovoltaica registra um crescimento de 

70%, subindo de 16,6 GW (gigawatt) instalados em 2010 para 27,7 GW instalados em 

2011, de acordo com relatório publicado pela Associação Europeia da Indústria 

Fotovoltaica – EPIA (site América do Sol, 2014). Da capacidade mundial instalada, 

aproximadamente 76% (21 GW) correspondem à produção europeia. Este continente 

se caracteriza fundamentalmente por ser o único com três mercados que superam a 

capacidade instalada (Itália, Alemanha e França) (site América do Sol, 2014). 

Seguem mais exemplos de sistemas fotovoltaicos: 
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Figura 8 - Cidade de Freiburg na Alemanha 
Fonte: Site Energia Pura 

 
Em Freiburg na Alemanha, figura 8, mostra uma cidade devastada por bombas 

na segunda guerra mundial é hoje uma das cidades mais “verdes” do mundo onde, não 

são permitidos carros no centro da cidade, o bonde é a alternativa limpa.  

Cada casa produz mais energia do que consome, graças ao seu teto solar. Uma 

em cada 10 pessoas na Alemanha já usa energia solar (site ENERGIA PURA, 2014). 

 

 

Figura 9 - Sistemas geradores de energia solar,Califórnia, EUA 
Fonte: Site Allianz Foto: Alan Radecki 
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Tecnologia: Concentração de Energia Solar 

Capacidade: 354 MW 

 

Na Figura 9, mostra o sistema de geradores formado por nove usinas de energia 

solar — as duas maiores com capacidade de 80 MW cada uma —, a SEGS (do inglês, 

Solar Energy Generating Systems) utiliza quase um milhão de espelhos parabólicos 

para acompanhar o sol. A empresa NextEra Energy Resources, que opera essa central 

de energia, afirma que a SEGS alimenta 232.500 residências e deixa de emitir 3.800 

toneladas de poluição por combustíveis fósseis a cada ano.  

 

 

Figura 10 - Parque fotovoltaico de Olmedilla, La Mancha, Espanha 
Fonte: Site Allianz (Foto: Suravia www.suravia.com) 

 

 
Tecnologia: Solar Fotovoltaica 

Capacidade: 60 MW 

 

Na Figura 10, mostra o parque fotovoltaico finalizado em 2008, Olmedilla; é a 

maior usina fotovoltaica do mundo; utilizando 270 mil módulos fotovoltaicos que 

convertem diretamente a luz solar em eletricidade, fornecida a 40 mil moradias, 

destaca-se a Espanha sendo uma das líderes mundiais em usinas solares fotovoltaicas 

independentes de grande porte. 

http://www.suravia.com/
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Figura 11 - Parque fotovoltaico de Lieberose, Brandenburgo, Alemanha 
Fonte: Site Allianz (Foto: Reuters) 

 
 
Tecnologia: Solar Fotovoltaica 

Capacidade: 53 MW 

 

Construída em 2009, no local de uma antiga área de treinamento militar, a 

fazenda solar de Lieberose (Figura 11) é a segunda maior da Alemanha, ocupando 

mais de 163 hectares. As empresas responsáveis, Juwi e First Solar, possuem contrato 

de 20 anos, após esse prazo, a fazenda solar será desmontada e os módulos solares 

serão reciclados. A produção energética do parque elimina 35 mil toneladas de CO2 por 

ano, o que equivale a tirar das ruas 8.500 carros. 
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Figura 12 - Central solar fotovoltaica de Moura, Amareleja, Portugal 
Fonte: Site Allianz (Foto: Reuters) 

 
Tecnologia: Solar Fotovoltaica 

Capacidade: 46 MW 

 

A central de Moura (Figura 12) possui 2.520 módulos solares gigantes, produz 

eletricidade anual para atender 15 mil europeus, segundo a empresa Acconia, 

proprietária da usina e que também instalou uma fábrica de módulos solares nas 

proximidades. Conforme dados do relatório anual da Bloomberg New Energy Finance 

(2015), divulgados no dia nove de janeiro de 2015, mostram que “em 2014 os 

investimentos para geração de energia limpa cresceram 16% em relação a 2013, 

somando US$ 310 bilhões no todo o mundo”. O total ainda é menor que o registrado 

em 2011, de US$ 318 bilhões, mas é a primeira vez em três anos que o setor volta a 

crescer. 

 

 

5.2 CENÁRIO BRASILEIRO DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA 
 
 

O Brasil é um país privilegiado em termos de insolação diária, e em todas as 

regiões do país existe um potencial a ser explorado para a geração de energia 

http://sustentabilidade.allianz.com.br/
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fotovoltaica. A grande maioria da população entende que em uma das funções da 

energia solar é a de aquecimento de água, portanto o termo fotovoltaico é pouco 

conhecido (site da ABINEE, 2012). 

 Para demonstrar o privilégio do Brasil com relação a energia solar que foi 

comprado o Brasil à Alemanha e o lugar mais ensolarado da Alemanha recebe 40% 

menos radiação solar que o lugar menos ensolarado do Brasil (site da ABINEE, 2012). 

Mesmo com as condições ideais para uso no Brasil, o uso de energia solar ainda 

não foi considerado no Plano Nacional de Energia 2030 e as informações sobre esta 

energia renovável começa a aumentar devido a publicação da resolução 482/2012 da 

Agência Nacional de Energia Elétrica (site da ANEEL, 2014). 

Outro ponto importante de salientar o Brasil é rico em reservas de silício fazendo 

com que o país seja um local apropriado para desenvolver uma indústria de produção 

de células fotovoltaicas gerando empregos e retornos em impostos pagos (site da 

ABINEE, 2012). 

Em novembro de 2013, o Brasil realizou o primeiro leilão de energia solar, e 

apesar do grande potencial de radiação ainda não utiliza esse potencial para a geração 

de energia (site CRESEB, 2014). 

A grande novidade do leilão foi em relação à energia solar, captados pelos chamados 

módulos fotovoltaicos, mas infelizmente não levou a nenhum contrato. Esse resultado não 

surpreendeu os especialistas, que salientam o fato de que a energia produzida pelo sol ainda 

ser cara e pouco competitiva se comparada a outras fontes. Isso se deve principalmente ao 

preço das placas de captação. A fotovoltaica foi colocada no leilão, mas a preferência foi 

sobre as negociações da energia eólica (site do CRESEB, 2014). 

Algumas obras distribuídas pelo país já possuem esse tipo de captação energética.  

No estado do Rio de Janeiro há o primeiro prédio público a receber um telhado solar, a 

Biblioteca do Estado. Estádios como o Mineirão, em Belo Horizonte, e o Pituaçu, em 

Salvador também contam com essa tecnologia. Esse tipo de telhado causa uma redução na 

tarifa energética toda vez que a energia gerada é maior que a consumida pelo usuário. 

Nesse caso, o excedente vai direto para a rede de abastecimento e vira desconto na conta 

de energia elétrica (site do CRESEB, 2014). 
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Em outubro de 2012, a Brasil Solair assinou acordo de cooperação financeira com 

o Fundo Socioambiental CAIXA referente ao Projeto de Geração de Renda e Energia em 

Juazeiro, na Bahia, o projeto beneficia mil famílias do Programa Minha Casa Minha Vida e 

prevê a instalação de sistemas de microgeração de energia solar e eólica nas residências. A 

energia gerada pelos moradores é comprada pela Caixa Econômica Federal para utilizar 

nas unidades operacionais e agências.  Outro projeto que foi adotado pelo instituto para o 

Desenvolvimento de Energias Alternativas na América Latina, de Florianópolis, assumiu o 

projeto "50 telhados", que tem como objetivo ampliar o número de sistemas de eletricidade 

solar instalados no país. A meta do projeto é instalar, no mínimo, 50 telhados solares, em 

casas e pequenas empresas, em cada cidade participante até 2015 (site BRASIL SOLAIR, 

2014). 

O Greenpeace Brasil apoia a utilização da energia renovável contra o aquecimento 

global:  

O aquecimento do planeta é uma realidade e, se nada for feito, ele trará 
consequências catastróficas para a biodiversidade e para o ser humano. É por 
isso que o Greenpeace trabalha para pressionar governos e empresas a 
diminuir as emissões de gases de efeito estufa o mais rápido possível. Por isso 
pedimos que eles deixem de lado o carvão e o petróleo e invistam em fontes 
renováveis de energia, conservem suas florestas, repensem práticas 
agropecuárias, invistam em mobilidade e protejam seus oceanos. Essa é uma 
estratégia não só para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mas para 
consolidar um crescimento econômico baseado em tecnologias que não 
prejudicam o planeta.( http://www.greenpeace.org/brasil)  

 

Em 12 de janeiro de 2015, foi aprovada pelo BNDES o projeto para implantação 

da primeira fábrica de módulos fotovoltaicos do Brasil, desenvolvido pela empresa Pure 

Energy, que atua na implementação de sistemas de energias renováveis, foi aprovado 

pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O projeto 

prevê a nacionalização de componentes dos módulos fotovoltaicos. A nacionalização 

dos módulos fotovoltaicos será feita segundo a nova regra de credenciamento do 

Finame prevista no Plano de Nacionalização Progressiva (PNP) do setor de geração de 

energia solar. 

Outro exemplo é o sistema fotovoltaico com uma pequena estrutura, localizado 

na cobertura do prédio sede dos Institutos Lactec (LACTEC), cujos dados de geração 

foram armazenados desde abril de 2013. Os dados da geração registrada foram 

http://www.greenpeace.org/brasil
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validados com os dados de irradiação solar do Sistema Meteorológico do Estado do 

Paraná (SIMEPAR) para a estação meteorológica de Curitiba (SOBREIRA, 2015). 

Portanto, as grandes empresas e indústrias podem tomar como nos exemplos 

mostrados nesta dissertação e iniciar seus estudos para a aplicação do sistema 

fotovoltaico, pois em médio prazo será o diferencial competitivo, utilizando-se da 

Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012 que define o Sistema de Compensação 

como um arranjo no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com 

microgeração ou minigeração distribuída é cedida à distribuidora local e posteriormente 

compensada com o consumo de energia elétrica ativa dessa mesma unidade 

consumidora ou de outra unidade consumidora de mesma titularidade (site da ANEEL, 

2013). 
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6 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Esta dissertação contempla a aplicação da energia renovável, os valores 

envolvidos para sua instalação e o desenvolvimento de uma sugestão para calcular a 

forma de utilização da energia solar fotovoltaica em grandes instalações e sua 

viabilidade econômica. 

Com o levantamento das informações da indústria referente às despesas com 

energia elétrica, localidade e disponibilidade de instalação dos módulos fotovoltaicos, 

bem como das necessidades de se ter uma ferramenta de análise, farão parte da 

metodologia desse projeto; a montagem de uma planilha de análise de viabilidade 

financeira, com orientação de preenchimento, visando alguns cálculos contábeis para 

tomada de decisão, finalizando com a leitura da ferramenta para demonstração em 

ambiente industrial. 

 

 

6.1 PLANILHA DE VIABILIDADE DO SISTEMA FOTOVOLTAICO 
 

 

A ferramenta foi realizada no Microsoft Excel com o intuito de automatizar 

algumas informações sobre a instalação do sistema fotovoltaico nas indústrias e ter 

informações para tomada de decisão.  

Aliando a teoria com o conhecimento tácito, foi elaborada uma ferramenta que 

será disponibilizada para uso gratuito para usuários que se interessam em implantar o 

sistema fotovoltaico na sua empresa ou indústria, partindo de explicações simples para 

o entendimento de todos sem conhecimentos aprofundados em Engenharia Elétrica ou 

em Contabilidade para ter a viabilidade econômica. Segue a Figura 13, da planilha de 

viabilidade econômica do sistema fotovoltaico. 
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Figura 13 - Planilha de viabilidade do sistema fotovoltaico 
Fonte: A autora 

 
 

6.1.1 Montagem da ferramenta 

 

 

Primeiramente, foram realizadas pesquisas em sites de fornecedores, de 

empresas engajadas em difundir as informações sobre energia fotovoltaica para iniciar 

a ferramenta no Microsoft Excel. 
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Era necessário verificar os itens que contemplaria o sistema fotovoltaico, como: 

módulos fotovoltaicos, inversores, demais itens contemplados para a instalação e a 

informações de premissas legais, ou seja a Resolução da ANEEL. 

 

 

6.1.1.1 Características técnicas dos módulos e inversores 

 

 

A escolha dos módulos que seriam colocados na ferramenta se deu pelos 

disponíveis no mercado com maiores informações. As informações adicionadas à 

ferramenta como dimensões, valor das placas e verificações para a sua utilização, 

destacando que todos os módulos têm 25 anos de garantia, necessitando de 

manutenção simples de verificação e limpeza. 

 

a) Informações do módulo de 140W: 

 

Tabela 5 - Dados do módulo de 140W 

MODULO 140W 

Dados Valores 
Unidade 

de medida 

Peso 12 kg 

Comprimento 1,482 m 

Largura 0,676 m 

Aprovado pelo INMETRO (nota) A   

Voltagem maxima  17,6 V 

Watt pico 140 W 
Fonte: Site Minha Casa Solar 

 

b) Informações do módulo de 230W: 

 

Tabela 6 - Dados do módulo de 230W 

MODULO 230W 

Dados Valores 
Unidade 

de medida 

Peso 19,5 kg 
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Comprimento 1,65 m 

Largura 0,992 m 

Aprovado pelo INMETRO (nota) A   

Voltagem maxima  29,9 V 

Watt pico 230 W 
Fonte: Site Minha Casa Solar 

 

c) Informações do módulo de 240W: 

 

Tabela 7 - Dados do módulo de 240W 

MODULO 240W 

Dados Valores 
Unidade 

de medida 

Peso 19,5 kg 

Comprimento 1,655 m 

Largura 0,992 m 

Aprovado pelo INMETRO (nota) A   

Voltagem maxima  30,4 V 

Watt pico 240 W 
Fonte: Site Minha Casa Solar 

 

d) Informações do módulo 250W: 

 

Tabela 8 - Dados do módulo de 250W 

MODULO 250W 

Dados Valores 
Unidade 

de medida 

Peso 19,1 kg 

Comprimento 1,65 m 

Largura 0,99 m 

Aprovado pelo INMETRO (nota) A   

Voltagem maxima  30,4 V 

Watt pico 250 W 
Fonte: Site Minha Casa Solar 

 

e) Informações do módulo de 290W: 
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Tabela 9 - Dados do módulo de 290W 

MODULO 290W 

Dados Valores 
Unidade 

de medida 

Peso 22,5 kg 

Comprimento 1,956 m 

Largura 0,992 m 

Aprovado pelo INMETRO (nota) A   

Voltagem máxima  36,3 V 

Watt pico 290 W 
Fonte: Site Minha Casa Solar 

 

Ressaltando os conceitos: Volts é a diferença de potencial entre dois pólos, 

Watts é o consumo de energia elétrica e Ampére é medida do fluxo elétrico, ou seja, 

corrente elétrica. Segue planilha dos módulos que compõe a ferramenta: 

 

Tabela 10 - Planilha geral dos módulos fotovoltaicos 

Faixa de 
Potencial de 

Painel 
Fotovoltáico 

Watt Pico - WP  
(em Watts - W) 

Voltagem 
máxima 

de 
potência 

(VM) 

Corrente 
de 

Máxima 
Potência 

(A) 

Valor por 
placa 

Peso 
[kg] 

Moeda 

Valor 
da 

placa 
em R$ 

Dimensão 
(largura - 

mm) 

Dimensão 
(comprimento 

- mm) 

Eficiência 
da placa 

Dólar 

140W 140 
                

17,60  
                
7,96  

                     
250,00  

        
12,00  

 
Dólar  

                
-    

       
0,676  

            
1,482  

13,38% 
 R$             
-    

230W 230 
                

29,90  
                
7,69  

                     
280,00  

        
19,50  

 
Dólar  

                
-    

       
0,992  

            
1,650  

14,07% 
 R$             
-    

240W 240 
                

30,40  
                
7,89  

                     
290,00  

        
19,50  

 
Dólar  

                
-    

       
0,992  

            
1,655  

14,07% 
 R$             
-    

250W 250 
                

30,40  
                
8,79  

                     
290,00  

        
19,10  

 
Dólar  

                
-    

       
0,990  

            
1,650  

15,00% 
 R$             
-    

290W 290 
                

36,30  
                
8,43  

                     
310,00  

        
22,50  

 
Dólar  

                
-    

       
0,992  

            
1,956  

14,60% 
 R$             
-    

Fonte: Autora 

 

Com relação aos inversores foram colocados na ferramenta os mais vendidos e 

os que tinham informações mais completas, bem como, os que eram compatíveis aos 

módulos fotovoltaicos determinados anteriormente. 

 

a) Informações dos inversores 8kW: 
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Tabela 11 - Dados do inversor de 8kW 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 8kW 

Entrada   

Voltagem máxima de entrada:  600Vcc 

Faixa de Voltagem do MPP:  (230Vcc a 500Vcc) 

Voltagem mínima de entrada:  230Vcc 

Voltagem para inicialização:  260Vcc 

Corrente máxima de entrada:  37A 

    

Saida   

Potência nominal de saída:  8000W 

Potência maxima: 8300W 

Voltagem de saída (faixa):  180Vca a 270Vca 

Frequëncia de saída:  60Hz 

Corrente máxima de saída: 34,8A 

    

Outras características   

Eficiência Máxima:  96% 

Consumo interno (noite): <1W 

Temperatura de Operação:  -25˚C a +50˚C 

Frequëncia de saída:  60Hz 

 Fonte: Site Neosolar 

 

b) Informações dos inversores 10kW 

 

Tabela 12 - Dados do inversor de 10kW 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 10kW 

Entrada   

Voltagem máxima de entrada:  800Vcc 

Faixa de Voltagem do MPP:  (28Vcc a 600Vcc) 

Voltagem mínima de entrada: 200Vcc 

Voltagem para inicialização:  200Vcc 

Corrente máxima de entrada:  33A 

    

Saida   

Potência nominal de saída:  10000W 

Potência máxima: 10400W 

Voltagem de saída (faixa):  154Vca a 264Vca 

Frequëncia de saída:  60Hz 

Corrente máxima de saída: 23,9A 

    

Outras características   

Eficiência Máxima:  98% 

Consumo interno (noite):  <1W 

Temperatura de Operação:  -25˚C a +60˚C 

Frequencia de saída:  60Hz 

Fonte: Site Neosolar 
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c) Informações dos inversores 15kW 

 

Tabela 13 - Dados do inversor de 15kW 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 15kW 

Entrada   

Voltagem máxima de entrada:  1000Vcc 

Faixa de Voltagem do MPP:  (320Vcc a 800Vcc) 

Voltagem mínima de entrada: 200Vcc 

Voltagem para inicialização:  200Vcc 

Corrente máxima de entrada:  33A / 27A 

    

Saida   

Potência nominal de saída:  15000W 

Potência máxima: 17000W 

Voltagem de saída (faixa):  154Vca a 264Vca 

Frequëncia de saída:  60Hz 

Corrente máxima de saída: 23,9A 

    

Outras características   

Eficiência Máxima:  98% 

Consumo interno (noite):  <1W 

Temperatura de Operação:  -25˚C a +60˚C 

Frequencia de saída:  60Hz 

Fonte: Site Neosolar 

 

d) Informações dos inversores 20kW 

 

Tabela 14 - Dados do inversor de 20kW 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 20kW 

Entrada   

Voltagem máxima de entrada:  1000Vcc 

Faixa de Voltagem do MPP:  (420Vcc a 800Vcc) 

Voltagem mínima de entrada:  200Vcc 

Voltagem para inicialização:  200Vcc 

Corrente máxima de entrada:  33A / 27A 

    

Saida   

Potência nominal de saída:  20000W 

Potência máxima: 22000W 

Voltagem de saída (faixa):  154Vca a 264Vca 

Frequëncia de saída:  60Hz 

Corrente máxima de saída:  31,9A 

    

Outras características   

Eficiência Máxima:  98% 

Consumo interno (noite): <1W 

Temperatura de Operação:  -25˚C a +60˚C 

Frequëncia de saída:  60Hz 

Fonte: Site Neosolar 
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Segue planilha dos módulos que compõe a ferramenta: 

 

Tabela 15 - Planilha geral dos inversores 

Inversor Fases 
Potencia 
Máxima 

MPPTmin MPPTmáx 
Iinput 
máx 

Valor do 
equipamento 

em dólar 
Moeda Em R$ Dólar 

Trifásico 10 kW 3 
              
10.400  

                   
350           850  

                 
10  

                      
5.500,00  R$ 

                  
-    

 R$           
-    

Trifásico 15 kW 3 
              
17.000  

                   
350           800  

                 
23  

                      
7.000,00  R$ 

                  
-    

 R$           
-    

Trifásico 20 kW 3 
              
22.000  

                   
350           800  

                 
30  

                      
8.500,00  R$ 

                  
-    

 R$           
-    

Trifásico 8 kW 3 
                
8.300  

                   
416           850  

                 
10  

                      
4.500,00  R$ 

                  
-    

 R$           
-    

Fonte: A autora 
 

Como se trata de empresas e indústrias foi escolhido descrever os inversores 

trifásicos, a potência máxima de cada modelo de inversor e os valores dos 

equipamentos foram informados em dólar, o que precisará que na ferramenta o usuário 

preencha com as informações atuais. 

 

 

6.1.2 Altas solarimétrico 

 

 

Adicionada à ferramenta o Atlas Solarimétrico, que foi desenvolvido sob a 

coordenação do Centro de Pesquisas de Eletricidade da ELETROBRÁS, foi criado um 

Grupo de Trabalho em Energia Solar Fotovoltaica – GTEF, estes fizeram uma análise e 

descreve a situação da solarimetria no Brasil, colocando a quantidade média de 

insolação das regiões brasileiras, como segue na figura 14 e na Tabela 16. Foi 

analisada a insolação em todos os dias, meses do ano.   
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Figura 14 - Atlas Solarimétrico do Brasil 
Fonte: Site CRESEB 

 

Tabela 16 - Insolação Diária – Média/Anual (horas) 
 

Capital Estado Sigla Região 
Insolação Diária - Média 

Anual (horas) 

Rio Branco Acre AC Norte 4 

Maceió Alagoas AL Nordeste 7 

Macapá Amapá AP Norte 6 

Manaus Amazonas AM Norte 4 

Salvador Bahia BA Nordeste 6 

Fortaleza Ceará CE Nordeste 8 

Brasília Distrito Federal DF Centro-Oeste 6 

Vitória Espírito Santo ES Sudeste 6 

Goiânia Goiás GO Centro-Oeste 6 

São Luís Maranhão MA Nordeste 6 

Cuiabá Mato Grosso MT Centro-Oeste 6 

Campo Grande Mato Grosso do Sul MS Centro-Oeste 6 

Belo Horizonte Minas Gerais MG Sudeste 7 

Curitiba Paraná PR Sul 5 

João Pessoa Paraíba PB Nordeste 7 

Belém Pará PA Norte 5 
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Recife Pernambuco PE Nordeste 6 

Teresina Piauí PI Nordeste 7 

Rio de Janeiro Rio de Janeiro RJ Sudeste 6 

Natal Rio Grande do Norte RN Nordeste 7 

Porto Alegre Rio Grande do Sul RS Sul 6 

Porto Velho Rondônia RO Norte 4 

Boa Vista Roraima RR Norte 6 

Florianópolis Santa Catarina SC Sul 5 

Aracaju Sergipe SE Nordeste 7 

São Paulo São Paulo SP Sudeste 7 

Palmas Tocantins TO Norte 6 

             Fonte: Atlas Solarimétrico Site CRESEB 

  

Para a realização dos cálculos internos da planilha foi utilizada esta base de 

dados e com o cuidado de utilizar a insolação diária, média anual, salientando que terão 

dias dos meses do ano com mais insolação, nas estações do ano como primavera e 

verão e terão dias dos meses do ano com menos insolação, nas estações do ano como 

outono e inverno, por isso a utilização da insolação diária média anual. 

 

  

6.2 PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE VIABILIDADE ECONÔMICA  

 

 

É necessário seguir todos os passos para o preenchimento e entendimento da 

utilização da planilha de viabilidade do sistema fotovoltaico, segue informações:  

 

 Critério para cálculo: ÁREA - Refere-se à área disponível que a indústria tem 

para instalação das placas fotovoltaicas, seja em telhado ou no chão. 

 Escolhida a área: Preencher com a área disponível da empresa ou indústria, 

podendo ser solo ou telhado, para que tenha capacidade de suportar as placas 

fotovoltaicas, preencher em metros quadrados. 

 Escolha da placa fotovoltaica: Nessa etapa, escolher as placas fotovoltaicas 

conforme capacidade: 140W, 230W, 240W, 250W, 290W, estas placas são as 

mais utilizadas, por isso disponibilizadas na ferramenta, a diferença entre elas é 

o valor financeiro, além da capacidade, já as dimensões e volumetria são todas 
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próximas. Após isso, optar ou instalação do telhado ou instalação em piso. 

Quando escolhida opção em instalação no telhado, serão calculados 10% a 

menos para a melhor colocação das placas, se escolhida a opção em piso, será 

calculado 50% a menos devido a posição das placas com relação à 

luminosidade do Sol. Com as informações preenchidas, tem-se: 

 Total das placas que serão utilizadas e a potência do sistema em Watts. 

 A ferramenta irá calcular qual o inversor que pode ser utilizado. 

 A interação do usuário irá ocorrer caso seja necessário ter um ou mais 

inversores. Neste caso, o usuário acrescenta manualmente, conforme exemplo, 

aumentando a quantidade de inversores até a ferramenta contabilizar o 

necessário. O usuário também pode ao invés de aumentar a quantidade de 

inversores, pode alterar a capacidade da placa fotovoltaica escolhida para uma 

capacidade maior, fazendo assim com que seja utilizada menor quantidade de 

inversor com maior capacidade. 

 Escolha da cidade de implantação do sistema, informações baseadas no Atlas 

Solarimétrico. 

 Custos de referência: Trata-se de um resumo dos valores que serão uma base 

para cobrança dos itens e a instalação do sistema fotovoltaico. Como referência 

é utilizado o Atlas Solarimétrico, no qual informa os valores de da insolação 

diária, média anual em horas. 

 Informações da conta da energia elétrica: Neste momento, o usuário dessa 

ferramenta deverá ter disponível a conta de energia elétrica, conforme figura 15. 

No campo kWh fora de ponta, preencher o kWh utilizado no mês no momento de 

utilização que o kWh é o valor mais baixo. No campo valor do kWh/mês de fora 

de ponta será calculado automaticamente. 

 Sabe-se que, a energia elétrica possui alguns segmentos: residencial, industrial 

e rural; o cálculo desta ferramenta é para ser utilizado preferencialmente para o 

setor industrial que utiliza sistema trifásico. 
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Figura 15 - Exemplo de conta de energia elétrica 
Fonte: Empresa oculta 

 

 Comparativo e indicador de economia do sistema: A tabela compara os 

valores de consumo de energia que ocorre na indústria no momento de fora de 

ponta com a energia gerada pelo sistema fotovoltaico proposto. Disponibiliza 

também a economia do sistema comparativo. 

 Na demonstração dos índices financeiros, são eles: PAYBACK - É o período de 

tempo necessário de recuperação do investimento realizado. VPL - O cálculo do 

Valor Presente Líquido de um investimento é igual ao valor presente do fluxo de 

caixa líquido do projeto em análise, descontado pelo custo médio ponderado de 

capital, ou seja, o projeto só será viável se o VPL for positivo, porém não se deve 

tomar apenas este índice para a tomada de decisão de um projeto. TIR - A Taxa 

Interna de Retorno é a taxa “i” que se iguala as entradas de caixa ao valor a ser 

investido em um projeto. Em outras palavras, é a taxa que iguala o VPL de um 

projeto a zero. Um aspecto que deve ser considerado é que a utilização 

exclusiva da TIR como ferramenta de análise pode levar ao equívoco de se 

aceitar projetos que não remuneram adequadamente o capital investido, por isso 

também é considerada uma ferramenta complementar à análise. Importante: é 

necessário o preenchimento da alíquota para realização dos cálculos, esta 

deverá ser a média Anual. Nos campos, Poupança, CDB e SELIC, já estão as 

alíquotas do mês de março de 2015, caso esteja desatualizado, deve-se inserir 

novo valor. Nessa parte, tem a viabilidade do projeto baseado em informações 

contábeis. Após o preenchimento das 4 informações ou aceitar as 3 alíquotas 

finais, a ferramenta fará o cálculo do valor da Poupança, CDB e SELIC para uma 

média de 12 meses com relação ao valor do montante de Custos do Sistema 
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Fotovoltaico Total. Comentários: Nessa parte, tem a viabilidade do projeto 

baseado em informações contábeis. 

 Finalmente, caso o usuário queria verificar o valor que será investido no sistema 

fotovoltaico como ficaria num investimento financeiro irá utilizar a comparação. A 

comparação será das bases propostas Poupança, CDB, SELIC, se dará sempre 

partindo do valor do Custo Total do Sistema multiplicado pela alíquota 

atualizada, multiplicando ainda por 12 meses, fazendo assim a média de valor 

investido, com a comparação da alíquota que se utiliza na ferramenta para o 

cálculo do VPL, TIR e PAYBACK, que já está em valor médio anual. Finalizando 

o preenchimento da ferramenta e dando início para a Análise do Usuário. 

 
Assim, concluindo o preenchimento da ferramenta.  

 

 

6.2.1 Informações sobre a conta de energia elétrica 

 

 

A conta de energia elétrica tem diversas informações como demonstrado na 

figura 16: 

 

Figura 16 - Exemplo de conta de energia elétrica 
Fonte: Empresa oculta 

 

 

Segue informações de cada item: 

 

 Energia elétrica USD Ponta – Uso do sistema de distribuição 

 Energia Elétrica TE Ponta – Tarifa média de energia 

 Energia Elétrica TE F ponta – Tarifa média de energia fora de ponta 



78 

 

 Energia elétrica USD F Ponta – Uso do sistema de distribuição fora de ponta 

 Energia Reat Exced TE F Ponta – Consumo de energia reativa excedente nos 

horários fora de ponta 

 Demanda USD – Demanda do uso do sistema de distribuição 

 Cont. Ilumin. Publica Município – Valores que a empresa contribui com o 

município  

 Energia AD Band. Vermelha – Tipos de bandeira analisado sob o cadastro e 

perfil do cliente 

 
Conforme a ANEEL (2015), 

 
“A partir de 2015, as contas de energia trazem uma novidade: o Sistema de 
Bandeiras Tarifárias.  As bandeiras verde, amarela e vermelha indicarão se a 
energia custará mais ou menos, em função das condições de geração de 
eletricidade. 
 O sistema possui três bandeiras: verde, amarela e vermelha – as mesmas 
cores dos semáforos - e indicam o seguinte:  
Bandeira verde: condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre 
nenhum acréscimo;  
Bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre 
acréscimo de R$ 0,025 para cada quilowatt-hora (kWh) consumidos;  
Bandeira vermelha: condições mais custosas de geração. A tarifa sobre 
acréscimo de R$ 0,055 para cada quilowatt-hora kWh consumidos. ” 

 

 

A distribuidora de energia elétrica estabelece a bandeira tarifaria, bem como a 

tarifa média a ser consumida, caso a indústria tenha um gasto maior de utilização de 

energia elétrica pagará o excedente com outra tarifa. 

Relembrando que, a resolução 482/2012 enfatiza sobre o Sistema de 

Compensação que ocorre com a devolução dos créditos em kW, porém não está 

explicito quanto a valores financeiros.  

Mediante o exposto, partiu-se o cálculo de redução financeira com a utilização da 

energia fotovoltaica da tarifa média de energia fora de ponta, pois como a distribuidora 

de energia devolve apenas kW espera-se que este valor multiplicado com a tarifa 

mencionada, será o valor mínimo de economia que a empresa terá com a utilização do 

sistema fotovoltaico e com o aumento gradativo da tarifa da energia elétrica será um 

ponto positivo para a utilização da energia fotovoltaica. 
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6.3 TUTORIAL 
 

 

Desenvolvido um tutorial para sanar dúvidas rápidas, o mesmo deve ser lido 

antes do preenchimento do simulador. 

 
Figura 17 - Tutorial da planilha de viabilidade do sistema fotovoltaico (parte 1) 

Fonte: A autora 
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Figura 18 - Tutorial da planilha de viabilidade do sistema fotovoltaico (parte 2) 

Fonte: A autora 
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Figura 19 - Tutorial da planilha de viabilidade do sistema fotovoltaico (parte 3) 
Fonte: A autora 
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6.4 EXPLICAÇÃO DA FERRAMENTA: INDÚSTRIA X 

 

Segue o primeiro teste com a planilha, da Indústria X, a mesma utiliza uma 

15.000 kWh fora de ponta com o valor da Tarifa de R$ 0,2874 (informações retiradas da 

conta de energia elétrica), e o gerente tem interesse de propor para a diretoria a 

utilização do telhado do barracão de estoque (200m2) para produzir energia fotovoltaica, 

porém não sabe onde encontrar tal informação e muito menos como tornar viável 

economicamente. De posse das informações descritas, preencher a ferramenta: 

 

Figura 20 - Cálculo da viabilidade econômica indústria X 
Fonte: A autora 
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Têm-se: conforme preenchido a área disponível, a escolha pela placa de 230W 

que apresentou menor valor no custo total do sistema, 109 placas. Depois segue a 

escolha da utilização no telhado ou chão, já se tem a quantidade de placas que serão 

utilizadas, conforme exemplo: 109; este cálculo se dá pelo cálculo do metro quadrado 

da placa, dividido pela área disponível, menos 10% para as placas ficarem 

centralizadas nesse telhado, ou seja, 90m2. 

A potência do sistema é a quantidade de placas multiplicada a capacidade, ou 

seja, 230W x 109 placas = 25.070W. 

Escolhida a cidade de Curitiba/PR, influenciará o total de energia gerada, neste 

caso: 3761 kWh/mês, o cálculo é o valor de insolação diária da cidade escolhida 

multiplicada a potência do sistema, multiplicado por 30 dias de utilização de energia por 

mês, dividido por 1000, para ter quilowatts hora/ mês, ou seja, (5 x 25070 x 30) /1000 = 

3761 kWh/mês.  

Automaticamente o sistema encontrará o inversor para a capacidade de energia 

gerada, caso a capacidade exceda a utilização de 01 inversor e sistema informará, e o 

usuário da ferramenta aumentará com mais 01 inversor até a ferramenta não solicitar 

mais seu aumento de quantidade, no exemplo será utilizado apenas 02 inversores. 

Na etapa dos Custos de Referência, apresenta um quadro de resumo, com o 

total de placas (109), total de inversores (02), estes dependerão do preenchimento do 

valor do dólar do dia (exemplo utilizado R$ 3,12) e demais itens necessários 

denominados de Proteção e instalações, para instalação do sistema fotovoltaico, este 

será calculado com o valor de referência de mercado de R$ 250,00, que se refere a 

quadro de energia, fiação e demais itens, multiplicado pela área ocupada final, ou seja, 

200m2 multiplicado por R$ 250,00 = R$ 45.000,00. Apresenta-se o custo total para a 

implantação do sistema = R$ 183.902,40 e o percentual de cada item, como: das 

placas, do inversor e proteção e instalações sobre o total dos custos.  

Depois se deve preencher o valor kWh/mês Fora de Ponta e da tarifa do 

kWh/mês Fora de Ponta, informados na conta de energia elétrica; obtendo o valor do 

kWh/mês de Fora de Ponta. 
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No quadro Comparativo, tem as informações de kWh/mês Fora de Ponta, 

kWh/ano Fora de Ponta, valor financeiro, tanto de consumo de energia e de energia 

gerada, e o percentual de economia do sistema.  

Na parte dos Índices: o payback calcula a quantidade de anos que o projeto se 

paga, ou seja, no exemplo o consumo anual é de R$ 51.734,16 de energia e com o 

sistema fotovoltaico gerou no ano 45.126kWh/mês, multiplicando pelo Valor do 

kWh/mês fora de ponta, tem-se R$ 12.969,75 ao ano, precisa de aproximadamente 14 

anos para se ter o retorno do valor investido, ou seja, o payback é de 14 anos. Para o 

VPL foi utilizada a fórmula (figura 21): 

 

 

Figura 21 - Fórmula do VPL 
Fonte: google/ imagens 

Onde: 

FLCX = Fluxo de caixa 

I = Taxa de juros = TR 9% 

t = Em determinado tempo 

 

No exemplo, utilizado o Microsoft Excel para fazer o cálculo, a planilha está 

oculta, foi calculado o VPL, como segue: 

 

Tabela 17 - Modelo de fluxo de caixa 
 

Fluxo de caixa 

 

Fluxo de caixa 

Ano 0  -  
 

Ano 13  R$                 -    

Ano 1  R$                 -    
 

Ano 14  R$                 -    

Ano 2  R$                 -    
 

Ano 15  R$                 -    

Ano 3  R$                 -    
 

Ano 16  R$                 -    

Ano 4  R$                 -    
 

Ano 17  R$                 -    

Ano 5  R$                 -    
 

Ano 18  R$                 -    

Ano 6  R$                 -    
 

Ano 19  R$                 -    

Ano 7  R$                 -    
 

Ano 20  R$                 -    

Ano 8  R$                 -    
 

Ano 21  R$                 -    

Ano 9  R$                 -    
 

Ano 22  R$                 -    

Ano 10  R$                 -    
 

Ano 23  R$                 -    

Ano 11  R$                 -    
 

Ano 24  R$                 -    

Ano 12  R$                 -    
 

Ano 25  R$                 -    

Fonte: A Autora 
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Tabela 18 - Fluxo de caixa da Indústria X 

 

Fluxo de caixa 

 

Fluxo de caixa 

Ano 0  R$  (183.902,40) 
 

Ano 13  R$  12.969,75 

Ano 1  R$     12.969,75 
 

Ano 14  R$  12.969,75 

Ano 2  R$     12.969,75 
 

Ano 15  R$  12.969,75 

Ano 3  R$     12.969,75 
 

Ano 16  R$  12.969,75 

Ano 4  R$     12.969,75 
 

Ano 17  R$  12.969,75 

Ano 5  R$     12.969,75 
 

Ano 18  R$  12.969,75 

Ano 6  R$     12.969,75 
 

Ano 19  R$  12.969,75 

Ano 7  R$     12.969,75 
 

Ano 20  R$  12.969,75 

Ano 8  R$     12.969,75 
 

Ano 21  R$  12.969,75 

Ano 9  R$     12.969,75 
 

Ano 22  R$  12.969,75 

Ano 10  R$     12.969,75 
 

Ano 23  R$  12.969,75 

Ano 11  R$     12.969,75 
 

Ano 24  R$  12.969,75 

Ano 12  R$     12.969,75 
 

Ano 25  R$  12.969,75 

Fonte: A Autora 

 

a) VPL: Fórmula do Excel 

 

Figura 22 - Cálculo do VPL no Excel 
Fonte: A autora 
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A análise do VPL avalia se o investimento necessário para a implantação da 

tecnologia fotovoltaica nas condições e premissas assumidas no simulador e sua 

viabilidade.  A VPL desconta a uma taxa constante os valores a serem pagos no futuro 

para viabilizar o empreendimento. A constante adotada na ferramenta desenvolvida foi 

a TR por se tratar de uma taxa básica de juros regulada pelo Banco Central do Brasil. 

No contexto deste trabalho, o indicador foi proposto para demonstrar que o valor 

futuro do investimento é atrativo mesmo trazendo a sua rentabilidade para o tempo 

presente. Consideram-se as seguintes análises para avaliação do resultado simulado: 

 

 Se o resultado apresentado no simulador for maior do que zero significa que a 

solução é rentável.  

 Se o resultado apresentado no simulador for menor do que zero, o risco de perda 

financeira é alto e portando a solução não é viável. 

 Se o resultado apresentado no simulador for igual a zero, o retorno a ser obtido é 

equivalente ao valor mínimo esperado para retorno do projeto, ou seja, 

indiferente do ponto de vista financeiro, no entanto, considerando os benefícios 

inerentes do projeto como a economia dos recursos energéticos, para a proposta 

desta dissertação, considera-se o investimento viável. 

 

Outra forma de analisar a viabilidade deste mesmo fluxo de caixa é pelo método 

da TIR, utilizado o Microsoft Excel, para fazer o cálculo, a planilha está oculta, esta vem 

complementar a análise ou a conclusão geral do VPL, nesta deverá também apontar 

como o VPL para a viabilidade ou não do projeto.  

A Taxa Mínima de Atratividade (TMA) é uma taxa de juros que representa o 

mínimo que a empresa se propõe a ganhar quando faz um investimento, ou o máximo 

que a empresa se propõe a pagar quando faz um financiamento, neste caso será 

utilizada a TR como proposta. 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Taxa_de_juros
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b) TIR: Fórmula do Excel 

  

 

Figura 23 - Cálculo da TIR no Excel 
Fonte: A autora 

 

A TIR teve o resultado de 5%, e a TMA é de 9%, ou seja, completa a conclusão 

da VPL, o projeto não é viável economicamente. 

Relembrando, conforme a figura 20, anteriormente apresentado o cálculo de 

viabilidade, o projeto da Indústria X não é viável economicamente, conforme a utilização 

de VPL e TIR, mesmo tendo o Payback de apenas 14 anos. 

 

 

Figura 24 - Índices de viabilidade econômica Indústria X 
Fonte: A autora 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

7.1 ESTUDO DE CASO 1: FABRICA DE COMPUTADORES  

 

 

A indústria de computadores, localizada em Curitiba/PR é o estudo de caso 

desta dissertação: 

 

Figura 25 - Indústria do estudo de caso 
Fonte: Site Positivo Informática 

 

 

7.1.1 Fabrica de Computadores  

 

 

A indústria em estudo possui cinco barracões, com um medidor de energia 

elétrica apenas, localizada no bairro CIC, na cidade de Curitiba/PR. 
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Figura 26 - Visão aérea da indústria do estudo de caso 
Fonte: Google/maps 

 
Figura 27 - Esquematização dos blocos da indústria do estudo de caso 

Fonte: A autora 

 
 

A ideia principal é a utilização dos espaços sem nenhuma construção, ou nos 

blocos que o telhado tenha condição de receber os módulos fotovoltaicos (blocos C, 

D1, D2), descartando os blocos em que o telhado não é reto (blocos A e B), 

Em conversa com o Sr. Júlio Jose Netto, Diretor da Área de Qualidade e Meio 

Ambiente, o mesmo solicitou duas propostas: uma passarela da portaria até o refeitório 

e a segunda proposta cobrir o estacionamento da diretoria e gerência: 
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7.1.2 Proposta 1 - Passarela  

 

 

Para iniciar o preenchimento da ferramenta é necessário ter a informação da 

área 250m2 e ter em mãos uma conta de energia elétrica, neste caso da Copel, valores 

no quadrante e inicia o preenchimento da planilha de viabilidade econômica do sistema 

fotovoltaico: 

 

Figura 28 - Fatura da Copel da indústria do estudo de caso 1 
Fonte: Site da Copel 

 

 

Figura 29 - Visão aérea das propostas 1 e 2 
Fonte: Google/maps 
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Figura 30 - Resultado da proposta 1 
Fonte: A autora 

 
 

Conclui-se que, conforme o resultado da proposta 1 (figura 30), a obra da 

passarela será em torno de R$ 211.158,00, contemplando que o local já estará com a 

estrutura para a passarela, sendo analisado apenas o sistema de módulos 

fotovoltaicos.  
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Verifica-se que, o consumo da indústria de energia elétrica é muito alto, com 

apenas um medidor de energia elétrica, com esta proposta será produzida apenas 1% 

da energia consumida ao longo do mês. 

Com relação à viabilidade econômica o payback será de 13 anos, o VPL é 

negativo e a TIR é abaixo da TR de 9%, ou seja, a TMA – Taxa de atratividade é menor 

do que a taxa escolhida para ter retorno, mas bem próxima. 

Tornando esta proposta inviável economicamente, porém pode-se verificar que, 

com o a análise gráfica do crédito gerado (calculado em reais a partir da taxa de kWh 

fora de ponta) que se o montante do custo total de R$ 211.158,00 ficasse aplicado em 

uma das propostas, conforme figura 31, existe a possibilidade sim de se investir no 

sistema fotovoltaico, pois o valor que se terá em 12 meses de economia na conta de 

energia elétrica ao longo dos 13 anos serão no mínimo o valor de R$ 16.052,86 por 

ano, e após o 13º ano a empresa não terá que “pagar” o investimento e passará a ter a 

redução em sua conta de energia elétrica, ressaltando que com o passar dos anos a 

taxa de energia elétrica fora de ponta que hoje é de R$ 0,2674 poderá ter aumentos 

gradativos. Assim, a proposta acaba sendo viável, mas dependerá da tomada de 

decisão final do gestor da empresa. 

 

 

Figura 31 - Análise gráfica do crédito gerado x Taxas de investimento 
Fonte: A autora 

 

 

7.1.3 Proposta 2 - Estacionamento 

  

 

Serão utilizadas as mesmas informações anteriores, alterando apenas a 

informação da área que será de 120m2 e inicia o preenchimento da planilha de 
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viabilidade econômica do sistema fotovoltaico, conforme figura 32. A segunda proposta 

utilizou uma área menor, logo: 

 

 

Figura 32 - Resultado da proposta 2 
Fonte: A autora 
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 Total mensal estimado de geração de energia: 2.247kWh/ mês. 

 Esse valor poderá ser maior no verão e menor no inverno. Como a resolução 

normativa da ANEEL permite a utilização do crédito de energia em até 36 meses, 

o excesso de energia gerado no verão será utilizado no inverno, garantindo que 

100% da energia gerada sejam aproveitadas. O total de energia gerada em 25 

anos: 674.100kWh, esta informação é importante, pois se refere à durabilidade 

dos módulos fotovoltaicos. 

 

Conclui-se que, conforme o resultado da proposta 2 (figura 32), a obra do 

estacionamento será em torno de R$ 132.300,00, contemplando que o local já estará 

com a estrutura para o estacionamento, sendo analisado apenas o sistema de módulos 

fotovoltaicos.  

Verifica-se que, o consumo da indústria de energia elétrica é muito alto, com 

apenas um medidor de energia elétrica, com esta proposta será produzida menos de 

1% da energia consumida ao longo do mês, e também não terá viabilidade econômica.  

Com relação à viabilidade econômica o payback será de 18 anos, o VPL é 

negativo e a TIR é abaixo da TR de 9%, ou seja, a TMA – Taxa de atratividade é menor 

do que a taxa escolhida para ter o retorno. 

Tornando esta proposta inviável economicamente, porém pode-se verificar que, 

com o a análise gráfica do crédito gerado (calculado em reais a partir da taxa de kWh 

fora de ponta) que se o montante do custo total de R$ 132.300,00 ficasse aplicado em 

uma das propostas, conforme figura 32, existe a possibilidade de se investir no sistema 

fotovoltaico, pois o valor que se terá em 12 meses de economia na conta de energia 

elétrica ao longo dos 18 anos serão no mínimo o valor de R$ 7.210,55 por ano, e após 

o 18º ano a empresa não terá que “pagar” o investimento e passará a ter a redução em 

sua conta de energia elétrica, ressaltando que com o passar dos anos a taxa de energia 

elétrica fora de ponta que hoje é de R$ 0,2674 poderá ter aumentos gradativos. Assim, 

a proposta acaba sendo viável, mas dependerá da tomada de decisão final do gestor da 

empresa. 

Com estas informações disponíveis, é necessário procurar os fornecedores da 

região (neste caso, no Paraná) e solicitar o orçamento, em geral fazem toda a 
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instalação e fornecem a consultoria junto à distribuidora de energia, neste caso a Copel, 

para a mudança do medidor para bidirecional e acompanhamento até o início da 

utilização do sistema de compensação da Resolução 482/12 da ANEEL. 

 

 

7.2 ESTUDO DE CASO 2: EMPRESA DE AROMAS 
 

 

Num segundo caso, tem-se a empresa de aromas, as informações foram 

passadas por um dos gestores que solicitou para ocultar o nome da empresa, a mesma 

fica na região metropolitana de Curitiba/PR e apresenta a seguintes imagens:  

 

Figura 33 - Empresa de aromas 
Fonte: Google maps 

 

Foi disponibilizada a conta de energia elétrica e a disponibilidade de implantação 

do sistema fotovoltaico no telhado plano da empresa, a proposta seria utilizar em média 

70 m2 do telhado, a partir disso inicia-se o preenchimento da ferramenta de viabilidade: 

 

 

Figura 34 - Fatura da Copel da indústria do estudo de caso 2 
Fonte: Empresa de aromas 
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Figura 35 - Resultado da proposta do estudo de caso 2 
Fonte: A autora 

 

 

Conforme a figura 35 apresenta-se o resultado do estudo de caso 2 da empresa 

de aromas, verifica-se que a mesma tem um consumo de energia elétrica mediano, 

possuindo apenas um medidor de energia elétrica, esta informação é importante, pois 
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se caso tivesse a separação de cobrança da conta de energia elétrica poderia ser 

produzido em uma base sobre a produção da empresa e aplicar os créditos na área 

administrativa, por exemplo. 

Analisa-se que o custo total do sistema fotovoltaico seria de R$ 81,270,00, e o 

que seria produzido em 15 meses de energia fotovoltaica entraria o crédito em kWh 

referente a um mês, ou seja, em 15 meses seria produzido em média 19.530kWh, e é 

praticamente o que a empresa gasta em kWh em fora de ponta, que é de 19.166kWh 

por mês. 

Outra análise é de investimento, conforme figura 36, nesta análise o payback é 

de 20 anos, o VPL deu negativo e o TIR abaixo da TMA, mas vale ressaltar que pode-

se ter alteração nas taxas de investimento e o valor da tarifa da energia elétrica de fora 

de ponta pode aumentar, mas a ferramenta demonstra contabilmente que é inviável. 

 

 

Figura 36 - Comparativo do estudo de caso 2 
Fonte: A autora 
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7.3 ESTUDO DE CASO 3: EMPRESA DE CONEXÕES 

 

 

Num terceiro caso, tem-se a empresa de conexões, as informações foram 

passadas por um dos gestores que solicitou para ocultar o nome da empresa, a mesma 

fica na região metropolitana de Curitiba/PR e apresenta a seguinte localização: 

 

 

Figura 37 - Empresa de conexão 
Fonte: Google maps 

  

Foi disponibilizada a conta de energia elétrica e a disponibilidade de implantação 

do sistema fotovoltaico no telhado plano da empresa, a proposta seria utilizar em média 

200 m2 do telhado, a partir disso inicia-se o preenchimento da ferramenta de viabilidade. 

 

 

Figura 38 - Fatura da Copel da indústria do estudo de caso 3 
Fonte: Empresa de conexões 
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Figura 39 - Resultado da proposta do estudo de caso 3 
Fonte: A autora 

 

Conforme a figura 39 foi apresentada para o gestor a ferramenta com o resultado 

do estudo de caso 3 da empresa de conexões, foram feitas diversas combinações e a 

conclusão já explanada, pôde-se utilizar novamente que, possuindo apenas um 

medidor de energia elétrica, com a quantidade de energia elétrica utilizada 
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mensalmente é inviável a instalação do sistema fotovoltaico da visão de investimento 

da empresa, pois se caso tivesse a separação de cobrança da conta de energia elétrica 

poderia ser produzido na filial produtiva da empresa e aplicar os créditos na área 

administrativa em outro bairro, por exemplo. 

Porém, pode-se salientar que a ferramenta deu essa visibilidade ao gestor que 

também pontuou Sr. J.A. (empresa de conexões) “que se os incentivos fiscais 

existissem para a aplicação desse sistema seria o diferencial para rever o a viabilidade 

e não focar na parte financeira”. 

Finalizando assim, as três empresas apresentadas como estudo de caso, a 

empresa de computadores, de aromas e de conexões, cada uma com seu processo 

produtivo e sua conclusão quanto a aplicação.  

 

 



101 

 

8 CONCLUSÃO 

 

Ao longo da dissertação apresentou-se o levantamento das informações sobre 

a energia renovável, os itens necessários para a implantação do sistema fotovoltaico, e 

valores dos equipamentos e materiais. 

Realizadas pesquisas bibliográficas, mas muitas das informações foram 

conseguidas com base nos fornecedores dos itens citados e os demais engajados 

neste processo de difundir sobre a energia fotovoltaica. 

Com a disponibilização das informações no site da ANEEL foi analisada a 

Resolução 482/12, informação primordial para o início da montagem da ferramenta 

proposta, baseado no retorno de kWh/mês no sistema de compensação, 

complementando as informações, foram acessados os sites da CEMIG e COPEL, em 

que foram retiradas as informações de instalação, pareceres, deveres e obrigações da 

distribuidora de energia e unidade consumidora/produtora. 

A planilha de estudo de viabilidade econômica foi montada, utilizando os 

recursos do Microsoft Excel, disponibilizando campos de preenchimento, mediante 

orientações de um tutorial, que ao final da ferramenta se tem informações necessárias 

que podem fazer parte de um orçamento prévio das despesas para investimento em 

projetos de retorno a longo prazo, o CAPEX – Capital Expenditures Budget, o 

orçamento de despesas de capital, lembrando que a implantação do sistema 

fotovoltaico não se trata de investimento no processo produtivo, mas sim uma forma 

paleativa de economia e início do processo de sustentabilidade na indústria.  

Apresentado quatro exemplos neste projeto, de uma empresa fictícia para melhor 

explanar a ferramenta e três empresas reais, o estudo de caso 1 – empresa de 

computadores que foi acompanhado o processo pelo Coordenador da Área de 

Qualidade e Meio-Ambiente, Sr. Julio Jose Netto, o mesmo ficou satisfeito com as 

informações, bem como respondeu as perguntas para preenchimento da ferramenta e 

apresentou os materiais necessários para inicialização e finalização deste estudo de 

caso, para ambas as propostas, que só dependerá dos gestores, se o foco não for 

apenas o econômico e for também a preocupação com a sustentabilidade e os recursos 

naturais. A outra empresa estudo de caso 2 – empresas de aromas, nesta as 
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informações foram enviadas e o retorno do gestor seria que ia analisar a ferramenta, 

mas que seria de grande valia. Já o estudo de caso 3 – empresa de conexões foi obtida 

junto ao gestor uma nova perspectiva, conforme citado ao longo do texto no item 7.3. 

Conclui-se que, quanto maior for à utilização de energia elétrica em kWh/mês de 

uma indústria, e nesta ter apenas um medidor para todos os processos de produção e 

administrativo, mais difícil será a viabilidade econômica através de conceitos, porém 

percebe-se que o projeto se paga, ao longo dos anos descritos no payback e após isso 

é o momento que a empresa tem o sistema fotovoltaico pago e estará produzindo 

energia e o excedente entregue para a distribuidora de energia local, recebendo os 

créditos em kWh, e hipoteticamente foi proposto o cálculo dos créditos multiplicado à 

tarifa de energia fora de ponta, logo, o que foi apresentado na ferramenta será o 

mínimo que será reduzido na conta de energia elétrica de cada indústria.  

Assim, espera-se que os gestores iniciem um processo de utilização de energias 

renováveis – energia fotovoltaica – utilizando a ferramenta desenvolvida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

9 TRABALHOS FUTUROS 

 

 

A ferramenta desenvolvida trata-se de um início dos estudos para se fazer uma 

ferramenta cada vez mais robusta, oportunizando o desenvolvimento de muitas outras 

análises, como: 

 Utilização de baterias para acumular a energia produzida e usar em horário de 

ponta na indústria. 

 Reformular a ferramenta e deixar com características mais técnicas. 

 Incluir cálculos contábeis de depreciação. 

 Utilizar as informações e desenvolver um software de análise econômica. 

 

 

 

  



104 

 

REFERÊNCIAS  

 

ALLIANZ. Disponível em: http://sustentabilidade.allianz.com.br Acesso em 19 Nov 2014. 
 
AMÉRICA DO SOL. Disponível em: http://www.americadosol.org/guiaFV/ Acesso em 19 
Nov 2014. 
 
ANEEL - Atlas de Energia Elétrica do Brasil. Disponível em: 
http://www.aneel.gov.br/arquivos/pdf/atlas_par1_cap2.pdf Acesso em 06 Dez 2013. 
 
ANEEL - Atlas de Energia Elétrica do Brasil. Disponível em: 
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/pdf/08-carvao(2).pdf Acesso em 04 Ago 2014. 
 
ANEEL -  Informações Técnicas, Distribuição de Energia Elétrica, Geração Distribuída  
Disponível em: http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=757 Acesso em 19 Nov 2014. 
 
ANEEL – Resolução Normativa nº 414/2010 Disponível em: 
http://www.aneel.gov.br/biblioteca/downloads/livros/REN_414_2010_atual_REN_499_2
012.pdf Acesso em 19 Nov 2014. 
 
ANEEL - Acesso de micro e minigeração distribuída. Disponível em: 
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/arquivo/2011/042/documento/minuta_sec
ao_3.7_modulo_3_prodist.pdf Acesso em 19 Nov 2014. 
 
BALLOU, Ronald. Business Logistics Management. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 
1998 
 
BELLEN, H. M. V. Indicadores de sustentabilidade: uma análise comparativa. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. 253 p.  
 
BIEKER, T. et al. Towards a sustainability balanced scored linking environmental 
and social sustainability to business strategy. In: dokumentation der 
tagungsbeitrãge des st..gallen foruns for nachhaltigkeitsmanagement am 13., St. Gallen, 
November 2002. Proceedings… Discussion Paper No. 102: Die soziale Dimension 
Unternehmerischer Nachhaltigkeit. Disponível em: http://www.iwoe.unisg.ch/org Acesso 
em 04 Ago 2014 
 
BONNIE F. D.; HUANG, S. -C. Achieving sustainability through attention to human 
resource factors in environmental management. International Journal of Operations & 
Production Management, London, v. 21, n.12, p. 1539-1552, 2001. 
 
BRASIL ESCOLA – R7. Disponível em: http://www.brasilescola.com/quimica/energia-
limpa.htm  Acesso em 15 Nov 2013. 
 
BRASIL SOLAIR. Disponível em: http://www.brasilsolair.com.br/projeto-juazeiro Acesso 
em 15 Nov 2013. 

http://sustentabilidade.allianz.com.br/
http://www.americadosol.org/guiaFV/
http://www.aneel.gov.br/arquivos/pdf/atlas_par1_cap2.pdf
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/pdf/08-carvao(2).pdf
http://www.aneel.gov.br/areaPerfil.cfm?idPerfil=2
http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=77&idPerfil=2
http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=757
http://www.aneel.gov.br/biblioteca/downloads/livros/REN_414_2010_atual_REN_499_2012.pdf
http://www.aneel.gov.br/biblioteca/downloads/livros/REN_414_2010_atual_REN_499_2012.pdf
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/arquivo/2011/042/documento/minuta_secao_3.7_modulo_3_prodist.pdf
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/arquivo/2011/042/documento/minuta_secao_3.7_modulo_3_prodist.pdf
http://www.iwoe.unisg.ch/org
http://www.brasilescola.com/quimica/energia-limpa.htm
http://www.brasilescola.com/quimica/energia-limpa.htm
http://www.brasilsolair.com.br/projeto-juazeiro


105 

 

 
Calculadora de emissões. Disponível em: 
https://www.webco2.com.br/static/calculator.php?customer Acesso em 14 Nov 2014. 
 
CÂMARA DOS DEPUTADOS – ENERGIAS RENOVÁVEIS – Riqueza Sustentável ao 
Alcance da Sociedade – 2012. Disponível em:  http://www2.camara.leg.br/a-
camara/altosestudos/pdf/energias-renovaveis-riqueza-sustentavel-ao-alcance-da-
sociedade Acesso em 19 Nov 2014. 
 
CAMPOS, Luiz Fernando Rodrigues; Supply Chain: Uma visão gerencial. Curitiba,  
Ed. Ibpex, 2009.  
 
CASSOLI Dias, Mário Sergio. Energia solar fotovoltaica - Uma alternativa para 
projetos de eficiência energética. Revista GTD, pág 54, Mai 2006  
 
CEMIG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG – ALTERNATIVAS 
ENERGÉTICAS – 2012. Disponível em: http://www.cemig.com.br/pt-
br/A_Cemig_e_o_Futuro/inovacao/Alternativas_Energeticas/Documents/Alternativas%2
0Energ%C3%A9ticas%20-%20Uma%20Visao%20Cemig.pdf Acesso em 19 Nov 2014 
 
CERPCH – Centro Nacional de Referência em Pequenas Centrais Hidrelétricas – Série 
Energias Renováveis – 2007. Disponível em: 
http://www.cerpch.unifei.edu.br/arquivos/cartilhas/cartilhas-energias-renovaveis-
renovaveis.pdf Acesso em 30 Jun 2014. 

 
CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: 
Estratégia, Planejamento e Operação. São Paulo, Ed. Pearson Prentice Hall, 2003.  
 
CIAMBERLINIA, C.; FRANCINIA, F.; LONGOBARDIA, G.; PIATTELLIB, M.; 
SANSONIA, P. Solar system for exploitation of the whole collected energy. 
Elsevier, Jun 2001 
 
CNDA – Conselho Nacional de Defesa Ambiental. Disponível em: 
http://www.cnda.org.br/html/certificacoes.asp Acesso em 01 Abr 2015. 
 
COPEL – Companhia Paranaense de Energia Elétrica. Disponível em: 
http://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Facopel%2Fpa
gcopel2.nsf%2Fverdocatual%2F5BAFDCF77F92F5A5032573EC006C3074 Acesso em 
14 Nov 2014. 
 
COPEL – Companhia Paranaense de Energia Elétrica. Disponível em: 
http://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Froot%2Fpagco
pel2.nsf%2Fdocs%2FB57635122BA32D4B03257B630044F656 Acesso em 19 Nov 
2014. 
 

https://www.webco2.com.br/static/calculator.php?customer
http://www2.camara.leg.br/a-camara/altosestudos/pdf/energias-renovaveis-riqueza-sustentavel-ao-alcance-da-sociedade
http://www2.camara.leg.br/a-camara/altosestudos/pdf/energias-renovaveis-riqueza-sustentavel-ao-alcance-da-sociedade
http://www2.camara.leg.br/a-camara/altosestudos/pdf/energias-renovaveis-riqueza-sustentavel-ao-alcance-da-sociedade
http://www.cemig.com.br/pt-br/A_Cemig_e_o_Futuro/inovacao/Alternativas_Energeticas/Documents/Alternativas%20Energ%C3%A9ticas%20-%20Uma%20Visao%20Cemig.pdf
http://www.cemig.com.br/pt-br/A_Cemig_e_o_Futuro/inovacao/Alternativas_Energeticas/Documents/Alternativas%20Energ%C3%A9ticas%20-%20Uma%20Visao%20Cemig.pdf
http://www.cemig.com.br/pt-br/A_Cemig_e_o_Futuro/inovacao/Alternativas_Energeticas/Documents/Alternativas%20Energ%C3%A9ticas%20-%20Uma%20Visao%20Cemig.pdf
http://www.cerpch.unifei.edu.br/arquivos/cartilhas/cartilhas-energias-renovaveis-renovaveis.pdf
http://www.cerpch.unifei.edu.br/arquivos/cartilhas/cartilhas-energias-renovaveis-renovaveis.pdf
http://www.cnda.org.br/html/certificacoes.asp
http://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Facopel%2Fpagcopel2.nsf%2Fverdocatual%2F5BAFDCF77F92F5A5032573EC006C3074
http://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Facopel%2Fpagcopel2.nsf%2Fverdocatual%2F5BAFDCF77F92F5A5032573EC006C3074
http://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Froot%2Fpagcopel2.nsf%2Fdocs%2FB57635122BA32D4B03257B630044F656
http://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Froot%2Fpagcopel2.nsf%2Fdocs%2FB57635122BA32D4B03257B630044F656


106 

 

CPFL Energia Disponível em: http://www.cpfl.com.br/energias-sustentaveis/eficiencia-
energetica/uso-consciente/historia-da-energia/Paginas/default.aspx Acesso em 30 Jun 
2014  
 
CRESEB – Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito. 
Disponível em: http://www.cresesb.cepel.br/content.php?cid=291 Acesso em 15 Nov 
2014. 
 
CRESEB – Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito   
Energia fotovoltaica. Solarimetria -Banco de dados.Radiação solar – Mensuração 
Disponível em: 
http://www.cresesb.cepel.br/publicacoes/download/Atlas_Solarimetrico_do_Brasil_2000

pdf Acesso em 15 Nov 2014 
 
CRESEB – Manual de Engenharia para sistemas fotovoltaicos. Disponível em: 
<http://www.cresesb.cepel.br/publicacoes/download/Manual_de_Engenharia_FV_2004.
pdf> Acesso em 06 Dez 2013. 
 
COSTA, Rafael Matoso da. Micro geração em meio urbano: um estudo de caso na 
cidade de Curitiba. Dissertação de Mestrado. Institutos de Tecnologia para o 
Desenvolvimento – Programa de Pós Graduação em desenvolvimento de tecnologia 
Curitiba, 2014 
 
DEGANI, C. Sistemas de gestão ambiental em empresas construtoras de 
edifícios. 2003. 224 f.. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) Faculdade de 
Engenharia Civil, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. 
Disponível em: http://www.tese.usp.br/tese 
Acesso em 04 Ago 2014 
 
DW – Notícias. Disponível em: http://www.dw.de/china-e-ue-entram-em-acordo-sobre-
pre%C3%A7os-de-pain%C3%A9is-solares/a-16989034 Acesso em 06 Dez 2013 
 
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA – guia prático. Disponível em: 
http://www.solarterra.com.br/pdf/curso-energia-solar-fotovoltaica.pdf Acesso em: 02 Fev 
2013 
 
EPIA – European Photovoltaic Industry Association Disponível em: 
http://www.epia.org/home/ Acesso em 06 Dez 2013. 
 
ESTADOS E CAPITAIS DO BRASIL DISPONÍVEL EM: 
http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/regiao-norte.php Acesso em 14 Nov 2014. 
 
EUDORA SOLAR Disponível em: http://www.eudorasolar.com.br/index.php/blog-da-
eudora-solar/120-alemanha-bate-recorde-em-eletricidade-solar Acesso em 06 Dez 
2013. 
 

http://www.cpfl.com.br/energias-sustentaveis/eficiencia-energetica/uso-consciente/historia-da-energia/Paginas/default.aspx
http://www.cpfl.com.br/energias-sustentaveis/eficiencia-energetica/uso-consciente/historia-da-energia/Paginas/default.aspx
http://www.cresesb.cepel.br/content.php?cid=291
http://www.tese.usp.br/tese
http://www.dw.de/china-e-ue-entram-em-acordo-sobre-pre%C3%A7os-de-pain%C3%A9is-solares/a-16989034
http://www.dw.de/china-e-ue-entram-em-acordo-sobre-pre%C3%A7os-de-pain%C3%A9is-solares/a-16989034
http://www.epia.org/home/
http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/regiao-norte.php
http://www.eudorasolar.com.br/index.php/blog-da-eudora-solar/120-alemanha-bate-recorde-em-eletricidade-solar
http://www.eudorasolar.com.br/index.php/blog-da-eudora-solar/120-alemanha-bate-recorde-em-eletricidade-solar


107 

 

FILHO, Matheus Teodoro da Silva. Fundamentos de Eletricidade. São Paulo: ltc, 
2007. BENNETT, Carole, Ética Profissional. São Paulo: Cengage, 2008.  
 
FOWLER, Richard. Fundamentos de Eletricidade: Corrente Continua e Magnetismo, 7ª 
Edição – volume 1. AMGH, 2012. Vital Book file. Minha Biblioteca. 
 
IBRIK, Imad H.; MAHMOUD, Marwan M. Energy efficiency improvement procedures 
and audit results of electrical, thermal and solar applications in Palestine. Elsevier, 
Out 2004 
 
GREENPEACE BRASIL. Disponível em: http://www.greenpeace.org/brasil/pt/O-que-
fazemos/Clima-e-Energia/?gclid=CMeD2rmqo8MCFdgSgQodqlIAvA Acesso em 19 Nov 
2014 
 
HART,D. M.; Making, breaking, and (partially) remaking markets: State regulation 
and photovoltaic electricity in New Jersey. Energy Policy, v. 38, p. 6662-6673, 2013.  
 
 
IEA - International Energy Agency Disponível em: http://www.iea.org/ Acesso em 01 Fev 
2014. 
 
IEA - International Energy Agency – 2010 Key World Energy Statistics. Disponível em: 
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/key_world_energy_stats-
1.pdf Acesso em 26 Jul 2014. 
 
IEA - International Energy Agency – (Agência Internacional de Energia – AIE) 2011 
World Energy Outlook 2011 Disponível em: 
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/weo2011_web.pdf Acesso 
em 26 Jul 2014. 
 
IEA - International Energy Agency – G-20 Clean Energy,and Energy Efficiency 
Deployment and Policy Progress. Disponível em: 
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/G20_paper.pdf Acesso em 
26 Jul 2014. 
 
IRMÃOS ABAGE Disponível em: 
http://www.irmaosabage.com.br/departamento/industrial_disjuntores_diferencial-
residual-dr/ Acesso em 14 Nov 2014. 
 
INSTITUTO CARBONO NO BRASIL. Disponível em: 
http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias3/noticia=735848 Acesso em 14 Nov 

2014. 
 
JURISWAY – Sistema Educacional on line – Código do Consumidor Disponível em: 
http://www.jurisway.org.br/v2/dropsjornal.asp?pagina=&idarea=&iddrops=332 Acesso 
em 21 Jul 2014. 
 

http://www.greenpeace.org/brasil/pt/O-que-fazemos/Clima-e-Energia/?gclid=CMeD2rmqo8MCFdgSgQodqlIAvA
http://www.greenpeace.org/brasil/pt/O-que-fazemos/Clima-e-Energia/?gclid=CMeD2rmqo8MCFdgSgQodqlIAvA
http://www.iea.org/
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/key_world_energy_stats-1.pdf
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/key_world_energy_stats-1.pdf
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/weo2011_web.pdf
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/G20_paper.pdf
http://www.irmaosabage.com.br/departamento/industrial_disjuntores_diferencial-residual-dr/
http://www.irmaosabage.com.br/departamento/industrial_disjuntores_diferencial-residual-dr/
http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias3/noticia=735848
http://www.jurisway.org.br/v2/dropsjornal.asp?pagina=&idarea=&iddrops=332


108 

 

LAMIN, HUGO. (2013). Análise de Impacto Regulatório da implantação de redes 
inteligentes no Brasil. Tese de Doutorado em Engenharia Elétrica, Publicação 
PPGENE.TD-076/13, Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade de Brasília, 
Brasília, DF, 300p.  

LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa: meio ambiente e competitividade. São 
Paulo: Prentice Hall, 2003. 

MEYER, N. European schemes for promoting renewables in liberalized markets. 
Energy Policy. v. 31, p. 665-676, 2003. 
 
MINHA CASA SOLAR. Disponível em: 
https://minhacasasolar.lojavirtualfc.com.br/prod,IDLoja,14743,IDCategoria,173288,paine
l-de-100w-a-145w?gclid=CLKHi-Wg_cECFUkQ7AodDg4A8g Acesso em 14 Nov 2014. 
 
MINHA CASA SOLAR. Disponível em: http://minhacasasolar.com.br/saiba-
fotovoltaico.php Acesso em 06 Dez 2013. 
 
MINHA CASA SOLAR Disponível em: 
http://minhacasasolar.lojavirtualfc.com.br/prod,IDLoja,14743,IDProduto,3326489,painel-
solar-fotovoltaico-painel-de-100w-a-145w-painel-solar-fotovoltaico-policristalino-de-
140w-yingli-solar---yl140p-17b Acesso em 14 Nov 2014. 
 
NEOSOLAR Disponível em:  
http://www.neosolar.com.br/loja/painel-solar-fotovoltaico-yingli-yl250p-29b-250wp.html 
Acesso em 14 Nov 2014. 
 

NISKIER Júlio e A. J. Macintyre, Instalações Elétricas - L.T.C. Editora S. A. 1996.  
 
NOVAES, A. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição: estratégia, 
operação e avaliação. Rio de janeiro: Campus, 2003. 
 
PAFFENBARGER, J. Oll In power generation. Paris: IEA, OCDE, 1997. 
 
PIRES, S. O modelo de consórcio Modular. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
1999. 
 
PORTAL BRASIL. Disponível em: 
http://www.portalbrasil.net/2014/economia/tr_diaria.htm Acesso em 14 Nov 2014. 
 
PORTAL DE CONTABILIDADE. Disponível em:  
http://www.portaldecontabilidade.com.br/obras/analisedemonstracoesfinanceiras.htm#s
u Acesso em 20 Jan 2014. 
 
PORTUGAL, Recursos Naturais. GPCA Meio Ambiente. Volta Redonda, RJ ago 1992. 
Disponível em: http://www.gpca.com.br/gil/art80.html  
Acesso em 15 Jan 2014. 

https://minhacasasolar.lojavirtualfc.com.br/prod,IDLoja,14743,IDCategoria,173288,painel-de-100w-a-145w?gclid=CLKHi-Wg_cECFUkQ7AodDg4A8g
https://minhacasasolar.lojavirtualfc.com.br/prod,IDLoja,14743,IDCategoria,173288,painel-de-100w-a-145w?gclid=CLKHi-Wg_cECFUkQ7AodDg4A8g
http://minhacasasolar.com.br/saiba-fotovoltaico.php
http://minhacasasolar.com.br/saiba-fotovoltaico.php
http://minhacasasolar.lojavirtualfc.com.br/prod,IDLoja,14743,IDProduto,3326489,painel-solar-fotovoltaico-painel-de-100w-a-145w-painel-solar-fotovoltaico-policristalino-de-140w-yingli-solar---yl140p-17b
http://minhacasasolar.lojavirtualfc.com.br/prod,IDLoja,14743,IDProduto,3326489,painel-solar-fotovoltaico-painel-de-100w-a-145w-painel-solar-fotovoltaico-policristalino-de-140w-yingli-solar---yl140p-17b
http://minhacasasolar.lojavirtualfc.com.br/prod,IDLoja,14743,IDProduto,3326489,painel-solar-fotovoltaico-painel-de-100w-a-145w-painel-solar-fotovoltaico-policristalino-de-140w-yingli-solar---yl140p-17b
http://www.neosolar.com.br/loja/painel-solar-fotovoltaico-yingli-yl250p-29b-250wp.html
http://www.portalbrasil.net/2014/economia/tr_diaria.htm
http://www.portaldecontabilidade.com.br/obras/analisedemonstracoesfinanceiras.htm#su
http://www.portaldecontabilidade.com.br/obras/analisedemonstracoesfinanceiras.htm#su
http://www.gpca.com.br/gil/art80.html


109 

 

 
Positivo Informática – Intranet Disponível em: http://intranet.posinfo/posinfo/iso/sga.htm 
Acesso em 22 Ago 2013. 
 
Propostas para Inserção da Energia Solar Fotovoltaica na Matriz Elétrica 
Brasileira – ABINEE, preparado pelo Grupo Setorial de Sistemas Fotovoltaicos. 2012. 
LCA – PDF. 
 
REVISTA LOGÍSTICA Movimentação e Armazenagem de materiais. Uma fábrica de 
desmontagem. Ano XXVII – No. 196 – Janeiro de 2007. São Paulo: Editora Instituto 
IMAM. 

RIBEIRO, Jose S. F. Construção e levantamento de desempenho de um 
concentrador cilíndrico parabólico com mecanismo automático de rastreamento 
solar, 2008. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) Universidade do Rio  
Grande  do Norte, 2008.   
 
ROHRICH, S. S.; CUNHA, J. C. A Proposição de uma taxonomia para análise da 
gestão ambiental no Brasil. Revista de Administração Contemporânea, Rio de 
Janeiro, v. 8, n. 4, p. 81-97, out/dez. 2004. 
RÜTHER, R.. Panorama atual da utilização da energia solar fotovoltaica e o 
trabalho do Labsolar nesta área. Editora UFSC/LABSOLAR, Florianópolis, 2000. 

SILVA. Luiz Augusto Tagliacollo. Logística no Comércio Exterior. 2ª ed. São Paulo: 
Aduaneiras, 2008. 

SILVA. V. G. Avaliação da sustentabilidade de edifícios de escritórios brasileiros: 
diretrizes e base metodológica. 2003. 210 f.. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) 
Departamento de Engenharia de Construção Civil, Escola Politécnica da Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2003. 

SOBREIRA, Leonardo Pudell. Dissertação Sistemas Fotovoltaicos Conectados À 
Rede, Proposta De Mecanismo De Fomento Para O Desenvolvimento Do Mercado 
Nacional, Fev/2015, p.120, Curitiba/PR. 
 
SOLAR BRASIL Disponível em: 
http://www.solarbrasil.com.br/?gclid=CJjU3eqX_cECFfLm7Aod3RgAIw Acesso em 14 
Nov 2014. 
 
STROBEL, J. S.; CORAL, E.; SELIG, P. M. Indicadores de sustentabilidade 
corporativa: uma análise comparativa. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPAD, 28. 
Curitiba, 2004, Anais...Curitiba: ANPAD, 2004.  
 
WILKINSON, A.; HILL, M.; GOLLAN, P., The sustainability debate. International 
Journal of Operations & Production Management, London, v. 21, n.12, p. 14921500, 
2001. 

http://intranet.posinfo/posinfo/iso/sga.htm
http://www.solarbrasil.com.br/?gclid=CJjU3eqX_cECFfLm7Aod3RgAIw


110 

ANEXOS 
 
 
ANEXO A - CARTILHA DE ACESSO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 111 
ANEXO B - MÓDULO 3 – ACESSO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 132 
ANEXO C - MÓDULO 4 – PROCEDIMENTOS OPERATIVOS DE DISTRIBUIÇÃO 168 
ANEXO D - FORMULÁRIO DE MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA  
 

189 

 
 



111 

 

ANEXO A - CARTILHA DE ACESSO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 
 
 

 
 
 
 
 
 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL 
 
 
 

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no 

Sistema Elétrico Nacional – PRODIST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartilha de Acesso ao Sistema de Distribuição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisã
o 

Motivo da Revisão 
Instrumento de 
aprovação pela 

A
N
E
E
L 

Data de vigência 
 

0 
Primeira versão aprovada 

(após realização da AP 014/2008) 

 
Resolução Normativa nº 
345/2008 

 
De 31/12/2008 a 31/12/2009 

 
1 

Revisão 1 
(após realização da AP 033/2009) 

 
Resolução Normativa nº 
395/2009 

 
De 01/01/2010 a 31/12/2010 

 
2 

Revisão 2 

(após realização da AP 046/2010) 

 
Resolução Normativa nº 
424/2010 

 
De 01/01/2011 a 18/04/2012 

 
3 

Revisão 3 

(após realização da AP 042/2011) 

 
Resolução Normativa nº 
482/2012 

 
19/04/2012 



112 

 

 

CARTILHA DE ACESSO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

Assunto: 
Cartilha de Acesso ao Sistema de Distribuição 

Seção: 
Cartilha 

Revisã
o: 

3 

Data de Vigência: 

19/04/2012 

Página: 
6 de 26 

 

 

1     INTRODUÇÃO 

 

São apresentados os conceitos básicos relativos ao processo de acesso aos sistemas de distribuição de 

energia elétrica nacional, consolidados nos Procedimentos de Distribuição – PRODIST. 

 

Inicialmente é apresentado item estruturado na forma de perguntas e respostas que, de uma forma geral,   
abrange   as   principais   questões   formuladas   pelos   acessantes,   orientando   para   os 
procedimentos a serem adotados para a consolidação do acesso ao sistema de distribuição. 

 

Na parte final da Cartilha encontra-se um breve glossário com os termos mais utilizados no documento, 
sendo que um glossário mais abrangente é disponibilizado no Módulo 1 do PRODIST. 

 

Para  maiores detalhes sobre  o  conteúdo  desta  Cartilha,  deve-se  observar  o  disposto  nos  oito 

módulos do PRODIST. 
 

 

2     PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

2.1     O que são os Procedimentos de Distribuição - PRODIST? 

 

Os Procedimentos de Distribuição são um conjunto de regras com vistas a subsidiar os agentes e 
consumidores do sistema elétrico nacional na identificação e classificação de suas necessidades 
para o acesso ao sistema de distribuição, disciplinando formas, condições, responsabilidades e 
penalidades  relativas  à  conexão,  planejamento  da  expansão,  operação  e  medição  da  energia 
elétrica, sistematizando a troca de informações entre as partes, além de estabelecer critérios e 
indicadores de qualidade. 

 

O PRODIST é composto por oito módulos: Introdução (Módulo 1), Planejamento da Expansão do 
Sistema de Distribuição (Módulo 2), Acesso ao Sistema de Distribuição (Módulo 3), Procedimentos 
Operativos do Sistema de Distribuição (Módulo 4), Sistemas de Medição (Módulo 5), Informações 
Requeridas e Obrigações (Módulo 6), Cálculo de Perdas na Distribuição (Módulo 7) e Qualidade da 
Energia Elétrica (Módulo 8). 

 
2.2    Quem deve observar o PRODIST? 

 

Quando aplicável, estão sujeitos ao 
PRODIST: 

 

a) concessionárias,  permissionárias  e  autorizadas  dos  serviços  de  geração  distribuída  e  de 
distribuição de energia elétrica; 

 

b) consumidores de energia elétrica com instalações conectadas ao sistema de distribuição, em 
qualquer classe de tensão (BT, MT e AT), inclusive consumidor ou conjunto de consumidores 
reunidos por comunhão de interesses de fato, ou de direito; 

 

c) agente importador ou exportador de energia elétrica conectados ao sistema de distribuição; d)   
transmissoras detentoras de DIT; 
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Os agentes sujeitos ao PRODIST mudam entre os módulos e, por isso, deve-se observar o item 

sobre a abrangência em cada módulo. 

 

2.3    Como se viabiliza o acesso ao sistema de distribuição? 

 

O acesso ao sistema de distribuição deve ser solicitado junto à distribuidora titular de concessão ou 

permissão na área geográfica em que se localizarem as instalações do acessante, celebrando-se os 

contratos pertinentes. 

 

2.4    Qual deve ser a estrutura de atendimento da distribuidora? 

 

A distribuidora deve dispor de estrutura de atendimento adequada às necessidades de seu mercado, 
acessível a todos os clientes de sua área de concessão ou permissão, que possibilite a apresentação de 
solicitações e reclamações, bem como o pagamento de faturas referentes aos serviços prestados. 

 

Entende-se por estrutura adequada aquela que, além de aspectos vinculados à qualidade do 

atendimento, possibilite que o acessante seja atendido em todos os seus pleitos, sem que, para 

tanto, tenha que se deslocar do município onde reside. 
 
 
 

2.5 Como se processa a conexão de unidades consumidoras com carga instalada de até 50 

kW? E acima de 50 kW? 

 

A conexão de unidades consumidoras, com carga instalada de até 50 kW deve ocorrer sem ônus 
para o acessante. Após a solicitação de acesso, a distribuidora tem prazos definidos em regulamentação 
específica para apresentar o orçamento das obras e  efetuar o atendimento. Este prazo pode ser 
antecipado se o acessante realizar as obras com recursos próprios. 

 

Para a conexão de unidades consumidoras com carga instalada superior a 50 kW, incluindo os aumentos 
de carga, a conexão ocorrerá com participação financeira do consumidor, a qual será a diferença 
positiva entre o custo total da obra e o Encargo de Responsabilidade da Distribuidora - ERD, 
conforme regulamentação específica da ANEEL. 

 

Após o recebimento do orçamento da acessada, o acessante tem o prazo de 30 (trinta) dias para 
optar pela forma de execução das obras. Quando o acessante optar por executar as obras com recursos 
próprios, a distribuidora deve restituí-lo do investimento realizado conforme a regulamentação vigente. 

 
 
 

2.6    Quais normas devem ser observadas para o acesso ao sistema de distribuição? 

 

O acesso ao sistema de distribuição deve atender ao PRODIST e às resoluções vigentes da ANEEL 
e deve observar as normas técnicas brasileiras e os padrões e normas da distribuidora acessada.
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2.7    Quais são as etapas a serem seguidas para obtenção do acesso e os prazos envolvidos? 

 

São 4 (quatro) as etapas a serem observadas: consulta de acesso, informação de acesso, solicitação de 

acesso e parecer de acesso. 

 

A tabela seguinte apresenta, por tipo de acessante, as etapas a serem cumpridas nos procedimentos de 

acesso. 

 
 
 

ACESSANTE 

 
ETAPAS A CUMPRIR 

CONSUL
TA DE 
ACESSO 

INFORMAÇ
ÃO DE 
ACESSO 

SOLICITAÇ
ÃO DE 
ACESSO 

PARECER 
DE 
ACESSO  

Consumidor Especial 
 

Opcion
ais 

 
Necessárias 

 
Consumidor Livre 

 
Opcion
ais 

 
Necessárias 

 
Central Geradora – 
Registro 

 
Opcion
ais 

 
Necessárias 

Central 
Geradora – 

Autorizaç
ão 

 
Necessárias 

 
Necessárias 

Central 
Geradora – 

Concess
ão 

 
Procedimento definido no edital de licitação 

 
Outra Distribuidora de 
Energia 

 
Necessárias 

 
Necessárias 

Agente 
Importador/Export
ador de Energia 

 
Necessárias 

 
Necessárias 

 

As duas primeiras etapas são opcionais para agentes autoprodutores que não exportarão energia 

elétrica. 

 

A consulta de acesso deve ser formulada pelo acessante à acessada com o objetivo de obter 

informações  técnicas  que  subsidiem  os  estudos  pertinentes  ao  acesso,  sendo  facultada  ao 
acessante a indicação de um ou mais pontos de conexão de interesse. 

 

Para a realização da consulta de acesso, espepecificamente no caso de usinas termelétricas e 
usinas eólicas, o acessante deve apresentar o Despacho da ANEEL registrando o Requerimento de 
Outorga, documento definido em resolução específica. 

 

A informação de acesso é a resposta formal e obrigatória da acessada à consulta de acesso, sem ônus 

para o acessante, com o objetivo de fornecer informações sobre o acesso pretendido. Deve ser 
apresentada pela acessada ao acessante, por escrito, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a 
partir da data da consulta de acesso. 

 

Quando o acessante é central geradora solicitante de autorização, a informação de acesso já deve 
contemplar a definição do ponto de conexão de acordo com o critério de menor custo global. Neste caso, 
o registro em protocolo da solicitação do ato autorizativo à ANEEL deve ser realizado pela central 
geradora em até 60 (sessenta) dias após a emissão da informação de acesso. A partir da data de 
publicação de seu ato autorizativo, a central geradora de energia tem até 60 (sessenta) dias para efetuar 
a solicitação de acesso à distribuidora. A inobservância destes prazos implica na perda de garantia ao 
ponto e às condições de conexão estabelecidos na informação de acesso. 
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A solicitação de acesso é o requerimento formulado pelo acessante que, uma vez entregue à 

acessada, implica a prioridade de atendimento, de acordo com a ordem cronológica de protocolo. 

 

Para acessantes cujo MUSD seja igual ou superior a 3 MW, a solicitação de acesso deve ser formalizada 
com antecedência mínima de 12 (doze) meses da data de entrada em operação do empreendimento. 

 

O parecer de acesso é o documento formal obrigatório apresentado pela acessada, sem ônus para o 

acessante, onde são informadas as condições de acesso, compreendendo a conexão e o uso, e os 
requisitos técnicos que permitam a conexão das instalações do acessante, com os respectivos 
prazos. 

 

A distribuidora acessada deve observar os seguintes prazos para emissão do parecer de acesso: 

 

a) até  30  (trinta)  dias  após  o  recebimento  da  solicitação  de  acesso,  quando  não  houver 

necessidade de execução de obras no sistema de distribuição acessado; 

 

b) até 120 (cento e vinte) dias após o recebimento da solicitação de acesso, quando houver 
necessidade de execução de obras de reforço ou de ampliação no sistema de distribuição acessado 
ou necessidade de elaboração de estudo ou informação adicional pelo acessante; 

 

c) quando o acesso ao sistema de distribuição exigir execução de obras de reforço ou ampliação 
na Rede Básica ou nas DIT, devem ser observados os procedimentos e prazos definidos nos 
Procedimentos de Rede. 

 

Quando central geradora de energia solicitante de autorização, o ponto de conexão estabelecido no 
parecer de acesso deve coincidir com aquele estabelecido na informação de acesso correspondente, 
caso tenham sido observados os prazos estabelecidos para o registro em protocolo da solicitação do ato 
autorizativo à ANEEL e para que se efetue a solicitação de acesso à distribuidora. 

 

Os contratos necessários ao acesso devem ser assinados entre as partes no prazo máximo de 90 
(noventa) dias após a emissão do parecer de acesso. A inobservância deste prazo incorre em perda da 
garantia ao ponto e às condições de conexão estabelecidos, desde que um novo prazo não seja 
pactuado entre as partes. 

 

O fluxograma a seguir apresenta as etapas de acesso obrigatórias para consumidores livres e especiais 
e centrais geradoras solicitantes de registro. 
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O próximo fluxograma indica as etapas de acesso obrigatórias para centrais geradoras solicitantes de 

autorização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8    Como se define a tensão de conexão das instalações do 

acessante? A definição da tensão de conexão para unidades consumidoras 

deve observar: a)   Baixa Tensão - BT: carga instalada igual ou inferior a 75 

kW; 

b) Média Tensão - MT: carga instalada superior a 75 kW e MUSD contratado inferior a 2500 kW, 

inclusive; 

 

c)    Alta Tensão - AT: MUSD contratado superior a 
2500 kW. 

 

A distribuidora pode estabelecer uma tensão de conexão sem observar os limites definidos no item 
anterior, conforme critérios estabelecidos em regulamentação específica. O acessante pode optar 
por uma tensão de conexão diferente da estabelecida desde que, havendo viabilidade técnica, assuma  
os  investimentos  adicionais  necessários  à  conexão  no  nível  de  tensão  pretendido, observados os 
contratos. 

 

Centrais geradoras de energia podem ser conectadas ao sistema de distribuição de BT, desde que 
preservadas a confiabilidade e a segurança operativa do sistema elétrico. 
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2.9 Como são definidas as responsabilidades para a efetivação do acesso de instalações de 

unidades consumidoras? 

 

Por parte do acessante: 

 

a)   formular a consulta de acesso, quando for o caso, ou a solicitação de acesso junto à acessada; 

 

b) elaborar o projeto das instalações de conexão localizadas em sua propriedade ou área de 

atuação, tais como subestações, ramais e padrões de entrada, submetendo-o à aprovação da 

acessada; 

 

c)    executar as obras civis e a montagem eletromecânica das suas instalações de conexão; 

 

d) apresentar os estudos solicitados pela acessada, incluindo especificações de equipamentos, se 

necessário; 

 

e) manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento do orçamento da distribuidora quanto à 
forma de execução das obras necessárias à conexão de suas instalações, seja por meio da 
acessada ou por recursos próprios; 

 

f) a partir de opção, executar as obras do sistema de distribuição acessado com recursos próprios 
conforme regulamentação vigente, apresentando os respectivos projetos para aprovação da 
distribuidora; 

 

g)   assinar os contratos pertinentes ao acesso. 

 

Por parte da acessada: 

 

a)   fornecer os dados e informações necessários à elaboração de estudos pelo acessante; 

 

b)   aprovar, sem ônus, projeto apresentado pelo acessante; 

 

c) apresentar ao acessante o orçamento das obras relativas à sua conexão e o prazo para o seu 

atendimento; 

 

d) disponibilizar suas normas e padrões técnicos em até 15 (quinze) dias após a solicitação do 
acessante que optar pela execução direta das obras necessárias à conexão de suas instalações, 
sem qualquer ônus; 

 

e) dar  início  às  obras  no  seu  sistema  de  distribuição  para  possibilitar  a  conexão  a  partir  de 

comunicação formal ao acessante e posteriormente à celebração do CCD e do CUSD 

correspondentes; 

 

f)    observar as regras de participação financeira dispostas em regulamento específico da ANEEL; 

 

g) realizar  vistoria  com  vistas  à  conexão  das  instalações  do  acessante,  apresentando  o  seu 
resultado por meio de relatório formal, incluindo o relatório de comissionamento, quando couber, no 
prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de solicitação formal de vistoria pelo acessante; 
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h)   emitir a aprovação do ponto de conexão, liberando-o para sua efetiva conexão, no prazo de até 

7 (sete) dias a partir da data em que forem satisfeitas as condições estabelecidas no relatório de 

vistoria; 

 

i) efetivar a conexão do acessante nos seguintes prazos, contados da data da aprovação das 
instalações e do cumprimento das demais condições regulamentares pertinentes: 

 

   3 (três) dias úteis para conexões em BT, em áreas 

urbanas;    5 (cinco) dias úteis para conexões em BT, em 

áreas rurais;   10 (dez) dias úteis para conexões em MT; 

   15 (quinze) dias úteis para conexões em AT. 
 

 

2.10  Como são definidas as responsabilidades para a efetivação do acesso de instalações de 
centrais geradoras, de agentes importadores ou exportadores de energia e de outras 
distribuidoras? 

 

Por parte 
do 
acessante: 

 

a)   formular a consulta de acesso, quando for o caso, e a solicitação de acesso junto à acessada; b)   

elaborar o projeto das suas instalações de conexão, submetendo-o à aprovação da acessada; c)    

executar as obras civis e a montagem eletromecânica das instalações de conexão; 

d) apresentar os estudos solicitados pela acessada, incluindo especificações de equipamentos, se 

necessário; 

 

e)   realizar o comissionamento das instalações de conexão, sob supervisão da acessada; 

 

f)    assinar os contratos pertinentes ao 
acesso. 

 

Por parte 
da 
acessada: 

 

a)   fornecer os dados e informações necessários à elaboração de estudos pelo acessante; 

 

b)   aprovar, sem ônus, projeto apresentado pelo 
acessante; 

 

c) apresentar ao acessante o orçamento das obras relativas à sua conexão e o prazo para o seu 
atendimento; 

 

d) disponibilizar suas normas e padrões técnicos em até 15 (quinze) dias após a solicitação do 
acessante que optar pela execução direta das obras necessárias à conexão de suas instalações, 
sem qualquer ônus; 
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e) dar  início  às  obras  no  seu  sistema  de  distribuição  para  possibilitar  a  conexão  a  partir  de 
comunicação formal ao acessante e posteriormente à celebração do CCD e do CUSD 
correspondentes; 

 

f) realizar  vistoria  com  vistas  à  conexão  das  instalações  do  acessante,  apresentando  o  seu 
resultado por meio de relatório formal, incluindo o relatório de comissionamento, quando couber, no 
prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de solicitação formal de vistoria pelo acessante; 

 

g)   emitir a aprovação do ponto de conexão, liberando-o para sua efetiva conexão, no prazo de até 

7 (sete) dias a partir da data em que forem satisfeitas as condições estabelecidas no relatório de 

vistoria; 

 

h) efetivar a conexão do acessante nos seguintes prazos, contados da data da aprovação das 

instalações e do cumprimento das demais condições regulamentares pertinentes: 

 

   3 (três) dias úteis para conexões em BT, em áreas 

urbanas;    5 (cinco) dias úteis para conexões em BT, em 

áreas rurais;   10 (dez) dias úteis para conexões em MT; 

   15 (quinze) dias úteis para conexões em AT. 
 

 

2.11  Quais os prazos para execução das obras de responsabilidade da distribuidora? 

 

Os prazos para início e conclusão de obras devem ser estabelecidos de comum acordo pelas partes e 
constar do respectivo CCD. Os prazos estabelecidos ou pactuados para início e conclusão das obras de 
responsabilidade da distribuidora devem ser suspensos, voltando a fluir após removido o impedimento, 
quando: 

 

 o acessante não apresentar as informações sob sua responsabilidade; 

 

 cumpridas todas as exigências legais, não for obtida licença, autorização ou aprovação de 

autoridade competente; 

 

 não for conseguida a servidão de passagem ou via de acesso necessária à execução das 

obras; 

 

 casos fortuitos e de força maior gerarem qualquer interferência. 
 

 

2.12  Quais são os encargos de responsabilidade do acessante e da acessada? 

 

As instalações de conexão poderão ter seu projeto e execução contratados com empresa de livre 
escolha do acessante, inclusive a própria distribuidora acessada, observadas as normas técnicas e 
padrões da acessada, os requisitos do acessante, a regulamentação específica para cada tipo de 
acessante e o disposto no PRODIST. 
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Não deve haver cobrança de encargos de conexão pela distribuidora acessada para realização das 
atividades de operação e manutenção daquelas instalações de conexão do acessante que, conforme 
regulamentação específica, façam parte da concessão ou permissão da distribuidora acessada, incluindo 
os casos de Obrigações Especiais. 

 

Por livre escolha do acessante, a distribuidora acessada poderá ser contratada para realizar a operação 
e manutenção das instalações de conexão de propriedade do acessante, devendo ser, neste caso, de 
livre negociação entre as partes as condições gerais de prestação do serviço e os valores cobrados, 
mediante celebração de contrato específico. 

 

Não deve haver cobrança de encargos de conexão pela distribuidora acessada para realização das 
atividades de operação e manutenção daqueles equipamentos do Sistema de Medição para Faturamento 
do acessante que, conforme regulamentação específica, façam parte da concessão ou permissão da 
distribuidora acessada 

 

Já os encargos de uso do sistema de distribuição são cobrados em base mensal, observando que: 

 

a) os valores da TUSD são publicados anualmente pela 
ANEEL; 

 

b) os MUSD associados a unidades consumidoras e a distribuidoras devem ser determinados pelos 
maiores valores entre os contratados e os verificados por medição, por ponto de conexão, em 
cada período tarifário; 

 

c) os MUSD contratados pelas distribuidoras devem ser informados por ponto de conexão e devem ser 
os montantes máximos de potência demandados no ponto de conexão, incluindo as cargas dos 
consumidores livres e especiais, autoprodutores e outras distribuidoras conectadas em seu sistema 
de distribuição; 

 

d) os MUSD associados a centrais geradoras devem ser determinados pelas máximas potências 
injetáveis no sistema, calculadas pelas potências nominais instaladas subtraídas dos consumos 
próprios e dos fornecimentos feitos diretamente de suas subestações ou através de instalações de 
uso exclusivo de consumidores. 

 

Fica caracterizada a ultrapassagem do MUSD quando o valor registrado por medição, em cada ponto de 
conexão, for superior ao montante contratado, com tolerância de 5% (cinco por cento). Acima desse 
valor, a parcela de ultrapassem fica sujeita ao pagamento, a título de penalidade, de encargo 
correspondente a 3 (três) vezes o valor da TUSD vigente. 

 
 
 

2.13  O que é Reserva de Capacidade do Sistema de Distribuição e quando se aplica? 

 

A contratação de reserva de capacidade é realizada por autoprodutor ou produtor independente de 
energia para suprimento de uma ou mais unidades consumidoras diretamente conectadas à usina do 
contratante quando da ocorrência de interrupções ou reduções temporárias na geração de energia 
elétrica da referida usina. 
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A utilização da reserva de capacidade tem caráter emergencial, podendo também suportar manutenções 
programadas que exijam interrupção ou redução na geração de energia elétrica, sendo vedada sua 
contratação para qualquer outro propósito de frequência habitual. 

 
 
 

2.14  Como o acessante pode conhecer dados e informações do planejamento da expansão do 

sistema de distribuição que pretende acessar? 

 

Os estudos dos casos de referência (critérios, dados e resultados), salvo aqueles de caráter contábil- 
financeiro,  devem  ser  disponibilizados  aos  interessados,  quando  solicitados,  nas  condições  e 
formatos descritos no Módulo 6 do PRODIST, no todo ou em parte, conforme a necessidade do 
solicitante. 

 
 
 

2.15  Como  são  definidas  as  responsabilidades  relativas  à  implantação  do  sistema  de 
medição de unidades consumidoras? 

 

Os equipamentos de medição de consumidores cativos são de responsabilidade técnica e financeira da 

distribuidora acessada. 

 

Para consumidores livres e consumidores especiais, as distribuidoras acessadas são responsáveis 
tecnicamente pelos sistemas de medição das unidades consumidoras. A estes consumidores, cabe a 
realização das obras civis e adequações das instalações ao sistema de medição, além de ressarcir a 
distribuidora pelo custo de aquisição e implantação do medidor de retaguarda e do sistema de 
comunicação de dados. 

 
 
 

2.16 Como são definidas as responsabilidades relativas ao Sistema de Medição para 
Faturamento - SMF de centrais geradoras, agentes importadores ou exportadores de 
energia e outras distribuidoras? 

 

As centrais geradoras, agentes importadores ou exportadores de energia e distribuidoras acessantes são 
responsáveis técnica e financeiramente pela implantação ou adequação do SMF ao conectarem suas 
instalações ao sistema de distribuição. Estes acessantes são responsáveis adicionalmente pela 
instalação, operação e manutenção dos meios de comunicação utilizados no processo de medição. 

 

Caso a central geradora de energia elétrica não comercialize energia na CCEE, o  sistema de 
medição pode ter as mesmas especificações do sistema de medição do consumidor do Grupo A, 
acrescido da funcionalidade de medição em quatro quadrantes quando houver exportação de energia 
para a rede de distribuição. 

 

2.17  O que é o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (net metering)? 

 

O Sistema de Compensação de Energia Elétrica, também conhecido pelo termo em inglês net metering,  

é um procedimento no qual um consumidor de energia elétrica pode instalar pequenos geradores  em  
sua  unidade  consumidora  (como,  por  exemplo,  painéis  solares  fotovoltaicos  e pequenas turbinas 
eólicas) e a energia gerada é usada para abater o consumo de energia elétrica da unidade. Quando a 
geração for maior que o consumo, o saldo positivo de energia poderá ser utilizado para abater 
o consumo em outro posto tarifário ou na fatura do mês subsequente. Os  

 

créditos de energia gerados continuam válidos por 36 meses. Há ainda a possibilidade de o consumidor 
utilizar esses créditos em outra unidade (desde que as duas unidades consumidoras estejam na mesma 
área de concessão e sejam reunidas por comunhão de fato ou de direito). 
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É importante ainda ressaltar que, para poder participar do Sistema de Compensação, os geradores 
instalados na unidade consumidora precisam se enquadrar como micro ou minigeração distribuída. 

2.18  Quais os parâmetros considerados na qualidade do produto energia elétrica e como se 

caracterizam? 

 

Tanto em regime permanente como 
transitório, são: 

 

 tensão em regime permanente; 

 

 fator de potência; 

 

 distorções harmônicas;  

 desequilíbrio de tensão; , 

 flutuação de tensão; e 

 variações de tensão de curta duração. 
 
 

Para tensão em regime permanente são estabelecidos os limites adequados, precários e críticos para 

os níveis de tensão em regime permanente, os indicadores de qualidade, os critérios de 
medição e registro, os prazos para regularização e de compensação ao consumidor, caso os limites para 
o atendimento adequado não sejam obedecidos. 

 

Avalia-se a conformidade de tensão elétrica que se refere à comparação da tensão medida no ponto de 

conexão em relação aos níveis de tensão especificados no PRODIST como adequados, precários e 

críticos. 
 
 

O fator de potência é a razão entre a energia elétrica ativa e a raiz quadrada da soma dos 

quadrados das energias elétrica ativa e reativa, consumidas num mesmo período de tempo 

 

As distorções harmônicas são fenômenos associados com deformações nas formas de onda das 

tensões e correntes em relação à onda senoidal da freqüência fundamental. 

 

O desequilíbrio de tensão é o fenômeno associado a alterações dos padrões trifásicos do 

sistema de distribuição. 

 

A flutuação de tensão é uma variação aleatória, repetitiva ou esporádica, do valor eficaz da tensão. A 

determinação da qualidade da tensão de um barramento do sistema de distribuição quanto à flutuação 
de tensão tem por objetivo avaliar o incômodo provocado pelo efeito da cintilação luminosa no 
consumidor final, que tenha seus pontos de iluminação alimentados em baixa tensão. 

 

Variações de tensão de curta duração são desvios significativos no valor eficaz da tensão em 

curtos intervalos de tempo. 
 
 
 

2.19  Existem penalidades para a transgressão dos limites estabelecidos para os indicadores de 
qualidade do produto? 

 

Havendo  transgressão  dos  limites  estabelecidos  para  a  tensão  em  regime  permanente,  a 
distribuidora deve regularizar as não-conformidades dentro dos prazos estabelecidos pela ANEEL. Caso 
não ocorra a regularização, a distribuidora deve compensar financeiramente aos acessantes 
prejudicados conforme estabelecido no PRODIST. 

 

Para  os  demais  fenômenos  de  qualidade  do  produto,  o  PRODIST  apresenta  disposições  que 
possuem caráter indicativo: não ocorre a fixação de valores limites e não existe determinação de 
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penalidades. Em momento posterior à aprovação do PRODIST, pretende-se, por meio de regulamentos 
específicos, estabelecer os procedimentos, as responsabilidades e os prazos para desenvolvimento das 
campanhas de medições para cada um dos indicadores de qualidade definidos, considerando, por 
exemplo, definição de metas e prazos a serem observados pelas distribuidoras e implementação  de  
programa  de  acompanhamento  e  controle  desses  novos  indicadores  de qualidade. 

 
 
 

2.20  Quais são os indicadores de continuidade do serviço de energia elétrica que permitem 

avaliar a qualidade dos serviços prestados? 

 

São os seguintes os indicadores coletivos e 
individuais: 

 

a) DEC – duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, que indica o intervalo de 
tempo, em média, em que ocorreu descontinuidade da prestação de serviço em cada unidade 
consumidora do conjunto considerado, no período de apuração, em horas; 

 

b) FEC – freqüência equivalente de interrupção por unidade consumidora, que indica o número de 
vezes, em média, em que ocorreu descontinuidade da prestação de serviço em cada unidade 
consumidora do conjunto considerado, no período de apuração 

 

c) DIC – duração de interrupção individual por unidade consumidora ou ponto de conexão de 
instalações dos demais acessantes, que indica o intervalo de tempo em que ocorreu 
descontinuidade  da  prestação  de  serviço  em  uma  unidade  ou  instalação,  no  período  de 
apuração, em horas; 

 

d) FIC – freqüência de interrupção individual por unidade consumidora ou ponto de conexão de 
instalações dos demais acessantes, que indica o número de vezes em que ocorreu descontinuidade  
da  prestação  de  serviço  em  uma  unidade  ou  instalação,  no  período  de apuração; 

 

e) DMIC  –  duração  máxima  de  interrupção  individual  por  unidade  consumidora  ou  ponto  de 
conexão de instalações dos demais acessantes, que indica o intervalo de tempo máximo em que 
ocorreu descontinuidade da prestação de serviço em uma unidade ou instalação, no período de 
apuraçãoo, em horas. 

 

Para estes indicadores são determinadas metas pela a ANEEL, a serem cumpridas pelas distribuidoras. 
 
 
 

2.21  Qual a penalidade aplicada em caso de violação dos limites coletivos e individuais de 

continuidade? 

 

A partir de janeiro de 2009, a violação dos limites de DEC e FEC nos períodos pré-definidos de apuração 

não mais implica em pagamento de multa pela distribuidora à ANEEL. 
 
 
 

Caso  ocorra  violação  dos  padrões  de  continuidade  DIC,  FIC  e  DMIC  nas  instalações  de 
consumidores que celebrem contrato de adesão ou de fornecimento, haverá compensação financeira 
pela distribuidora, conforme estabelecido no PRODIST, cujo valor será creditado na fatura de energia 
elétrica do mês subsequente à apuração. 

 

3     CONCEITOS BÁSICOS 

 

A seguir é apresentado um breve glossário com os termos relacionados ao acesso ao sistemas de 

distribuição, sendo que um glossário mais abrangente é disponibilizado no Módulo 1. 

 

3.1    Acessada 
 

Distribuidora de energia elétrica em cujo sistema elétrico o acessante conecta suas instalações. 

 

3.2    Acessante 
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Unidade consumidora, central geradora, distribuidora ou agente importador ou exportador de energia 

com instalações que se conectam ao sistema elétrico de distribuição, individualmente ou associados. 

 

3.3    Acesso 

Disponibilização do sistema elétrico de distribuição para a conexão de instalações de unidade 
consumidora, central geradora, distribuidora ou agente importador ou exportador de energia, 
individualmente ou associados, mediante o ressarcimento dos custos de uso e, quando aplicável 
conexão. 

 

3.4    Agente 

Cada uma das partes envolvidas em produção, transporte, comercialização, consumo, importação e 
exportação de energia elétrica. 

 

3.5    Alta tensão de distribuição (AT) 

Tensão entre fases cujo valor eficaz é igual ou superior a 69 kV e inferior a 230 kV, ou instalações 
em tensão igual ou superior a 230 kV quando especificamente definidas pela ANEEL. 

 

3.6    Ampliação 

Implantação de novos elementos funcionais, como linhas ou 
subestações. 

 

3.7    Autoprodutor 

Pessoa  física  ou  jurídica  ou  empresas  reunidas  em  consórcio  que  recebam  concessão  ou 
autorização para produzir energia elétrica destinada ao seu uso exclusivo, podendo, mediante 
autorização da ANEEL, comercializar seus excedentes de energia. 

 

3.8    Baixa tensão de distribuição (BT) 

Tensão entre fases cujo valor eficaz é igual ou inferior a 
1 kV. 

 

3.9    Carga instalada 

Soma das potências nominais dos equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora e em 
condições de entrar em funcionamento, expressa em quilowatts (kW). 

 

3.10  Central geradora 

Agente que explora a atividade de geração de energia elétrica e que pode deter instalações de 
interesse restrito. Incluem-se, neste conceito, autoprodutores e produtores independentes. 

 

3.11  Cogerador 

Planta  industrial  com  base  no  processo  de  cogeração  de  energia.  Constitui-se  na  forma  de 

autoprodutor ou de produtor independente de energia elétrica. 
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3.12  Concessão de serviço público 

Delegação de serviço público, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de 
concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu 
desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. 

 

3.13  Concessão ou permissão de distribuição 

Delegação de serviço público de distribuição de energia elétrica mediante contrato. 

 

3.14  Condições de acesso 

Condições gerais de acesso que compreendem ampliações, reforços e/ou melhorias necessários às 
redes ou linhas de distribuição da acessada, bem como os requisitos técnicos e de projeto, 
procedimentos de solicitação e prazos, estabelecidos nos Procedimentos de Distribuição para que se 
possa efetivar o acesso. 

 

3.15  Condições de conexão 

Requisitos que o acessante obriga-se a atender para que possa efetivar a conexão de suas instalações 
ao sistema elétrico da acessada. 

 

3.16  Consumidor 

Pessoa física ou jurídica, ou comunhão de fato ou de direito, legalmente representada, que solicite o 
fornecimento de energia elétrica e/ou o uso do sistema elétrico à distribuidora e assume a 
responsabilidade pelo pagamento das faturas e pelas demais obrigações fixadas em normas e 
regulamentos da ANEEL, assim vinculando-se aos contratos de fornecimento, de uso e de conexão ou 
de adesão. 

 

3.17  Consumidor cativo 

Consumidor ao qual só é permitido comprar energia da distribuidora detentora da concessão ou 
permissão na área onde se localizam as instalações do acessante, e, por isso, não participa do mercado 
livre e é atendido sob condições reguladas. O mesmo que consumidor não livre, não optante ou 
regulado. 

 

3.18  Consumidor especial 

Aquele que, segundo o disposto no artigo 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, opte pela 
compra de energia elétrica junto a empreendimentos geradores ali definidos. 

 

3.19  Consumidor livre 

Aquele que tenha exercido a opção de compra de energia elétrica na modalidade de contratação 
livre, conforme disposto nos artigos 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995. 

 

3.20  Consumidor potencialmente livre 

Aquele que, apesar de satisfazer os requisitos dispostos nos artigos 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de 

julho de 1995, é atendido de forma regulada. 

 

3.21  Contrato de adesão 

Instrumento  destinado  a  regular  as  relações  entre  distribuidora  e  consumidor  responsável  por 
unidade consumidora do Grupo B, à exceção de iluminação pública, com cláusulas vinculadas às normas 
e regulamentos aprovados pela ANEEL, não podendo seu conteúdo ser modificado pelas partes, 
devendo ser aceito ou rejeitado de forma integral. 



126 

 

Assunto: 

Cartilha de Acesso ao Sistema de Distribuição 

Seção: 

Cartilha 

Revisã
o: 

3 

Data de Vigência: 

19/04/2012 

Página: 

21 de 26 

 

 

3.22  Contrato de conexão ao sistema de distribuição 
(CCD) 

Contrato celebrado entre o acessante e a distribuidora acessada que estabelece termos e condições 
para conexão de instalações do acessante às instalações de distribuição, definindo, também, os direitos 
e obrigações das partes. 

 

3.23  Contrato de conexão ao sistema de transmissão (CCT) 

Contrato que estabelece os termos e condições para a conexão das instalações do acessante às 

instalações da concessionária de transmissão. 

 

3.24  Contrato de fornecimento 

Instrumento celebrado entre distribuidora e consumidor responsável por unidade consumidora do Grupo 
A, estabelecendo as características técnicas e as condições comerciais do fornecimento de energia 
elétrica. 

 

3.25  Contrato de uso do sistema de distribuição (CUSD) 

Contrato celebrado entre o acessante e a distribuidora que estabelece os termos e condições para o uso 

do sistema de distribuição e os correspondentes direitos, obrigações e exigências operacionais das 

partes. 

 

3.26  Contrato de uso do sistema de transmissão (CUST) 

Contrato celebrado entre um usuário da rede básica, o ONS e os agentes de transmissão, estes 
representados pelo ONS, no qual são estabelecidos os termos e condições para o uso da rede 
básica, aí incluídos os relativos à prestação dos serviços de transmissão pelos agentes de transmissão e 
os decorrentes da prestação, pelo ONS, dos serviços de coordenação e controle da operação do SIN. 

 

3.27  Demais instalações de transmissão (DIT) 

Instalações integrantes de concessões de transmissão e não classificadas como rede básica. 

 

3.28  
Demanda 

Média das potências elétricas ativas ou reativas solicitadas ao sistema elétrico pela parcela da carga 
instalada em operação na unidade consumidora durante um intervalo de tempo especificado, expressas 
em quilowatts (kW) e quilo-volt-ampère-reativo (kvar), respectivamente. 

 

3.29  Demanda 
contratada 

Demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora no ponto 
de conexão conforme valor e período de vigência fixados no contrato e que deverá ser integralmente 
paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW). 

 

3.30  Demanda de ultrapassagem 

Parcela da demanda medida que excede o valor da demanda contratada, expressa em quilowatts 

. 

 

3.31  Demanda medida 

Maior demanda de potência ativa, verificada por medição, integralizada no intervalo de 15 (quinze) 
minutos durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW). 
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3.32  Distribuidora 

Agente titular de concessão ou permissão federal para prestar o serviço público de distribuição de 
energia elétrica. 

 

3.33  Encargo de 
conexão 

Montantes financeiros relativos às instalações de conexão, devidos pelo acessante à acessada. 

 

3.34  Encargo de uso do sistema de distribuição 

Valor, em moeda corrente nacional, devido pelo uso das instalações de distribuição e calculado pelo 
produto da tarifa de uso pelos respectivos montantes de uso do sistema de distribuição e de energia 
contratados ou verificados. 

 

3.35  Geração distribuída 

Centrais  geradoras  de  energia  elétrica,  de  qualquer  potência,  com  instalações  conectadas 
diretamente no sistema elétrico de distribuição ou através de instalações de consumidores, podendo 
operar em paralelo ou de forma isolada e despachadas – ou não – pelo ONS. 

 

3.36  Grupo A 

Grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão igual ou superior a 

2,3  kV,  ou,  ainda,  atendidas  em  tensão  inferior  a  2,3  kV  a  partir  de  sistema  subterrâneo  de 
distribuição e faturadas neste grupo nos termos definidos para opção do consumidor, caracterizado pela 
estruturação tarifária binômia e subdividido nos seguintes subgrupos: 

 

a)   Subgrupo A1 - tensão de fornecimento igual ou superior a 230 

kV. b)   Subgrupo A2 - tensão de fornecimento de 88 kV a 138 kV. 

c)   Subgrupo A3 - tensão de fornecimento de 69 kV. 

d)   Subgrupo A3a - tensão de fornecimento de 30 kV a 

44 kV. e)   Subgrupo A4 - tensão de fornecimento de 2,3 

kV a 25 kV. 

f) Subgrupo AS - tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV, atendidas a partir de sistema 

subterrâneo de distribuição. 
 
 

3.37  Grupo B 

Grupo B: grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão inferior a 

2,3 kV, caracterizado pela tarifa monômia e subdividido nos seguintes 

subgrupos: 

a) Subgrupo B1 – residencial; 
 

b) Ssubgrupo B2 – rural; 
 

c) Ssubgrupo B3 – demais 

classes; e d) Subgrupo B4 

– Iluminação Pública. 

 
 
 

3.38  Horário de ponta ou Período de ponta (P) 

Período definido pela distribuidora e aprovado pela ANEEL para toda sua área de concessão 
considerando a curva  de carga de seu sistema elétrico  e  composto  por  3  (três)  horas  diárias 
consecutivas, exceção feita aos sábados, domingos, terça-feira de carnaval, sexta-feira da Paixão, 
“Corpus Christi” e feriados definidos por lei federal. 
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3.39  Horário fora de ponta ou Período fora de ponta (F) 

Período composto pelo conjunto das horas diárias consecutivas e complementares àquelas definidas no 

horário de ponta. 

 

3.40  Instalação de conexão 

Instalações e equipamentos com a finalidade de interligar as instalações próprias do acessante ao 
sistema de distribuição, compreendendo o ponto de conexão e eventuais instalações de interesse 
restrito. 

 

3.41  Instalações de distribuição 

Ativos em operação de uma distribuidora, prestando serviço aos agentes de distribuição, os quais, se 
adquiridos com recursos próprios da distribuidora, são remunerados pela tarifa e, se recebidos de 
terceiros a título de doação, não são remunerados pela tarifa nem tampouco reconhecidos para fins de 
indenização pelo poder concedente. 

 

3.42  Instalações de interesse restrito: 

Denominadas também de instalações de uso exclusivo, correspondem àquelas instalações de conexão 

de propriedade do acessante com a finalidade de interligar suas instalações próprias até o ponto de 

conexão. 

 

3.43  Instalações de utilização do acessante 

Bens e instalações elétricas internas de utilização da energia elétrica de propriedade e responsabilidade 

do acessante e que devem estar de acordo com as normas da ABNT. 

 

3.44  Média tensão de distribuição (MT) 

Tensão entre fases cujo valor eficaz é superior a 1 kV e inferior a 69 
kV. 

 

3.45  Melhoria ou melhoramento 

Instalação, substituição ou reforma de equipamentos visando manter a regularidade, continuidade, 
segurança e atualidade do serviço de distribuição ou de transmissão de energia elétrica, compreendendo 
a modernidade das técnicas e a conservação das instalações. 

 

3.46  Menor custo global 

Critério para avaliação de alternativas tecnicamente equivalentes para integração de instalações de 
conexão, segundo o qual é escolhida aquela de menor custo global de investimentos, consideradas as 
instalações de conexão de responsabilidade do acessante, os reforços nas redes e/ou linhas de 
distribuição e transmissão e os custos das perdas elétricas. 

 

3.47  Microgeração distribuída 

Central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 100 kW e que utilize 
fontes com base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, conforme 
regulamentação da ANEEL, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades 
consumidoras. 

 

3.48  Minigeração distribuída 

Central geradora de energia elétrica, com potência instalada superior a 100 kW e menor ou igual a 1 
MW para fontes com base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, 
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conforme regulamentação da ANEEL, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de 

unidades consumidoras. 

 

3.49  Montante de uso do sistema de distribuição (MUSD) 

Potência ativa média calculada em intervalos de 15 (quinze) minutos injetada ou requerida pelo 
sistema elétrico de distribuição pela geração ou carga, em kW. 

 

3.50  Normas e padrões da distribuidora 

Normas, padrões e procedimentos técnicos praticados pela distribuidora, que apresentam as 
especificações de materiais e equipamentos, e estabelecem os requisitos e critérios de projeto, 
montagem, construção, operação e manutenção dos sistemas de distribuição, específicos às 
peculiaridades do respectivo sistema. 

 

3.51  Permissão de serviço público 

Delegação a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos feita pelo poder 
concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta 
e risco. 

 

3.52  Permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica 

Agente titular de permissão federal para prestar o serviço público de distribuição de energia elétrica. 

 

3.53  Poder concedente 

A União ou entidade por ela 
designada. 

 

3.54  Ponto de conexão 

Conjunto de equipamentos que se destina a estabelecer a conexão na fronteira entre as instalações da 

acessada e do acessante. 

 

3.55  Potência elétrica 

É a quantidade de energia elétrica que cada equipamento elétrico pode consumir, por unidade de 
tempo, expressa em Watt (W) e seus múltiplos. 

 

3.56  Potência disponibilizada 

Potência de que o sistema elétrico da distribuidora deve dispor para atender às instalações de 

utilização de acessantes. 

 

3.57  Potência elétrica ativa nominal 

Definida pelo produto da potência elétrica aparente  nominal pelo fator  de  potência  nominal da 
unidade, considerado o regime de operação contínuo e as condições nominais de operação. 

 

3.58  Potência instalada em unidade consumidora 

Soma das potências nominais dos equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora e em 

condições de entrar em funcionamento. 

 

3.59  Potência instalada em central geradora 

Potência instalada em uma central geradora é definida pelo somatório das potências elétricas ativas 
nominais das suas unidades geradoras. 
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3.60  Procedimentos de Rede 

Documento elaborado pelo ONS com a participação dos agentes que, aprovado pela ANEEL, estabelece 
os procedimentos e os requisitos técnicos necessários para o planejamento, para a implantação, para o 
uso e para a operação do SIN, bem como as responsabilidades do ONS e dos agentes. 

 

3.61  Produtor independente de energia (PIE) 

Pessoa jurídica ou consórcio de empresas que recebe concessão ou autorização para explorar 
aproveitamento hidroelétrico ou central geradora termoelétrica e respectivo sistema de transmissão 
associado e para comercializar, no todo ou em parte, a energia produzida por sua conta e risco. 

 

3.62  Ramal de entrada 

Conjunto de condutores e acessórios instalado pelo consumidor entre o ponto de conexão e a medição 
ou proteção de suas instalações de utilização. 

 

3.63  Ramal de ligação ou ramal de conexão 

Conjunto  de  condutores  e  acessórios  instalados  entre  o  ponto  de  derivação  do  sistema  de 
distribuição da distribuidora e o ponto de conexão das instalações de utilização do acessante. 

 

3.64  Reconexão 

Procedimento efetuado pela distribuidora com o objetivo de restabelecer a conexão de instalações do 

acessante. 

 

3.65  Rede básica 

Instalações de transmissão de energia elétrica que integram o Sistema Interligado Nacional – SIN, de 
propriedade de concessionárias de serviço público de transmissão, definida segundo critérios 
estabelecidos pela ANEEL. 

 

3.66  Redes e linhas de 
distribuição 

Conjunto de estruturas, utilidades, condutores e equipamentos elétricos, aéreos ou subterrâneos, 
utilizados para a distribuição da energia elétrica, operando em baixa, média e/ou alta tensão de 
distribuição. Geralmente, as linhas são circuitos radiais e as redes são circuitos malhados ou interligados. 

 

3.67  Reforço 

Obras em instalações elétricas existentes que não possuem influência sistêmica. Em geral, o efeito do 

reforço é pontual. 

 

3.68  Sistema de compensação de energia elétrica 

Sistema no qual a energia ativa gerada por unidade consumidora com microgeração distribuída ou 
minigeração distribuída compense o consumo de energia elétrica ativa. 

 

3.69  Sistema de 
distribuição 

Conjunto  de  instalações  e  equipamentos  elétricos  existentes  na  área  de  atuação  de  uma 
distribuidora. Para efeitos do PRODIST, o sistema de distribuição compreende apenas as instalações de 
propriedade de distribuidora, não alcançando as Demais Instalações de Transmissão – DIT, 
exceto quando expressamente citado. 
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3.70  Sistema de medição para faturamento (SMF) 

Sistema composto pelos medidores principal e retaguarda, pelos transformadores de instrumentos (TI) – 
transformadores de potencial (TP) e de corrente (TC) -, pelos canais de comunicação entre os agentes e a 
CCEE e pelos sistemas de coleta de dados de medição para faturamento. 

 

3.71   Subestação 

Conjunto de instalações elétricas em média ou alta tensão que agrupa os equipamentos, condutores e 
acessórios, destinados à proteção, medição, manobra e transformação de grandezas elétricas. 

 

3.72   Tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD) 

Tarifa estabelecida pela ANEEL, destinada ao pagamento pelo uso do sistema de distribuição em 
determinado ponto de conexão ao sistema, formada por componentes específicos, cuja conceituação e 
respectivos critérios de reajuste e revisão estão definidos em regulamento especifico da ANEEL. 

 

3.73   Tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST) 

Tarifa estabelecida pela ANEEL, na forma TUSTRB, relativa ao uso de instalações da Rede Básica, e 

TUSTFR, referente ao uso de instalações de fronteira com a Rede Básica. 

 

3.74  Tensão adequada 

Valor nominal da tensão de conexão em condições de operação normal nos sistemas elétricos de 
distribuição. 

 

3.75   Tensão crítica 

Valor nominal da tensão de conexão em condições de operação crítica nos sistemas elétricos de 

distribuição, que exige medida de correção imediata em um prazo pré-estabelecido. 

 

3.76   Tensão precária 

Valor nominal da tensão de conexão em condições de operação precária nos sistemas elétricos de 
distribuição, que exige medida de correção programada em um prazo pré-estabelecido. 

 

3.77  Transmissora 

Pessoa jurídica titular de concessão ou permissão de transmissão para exploração e prestação dos 
serviços públicos de transmissão de energia elétrica exclusivamente de forma regulada. 

 

3.78  Unidade consumidora 

Conjunto de instalações e equipamentos elétricos caracterizados pelo recebimento de energia elétrica em 

um só ponto de conexão, com medição individualizada e correspondente a um único consumidor . 
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MÓDULO 3 – ACESSO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

 
 
SEÇÃO 3.0 – INTRODUÇÃO 
 

 

1 OBJETIVO 

1.1 Estabelecer as condições de acesso, compreendendo a conexão e o uso, ao sistema de 

 distribuição, não abrangendo as Demais Instalações de Transmissão – DIT, e definir os 

 critérios técnicos e operacionais, os requisitos de projeto, as informações, os dados e a 

 implementação da conexão, aplicando-se aos novos acessantes bem como aos existentes. 

2 CONTEÚDO DO MÓDULO 

 

2.1 Este módulo contém requisitos e procedimentos aplicáveis:  

 

a) às condições gerais de conexão ao sistema de distribuição, a serem observadas tanto pela acessada 
quanto pelo acessante;  

 
b) à solicitação e implementação do acesso de instalações de novos acessantes ao sistema de distribuição;  

 

c) aos acessantes que solicitam alteração do MUSD contratado;  

 

d) aos padrões técnicos para redes, linhas e subestações de distribuição;  

 

e) à fixação de valores admissíveis de grandezas relacionadas às solicitações de acesso;  

 

f) ao controle, operação e manutenção das conexões;  

 

g) aos contratos pertinentes.  

 

 

 

2.2 Este módulo é composto por 7 (sete) seções, a saber:  

 

a) seção 3.0 – INTRODUÇÃO;  

 

b) seção 3.1 – PROCEDIMENTOS DE ACESSO – contém os processos de consulta, troca de informações, 
parecer de acesso e definição de prazos e responsabilidades para a conexão de instalações;  

 
c) seção 3.2 – CRITÉRIOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS – define os critérios técnicos e operacionais que 

devem ser observados para o acesso ao sistema de distribuição;  

 
d) seção 3.3 – REQUISITOS DE PROJETO – define os requisitos a serem observados pelos acessantes 

para elaboração de projetos de instalações de conexão;  

 
e) seção 3.4 – IMPLANTAÇÃO DE NOVAS CONEXÕES – trata dos critérios para implementação, vistoria e 

recepção de instalações de conexão;   
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f) seção 3.5 – REQUISITOS PARA OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA CONEXÃO – 
apresenta diretrizes para a operação, manutenção e segurança das conexões;  

 
g) seção 3.6 – CONTRATOS – define os contratos que devem ser celebrados entre as partes e apresenta 

modelos de contratos.  

 

h) seção 3.7 – ACESSO DE MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA – descreve os procedimentos para 
acesso de micro e minigeração distribuída ao sistema de distribuição.  

 

 

3 ABRANGÊNCIA 

 

3.1 Envolvidos no processo.  

 

3.1.1 Os procedimentos descritos neste Módulo devem ser observados pela distribuidora acessada e por 
acessantes cujas instalações são conectadas ao sistema de distribuição, não abrangendo as DIT, a 
saber:  

 

a) unidades consumidoras de energia livres e especiais;  

 

b) centrais geradoras de energia;  

 

c) distribuidoras de energia;  

 

d) agentes importadores ou exportadores de energia;  

 

e) unidades consumidoras participantes do sistema de compensação de energia elétrica.  
 

 

4 CRITÉRIOS GERAIS E RESPONSABILIDADES 

 

4.1 O acesso ao sistema de distribuição deve ser solicitado junto à distribuidora titular de concessão ou 
permissão na área geográfica em que se localizarem as instalações do acessante.  

 

4.1.1 Na hipótese do acessante ser central geradora, distribuidora ou agente importador ou exportador de 
energia, a aplicação do critério de menor custo global de atendimento pela distribuidora inicialmente 
consultada pode indicar a conexão do acessante em instalações de distribuidora que atua em outra área 
de concessão ou permissão ou em instalações pertencentes à transmissora.  

 

4.2 Os procedimentos de acesso devem atender ao padrão de indicadores de desempenho e de qualidade do 
serviço de distribuição, preservando a segurança, a eficiência e a confiabilidade do sistema e das 
conexões existentes, bem como o meio ambiente.  

 
4.3 A distribuidora deve observar o princípio da isonomia em todas as decisões que lhe forem facultadas.   
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4.4 A distribuidora deve fornecer todas as informações solicitadas pelo acessante referentes à prestação do 
serviço, inclusive quanto às tarifas em vigor, o número e a data da resolução que as houver homologado, 
bem como sobre os critérios de cobrança dos encargos e serviços.  

 

4.5 São serviços cobráveis, realizados a pedido do acessante, aqueles definidos em regulamento especifico da 
ANEEL.  

 

4.5.1 A cobrança desses serviços é facultativa e só pode ser realizada em contrapartida de serviço 
efetivamente prestado pela distribuidora.  

 

4.5.2 A primeira vistoria realizada pela acessada para atender a solicitação de acesso ou a cada solicitação de 
alteração do MUSD não é passível de cobrança, devendo contar com a presença de representante do 
acessante, salvo acordo em contrário.  

 

4.6 As responsabilidades e obrigações para a implementação do acesso são estabelecidas para a adoção de 
alternativas que privilegiem a racionalização da expansão dos sistemas de distribuição e transmissão, com 
base no menor custo global.  

 

4.6.1 A metodologia de cálculo e as referências de dados e parâmetros básicos para a determinação do menor 
custo global devem se basear no Módulo 2 – Planejamento da Expansão do Sistema de Distribuição.  

 
4.7 As instalações de conexão e o sistema de distribuição devem atender aos requisitos técnicos e de 

qualidade estabelecidos nestes Procedimentos.  

 

4.8 O acesso ao sistema de distribuição de unidades consumidoras do subgrupo A1 deve ser contratado junto 
à distribuidora local, a partir de participação financeira, encargos e tarifa de uso definidos pela ANEEL, 
observado o estabelecido na legislação vigente.  

 

4.9 A conexão de unidades consumidoras com carga instalada superior a 50 kW, incluindo os aumentos de 
carga, ocorre com participação financeira do consumidor, de acordo com regulamento específico da 
ANEEL.  

 

4.10 A conexão de centrais geradoras, de agentes importadores ou exportadores de energia e de outras 
distribuidoras ao sistema de distribuição deve ocorrer segundo as regras definidas em regulamento 
específico da ANEEL.  

 

4.11 A acessada deve disponibilizar as informações e dados atualizados de seu sistema elétrico necessários à 
elaboração de projeto ou estudo pelo acessante, sempre que necessário e sem qualquer ônus para o 
interessado no acesso, observando os prazos estabelecidos nestes Procedimentos.  

 

4.12 A acessada deve disponibilizar ao acessante, quando necessário, a capacidade das barras de suas 
subestações, para fins de conexão, destacadas no plano de expansão do seu sistema de distribuição, 
conforme Módulo 2 – Planejamento da Expansão do Sistema de Distribuição.  

 
4.13 O acessante deve submeter previamente à apreciação da distribuidora a alteração do MUSD requerido ou 

contratado, com vistas à verificação da necessidade de adequação do sistema   
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elétrico acessado e do valor de MUST contratado pela distribuidora acessada, devendo os procedimentos 
correspondentes constar dos respectivos contratos de uso e de conexão. 

 

4.13.1 Em caso de inobservância do disposto no item anterior, a distribuidora se desobriga de garantir a 
qualidade do serviço prestado ao acessante, podendo desconectar suas instalações se houver 
comprometimento do serviço prestado aos demais.  

 

4.14 O acesso ao sistema de distribuição deve atender estes Procedimentos e resoluções vigentes, além de 
atender as normas técnicas brasileiras, bem como as normas e padrões da acessada.  

 
4.15 O acessante deve apresentar os estudos requisitados à análise do acesso pela distribuidora, conforme 

seção 3.1 deste módulo.  

 

4.16 O fornecimento da energia elétrica gerada por produtores independentes e autoprodutores deve se realizar 
por meio de conexão das centrais geradoras aos sistemas elétricos de distribuição ou transmissão, salvo o 
estabelecido em legislação ou regulamentação específica.  

 

4.17 O acesso ao sistema de distribuição pode se efetivar por meio de acesso permanente ou de acesso 
temporário, caracterizado como o uso, por prazo determinado, do sistema de distribuição de energia 
elétrica, conforme regulamento específico da ANEEL.  

 
4.18 O sistema de distribuição de uma área de concessão ou permissão pode ser acessado por instalações 

provenientes de outra área de concessão ou permissão, observando-se que:  

 

a) a conexão seja justificada técnica e economicamente;  

 

b) a decisão econômica se fundamente no critério do menor custo global;  

 
c) a distribuidora titular da área de concessão ou permissão onde se localizem as instalações do acessante 

celebre com a distribuidora acessada os devidos contratos de conexão e uso;  

 

d) se instale sistema de medição adequado.  

 

4.18.1 Quando, nessa forma de acesso, a conexão se destinar ao atendimento de um MUSD de pequena 
monta e apresentar custo injustificável, sempre mediante comprovação, a conexão pode ser efetivada de 
forma provisória, diretamente pela distribuidora acessada, desde que as condições sejam ajustadas 
formalmente com a distribuidora titular da área de concessão ou permissão onde se localizem as 
instalações do acessante.  

 

4.18.2 No termo de ajuste deve estar previsto que o atendimento passará a ser feito pela distribuidora titular a 
partir de sistema de distribuição próprio tão logo as condições sejam criadas.  

 

4.18.3 A conexão de centrais geradoras deve observar o critério de menor custo global, não se aplicando o 
estabelecido nas alíneas “c” e “d” do item 4.18.   
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4.19 Os encargos de uso do sistema e de conexão, quando aplicáveis, são de responsabilidade do acessante, 
devendo constar dos respectivos contratos de uso e de conexão a serem celebrados com a distribuidora 
proprietária das instalações nas quais se efetivará a conexão.  

 

4.20 As distribuidoras, de comum acordo com as centrais geradoras de energia e o Operador Nacional do 
Sistema Elétrico – ONS, quando couber, podem estabelecer a operação ilhada de parte do sistema de 
distribuição, observando os procedimentos operativos constantes do Módulo 4 – Procedimentos 
Operativos.  

 

4.21 As centrais geradoras de energia conectadas ao Sistema de Distribuição de Alta Tensão – SDAT podem 
participar do Controle Automático da Geração - CAG e do Esquema de Corte da Geração – ECG, 
observando os Procedimentos de Rede.  

 

4.22 A distribuidora pode reunir as centrais geradoras de uma mesma área e conectadas ao seu sistema de 
distribuição para formar Centros de Despacho de Geração Distribuída – CDGD, observando o disposto 
nestes Procedimentos.  

 

4.23 As centrais geradoras conectadas aos sistemas de distribuição e despachadas centralizadamente pelo 
ONS estão sujeitas às regras de operação previstas nos Procedimentos de Rede.  

 

 

 
SEÇÃO 3.1 - PROCEDIMENTOS DE ACESSO 

 

 

1 OBJETIVO 

 

1.1 Descrever as etapas necessárias à obtenção do acesso ao sistema de distribuição.  

 

1.2 Os procedimentos aqui apresentados também se aplicam, quando couber, aos acessantes cujas 
instalações já estejam conectadas ao sistema de distribuição que solicitam alteração do MUSD contratado.  

 

 

2 ETAPAS PARA VIABILIZAÇÃO DO ACESSO 

 

2.1 São 4 (quatro) as etapas a serem observadas: consulta de acesso, informação de acesso, solicitação de 
acesso e parecer de acesso.  

 

2.2 Os intercâmbios de informações e os prazos dos procedimentos de acesso são apresentados no Módulo 6 
– Informações Requeridas e Obrigações.  

 

2.3 A Tabela 1 desta seção apresenta, por tipo de acessante, as etapas a serem cumpridas nos 
procedimentos de acesso.  

 
2.3.1 As duas primeiras etapas são opcionais para agentes autoprodutores que não exportarão energia 

elétrica.  

 

2.3.2 Para a central geradora dispensada de contrato de concessão e de ato autorizativo, a ANEEL deve emitir 
Certificado de Registro, ou documento equivalente.   
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2.3.2.1 É dispensada a apresentação do Certificado de Registro, ou documento equivalente, na etapa de 
solicitação de acesso.  

 
2.3.2.2 Em até 30 dias após a emissão do Certificado de Registro, ou documento equivalente, a central geradora 

deve encaminhá-lo à distribuidora acessada.  

 

2.4 Nos fluxogramas das Figuras 1 e 2 são apresentados as etapas e prazos relativos aos procedimentos de 
acesso para vários tipos de acessante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1 – Etapas de acesso obrigatórias para consumidores livres e especiais e centrais geradoras solicitantes 
de registro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2 – Etapas de acesso obrigatórias para centrais geradoras solicitantes de autorização 
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3 CONSULTA DE ACESSO 

 

3.1 A consulta de acesso deve ser formulada pelo acessante à acessada com o objetivo de obter informações 
técnicas que subsidiem os estudos pertinentes ao acesso, sendo facultada ao acessante a indicação de 
um ou mais pontos de conexão de interesse.  

 

3.1.1 Para a realização da consulta de acesso, especificamente no caso de usinas termelétricas e usinas 
eólicas, o acessante deve apresentar o Despacho da ANEEL registrando o Requerimento de Outorga, 
documento definido em resolução específica.  

 
3.2 A consulta de acesso é obrigatória para os acessantes em processo de obtenção de ato autorizativo junto 

à ANEEL.  
 

 

4 INFORMAÇÃO DE ACESSO 

 

4.1 A informação de acesso é a resposta formal e obrigatória da acessada à consulta de acesso, sem ônus 
para o acessante, com o objetivo de fornecer informações sobre o acesso pretendido, devendo indicar:  

 

a) a classificação da atividade do acessante;  

 

b) quando couber, informações sobre a regra de participação financeira;  

 

c) quando central geradora de energia solicitante de autorização, a definição do ponto de conexão de acordo 
com o critério de menor custo global, com a apresentação das alternativas de conexão que foram 
avaliadas pela acessada, acompanhadas das estimativas dos respectivos custos, conclusões e 
justificativas;  

 

d) as características do sistema de distribuição acessado, do eventual ponto de conexão de interesse do 
acessante e do ponto de conexão indicado pela distribuidora, incluindo requisitos técnicos e padrões de 
desempenho;  

 

e) as tarifas de uso aplicáveis;  

 

f) as responsabilidades do acessante;  

 

g) a relação de estudos e documentos a serem apresentados pelo acessante por ocasião da solicitação de 
acesso, disponibilizando as informações e dados atualizados do sistema elétrico acessado necessários à 
elaboração dos referidos estudos.  

 

4.2 A informação de acesso deve ser apresentada pela acessada ao acessante, por escrito, no prazo máximo 
de 60 (sessenta) dias a partir da data do recebimento da consulta de acesso, devendo ser mantida em 
cadastro específico por 60 (sessenta) meses para efeito de fiscalização.  

 

4.3 A informação de acesso é documento necessário para obtenção do ato autorizativo de central geradora de 
energia junto à ANEEL.   



140 

 

Procedimentos de Distribuição 

 

 Assunto: 
Seção

: 
Revisão

: 
Data de 

Vigência: Página: 

 Procedimentos de Acesso 3.1 4 19/04/2012  

      

 

 

4.3.1 A informação de acesso deve ser protocolada na ANEEL pela central geradora em até 60 (sessenta) dias 
após a emissão do documento pela acessada.  

 

4.3.1.1 A central geradora deve informar a distribuidora acessada que protocolou a documentação junto à 
ANEEL.  

 

4.3.2 A partir da data de publicação de seu ato autorizativo, a central geradora de energia tem até 60 
(sessenta) dias para efetuar a solicitação de acesso à distribuidora.  

 

4.3.3 A inobservância dos prazos estabelecidos nos itens 4.3.1 e 4.3.2 implica na perda de garantia ao ponto e 
às condições de conexão estabelecidos na informação de acesso.  

 

 

5 SOLICITAÇÃO DE ACESSO 

 

5.1 A solicitação de acesso é o requerimento formulado pelo acessante que, uma vez entregue à acessada, 
implica a prioridade de atendimento, de acordo com a ordem cronológica de protocolo.  

 

5.2 Para acessantes cujo MUSD seja igual ou superior a 3 MW, a solicitação de acesso deve ser formalizada 
com antecedência mínima de 12 (doze) meses da data de entrada em operação do empreendimento.  

 

5.3 A solicitação de acesso deve conter os seguintes itens:  

 

a) contrato de concessão ou ato autorizativo, no caso de acessante central geradora de energia sujeita a 
concessão ou autorização;  

 

b) projeto das instalações de conexão, incluindo memorial descritivo, localização, arranjo físico, diagramas e, 
quando couber, Sistema de Medição para Faturamento - SMF, conforme a seção 3.3 deste módulo;  

 
c) demais dados solicitados ao acessante por ocasião da informação de acesso, conforme item 4.1 desta 

seção.  

 

5.4 Havendo necessidade de elaboração de estudo ou informação adicional pelo acessante, em 
complementação ao processo de avaliação da conexão de suas instalações, deve ser observado o 
seguinte:  

 

a) a acessada deve verificar a regularidade da documentação apresentada pelo acessante e a necessidade 
de estudo ou informação adicional para elaboração do parecer de acesso e notificar formalmente o 
acessante em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento da solicitação de acesso, fornecendo, 
simultaneamente, dados e informações de sua responsabilidade necessários à elaboração de estudo 
solicitado;  

 

b) o acessante deve apresentar os documentos, as informações e os estudos adicionais solicitados em até 60 
(sessenta) dias da data do recebimento da notificação formal da acessada.   
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5.4.1 A solicitação de acesso perde o efeito se o acessante não regularizar a pendência no prazo estipulado.  
 

 

6 PARECER DE ACESSO 

 

6.1 O parecer de acesso é o documento formal obrigatório apresentado pela acessada, sem ônus para o 
acessante, onde são informadas as condições de acesso, compreendendo a conexão e o uso, e os 
requisitos técnicos que permitam a conexão das instalações do acessante, com os respectivos prazos, 
devendo indicar, quando couber:  

 

a) a classificação da atividade do acessante;  

 

b) a definição do ponto de conexão de acordo com o critério de menor custo global, com a apresentação das 
alternativas de conexão que foram avaliadas pela acessada, acompanhadas das estimativas dos 
respectivos custos, conclusões e justificativas;  

 
c) as características do sistema de distribuição acessado e do ponto de conexão, incluindo requisitos 

técnicos, como tensão nominal de conexão, além dos padrões de desempenho;  

 

d) a relação das obras e serviços necessários no sistema de distribuição acessado, com a informação dos 
prazos para a sua conclusão, especificando as obras de responsabilidade do acessante e aquelas de 
responsabilidade da acessada;  

 

e) a participação financeira;  

 

f) as informações gerais relacionadas ao ponto de conexão, como tipo de terreno, faixa de passagem, 
características mecânicas das instalações, sistemas de proteção, controle e telecomunicações disponíveis;  

 

g) os modelos dos contratos a serem celebrados;  

 

h) as tarifas de uso aplicáveis;  

 

i) as responsabilidades do acessante;  

 

j) eventuais informações sobre equipamentos ou cargas susceptíveis de provocar distúrbios ou danos no 
sistema de distribuição acessado ou nas instalações de outros acessantes;  

 

k) os impactos na Rede Básica e nas DIT, a partir de interação com o ONS.  

 

6.1.1 O parecer de acesso deve atualizar os dados contidos na informação de acesso, acrescentando 
aspectos relativos à instalação do SMF, quando couber.  

 

6.1.2 Quando não for emitida informação de acesso por opção do acessante, conforme a Tabela 1 desta 
seção, o parecer de acesso deve conter os itens da informação de acesso relacionados no item 4.1 
desta seção.   
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6.1.3 Quando central geradora de energia solicitante de autorização, o ponto de conexão estabelecido no 
parecer de acesso deve coincidir com aquele estabelecido na informação de acesso correspondente, 
caso tenham sido observados os prazos estabelecidos nos itens 4.3.1 e 4.3.2 desta seção.  

 

6.1.4 Na hipótese de acesso de central geradora de energia em instalação com tensão superior a 69 kV, a 
elaboração do parecer de acesso pela distribuidora acessada deverá ter coordenação do ONS.  

 

6.2 A acessada deve observar os seguintes prazos para emissão do parecer de acesso:  

 

a) até 30 (trinta) dias após o recebimento da solicitação de acesso, quando não houver necessidade de 
execução de obras no sistema de distribuição acessado;  

 

b) até 120 (cento e vinte) dias após o recebimento da solicitação de acesso, quando houver necessidade de 
execução de obras de reforço ou de ampliação no sistema de distribuição acessado ou necessidade de 
elaboração de estudo ou informação adicional pelo acessante;  

 

c) quando o acesso ao sistema de distribuição exigir execução de obras de reforço ou ampliação na Rede 
Básica ou nas DIT, devem ser observados os procedimentos e prazos definidos nos Procedimentos de 
Rede.  

 

6.3 Os contratos necessários ao acesso devem ser assinados entre as partes no prazo máximo de 90 
(noventa) dias após a emissão do parecer de acesso.  

 
6.3.1 A inobservância deste prazo incorre em perda da garantia ao ponto e às condições de conexão 

estabelecidos, desde que um novo prazo não seja pactuado entre as partes.  
 

 

7 ACESSO A INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO DE CENTRAIS GERADORAS 

 

7.1 Por distribuidora de energia.  

 

7.1.1 É permitido o acesso de distribuidora a instalações de interesse restrito de central geradora conectada 
ao sistema de distribuição, utilizadas ou não de forma compartilhada.  

 

7.1.2 O referido acesso pode se realizar para atendimento a unidade consumidora, mediante correspondente 
parecer de acesso, ou por necessidade de expansão do sistema da distribuidora para atendimento a seu 
mercado próprio, devendo sempre ser justificado pelo critério de menor custo global de atendimento.  

 

7.1.3 Na hipótese do acesso em questão, a distribuidora deve incorporar as instalações de interesse restrito 
até o seu correspondente novo ponto de conexão, devendo ressarcir a central geradora proprietária das 
instalações a ser incorporadas.  

 

7.1.4 O ressarcimento devido pela distribuidora à central geradora proprietária deve ser feito pelo Valor de 
Mercado em Uso – VMU, conforme metodologia de avaliação de bens e instalações disposta em 
Resolução da ANEEL e regulamentação superveniente e complementar.   
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7.1.5 Na hipótese de incorporação de instalações de interesse restrito utilizadas de forma compartilhada, o 
ressarcimento a cada central geradora proprietária deve ser feito proporcionalmente à participação de 
cada central sobre o valor a ser ressarcido, salvo acordo diferente entre as centrais.  

 

 
7.1.6 Excluem-se da obrigação de ressarcimento os casos de transferência de instalações de interesse restrito 

por meio de instrumento de doação para a distribuidora.  

 

7.1.7 Os ativos incorporados sem ônus devem ser registrados de acordo com o Manual de Contabilidade do 
Serviço Público de Energia Elétrica, a débito das contas do ativo imobilizado em serviço, tendo como 
contrapartida as contas componentes do subgrupo   
“Obrigações Vinculadas à Concessão do Serviço Público de Energia Elétrica”.  

 

7.1.8 Para a referida incorporação, não é permitida a cobrança de estudos, fiscalização ou vistoria pela 
distribuidora.  

 

7.1.9 A distribuidora deve enviar o contrato de adesão para cada central geradora proprietária das instalações 
de interesse restrito previamente à efetiva incorporação, de modo a informar o valor do ressarcimento e 
resguardar os direitos e as obrigações recíprocas envolvidas, devendo o ressarcimento ocorrer em até 
180 (cento e oitenta) dias após a efetiva incorporação dos ativos expressos no contrato de adesão.  

 

7.1.10 A distribuidora acessante é responsável pela transferência, sempre que se fizer necessária, dos 
equipamentos constituintes do ponto de conexão de cada central geradora, assim como de seu 
respectivo Sistema de Medição para Faturamento - SMF.  

 

7.1.11 O valor do ressarcimento e os custos associados à transferência do ponto de conexão e do SMF 
referidos no item anterior devem ser considerados na análise da alternativa de menor custo global de 
atendimento, assim como devem ser incluídos no custo total da obra para cálculo da participação 
financeira do consumidor, quando aplicável.  

 

7.1.12 A distribuidora deve informar a ANEEL sobre o acesso em questão, para que a Agência retifique as 
concessões ou autorizações de cada central geradora e atualize as instalações de interesse restrito.  

 

7.2 Por outra central geradora de energia.  

 

7.2.1 É garantido o acesso de nova central geradora a instalações de interesse restrito de centrais geradoras 
que se conectam ao sistema de distribuição, desde que justificado pelo critério de menor custo global de 
atendimento, mediante correspondente parecer de acesso.  

 

7.2.1.1 As responsabilidades, os requisitos técnicos e os parâmetros associados ao projeto e a implementação das 
instalações que constituem o ponto de conexão devem seguir os mesmos termos exigíveis para o acesso 
ao sistema de distribuição da acessada.  

 

7.2.2 As centrais geradoras deverão celebrar contratos de uso e de conexão de forma individual com a 
distribuidora acessada.   
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7.2.3 Sistemas de Medição para Faturamento – SMF devem ser instalados no ponto de conexão ao sistema 
de distribuição e, adicionalmente, nos pontos de conexão de cada central geradora às instalações de 
interesse restrito compartilhadas.  

 

7.2.4 A nova central geradora deve ressarcir as centrais geradoras proprietárias das instalações existentes 
que vier a compartilhar, considerada a respectiva depreciação e de forma proporcional ao montante de 
uso contratado, salvo acordo diferente entre as centrais.  

 

7.2.5 A ANEEL retificará as concessões ou autorizações de cada central geradora de forma a atualizar suas 
instalações de interesse restrito, incluindo as utilizadas de forma compartilhada.  

 

7.3 Na hipótese do acesso em questão ocorrer em instalações de interesse restrito de centrais geradoras 
participantes do PROINFA, o acesso a que se refere este item 7 deve ser realizado observando-se os 
critérios estabelecidos em regulamento específico da ANEEL.  

 

 

 

SEÇÃO 3.2 - CRITÉRIOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS 

 

1 OBJETIVO 

 

1.1 Definir os critérios técnicos e operacionais mínimos para o desenvolvimento de projetos de acesso ao 
sistema de distribuição, abrangendo:  

 

a) ampliações e reforços no sistema de distribuição da acessada;  

 

b) paralelismo de centrais geradoras de energia;  

 

c) compartilhamento de instalações de conexão e configurações de barras de subestações.  
 

 

2 CRITÉRIOS GERAIS 

 

2.1 Tensão de Conexão.  

 

2.1.1 A definição da tensão de conexão para unidades consumidoras deve observar:  

 

a) Baixa Tensão - BT: carga instalada igual ou inferior a 75 kW;  

 

b) Média Tensão - MT: carga instalada superior a 75 kW e MUSD contratado inferior a 2500 kW, inclusive;  

 

c) Alta Tensão - AT: MUSD contratado superior a 2500 kW.  

 

2.1.2 A distribuidora pode estabelecer uma tensão de conexão sem observar os limites definidos no item 
anterior, conforme critérios estabelecidos em regulamentação específica.  

 

2.1.3 O acessante pode optar por uma tensão de conexão diferente da estabelecida desde que, havendo 
viabilidade técnica, assuma os investimentos adicionais necessários à conexão no nível de tensão 
pretendido, observados os contratos.  

 
2.1.4 Centrais geradoras de energia podem ser conectadas ao sistema de distribuição de BT, desde que 
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preservadas a confiabilidade e a segurança operativa do sistema elétrico.  

 
2.2 O ponto de conexão caracteriza-se como o limite de responsabilidades entre a acessada e o acessante.  

 

2.2.1 Conexão de unidades consumidoras.  

 

2.2.1.1 O ponto de conexão deve situar-se conforme disposto em regulamentação específica, para áreas urbanas 
e rurais.  

 
2.2.1.2 Em se tratando de cubículos de medição ou subestações MT, o ponto de conexão deve situar-se na 

fixação do ramal de conexão aéreo da distribuidora à estrutura onde os mesmos estejam montados ou à 
construção que abrigá-los, tanto em áreas urbanas como rurais.  

 

2.2.1.2.1 Se utilizado ramal de entrada subterrâneo na unidade consumidora, o ponto de conexão deve situar-se 
na interseção deste com o sistema elétrico da distribuidora.  

 

2.2.1.3 Nas subestações AT, o ponto de conexão deve situar-se no primeiro pórtico de linha à montante da 
subestação, se utilizado ramal de conexão aéreo, ou na mufla externa à propriedade, quando utilizado 
ramal subterrâneo, seja em áreas urbanas ou rurais.  

 

2.2.2 Conexão de centrais geradoras.  

 

2.2.2.1 O ponto de conexão deve situar-se na interseção das instalações de conexão de interesse restrito, de 
propriedade do acessante, com o sistema de distribuição acessado.  

 

2.2.2.2 O ponto de conexão inicialmente implantado pode ser deslocado a partir do compartilhamento das 
instalações de uso exclusivo com outro acessante, o qual será o responsável pelos custos decorrentes das 
adequações necessárias.  

 

2.2.3 Conexão de distribuidoras e agentes importadores ou exportadores de energia.  

 

2.2.3.1 O ponto de conexão deve situar-se na interseção dos sistemas elétricos do acessante e da acessada, com 
base no estabelecido nos itens 2.2.1.2 e 2.2.1.3 desta seção, conforme o caso.  

 

2.2.4 A distribuidora acessada deve adotar todas as providências com vistas a viabilizar o acesso ao seu 
sistema de distribuição, conforme regras estabelecidas nestes Procedimentos, bem como operar e 
manter as suas instalações até o ponto de conexão.  

 

2.3 Compartilhamento de subestação transformadora.  

 

2.3.1 A conexão de mais de uma unidade consumidora por meio de subestação transformadora compartilhada 
deve seguir o disposto em regulamentação específica.  

 

 

SEÇÃO 3.3 – REQUISITOS DE PROJETO 

 

 

1 OBJETIVO 

1.1 Definir os requisitos a serem observados pelos acessantes que necessitam elaborar projetos 

 de instalações de conexão. 

2 REQUISITOS GERAIS 

 

2.1 As instalações de conexão devem ser projetadas observando as características técnicas, normas, padrões 
e procedimentos específicos do sistema de distribuição da acessada, além das normas da ABNT.  

 
2.2 A acessada deve indicar para o acessante as normas, padrões e procedimentos técnicos a serem 

utilizados no projeto das instalações de interesse restrito.  
2.3 Memorial descritivo do projeto.  
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2.3.1 Os projetos de instalações de conexão devem conter um memorial descritivo das instalações de 

conexão, os dados e características do acessante.  

 
2.3.2 O memorial descritivo deve relacionar toda a documentação, normas e padrões técnicos utilizados como 

referência.  
 

 

3 REDES E LINHAS 

 

3.1 Capacidade de transporte.  

 

3.1.1 Devem ser consideradas as demandas atendidas, com a previsão de seu crescimento, e o MUSD 
contratado.  

 

3.2 Escolha do traçado.  

 

3.2.1 A escolha do traçado deve ser feita com base em critérios técnicos e econômicos, considerando as 
questões de preservação ambiental, da segurança e do patrimônio histórico e artístico, devendo ser 
respeitadas as regulamentações específicas dos órgãos ambientais federais, estaduais e municipais.  

 

3.3 Cálculo elétrico.  

 

3.3.1 Os cálculos elétricos devem ser feitos com base em critérios técnicos e econômicos, conforme normas 
da ABNT, considerando, em casos específicos, as orientações da acessada para:    

 

 

a) dimensionamento dos cabos condutores, levando em conta o montante de uso, perdas, queda de tensão e 
parâmetros ambientais;  

 

b) o isolamento, que deve levar em conta as características de contaminação da região;  

 

c) a proteção contra sobretensões;  

 

d) o sistema de aterramento;  

 

e) o cabo pára-raios e o condutor neutro, que não devem ser secionados;  

 

f) a conexão ao sistema de aterramento da subestação;  

 

g) o seccionamento e aterramento das cercas localizadas dentro da faixa de servidão;  

 

h) os afastamentos e as distâncias mínimas de segurança.  

 

3.4 Cálculo mecânico.  

 

3.4.1 O projeto mecânico deve considerar cargas mecânicas conforme critérios das normas da ABNT e as 
utilizadas pela acessada, em casos específicos.  

 

3.4.2 Deve ser considerada a utilização de sistema de amortecimento para prevenção de danos provocados 
por vibrações relacionadas à ação do vento.  

 

3.5 Travessias e sinalizações.  

 

3.5.1 As travessias e sinalizações das redes e linhas sobre ou sob vias urbanas e rurais, ferrovias, vias 
fluviais, linhas elétrica e de comunicação e proximidades de aeroportos devem observar a legislação e as 
normas instituídas pelas entidades envolvidas e poder público, ficando o acessante responsável pela 
obtenção das aprovações necessárias.  

 

3.6 Materiais e equipamentos.  
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3.6.1 O projeto deve conter a lista e especificação dos materiais e equipamentos.  

 

3.7 Análise da confiabilidade.  

 

3.7.1 Os projetos de redes e linhas de MT e AT devem contemplar aspectos de confiabilidade e apresentar a 
análise de desempenho esperado para a instalação.  

 
 
SEÇÃO 3.4 – IMPLANTAÇÃO DE NOVAS CONEXÕES 

 

 

1 OBJETIVO 

 

1.1 Estabelecer os procedimentos para implementação, vistoria e recepção de novas conexões, compreendendo a 
sua implantação, acompanhamento e aprovação. 

 

 

2 PROVIDÊNCIAS E RESPONSABILIDADES 

 

2.1 Por parte do acessante.  

 

2.1.1 Se o acesso ocorrer por meio de instalações de interesse restrito, deve:  

 

a) elaborar o projeto executivo das instalações de conexão, submetendo-o à aprovação da acessada;  

 

b) executar as obras civis e de montagem das instalações de conexão;  

 

c) realizar o comissionamento das instalações de conexão de sua responsabilidade, sob supervisão da 
acessada.  

 

2.1.2 Se conexão de unidade consumidora, o responsável deve:  

 

a) manifestar-se formalmente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento do orçamento 
fornecido pela distribuidora, quanto à opção pela forma de execução das obras relativas à conexão;  

 
b) na opção pela execução direta das obras utilizando-se de terceiros, apresentar projeto para a devida 

aprovação da distribuidora.  

 

2.2 Por parte da acessada.  

 

2.2.1 Aprovar projeto apresentado pelo acessante, conforme procedimentos estabelecidos na seção 3.1 deste 
módulo.  

 
2.2.2 Atender às solicitações com vistas à conexão das instalações dos acessantes, em suas diversas 

modalidades, com base nestes Procedimentos.  

 
2.2.3 Apresentar ao acessante o orçamento das obras relativas à sua conexão e o prazo para o seu 

atendimento, conforme procedimentos estabelecidos na seção 3.1 deste módulo.  
2.2.4 Disponibilizar suas normas e padrões técnicos em até 15 (quinze) dias após a solicitação do acessante 

que optar pela execução direta das obras necessárias à conexão de suas instalações, sem qualquer 
ônus, quando deve:   
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ANEXO I – CONTRATO DE CONEXÃO ÀS INSTALAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO – CCD 

 

CONTRATO DE CONEXÃO ÀS INSTALAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

 

Pelo presente instrumento particular, as PARTES: 

 

a) [_________________], com sede na [__________________________], na Cidade de 
[__________________], Estado de [___________], inscrita no CNPJ/MF sob nº [_______________], 
neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada DISTRIBUIDORA; e  

 

b) [_________________], com sede na [__________________________], na Cidade de 
[__________________], Estado de [___________], inscrita no CNPJ/MF sob nº [_______________], 
neste ato representada na forma de seu [Contrato/Estatuto Social], doravante denominada 
ACESSANTE,  

 

em conjunto, DISTRIBUIDORA e ACESSANTE, doravante denominadas PARTES, 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

(i) a DISTRIBUIDORA é a concessionária ou permissionária de serviço público de distribuição de energia 
elétrica, usuária da REDE BÁSICA [quando aplicável], que opera e mantém os SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO;  

 
(ii) o ACESSANTE é responsável por instalações que se conectam ao SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO;  
 

 
(iii) o acesso aos sistemas elétricos baseia-se nas Leis nº 9.074/95, nº 9.648/98, nº 10.438/02 e nº 10.848/04, 
nos Decretos nº 2.003/96, nº 4.562/02 e nº 5.163/05, na Resolução ANEEL nº 281/99 e demais legislações 
pertinentes, em virtude das quais a conexão e o uso do SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO são garantidos ao 
ACESSANTE e contratados separadamente da energia elétrica; e  
 

 

Se Consumidor Livre 
 

 
(iv) ao ACESSANTE é assegurado o acesso de suas instalações aos sistemas elétricos, na condição de 
consumidor livre, em conformidade com os arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074/95; 

 

Se Consumidor Especial 
 

 
(iv) ao ACESSANTE é assegurado o acesso de suas instalações aos sistemas elétricos, na condição de 
consumidor especial, em conformidade com os §§ 1º e 5º do art. 26 da Lei nº 9.427/96;  



149 

 

Procedimentos de Distribuição 

 

 Assunto: 
Seção

: 
Revisão

: 
Data de 

Vigência: Página: 

 Contratos 3.6 4 19/04/2012  

      

 

 

Se Acesso Temporário 
 

 
(iv) ao ACESSANTE é permitido o uso por tempo determinado do sistema elétrico, a partir de sua capacidade 
remanescente; 
 

 

Se Central Geradora 
 

 

(iv) ao ACESSANTE é assegurado o acesso de suas instalações ao SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, na condição 
de [concessionário de serviço público de geração de energia elétrica/produtor independente de energia 
elétrica/autoprodutor de energia elétrica], detentor de [concessão/autorização] [conforme Contrato de Concessão 
nº ____/a Resolução ANEEL nº ___/o Despacho ANEEL nº ___], de acordo com o art. 15, § 6º, da Lei nº 
9.074/95; 
 

 

Se Central Geradora (art. 26, §1º, da Lei nº 9.427/96) 
 

 
(iv) o ACESSANTE é [produtor independente de energia elétrica/autoprodutor de energia elétrica], que detém 
[autorização] para exploração do [especificar empreendimento], de acordo com [especificar ato autorizativo da 
ANEEL], sendo-lhe assegurado o acesso ao SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, em conformidade com o § 1º do art. 
26 da Lei nº 9.427/96; 
 

 

Se Central Geradora enquadrada no PROINFA 
 

 

(iv) o ACESSANTE é Produtor Independente Autônomo detentor de [autorização] para exploração do [especificar 
empreendimento], de acordo com [especificar ato autorizativo da ANEEL], sendo-lhe assegurado o acesso ao 
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO pelo critério de mínimo custo global de interligação e reforços nas instalações, em 
conformidade com o art. 15, § 6º, da Lei nº 9.074/95, art. 3º, § 5º, da Lei nº 10.438/02 alterado pela Lei nº 
10.762/03; 
 

 

Se envolver Reserva de Capacidade 
 

 
(iv) a central geradora de energia atende a unidade consumidora diretamente conectada às suas instalações, 
localizada em [____], sendo-lhe assegurado o acesso ao SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO para fins de contratação 
de reserva de capacidade do sistema de distribuição; 
 

 

as PARTES têm, entre si, justa e contratada a celebração do presente CONTRATO DE CONEXÃO ÀS 
INSTALAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO (“CONTRATO”), nos seguintes termos e condições: 
 

 

CLÁUSULA 1 – DEFINIÇÕES E PREMISSAS  
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1.1. Neste CONTRATO, as palavras e expressões grafadas em maiúsculas têm o significado a elas atribuído 
nesta Cláusula, nos considerandos ou nas cláusulas específicas: 

 

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

 

ACORDO OPERATIVO: documento celebrado entre as PARTES que descreve as atribuições e o 
relacionamento operacional entre as mesmas para fins da conexão, observada a legislação vigente e os 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO; 

 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, instituída pela Lei nº 9.427/96; 

 

APROVAÇÕES: todas as licenças, concessões, permissões, autorizações, e/ou outros atos ou 
documentos necessários ao exercício de determinada atividade; 

 

AUTORIDADE COMPETENTE: significa (a) qualquer autoridade federal, estadual ou municipal 
brasileira, (b) qualquer juízo ou tribunal no Brasil ou (c) quaisquer repartições, entidades, agências ou 
órgão governamentais brasileiros, incluindo, mas não se limitando à ANEEL, que exerçam ou detenham 
o poder de exercer autoridade administrativa, regulatória, executiva, judicial ou legislativa sobre qualquer 
uma das PARTES ou matérias deste CONTRATO, inclusive, mas não se limitando a matérias 
relacionadas à energia, imóveis, zoneamento, tributos, meio ambiente, economia e relações trabalhistas; 

 

CAPACIDADE DE CONEXÃO: significa o máximo carregamento definido para regime normal de 
operação e de emergência, a que os equipamentos das subestações, linhas de transmissão e linhas de 
distribuição podem ser submetidos sem sofrer danos ou perda adicional de vida útil; 

 

CUSD: contrato firmado pelo ACESSANTE com a DISTRIBUIDORA o qual estabelece os termos e 
condições para o uso do SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO; 

 

ENCARGOS DE CONEXÃO: montantes financeiros relativos às instalações de conexão devidos pelo 
ACESSANTE à DISTRIBUIDORA; 

 

EXIGÊNCIAS LEGAIS: qualquer lei, regulamento, ato normativo ou qualquer ordem, diretriz, decisão ou 
orientação de AUTORIDADE COMPETENTE; 

 

FATOR DE POTÊNCIA: razão entre a energia elétrica ativa e a raiz quadrada da soma dos quadrados 
das energias elétricas ativa e reativa, consumidas no mesmo período especificado; 

 

HORÁRIO DE PONTA: período composto por 3 (três) horas diárias consecutivas definidas pela 
distribuidora considerando a curva de carga de seu sistema elétrico, aprovado pela ANEEL, para toda a 
área de concessão, diariamente, entre [__] e [__] horas, com exceção feita aos sábados, domingos, 
terça-feira de carnaval, sexta-feira da Paixão, Corpus Christi, e os seguintes feriados: 01 de janeiro - 
Confraternização Universal (Lei nº 10.607, de 19/12/2002); 21 de abril – Tiradentes (Lei nº 10.607, de 
19/12/2002); 01 de maio - Dia do Trabalho (Lei nº 10.607, de 19/12/2002); 07 de setembro – 
Independência (Lei nº 10.607, de 19/12/2002); 12 de outubro - Nossa Senhora Aparecida (Lei nº 6.802. 
de 30/06/1980); 02 de novembro – Finados (Lei nº 10.607, de 19/12/2002); 15 de novembro - 
Proclamação da  
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República (Lei nº 10.607, de 19/12/2002); 25 de dezembro – Natal (Lei nº 10.607, de 19/12/2002); 1 

 
HORÁRIO DE FORA DE PONTA: é o período composto pelo conjunto das horas diárias consecutivas e 
complementares àquelas definidas no HORÁRIO DE PONTA; 

 

INSTALAÇÕES DE CONEXÃO: instalações e equipamentos com a finalidade de interligar as instalações 
próprias do ACESSANTE ao SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, compreendendo o PONTO DE CONEXÃO 
e eventuais instalações de interesse restrito; 

 

MUSD: montante de uso do SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, em kW, referente à potência elétrica média, 
integralizados em intervalos de 15 (quinze) minutos; 

 

MUSD CONTRATADO: MUSD contratado pelo ACESSANTE junto à DISTRIBUIDORA, em kW, pelo 
uso do SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO; 

 

ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, instituído pela Lei nº 9.648/98; 

 

PONTO DE CONEXÃO: conjunto de equipamentos que se destina a estabelecer a conexão na fronteira 
entre as instalações da DISTRIBUIDORA e do ACESSANTE; 

 

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO: conjunto de normas, critérios e requisitos técnicos para o 
planejamento, acesso, procedimentos operacionais, de medição e de qualidade da energia aplicáveis ao 
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO e aprovados pela ANEEL; 

 

PROCEDIMENTOS DE REDE: conjunto de normas, critérios e requisitos técnicos para o planejamento, 
acesso, procedimentos operacionais de medição e de qualidade da energia aplicáveis à REDE BÁSICA 
e aprovados pela ANEEL; 

 

REDE BÁSICA: instalações pertencentes ao SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL identificadas 
segundo regras e condições estabelecidas pela ANEEL; 

 

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO: instalações destinadas à distribuição de energia elétrica componentes 
dos ativos da área de concessão ou permissão da DISTRIBUIDORA; 

 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN: composto pelos sistemas de transmissão e de distribuição 
de propriedade das diversas empresas das Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, com 
uso compartilhado por essas empresas, por onde transitam energias de diversas fontes e destinos, 
sistema esse sujeito à legislação pertinente, à regulamentação expedida pela ANEEL e, no que couber, 
à operação e coordenação do ONS; 
 

 

1.2. Constituem anexos deste CONTRATO:  

 

a) Anexo I: relação dos PONTOS DE CONEXÃO e das INSTALAÇÕES DE CONEXÃO;  
 

 
1 Os itens destacados devem ser preenchidos por cada distribuidora, tendo em vista a diferença de horários de 
ponta e de fora de ponta entre as diferentes áreas.  
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b)  Anexo II: diretrizes para elaboração do ACORDO OPERATIVO. 
 

 

CLÁUSULA 2 – OBJETO 

 

 

2.1. O presente CONTRATO tem por objeto regular as condições, procedimentos, direitos e obrigações das 
PARTES em relação à conexão das instalações do ACESSANTE ao SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO por meio do 
PONTO DE CONEXÃO.  

 

2.2. A conexão ao SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO de que trata o presente CONTRATO está subordinada à 
legislação do serviço de energia elétrica, ao CUSD, aos PROCEDIMENTOS DE REDE, quando aplicáveis, e aos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, os quais prevalecem nos casos omissos ou eventuais divergências.  

 

2.3. As condições pertinentes ao uso do SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO pelo ACESSANTE estão disciplinadas 
no CUSD.  
 

 

CLÁUSULA 3 – PRAZO DE VIGÊNCIA 

 
 
 

Se Central Geradora, Importador ou Exportador de Energia ou outra Distribuidora 

 

3.1. O presente CONTRATO entra em vigor a partir da data de sua assinatura, assim permanecendo até a 
extinção da concessão, permissão ou autorização do ACESSANTE. 

 

3.1.1. A execução das obrigações e dos compromissos disciplinados neste CONTRATO fica condicionada à 
assinatura do CUSD pelas PARTES. 

 

Se Consumidor Livre 

 

3.1. O presente CONTRATO entra em vigor a partir da data de sua assinatura, assim permanecendo enquanto as 
instalações do ACESSANTE estiverem conectadas ao SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. 

 

3.1.1. A execução das obrigações e dos compromissos disciplinados neste CONTRATO fica condicionada à 
assinatura do CUSD pelas PARTES. 
 

 

CLÁUSULA 4 – CONEXÃO ÀS INSTALAÇÔES DE DISTRIBUIÇÃO 
 

 

4.1. O PONTO DE CONEXÃO e o SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO devem estar dimensionados para uma 
CAPACIDADE DE CONEXÃO igual a [__] kW, sendo a energia elétrica disponibilizada em corrente alternada 
trifásica, freqüência de [__] Hz e tensão nominal de [__] kV.  
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4.2. Ocorrendo qualquer violação da CAPACIDADE DE CONEXÃO, as PARTES comprometem-se a avaliar a 
necessidade de implementar os ajustes técnicos necessários para adaptar as instalações envolvidas e atender ao 
novo valor de CAPACIDADE DE CONEXÃO.  

 

4.3. Caso o ACESSANTE tenha necessidade de alterar a CAPACIDADE DE CONEXÃO, um novo procedimento 
de acesso, conforme estabelecido nos PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, deve ser instruído pelo 
ACESSANTE perante a DISTRIBUIDORA, celebrando-se um termo aditivo ao contrato em vigor.  
 

 

CLÁUSULA 5 – EXIGÊNCIAS OPERACIONAIS 
 

 

5.1. É de responsabilidade da DISTRIBUIDORA e do ACESSANTE realizar a operação e manutenção das 
INSTALAÇÕES DE CONEXÃO de sua propriedade.  

 

5.2. Se uma parte provocar distúrbios ou danos nas instalações elétricas da outra PARTE, é facultado à PARTE 
prejudicada exigir da outra a instalação de equipamentos corretivos.  

 

5.3. O detalhamento dos procedimentos para o relacionamento das PARTES referente às INSTALAÇÕES DE 
CONEXÃO é estabelecido no ACORDO OPERATIVO, observadas as diretrizes previstas nos PROCEDIMENTOS 
DE DISTRIBUIÇÃO.  

 

5.4. As PARTES comprometem-se, quando necessário, a reavaliar as condições operativas das INSTALAÇÕES 
DE CONEXÃO, efetivando as adequações que se fizerem necessárias de forma a manter os padrões e requisitos 
definidos neste CONTRATO.  

 

5.5. As PARTES concordam que a responsabilidade pelas perturbações nas INSTALAÇÕES DE CONEXÃO é 
estabelecida e comprovada através de um processo de análise de perturbação, conforme os PROCEDIMENTOS 
DE DISTRIBUIÇÃO.  
 

 

CLÁUSULA 6 – ENCARGOS DE CONEXÃO 
 

 

6.1. O ACESSANTE deve pagar mensalmente à DISTRIBUIDORA, a título de ENCARGO DE CONEXÃO, o 
valor de R$[__].  

 
6.2. Os valores do ENCARGO DE CONEXÃO devem ser atualizados conforme a variação acumulada anual do 
índice [__], a contar da data de vigência deste CONTRATO.  

 
6.3. O ENCARGO DE CONEXÃO pode ser revisto, para mais ou para menos, a qualquer tempo e mediante 
negociação entre as PARTES.  

 
6.4. O ENCARGO DE CONEXÃO deve ser faturado na forma prevista na Cláusula 7ª do CUSD, sendo 
aplicáveis, no caso de mora no pagamento, o disposto na Cláusula 9ª do mesmo CUSD.   
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6.5. Para efeitos legais, o valor anual deste CONTRATO corresponde ao valor anual dos ENCARGOS DE 
CONEXÃO estabelecidos neste CONTRATO. 
 

 

CLÁUSULA 7 – SISTEMA DE MEDIÇÃO 

 

 

7.1. Os padrões técnicos e os procedimentos para projeto, especificações, aferição, instalação, adequação, 
leitura, inspeção, operação e manutenção do sistema de medição devem atender aos PROCEDIMENTOS DE 
DISTRIBUIÇÃO e, quando aplicáveis, aos PROCEDIMENTOS DE REDE. 
 

 

CLÁUSULA 8 – QUALIDADE E CONTINUIDADE 

 

 

8.1. A DISTRIBUIDORA deve manter serviços adequados de operação, conservação e manutenção de suas 
instalações.  

 

8.2. A DISTRIBUIDORA obriga-se, ainda, a manter os índices mínimos de qualidade relativos aos serviços de 
distribuição, estabelecidos pela ANEEL, desde que o ACESSANTE não ultrapasse o montante de capacidade 
contratada.  

 

8.3. Caso fique comprovado o não atendimento, pela DISTRIBUIDORA, dos referidos índices mínimos de 
qualidade, a mesma se sujeita ao pagamento das penalidades previstas na legislação aplicável.  

 

8.4. Nenhuma responsabilidade pode ser atribuída à DISTRIBUIDORA por prejuízos que o ACESSANTE 
eventualmente venha a sofrer em decorrência de interrupções ou deficiências provenientes de caso fortuito ou 
força maior.  

 
8.5. O ACESSANTE deve realizar a operação e manutenção de suas instalações de forma a não interferir na 
qualidade de fornecimento dos demais acessantes.  

 

8.6. O ACESSANTE deve manter os ajustes da proteção de suas instalações conforme disposições dos 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO e, quando aplicáveis, dos PROCEDIMENTOS DE REDE.  

 
8.7. O ACESSANTE deve informar previamente à DISTRIBUIDORA todas as modificações em equipamentos 
que alterem as suas características técnicas.  
 

 

CLÁUSULA 9 – PENALIDADES 

 

 

9.1. O descumprimento por qualquer das PARTES das demais obrigações estabelecidas no âmbito deste 
CONTRATO, bem como das disposições estabelecidas nos PROCEDIMENTOS DE  
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DISTRIBUIÇAO, enseja o direito da PARTE adimplente exigir o pagamento da PARTE inadimplente multa 
rescisória no valor equivalente a [__]% do valor anual do CONTRATO. 
 

 

CLÁUSULA 10 – RESCISÃO 

 

 

10.1. O presente CONTRATO pode ser rescindido de pleno direito, a critério do ACESSANTE, mediante 
comunicação prévia e expressa à DISTRIBUIDORA com antecedência mínima de [__] dias.  

 

10.2. O presente CONTRATO pode ser rescindido de pleno direito por comum acordo entre as PARTES.  

 

10.3. A rescisão do presente CONTRATO, em qualquer hipótese, não libera as PARTES das obrigações 
devidas até a sua data e não afeta ou limita qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva 
permanecer em pleno vigor e efeito após a data de rescisão ou que dela decorra.  
 

 

CLÁUSULA 11 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 
 

 

11.1. Caso alguma das PARTES não possa cumprir qualquer de suas obrigações, no todo ou em parte, em 
decorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro, deve comunicar o fato de imediato à outra PARTE no prazo de [__] horas, informando os efeitos 
danosos do evento e comprovando que o mesmo contribuiu para o descumprimento de obrigação prevista neste 
CONTRATO.  

 

11.2. Constatada a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ficam suspensas, enquanto perdurar o 
evento, as obrigações que as PARTES ficarem impedidas de cumprir.  

 

11.3. Não constituem hipóteses de força maior os eventos abaixo indicados: (a) dificuldades econômicas e/ou 
alteração das condições de mercado; (b) demora no cumprimento por qualquer das PARTES de obrigação 
contratual; (c) eventos que resultem do descumprimento por qualquer parte de obrigações contratuais ou de leis, 
normas, regulamentos, decretos ou demais EXIGÊNCIAS LEGAIS; ou (d) eventos que sejam resultantes de 
negligência, dolo, erro ou omissão.  
 

 

CLÁUSULA 12 - COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES 
 

 

12.1 Todas as comunicações, tais como correspondências, instruções, propostas, certificados, registros, 
aceitações e notificações enviadas no âmbito deste CONTRATO, devem ser feitas em português, por escrito, 
entregues em mãos, sob protocolo, por meio de carta com aviso de recebimento ou via fac-símile, para os 
endereços abaixo indicados e aos cuidados das seguintes pessoas:  
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13.1. Aplicam-se a este CONTRATO as normas legais relativas à prestação de serviço público de energia elétrica, 
vigentes nesta data e as que vierem a ser editadas pela ANEEL e Poder Concedente. 

 

13.1.1. A DISTRIBUIDORA e o ACESSANTE comprometem-se a seguir e respeitar a legislação, os 
PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO, as limitações operativas dos equipamentos das PARTES e a legislação e 
regulamentação aplicáveis ao presente CONTRATO. 

 

13.2. Toda e qualquer alteração deste CONTRATO somente tem validade se formalizada em termo aditivo 
assinado pelas PARTES, observando-se o disposto na legislação aplicável.  

 

13.3. Nenhum atraso ou tolerância por qualquer das PARTES relativos ao exercício de qualquer direito, poder, 
privilégio ou recurso vinculado ao presente CONTRATO deve ser passível de prejudicar o exercício posterior, nem 
deve ser interpretado como renúncia dos mesmos.  

 

13.4. O término do prazo deste CONTRATO não afeta quaisquer direitos ou obrigações anteriores a tal evento, 
ainda que seu exercício ou cumprimento se dê após a sua ocorrência.  

 

13.5. O presente CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo extrajudicial, conforme disposto 
no artigo 585, II, do Código de Processo Civil, para efeitos de cobrança de todos os valores apurados e considerados 
devidos.  
 

 

CLÁUSULA 14 – FORO COMPETENTE 

 

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de[__], Estado de [__], com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir eventuais dúvidas decorrentes deste CONTRATO. 

 

E, por assim haverem ajustado, firmam este CONTRATO, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um mesmo 
efeito legal, na presença das testemunhas a seguir nomeadas e assinadas. 

 

[Local], [Data] 
[DISTRIBUIDORA]  

 

 

Nome:  Nome: 

Cargo:  Cargo: 

 

 

[ACESSANTE] 
 

 

Nome:  Nome: 

Cargo:  Cargo: 

 

 

Testemunhas: 
 

 

Nome:  Nome: 

RG:  RG: 
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SEÇÃO 3.7 - ACESSO DE MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

 

 

1 OBJETIVO 

 

1.1 Descrever os procedimentos para acesso de micro e minigeração distribuída ao sistema de distribuição. 
 

 

2 ETAPAS PARA VIABILIZAÇÃO DO ACESSO 

 

2.1 Para a central geradora classificada como micro ou minigeração distribuída, são obrigatórias apenas as 
etapas de solicitação de acesso e parecer de acesso.  

 

2.2 Consulta de acesso  

 

2.2.1 É facultativa, aplicando-se os procedimentos descritos no item 3 da seção 3.1.  

 

2.3 Informação de acesso  

 
2.3.1 Caso seja realizada a consulta de acesso, a informação de acesso é obrigatória, aplicando-se os 

procedimentos descritos no item 4 da seção 3.1.  

 

2.4 Solicitação de acesso  

 

2.4.1 A solicitação de acesso é o requerimento formulado pelo acessante que, uma vez entregue à 
acessada, implica a prioridade de atendimento, de acordo com a ordem cronológica de protocolo.  

 

2.4.2 Compete à distribuidora a responsabilidade pela coleta das informações das unidades geradoras junto 
aos micro e minigeradores distribuídos e envio dos dados à ANEEL para fins de Registro, nos termos 
da regulamentação específica.  

 
2.4.3 Para micro e minigeração distribuída, fica dispensada a apresentação do Certificado de Registro, ou 

documento equivalente, na etapa de solicitação de acesso.  
 

 

2.4.4 A solicitação de acesso deve conter:  

 

a) o projeto das instalações de conexão, incluindo memorial descritivo, localização, arranjo físico, 
diagramas, conforme a seção 3.3 deste módulo; e  

 

b) documentos e informações solicitados previamente pela distribuidora.  

 
2.4.5 A solicitação de acesso perde o efeito se o acessante não regularizar eventuais pendências nas 

informações encaminhadas à acessada no prazo de 60 (sessenta) dias.   
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2.4.6 A distribuidora deve disponibilizar em sua página na internet a relação das informações que o 
acessante deve apresentar na solicitação de acesso, incluindo os dados requeridos pela ANEEL para 
o registro das centrais geradoras e aqueles de que trata o item 2.5.2.  

 

2.5 Parecer de acesso  

 

2.5.1 O parecer de acesso é o documento formal obrigatório apresentado pela acessada, sem ônus para o 
acessante, onde são informadas as condições de acesso, compreendendo a conexão e o uso, e os 
requisitos técnicos que permitam a conexão das instalações do acessante, com os respectivos prazos, 
devendo indicar, quando couber:  

 

a) a definição do ponto de conexão para minigeração de acordo com o critério de menor custo global, 
com a apresentação das alternativas de conexão que foram avaliadas pela acessada, 
acompanhadas das estimativas dos respectivos custos, conclusões e justificativas;  

 

b) as características do sistema de distribuição acessado e do ponto de conexão, incluindo requisitos 
técnicos, como tensão nominal de conexão, além dos padrões de desempenho;  

 
c) a relação de obras de responsabilidade do acessante, incluindo eventuais instalações que devem ser 

transferidas à distribuidora acessada;  

 

d) a relação das obras de responsabilidade da acessada, com correspondente cronograma de 
implantação;  

 

e) as informações gerais relacionadas ao ponto de conexão, como tipo de terreno, faixa de passagem, 
características mecânicas das instalações, sistemas de proteção, controle e telecomunicações 
disponíveis;  

 

f) o modelo de Acordo Operativo ou de Relacionamento Operacional para participantes do sistema de 
compensação de energia ou os modelos dos contratos a serem celebrados, quando necessário;  

 

g) as tarifas de uso aplicáveis;  

 

h) as responsabilidades do acessante; e  

 

i) eventuais informações sobre equipamentos ou cargas susceptíveis de provocar distúrbios ou danos 
no sistema de distribuição acessado ou nas instalações de outros acessantes.  

 

2.5.2 Compete à distribuidora a realização de todos os estudos para a integração de micro e minigeração 
distribuída, sem ônus ao acessante, devendo informar à central geradora a relação de dados 
necessários à elaboração dos referidos estudos que devem ser apresentados quando da solicitação de 
acesso.  

 

2.5.3 O parecer de acesso deve ser encaminhado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da solicitação 
de acesso.   
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2.5.4 Para central geradora classificada como minigeração distribuída, o prazo de que trata o item 2.5.3 
deve ser de até 60 (sessenta) dias quando houver necessidade de execução de obras de reforço ou 
de ampliação no sistema de distribuição acessado.  

 
2.5.5 Os contratos necessários ao acesso devem ser celebrados entre as partes no prazo máximo de 90 

(noventa) dias após a emissão do parecer de acesso, quando aplicável.  

 

2.5.6 A inobservância deste prazo, por responsabilidade do acessante, incorre em perda da garantia ao 
ponto e às condições de conexão estabelecidas no parecer de acesso, desde que um novo prazo não 
seja pactuado entre as partes.  

 

 

3 CRITÉRIOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS 

 

3.1 Ponto de conexão.  

 

3.1.1 Para central geradora classificada como microgeração distribuída, o ponto de conexão às instalações 
da distribuidora é o mesmo da unidade consumidora, sendo vedada a modificação do ponto de 
conexão da unidade consumidora exclusivamente em função da instalação da geração.  

 

3.1.2 Para central geradora classificada como minigeração distribuída, o ponto de conexão deve ser único 
para a central geradora e a unidade consumidora, devendo ainda situar-se na interseção das 
instalações de interesse restrito, de propriedade do acessante, com o sistema de distribuição 
acessado.  

 

3.2 Conexão.  

 

3.2.1 Aplicam-se os procedimentos descritos no item 5 da Seção 3.2, exceto os subitens 5.2.9 e 5.2.10.  

 

3.2.2 As centrais geradoras classificadas como micro ou minigeração distribuída estão dispensadas de 
realizar os estudos descritos no item 5 da seção 3.2, os quais, caso sejam necessários, deverão ser 
realizados pela distribuidora, sem ônus para o acessante.  

 

 

4 REQUISITOS DE PROJETOS 

 

4.1 Aplicam-se os procedimentos descritos na seção 3.3 deste Módulo, no que couber.  

 

4.2 Para fins de definição da tensão de conexão da central geradora devem ser consideradas as faixas de 
potência indicadas na Tabela 1.  
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TABELA 1 – NÍVEIS DE TENSÃO CONSIDERADOS PARA CONEXÃO DE MICRO E 
MINICENTRAIS GERADORAS 

 

Potência Instalada Nível de Tensão de Conexão 

  

< 10 kW Baixa Tensão (monofásico, bifásico ou trifásico) 
  

10 a 100 kW Baixa Tensão (trifásico) 

  

101 a 500 kW Baixa Tensão (trifásico) / Média Tensão 

  

501 kW a 1 MW Média Tensão 

  

 

Nota: A quantidade de fases e o nível de tensão de conexão da central geradora serão definidos pela 
distribuidora em função das limitações técnicas da rede. 

 

4.3 A Tabela 2 indica os requisitos mínimos necessários para o ponto de conexão da central geradora.  

 

TABELA 2 – REQUISITOS MÍNIMOS EM FUNÇÃO DA POTÊNCIA INSTALADA 
 

   Potência Instalada    

 EQUIPAMENTO 

     

Até100 kW 
101 kW a 501 kW a 

1 MW 

  

    

  
500 kW 

  

      

 Elemento de desconexão (1) Sim Sim Sim   

       

 Elemento de interrupção (2) Sim Sim Sim   

       

 Transformador de 

Não Sim Sim 
  

 
acoplamento 

  

      

 Proteção de sub e Sim (3) Sim (3) Sim   

 sobretensão      

 Proteção de sub e Sim (3) Sim (3) Sim   

 sobrefreqüência      

 Proteção contra 
Não Não Sim 

  

 
desequilíbrio de corrente 

  

      

 Proteção contra desbalanço 
Não Não Sim 

  

 
de tensão 

  

      

 Sobrecorrente direcional Não Não Sim   

       

 Sobrecorrente com restrição 

Não Não Sim 
  

 
de tensão 
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 Relé de sincronismo Sim Sim Sim   

 

 

 

      

 Anti-ilhamento Sim Sim Sim   

       

 Estudo de curto-circuito Não Sim (4) Sim (4)   

       

 

Medição 

Sistema de Medição 

Medidor 4 Quadrantes 

Medidor 4   

 Bidirecional (6) Quadrantes   

       

 

 

Notas: 

 

(1) Chave seccionadora visível e acessível que a acessada usa para garantir a desconexão da central 
geradora durante manutenção em seu sistema.   

(2) Elemento de interrupção automático acionado por proteção, para microgeradores distribuídos e por 
comando e/ou proteção, para minigeradores distribuídos.   

(3) Não é necessário relé de proteção específico, mas um sistema eletro-eletrônico que detecte tais 
anomalias e que produza uma saída capaz de operar na lógica de atuação do elemento de 
interrupção.   

(4) Se a norma da distribuidora indicar a necessidade de realização estudo de curto-circuito, caberá à 
acessada a responsabilidade pela sua execução.   

(5) O acessante deve apresentar certificados (nacionais ou internacionais) ou declaração do fabricante 
que os equipamentos foram ensaiados conforme normas técnicas brasileiras, ou, na ausência, 
normas internacionais.   

(6) O sistema de medição bidirecional deve, no mínimo, diferenciar a energia elétrica ativa consumida 
da energia elétrica ativa injetada na rede.  

 

4.4 Nos sistemas que se conectam à rede através de inversores, as proteções relacionadas na Tabela 2 
podem estar inseridas nos referidos equipamentos, sendo a redundância de proteções desnecessária 
para microgeradores distribuídos.  

 

4.5 Os valores de referência a serem adotados para os indicadores: tensão em regime permanente, fator de 
potência, distorção harmônica, desequilíbrio de tensão, flutuação de tensão e variação de frequência 
são os estabelecidos na Seção 8.1 do Módulo 8 – Qualidade da Energia Elétrica.  

 

4.6 A acessada pode propor proteções adicionais, desde que justificadas tecnicamente, em função de 
características específicas do sistema de distribuição acessado, exceto para central geradora 
classificada como microgeração distribuída.  

 

4.6.1 A conexão deve ser realizada em corrente alternada com freqüência de 60 (sessenta) Hz.  
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5 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS CONEXÕES 

 

5.1 Aplicam-se os procedimentos descritos na seção 3.4 deste Módulo, exceto a assinatura de CUSD e CCD 
para centrais geradoras participantes do sistema de compensação de energia elétrica da distribuidora 
local.  

 

5.2 A acessada deve realizar vistoria, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de solicitação formal, 
com vistas à conexão ou ampliação das instalações do acessante, apresentando à central geradora o seu 
resultado por meio de relatório formal, incluindo o relatório de comissionamento, quando couber.  

 

5.3 O prazo para entrega do relatório de que trata o item 5.2 para o acessante é de até 15 (quinze) dias, 
contados da data de realização da vistoria.  

 

5.4 A acessada deve emitir a aprovação do ponto de conexão, liberando-o para sua efetiva conexão, no prazo 
de até 7 (sete) dias a partir da data em que forem satisfeitas as condições estabelecidas no relatório de 
vistoria.  

 

 

6 REQUISITOS PARA OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA CONEXÃO 

 

6.1 Aplicam-se os procedimentos descritos na seção 3.5 deste Módulo, observado o item 8 desta seção.  

 

6.2 Para a elaboração do Acordo Operativo ou do Relacionamento Operacional, deve-se fazer referência ao 
Contrato de Adesão (ou número da unidade consumidora), Contrato de Fornecimento ou Contrato de 
Compra de Energia Regulada para a unidade consumidora associada à central geradora classificada 
como mini ou microgeração distribuída e participante do sistema de compensação de energia da 
distribuidora local, nos termos da regulamentação específica.  

 

 

7 SISTEMA DE MEDIÇÃO 

 

7.1 O sistema de medição deve atender às mesmas especificações exigidas para unidades consumidoras 
conectadas no mesmo nível de tensão da central geradora, acrescido da funcionalidade de medição 
bidirecional de energia elétrica ativa.  

 

7.1.1 Para instalações em baixa tensão, a medição bidirecional pode ser realizada por meio de dois 
medidores unidirecionais: um para aferir a energia elétrica ativa consumida e outro para a gerada.  
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7.2 O acessante é responsável por ressarcir a distribuidora acessada pelos custos referentes às adequações 
do sistema de medição necessárias para implantar o sistema de compensação de energia elétrica, nos 
termos da regulamentação específica.  

 

7.3 Após a adequação do sistema de medição, a distribuidora será responsável pela sua operação e 
manutenção, incluindo os custos de eventual substituição ou adequação.  

 

7.4 A concessionária deverá adequar o sistema de medição dentro do prazo para realização da vistoria das 
instalações e iniciar o sistema de compensação de energia elétrica assim que for aprovado o ponto de 
conexão.  

 
8 CONTRATOS 

 

8.1 Aplicam-se os procedimentos descritos na seção 3.6 deste Módulo, no que couber.  

 

8.2 Dispensa-se a assinatura dos contratos de uso e conexão para a central geradora que participe do 
sistema de compensação de energia da distribuidora local, nos termos da regulamentação específica, 
sendo suficiente para os minigeradores a celebração do Acordo Operativo, nos termos do Anexo I da 
Seção 3.5, exceto para os microgeradores para os quais deverá ser formalizado o Relacionamento 
Operacional, nos termos do Anexo I desta Seção.  

 

8.3 A unidade consumidora que aderir ao sistema de compensação de energia elétrica da distribuidora deverá 
ser faturada conforme regulamentação específica para micro e minigeração distribuída e também 
conforme as Condições Gerais de Fornecimento, não se aplicando as regras de faturamento de centrais 
geradoras, estabelecidas em regulamentos específicos.  

 

 

9 RESUMO DAS ETAPAS DE ACESSO 

 

9.1 A Tabela 3 apresenta um resumo das etapas para solicitação de acesso  

 

TABELA 3 – ETAPAS DO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO 
 

 ETAPA  AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO   

        

  (a) 
Formalização da 
solicitação     

   de acesso, com o     

   encaminhamento de 
Acessante - 

  

   

documentação, dados e 

  

       

   
informações pertinentes, 
bem     

 

1 Solicitação de 

 
como dos estudos 
realizados.     

       

 

(b) 
Recebimento da 
solicitação 

    

 acesso 
Distribuidora - 

  

   

de acesso. 

  

       

        

  

(c) Solução de pendências 

 Até 60 (sessenta)   

   
Dias após a ação 1(b) 

  

   

relativas às informações Acessante 

  

   
 

  

   

solicitadas na Seção 3.7. 
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            i. Se não houver   

            necessidade de   

            execução de obras   

            de reforço ou de   

            ampliação no sistema   

            de distribuição, até   

            30 (trinta) dias após a   

            ação 1(b) ou 1(c).   

   (a) 
Emissão de parecer 
com a       ii. Para central   

  2 Parecer de acesso  
definição das 
condições de   Distribuidora  geradora classificada   

    acesso.       como minigeração   

            distribuída e houver   

            necessidade de   

            execução de obras   

            de reforço ou de   

            ampliação no sistema   

            de distribuição, até   

            60 (sessenta) dias   

            após a ação 1(b) ou   

            1(c).    

   

(a) 
Assinatura dos 
Contratos, 

  
Acessante e 

 Até 90 (noventa) dias   

  
3 Contratos 

   
após a 

   

   

quando couber. 

  
Distribuidora 

    

       
ação 2(a) 

   

               

   

(a) Solicitação de vistoria 

  
Acessante 

  Definido pelo   

       
acessante 

   

               

            Até 30 (trinta) dias   

  4 Implantação da (b) Realização de vistoria.   Distribuidora  após a    

  conexão          ação 4(a)    

   

(c) 
Entrega para 
acessante do 

      Até 15 (quinze) dias   

     
Distribuidora 

 
após a 

   

    

Relatório de Vistoria. 

      

          

ação 4(b) 
   

               

   (a) Adequação das       
Definido pelo 

  

    

condicionantes do Relatório 

 

Acessante 

    

       
acessante 

   

  

5 Aprovação do 

 de Vistoria.          

  

(b) 
Aprovação do ponto 
de 

      

Até 7 (sete) dias 

  

  

ponto de conexão 

        

    

Distribuidora 

 

após a 

   

    
conexão, liberando-o 
para       

    sua efetiva conexão.       ação 5(a)    

 

 

 

 

 

 

RELACIONAMENTO OPERACIONAL PARA A MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDORA 
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ADESÃO AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

1. Este Documento contém as principais condições referentes ao Relacionamento Operacional entre o 
proprietário de microgeração distribuída e responsável pela unidade consumidora que adere ao Sistema de 
Compensação de Energia (nome do proprietário) (CPF/Identidade); (CNPJ/MF); (endereço da localização da 
microgeração); (Cidade); (Estado); (UF); e (número de referência da unidade consumidora) e a (nome/sigla) 
concessionária/permissionária de distribuição de energia elétrica.  

 

2. Prevê a operação segura e ordenada das instalações elétricas interligando a instalação de microgeração ao 
sistema de distribuição de energia elétrica da (sigla da distribuidora).  

 

3. Para os efeitos deste Relacionamento Operacional são adotadas as definições contidas nas Resoluções 
Normativas nos 414, de 9 de setembro de 2010, e nº 482, de 17 de abril de 2012.  
 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

4. Conforme Contrato de Fornecimento, Contrato de Uso do Sistema de Distribuição ou Contrato de Adesão 
disciplinado pela Resolução nº 414/2010. 
 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA ABRANGÊNCIA 

 

5. Este Relacionamento Operacional aplica-se à interconexão da microgeração distribuída aos sistemas de 
distribuição.  

 

6. Entende-se por microgeração distribuída a central geradora de energia elétrica com potência instalada 
menor ou igual a 100 kW e que utilize fontes com base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou 
cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, conectada na rede de distribuição por meio de 
instalações de unidades consumidoras.  
 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA ESTRUTURA DE RELACIONAMENTO OPERACIONAL 

 

7. A estrutura responsável pela execução da coordenação, supervisão, controle e comando das instalações de 
conexão é composta por: 

 

Pela distribuidora: (área responsável - telefone de contato) 

 

Pelo microgerador: (nome – telefone de contato)  
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CLÁUSULA QUINTA: DAS INSTALAÇÕES DO MICROGERADOR 

 

8. As instalações de microgeração compreendem: gerador (fonte); (capacidade instalada – kW); (descrição) 
conectado ao sistema de distribuição através (descrição do ponto de conexão – tensão  
– chave seccionadora – elemento de interrupção automático - condições de acesso para a manutenção do ponto 
de conexão ). 
 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES NO RELACIONAMENTO OPERACIONAL 

 

9. A Área responsável da distribuidora orientará o microgerador sobre as atividades de coordenação e 
supervisão da operação, e sobre possíveis intervenções e desligamentos envolvendo os equipamentos e as 
instalações do sistema de distribuição, incluídas as instalações de conexão.  

 

10. Caso necessitem de intervenção ou desligamento, ambas as partes se obrigam a fornecer com o máximo de 
antecedência possível um plano para minimizar o tempo de interrupção que, em casos de emergência, não sendo 
possíveis tais informações, as interrupções serão coordenadas pelos encarregados das respectivas instalações.  

 

11. As partes se obrigam a efetuar comunicação formal sobre quaisquer alterações nas instalações do 
microgerador e da distribuidora.  
 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS CONDIÇOES DE SEGURANÇA 

 

12. A Área responsável da distribuidora orientará o microgerador sobre os aspectos de segurança do pessoal 
durante a execução dos serviços com equipamento desenergizado, relacionando e anexando as normas e/ou 
instruções de segurança e outros procedimentos a serem seguidos para garantir a segurança do pessoal e de 
terceiros durante a execução dos serviços em equipamento desenergizado.  

 

13. As intervenções de qualquer natureza em equipamentos do sistema ou da instalação de conexão, só podem 
ser liberadas com a prévia autorização do Centro de Operação da (sigla da distribuidora).  
 

 

CLÁUSULA OITAVA: DO DESLIGAMENTO DA INTERCONEXÃO 

 

14. A (sigla da distribuidora) poderá desconectar a unidade consumidora possuidora de microgeração de seu 
sistema elétrico nos casos em que: (i) a qualidade da energia elétrica fornecida pelo (proprietário do 
microgerador) não obedecer aos padrões de qualidade dispostos no Parecer de Acesso; e (ii) quando a operação 
da microgeração representar perigo à vida e às instalações da (sigla da distribuidora), neste caso, sem aviso 
prévio. 
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15. Em quaisquer dos casos, o (proprietário do microgerador) deve ser notificado para execução de 
ações corretivas com vistas ao restabelecimento da conexão de acordo com o disposto na Resolução 
Normativa nº 414/2010. 
 

 

CLÁUSULA NONA: DE ACORDO 

 

Pela concessionária (sigla da distribuidora): 

 

_________________________________________________ 

 

Pelo proprietário do microgerador: 

 

_________________________________________________ 

 

Data/local: 

 

_________________________________________________ 
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ANEXO C - MÓDULO 4 – PROCEDIMENTOS OPERATIVOS DE DISTRIBUIÇÃO 
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MÓDULO 4 – PROCEDIMENTOS OPERATIVOS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

Assunto: 

Introdução 

Seção: 

4.0 

Revisão: 

1 

Data de Vigência: 

01/01/2010 

Página: 

 

 

 

SEÇÃO 4.0 – INTRODUÇÃO 
 
 
 

1     OBJETIVO 

 

1.1 Estabelecer procedimentos de  operação  dos  sistemas  de  distribuição,  para  que  as 
distribuidoras e demais agentes, incluindo os agentes de transmissão detentores das DIT cujas 
instalações não pertencem à rede de operação do SIN, formulem os planos e programas 
operacionais dos sistemas de distribuição, incluindo previsão de carga, programação de 
intervenções em instalações, controle da carga em situação de contingência ou emergência, 
controle da qualidade do suprimento de energia elétrica e coordenação operacional dos 
sistemas. 

 

1.2 Estabelecer a uniformidade de procedimentos para o relacionamento operacional entre os 
centros de operação das distribuidoras, das transmissoras, dos centros de despacho de 
geração distribuída e demais órgãos de operação das instalações dos acessantes. 

 

1.3 Definir os recursos mínimos de comunicação de voz e de dados entre os órgãos de 
operação dos agentes envolvidos. 

 
 
 

2     CONTEÚDO DO MÓDULO 

 

2.1    O módulo é composto de 7 (sete) seções: 

 

a)   Seção 4.0 – INTRODUÇÃO; 

 

b) Seção  4.1  –  DADOS  DE  CARGA  E  DE  DESPACHO  DE  GERAÇÃO  –  trata  dos 
procedimentos e requisitos para o fornecimento de informações de carga e de despacho de 
geração por parte dos acessantes para as distribuidoras; 

 

c) Seção 4.2 – PROGRAMAÇÃO DE INTERVENÇÕES EM INSTALAÇÕES – contém os 
procedimentos e os requisitos para a programação de intervenções em instalações de 
distribuição, nas DIT que não pertençam à rede de operação do SIN e das instalações de 
conexão dos acessantes; 

 

d) Seção 4.3 – CONTROLE DA CARGA – trata dos procedimentos a serem implementados e dos 
critérios básicos a serem adotados pelas distribuidoras para o controle de carga em situações 
de contingência ou emergência; 

 

e) Seção   4.4   –   TESTE   DAS   INSTALAÇÕES   –   define   os   procedimentos   e   
as responsabilidades para a realização de testes das instalações nas atividades de 
vistoria, aceitação das instalações e avaliação da qualidade de atendimento no ponto 
de conexão; 

 

f) Seção 4.5 – COORDENAÇÃO OPERACIONAL – apresenta os requisitos mínimos 
para o relacionamento operacional entre os Centros de Operação - CO da 
distribuidora, do agente de transmissão detentor de DIT, do centro de despacho de 
geração distribuída e demais órgãos de operação de instalações dos acessantes; 
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g) Seção 4.6 – RECURSOS DE COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS – estabelece 
os recursos mínimos de comunicação de voz e de dados do CO da distribuidora com 
o Centro  de  Operação  de  Agente  de  Transmissão -  COT  do  agente  de  
transmissão detentor de DIT, com o centro de despacho de geração distribuída e com 
os acessantes. 

 
 
 

3     ABRANGÊNCIA 

 

3.1 Os  procedimentos  operativos  definidos  neste  módulo  se  aplicam  aos  sistemas  
de distribuição, às DIT não pertencentes à rede de operação do SIN e às instalações 
de acessantes. 

 

3.2 São definidos procedimentos aplicáveis aos Centros de Operação - CO da 
distribuidora, do agente de transmissão detentor de DIT, do centro de despacho de 
geração distribuída e demais órgãos de operação de instalações dos acessantes. 

 

3.2.1 As instalações físicas do centro de despacho de geração distribuída podem ser parte 
integrante do Centro de Operação - CO da distribuidora. 

 
 
 

4     DADOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E DAS INSTALAÇÕES 
 
 
 

4.1 A distribuidora deve realizar o acompanhamento e enviar à ANEEL os indicadores 
de segurança de trabalho e de suas instalações, conforme definido no Módulo 6 - 
Informações Requeridas e Obrigações. 

 
 
 

5     DAS ALTERAÇÕES DESTA REVISÃO 
 
 
 

5.1    Foram   alterados   om   item   4   da   Seção   4.0   e   o   item   8.5   da   Seção   
4.2 
 

SEÇÃO 4.1 – DADOS DE CARGA E DE DESPACHO DE GERAÇÃO 
 
 
 

1     OBJETIVO 

 

1.1 Estabelecer os procedimentos e requisitos para o fornecimento de informações de carga e de 
despacho de geração, previstos e verificados, por parte dos acessantes para as distribuidoras. 

 

1.2 Possibilitar  procedimentos  de  operação  dos  sistemas  de  distribuição,  para  que  as 
distribuidoras e demais agentes formulem os planos e programas operacionais, incluindo 
previsão de carga. 

 

1.3    Consideram-se como acessantes. 

 

a)   Centrais Geradoras com instalações conectadas aos Sistemas de Distribuição ou às 
Demais Instalações de Transmissão (DIT), em qualquer tensão; 

b)   Concessionárias ou Permissionárias de Distribuição acessantes; 

 

c) Consumidores, livres ou cativos, com instalações conectadas ao Sistema de Distribuição de Alta 
e Média Tensão ou às Demais Instalações de Transmissão (DIT); 

 
 
 

2     INFORMAÇÕES DE CARGA E DE DESPACHO DE GERAÇÂO 

 

2.1 As informações de carga e de despacho de geração (dados previstos e verificados) 
estabelecidas nesta seção devem estar em conformidade, compatibilidade de prazos, 
periodicidade, horizonte de abrangência, qualidade, requisitos e compromissos com as 
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informações que são fornecidas pelas distribuidoras ao ONS, cujos requisitos são estabelecidos 
nos Procedimentos de Rede. 

 

2.2 As  informações  de  carga  e  de  despacho  de  geração  a  serem  fornecidas  pelos 
acessantes se dividem entre: 

 

a) aquelas   que   servirão   para   o   desenvolvimento  de   estudos   de   planejamento  e 
programação da operação elétrica e energética e para os estudos de ampliações e reforços; 

 

b)   aquelas que servirão para permitir ajustes nos dados de carga. 

 

c)   aquelas que servirão para compor os dados de carga verificados das distribuidoras. 

 

2.3 Os  intercâmbios  de  informações  necessários  aos  procedimentos  operativos  estão 
estabelecidos no Módulo 6 – Informações Requeridas e Obrigações. 

 

2.4    Os dados previstos devem abranger um horizonte de até 5 (cinco) anos. 
 

 

3     RESPONSABILIDADES 

 

3.1    As responsabilidades das distribuidoras são: 

 

a) reunir e processar as informações de carga e de despacho de geração (dados previstos e 
verificados) dos acessantes, estabelecendo rotinas de análise e de consistência dos dados, de 
modo a atender aos seus processos internos e aos Procedimentos de Rede; 

 

b) estabelecer os prazos de envio e as rotinas de atualização das informações, de maneira a 
atender aos seus processos internos e aos Procedimentos de Rede; 

 

c) estabelecer os meios de comunicação e a padronização dos arquivos eletrônicos que 
permitam a transferência dos dados de carga dos acessantes; 

 

d) interagir com os acessantes quando da necessidade de se obter esclarecimentos ou 
informações complementares relativas aos dados de carga; 

 

e) obter, junto ao ONS, as informações dos dados de previsão de geração das centrais 
geradoras despachadas centralizadamente e conectadas ao sistema da distribuidora. 

 

3.2    As responsabilidades dos acessantes são: 

 

a) fornecer informações consistentes relativas aos dados previstos e verificados de carga e de 
despacho de geração, conforme padrão e meios de comunicação definidos pelas distribuidoras; 

 

b)   fornecer dados e informações complementares, quando solicitados; 

 

c) cumprir os prazos de envio de dados e a rotina de atualização estabelecidos pelas 
distribuidoras; 

 

d) participar de reuniões quando convocados pelas distribuidoras às quais suas instalações estão 
conectadas. 

 

3.3    As responsabilidades do ONS são aquelas estabelecidas nos Procedimentos de Rede. 
 

 

 

 

SEÇÃO 4.2 – PROGRAMAÇÃO DE INTERVENÇÕES EM INSTALAÇÕES 
 
 
 

1     OBJETIVO 
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1.1 Estabelecer  procedimentos  e  requisitos  para  a  programação  de  intervenções  em 
instalações de distribuição, visando garantir a operacionalidade dos equipamentos e minimizar 
os riscos para o sistema elétrico. 

 

1.2 Otimizar  a  programação  de  intervenções  mediante  acordo  entre  as  distribuidoras 
(acessadas e acessantes), os agentes de transmissão detentores de DIT, os acessantes durante 
as intervenções e o ONS. 

 

1.3 Os  acessantes  referidos  nesta  seção  são  as  distribuidoras acessantes,  as  centrais 
geradoras e os consumidores com instalações conectadas ao Sistema de Distribuição de Alta e 
Média Tensão. 

 
 
 

2    ATRIBUIÇÕES 

 

2.1    Centro de Operação – CO. 

 

a) coordenar e executar o processo de programação de intervenções em instalações do 
sistema de distribuição e de instalações dos acessantes que interferem no sistema de 
distribuição; 

 

b)   receber ou enviar aos acessantes e aos agentes de transmissão detentores de DIT ou 

ONS, quando se tratar de Rede Básica, as solicitações de intervenções; 

 

c) analisar, otimizar, aprovar e, se necessário, cancelar as solicitações de intervenções, 
formalizando as respostas aos acessantes, aos agentes de transmissão detentores de DIT ou 
ONS, quando se tratar de Rede Básica; 

 

d) realizar ou solicitar análises e estudos sempre que se fizerem necessários para verificar 
impactos ou interferências de uma ou mais intervenções no sistema de distribuição, visando 
sempre medidas preventivas para garantir a qualidade e a continuidade do fornecimento de 
energia elétrica; 

 

e) manter atualizada a base de dados do sistema de distribuição sob sua supervisão, 
incluindo   diagramas   de   operação,   limites   operativos   de   equipamentos,  estudos 
operativos, estudos de proteção, dentre outros; 

 

f) convocar, quando necessário, os solicitantes de intervenções para participar de sua 

programação; 

 

g) caracterizar se  as  intervenções  são  de  emergência  ou  de  urgência,  nos  casos  de 
intervenções não programadas; 



173 

 

h) informar ao ONS as manobras e os desligamentos na rede de distribuição que tenham reflexo 
importante sobre a rede de operação; 

i) Informar aos agentes de geração ou de transmissão afetados, as intervenções na rede de 
distribuição que imponham limitações de geração em usinas submetidas ao despacho 
centralizado,  bem  como  desligamentos ou  restrições  em  equipamentos da  rede  de 
operação; 

 

j) conhecer as intervenções previstas e aprovadas pelo ONS para a Rede de Operação, de modo a 
interagir sempre que forem detectados riscos de sobrecargas nas instalações; 

 

k) coordenar e executar junto ao ONS o processo de programação de intervenções em 
instalações do sistema de distribuição e de instalações dos acessantes que interferem no sistema 
de transmissão ou no despacho de geração despachada centralizada. 

 

2.2    Distribuidora  Acessante,  Consumidor,  Central  Geradora  e  Centro  de  Despacho  de 
Geração Distribuída - CDGD. 

 

a)   encaminhar ao CO os pedidos de intervenções; 

 

b) informar o CO, com antecedência de no mínimo 1 dia útil, quaisquer alterações ou 
cancelamento nos pedidos de intervenções, ou atendendo aos Procedimentos de Rede, quando 
solicitado pelo ONS; 

 

c)   participar da análise da intervenção quando convocado pelo CO; 

 

d) caracterizar,  nas  solicitações  de  intervenções,  as  situações  de  elevados  riscos  de 
desligamentos e  acidentes  que  possam  ocorrer  na  sua  execução  e  nas  manobras 
necessárias para sua realização; 

 

e) caracterizar se  as  intervenções  são  de  emergência  ou  de  urgência,  nos  casos  de 
intervenções não programadas. 

 
 
 

2.3    Agente de Transmissão ou Centro de Operação de Agente de Transmissão – COT. 

 

a) coordenar e executar o processo de programação de intervenções nas DIT de comum acordo 
com o CO; 

 

b)   receber ou enviar ao CO as solicitações de intervenções; 

 

c) analisar, otimizar, aprovar e, se necessário, cancelar as solicitações de intervenções, 
formalizando as  respostas e  interagindo com  o  CO,  caso  seja  necessário alterar o 
período, duração ou as condições em que foi solicitada a intervenção; 

 

d) informar o CO, com antecedência de no mínimo um dia útil, quaisquer alterações ou 
cancelamento de pedido de intervenção aprovado previamente; 

 

e) convocar, quando necessário, os solicitantes de intervenções para participarem da sua 
programação ou da sua análise junto ao CO; 
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f) realizar  ou  solicitar  análises  e  estudos,  se  necessários,  para  verificar  impactos  ou 
interferências de uma ou mais intervenções no sistema; 

 

g) definir,   nas   solicitações   de   intervenções,   as   situações   de   elevados   riscos   de 
desligamentos e  acidentes  que  possam  ocorrer  na  sua  execução  e  nas  manobras 
necessárias para sua realização; 

 

h) caracterizar se  as  intervenções  são  de  emergência  ou  de  urgência,  nos  casos  de 
intervenções não programadas; 

 

i) manter atualizada a base de dados das instalações de transmissão sob sua supervisão, incluindo   
diagramas   de   operação,   limites   operativos   de   equipamentos,  estudos operativos, estudos 
de proteção, dentre outros. 

 
 
 

3     PLANEJAMENTO DAS INTERVENÇÕES 

 

3.1    A distribuidora, o agente de transmissão detentor de DIT e os acessantes devem: 

 

a) realizar o planejamento do serviço e a análise de riscos de acidentes antes de qualquer 
intervenção em instalações; 

 

b) preencher, dentro dos prazos estabelecidos no Módulo 6 – Informações Requeridas e 
Obrigações, o pedido de programação de intervenção citando as condições requeridas e também 
as observações do planejamento; 

 

c) informar ao ONS quando de intervenções que interfiram no sistema de transmissão ou no despacho 
de geração despachada centralizadamente. 

 
 
 

4     INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DOS PEDIDOS DE INTERVENÇÕES 

 

4.1    Distribuidora,  Agente  de  Transmissão,  Importadores  de  Energia,  Exportadores  de 
Energia, Central Geradora ou Centro de Despacho de Geração Distribuída. 

 

4.1.1 Os pedidos de intervenções devem ser encaminhados ao CO ou ao COT segundo 
estabelecido no respectivo Acordo Operativo, conforme o modelo e os meios de comunicação 
definidos entre as partes. Devem conter, no mínimo, as informações relacionadas no Módulo 6 – 
Informações Requeridas e Obrigações. 

 

4.2    Consumidores. 

 

4.2.1 As  solicitações devem  ser  formalizadas ao  órgão  responsável pelo  atendimento na 
distribuidora, conforme modelo e meios de comunicação definidos. Devem conter, no mínimo, as 
informações relacionadas no Módulo 6 - Informações Requeridas e Obrigações. 
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4.2.2 Para as intervenções a serem realizadas em equipamentos da distribuidora ou de agente de  
transmissão,  nas  instalações  de  conexão  de  acessantes,  a  acessada  deve encaminhar ao 
órgão responsável do acessante as informações relacionadas no Módulo 
6 - Informações Requeridas e Obrigações. 

 

4.2.3 As  solicitações  de  intervenções  em  equipamentos  de  propriedade  de  agente  de 
transmissão em instalações de conexão de  acessantes devem ser encaminhadas à 
distribuidora com a qual têm Contrato de Conexão às Instalações de Distribuição (CCD). 

 
 
 

5     PRAZOS PARA SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DE INTERVENÇÃO 

 

5.1 O pedido de programação de intervenção deve ser enviado ao CO ou ao COT conforme 
determinado em Acordo Operativo, e indicado no Módulo 6 – Informações Requeridas e 
Obrigações. 

 

5.2 A confirmação do atendimento ou não do pedido solicitado deve ser conforme indicado no 
Módulo 6 – Informações Requeridas e Obrigações. 

 

5.3 O pedido de desligamento que implique em interrupções de consumidores deve ser 
solicitado ao CO com a antecedência mínima de 10 dias úteis. 

 

5.4 O pedido de desligamento que não implicar em interrupção aos consumidores deve ser 
solicitado ao CO com a antecedência mínima de 5 dias úteis. 

 

5.5 Se a intervenção programada exigir transferência de carga entre subestações da Rede de 
Operação, a mesma deverá ser comunicada ao ONS com uma antecedência mínima de 15 dias. 

 
 
 

6     AVISO DE INTERRUPÇÃO PROGRAMADA A ACESSANTES 

 

6.1 A distribuidora deve avisar a todos os acessantes da respectiva área de concessão sobre as 
interrupções programadas, de acordo com as informações e prazos definidos no Módulo 6 – 
Informações Requeridas e Obrigações. 

 

6.2 A distribuidora deve manter e disponibilizar, por 5 (cinco) anos, os registros dos avisos das 

interrupções programadas. 
 
 
 

7 CONDIÇÕES E CRITÉRIOS PARA PROGRAMAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE 
INTERVENÇÕES 

 

7.1 As liberações de equipamentos e instalações devem ser programadas em função dos 
seguintes critérios: 

 

a)   preservação da segurança das equipes de trabalho envolvidas;
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b)   preservação da segurança do próprio sistema; 

 

c)   preservação da segurança de pessoas, equipamentos, instalações e bens de terceiros; 

 

d)   preservação da qualidade de energia elétrica aos consumidores; 

 

e)   preservação do meio ambiente; 

 

f)    compatibilização das intervenções simultâneas; 

 

g) compatibilização com os Procedimentos de Rede, quando tratar-se de programação de 
solicitações de intervenções em equipamentos e instalações da rede de operação do SIN; 

 

h) desligamentos  de  urgência  podem  ser  realizados  em  qualquer  período  de  carga, 
devendo-se buscar realizá-los no período mais favorável para o sistema. 

 

7.2 Havendo necessidade de procedimentos especiais ou manobras por parte de outros 
acessantes, o CO ou o COT, conforme tratar-se de instalações de distribuição ou DIT 
respectivamente, deve encarregar-se de garantir a condição requerida, junto aos acessantes 
envolvidos. 

 

7.3 Se  uma  solicitação  de  intervenção  não  puder  ser  atendida  conforme  os  critérios 
anteriores, deve haver notificação à pessoa credenciada, mantendo-se registro do não- 
atendimento. 

 

7.4 O CO ou o COT pode solicitar à pessoa credenciada desenhos, diagramas explicativos ou 
descrição de etapas sobre a intervenção desejada, sempre que julgar necessário, visando facilitar 
o atendimento. 

 

7.5 Um  equipamento  do  sistema  ou  da  instalação  de  conexão  está  programado  para 
intervenção se houver: 

 

a)   no CO ou no COT, um pedido de liberação de equipamento já aprovado; 

 

b)   na instalação, uma permissão para trabalho. 

 

7.6 As intervenções no Esquema Regional de Alívio de Carga – ERAC instalados no sistema de 

distribuição não poderão exceder 10% da carga do esquema por estágio. 

 

7.7 A  alteração  de  despacho  de  geração,  necessária  ao  atendimento  das  condições 

requeridas para a intervenção, deverá ser providenciada junto ao ONS.



177 

 

8     LIBERAÇÃO DAS INTERVENÇÕES 

 

8.1 As intervenções de qualquer natureza em equipamentos do sistema ou da instalação de 
conexão, só podem ser liberadas com a prévia autorização do CO ou do COT envolvidos. 

 

8.2    A intervenção pode ser iniciada depois de observados os seguintes passos: 

 

a) ter sido realizada pelo supervisor de serviço, em conjunto com sua equipe, no local, a análise 
de risco de acidentes de qualquer natureza, elaborada pela equipe na fase de planejamento da 
intervenção; 

 

b)   estarem concluídas as manobras necessárias; 

 

c) estarem colocadas as sinalizações de advertência e os dispositivos de bloqueio físico 
pertinentes; 

 

d) ter  sido  autorizado  o  início  dos  serviços  contidos  nos  documentos  envolvidos  na 
liberação. 

 

8.3    As condições impeditivas à liberação das intervenções são: 

 

a) condições climáticas adversas; 

 

b) impedimentos de qualquer natureza ao acesso das equipes de trabalho; 

 

c) necessidade de atendimento de urgência ou ocorrência no sistema; 

 

d) indisponibilidades não  previstas  que  venham  a  colocar  em  risco  a  confiabilidade do 
sistema; 

 

e) condições hidrológicas adversas ou indisponibilidade de central geradora que resultem em violação 
dos limites operativos do sistema. 

 

8.4 Havendo atraso em relação ao início programado da intervenção, o CO ou o COT 
envolvidos devem reavaliar as condições, podendo prorrogar o término previsto, reprogramar ou 
cancelar a programação. 

 

8.5 As intervenções já aprovadas e que não venham a se realizar em função das condições 
impeditivas podem ser reprogramadas com prazos inferiores ao estipulado no item 5, com 
concordância dos agentes envolvidos. 
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SEÇÃO 4.3 – CONTROLE DA CARGA 
 
 
 

1     OBJETIVO 

 

1.1 Estabelecer os procedimentos a serem implementados pelas distribuidoras para controle da 
carga do sistema de distribuição junto às distribuidoras acessantes, às unidades consumidoras e 
às centrais geradoras não despachadas centralizadamente ou centro de despacho de geração 
distribuída, em situações de contingência ou emergência. 

 
 
 

2     PRODUTOS 

 

2.1    Seleção dos pontos para corte automático da carga. 

 

2.1.1 A distribuidora deve selecionar as unidades consumidoras, subestações e alimentadores, sujeitos 
às ações de controle de carga transitórias, atendendo às diretrizes de priorização e  montantes  
de  corte  de  carga,  considerando  determinações  dos  Relatórios  de Esquemas Especiais de 
Proteção – SEP elaborados pelo ONS e de estudos próprios. 

 

2.2    Instruções de Operação. 

 

2.2.1 A distribuidora deve elaborar um documento onde sejam estabelecidos procedimentos 
detalhados das  ações de  operação. O  documento deverá conter as  diretrizes e  as 
instruções de operação. 

 

2.3    Mensagens Operativas. 

 

2.3.1 A  distribuidora  deve  elaborar  um  documento,  quando  necessário,  para  alterar  as 
instruções operativas vigentes. 

 

2.4    Tabelas de Prioridade Regional – PR. 

 

2.4.1 A distribuidora deve elaborar um documento contendo a priorização do corte de carga manual 
em subestações para atender necessidades de corte de carga. 

 

2.5    Tabelas de Prioridade de Alimentadores por Subestação – PAS. 

 

2.5.1 A distribuidora deve elaborar um documento contendo a priorização do corte de carga manual 
em alimentadores de subestações para atender a necessidades de corte de carga. 
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3     ATRIBUIÇÕES 

 

3.1    Das distribuidoras. 

 

a) definir, por meio de estudos de planejamento da operação elétrica, os montantes globais de 
cortes de carga por ações de controle de carga urgentes, para contingências nos sistemas de 
distribuição que resultem em redução da capacidade de suprimento; 

 

b) implantar e manter em seus sistemas os esquemas de corte automáticos de carga 
definidos pelos estudos do ONS, com os respectivos montantes e ajustes; 

 

c) implantar em seus sistemas os esquemas de corte automáticos de carga definidos pelos 
próprios estudos de planejamento da operação elétrica, com os respectivos montantes e 
ajustes; 

 

d) elaborar Instruções de Operação para situações de contingências com diretrizes para 
ações de controle de carga urgentes, de corte manual de carga ou redução de carga através 
de redução de tensão a níveis tecnicamente aceitáveis; 

 

e) elaborar Mensagens Operativas para situações de contingências com diretrizes para 
ações de controle de carga programáveis, de corte manual de carga ou redução de carga 
através de redução de tensão a níveis tecnicamente aceitáveis; 

 

f) elaborar Instruções de Operação com diretrizes para o restabelecimento das condições de 
tensão e das cargas desligadas pelos esquemas de corte automático ou pelo corte manual; 

 

g) elaborar e manter atualizadas as PR e PAS, estabelecendo os diversos montantes de 
carga a serem cortados, levando em consideração os montantes estabelecidos pelo 
ONS, os tempos de execução dos cortes compatíveis à necessidade, a duração do 
desligamento dos alimentadores, os critérios para rodízio bem como a infra-estrutura 
necessária para a execução do plano de corte; 

 

h) atualizar as PR e PAS sempre que se verificar alterações significativas na carga ou na 
configuração do sistema de distribuição; 

 

i) definir o conjunto de informações que serão fornecidas aos consumidores quando da 
execução dos cortes, através dos serviços de atendimento disponibilizados pelas 
distribuidoras para informações; 

 

j) constituir  um  banco  de  dados  com  as  informações  cadastrais  fornecidas  pelos 
consumidores, conforme estabelecido no Módulo 6 – Informações Requeridas e Obrigações; 

 

k)   priorizar a continuidade de suprimento das cargas relacionadas aos serviços essenciais; 

 

l) operacionalizar o corte de carga na sua área de concessão e no relacionamento com seus 
consumidores; 
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m)  analisar, em caráter de urgência, a possibilidade de restabelecer o fornecimento de 
energia elétrica de unidades consumidoras que exerçam atividades essenciais e que disponham 
de geração autônoma, no caso de pane nos sistemas destes ou de insuficiência de 
fornecimento; 

 

n) analisar  a  possibilidade  de  não  efetuar  o  corte  comunicado,  ou  de  restabelecer 
emergencialmente o fornecimento de energia elétrica, em áreas ou situações que representem 
risco para a integridade de pessoas, quando solicitado pela Defesa Civil; 

 

o) informar os consumidores as medidas que foram ou que serão adotadas, relacionadas à 
redução ou interrupção de seu atendimento, suas razões e sua programação; 

 

p) supervisionar, comandar e executar as ações, para gerenciamento de carga do sistema de 
distribuição, atendendo as diretrizes das Instruções de Operação e das Mensagens Operativas; 

 

q) atender as prioridades e os montantes de corte de carga estabelecidas nas PR e PAS, 
levando em consideração a duração do desligamento dos alimentadores e os critérios para 
rodízio, bem como a infra-estrutura necessária para a execução do plano de corte; 

 

r) manter atualizadas as informações sobre as disponibilidades das centrais geradoras, 
objetivando sua utilização em situações de contingência; 

 

s) solicitar auxílio de geração às centrais geradoras, antes de adotar qualquer ação de 
controle de carga urgente ou programável; 

 

t) solicitar diretamente ao centro de operação do ONS, com o qual se relaciona, o auxílio de 

geração para usinas despachadas centralizadamente; 

 

u) informar previamente ao ONS os remanejamentos de carga entre as subestações da sua rede de 
distribuição que possam provocar impactos na Rede de Operação do SIN, conforme disposto 
nos Procedimentos de Rede; 

 

v) coordenar, em sua área de concessão, as ações de gerenciamento da carga motivadas por 
eventos na Rede de Operação, conforme estabelecido nos Procedimentos de Rede. 

 

3.2 Das Centrais Geradoras não Despachadas Centralizadamente ou Centro de Despacho de 
Geração Distribuídas. 

 

a) fornecer as informações relacionadas à sua geração quando acionados pelo CO da 
distribuidora,  conforme  estabelecido  no   Módulo  6   –   Informações  Requeridas  e 
Obrigações; 

b) quando acionados pelo CO da distribuidora: 

(i)   disponibilizar eventuais folgas de geração; 
(ii)  suspender manutenção já iniciada, de centrais geradoras, se possível; 
(iii)  cancelar manutenção programada, não programada, de centrais geradoras.
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3.3      Dos consumidores. 

 

3.3.1 Deverão efetuar a atualização do cadastro na distribuidora, para receber comunicações 
especiais de interrupção de fornecimento, os consumidores classificados como serviços 
essenciais conforme definido no Módulo 8 – Qualidade da Energia Elétrica. 

 

3.3.2 Atender  as  distribuidoras  quando  for  solicitado  corte  de  carga  em  situações  de 
necessidade do sistema. 

 
 
 

4     ORIENTAÇÕES TÉCNICAS 

 

4.1    São consideradas ações para o controle de carga: 

 

a)   corte indireto, pela redução manual do nível de tensão a níveis tecnicamente aceitáveis; 

 

b)   corte direto, podendo ser manual ou automático. 

 

4.2    As ações de controle de carga podem ser classificadas: 

 

a)   de curta duração - inferior a 4 horas, podendo durar poucos segundos; 

 

b)   de média duração - entre 4 e 24 horas; 

 

c)   de longa duração - superior a 24 horas, podendo abranger períodos mais prolongados. 

 

4.3 Quanto ao tempo requerido para aplicação, as ações de controle de carga podem ser 

classificadas em: 

 

a) transitórias  –  ações  automáticas  preventivas,  implantadas  por  meio  de  esquemas 
especiais, para evitar o colapso no sistema em regime transitório; 

 

b) urgentes   –   ações   automáticas   ou   manuais   corretivas,   quando   decorrentes   de 
contingências que impõem ao sistema o risco iminente de violação de qualquer grandeza 
operativa ou quando já constatada esta violação; 

 

c) programáveis – ações manuais preventivas decorrentes de contingências que impõem ao 
sistema o risco iminente de violação de qualquer grandeza operativa. 

 

4.4 Toda  e  qualquer  disponibilidade  de  geração  das  centrais  geradoras,  despachadas 
centralizadamente ou não, deve ser utilizada prioritariamente às ações de controle de carga. 

 

4.5 Os remanejamentos de carga devem ser priorizados em relação às ações de corte direto 
manual. 

 

4.6 A  distribuidora  deve  dispor  de  Instruções  de  Operação  ou  Mensagens  Operativas, 
contendo os procedimentos para controle de sua carga. 
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4.7 Para o controle de carga de longa duração, as distribuidoras deverão prever nos Acordos 
Operativos a possibilidade de estabelecer com os consumidores e centrais geradoras a 
redução das demandas ou montantes de uso do sistema de distribuição (MUSD), os critérios 
que serão utilizados para o estabelecimento dos consumidores e centrais geradoras que terão 
reduzidos o MUSD e a compensação dos montantes reduzidos nos períodos de menor 
restrição do sistema elétrico, respeitada a legislação vigente. 

 

4.8 A distribuidora e os acessantes que estejam sob ação de controle de carga por redução de 
tensão, não poderão corrigir a tensão de seus sistemas, qualquer que seja o recurso de que 
disponham. 

 

4.9 O processo de restabelecimento manual das cargas por corte direto ou indireto se inicia 
somente após o comprovado retorno do sistema ou da rede local às condições normais de 
operação. 

 

4.10  Durante o processo de restabelecimento da carga, a ordem de priorização deve ser inversa 
em relação à ordem estabelecida para corte, obedecendo às condições e diretrizes  
explicitadas  em  instruções  de  operação  dos  Procedimentos  de  Rede, garantindo o 
restabelecimento dos montantes mínimos e não ultrapassando os limites máximos de carga 
estabelecidos para cada etapa da recomposição. 

 

4.10.1 No caso particular de cargas desligadas por ação do ERAC, a ordem de priorização deve 
ser direta em relação à ordem dos estágios de corte, para garantia da segurança do sistema
 em   caso   de   nova   queda   de   freqüência   resultante   do   processo   de 
restabelecimento das cargas. 

 

4.11  Quando tiverem sido adotadas ações simultâneas de corte direto de carga e redução de carga 
através de redução de tensão, a prioridade no restabelecimento deve ser dada às cargas 
efetivamente interrompidas, antes da normalização da tensão. 

 

4.12  Em situações de contingências que resultem em sobrecarga em equipamentos da rede de 
distribuição, deve-se explorar os limites de sobrecarga destes equipamentos antes da adoção 
de qualquer ação de controle de carga. 

 
 
 

5     DIRETRIZES PARA PRIORIZAÇÃO DE CARGAS 

 

5.1 As distribuidoras devem definir critérios para classificação e priorização das unidades 
consumidoras, para fins de controle de carga, respeitadas as cargas de serviços essenciais na 
forma da regulamentação, conforme definido no Módulo 8 – Qualidade da Energia Elétrica. 

 

5.2    As cargas interruptíveis por contrato devem ser as primeiras indicadas para corte. 

 

5.3 A priorização de alimentadores por subestação – PAS – deve atender aos desligamentos 
relacionados a  uma  única  subestação,  considerando-se a  priorização  das  unidades 
consumidoras. 



183 

 

5.4    Os critérios que devem orientar a elaboração das PAS são: 

 

a) alimentadores com unidades consumidoras da mesma classe, sempre que possível, devem 
receber tratamento análogo; 

 

b) a PAS de cada subestação deve conter prioridades de desligamentos específicos para cada 
período de carga leve, média e pesada; 

 

c) a PAS deve conter, também, uma estimativa da contribuição de carga de cada um dos 
alimentadores da subestação para cada período de carga. 

 
 
 

6     AVISO AOS ACESSANTES 

 

6.1 Nos casos de ações de controle de carga programáveis, as distribuidoras devem avisar a 
todos  os  seus  consumidores, utilizando-se de  meio  de  comunicação apropriado, as 
medidas  que   serão  adotadas,  com   relação  à   redução  ou   interrupção  de   seu 
fornecimento, suas razões e sua programação, observando os procedimentos definidos no 
Módulo 8 – Qualidade da Energia Elétrica. 

 

 

 

SEÇÃO 4.4 – TESTES DAS INSTALAÇÕES 
 
 
 

1     OBJETIVO 

 

1.1 Definir  os  procedimentos  e  responsabilidades  das  distribuidoras,  dos  agentes  de 
transmissão detentores de DIT e dos acessantes para a realização de testes das instalações 
nas atividades de comissionamento, aceitação das instalações e de avaliação da qualidade de 
atendimento no ponto de conexão. 

 
 
 

2     TESTES DE DESEMPENHO DAS CENTRAIS GERADORAS DISTRIBUÍDAS 

 

2.1    A distribuidora acessada tem direito de requerer e de acompanhar os seguintes testes: 

 

a) de  desempenho da  funcionalidade, coordenação e  ajustes  de  todas  as  funções  de 
proteção mínimas nas centrais geradoras, definidas no Módulo 3 – Acesso ao Sistema de 
Distribuição; 

 

b) de  avaliação  do  desempenho  dinâmico  de  sistemas  de  controle  de  tensão  e  de 
freqüência das centrais geradoras; 

 

c) aplicados no disjuntor de conexão que atestem a sua adequada operação durante a 
eliminação de faltas, incluindo a sua operação manual ou automática; 

 

d) para verificar o desempenho dos dispositivos instalados para a desconexão das centrais 
geradoras, caso não seja permitida a operação ilhada ou a injeção de potência no 
sistema pela geração distribuída; 

 

e)   levantamento da curva de capabilidade das centrais geradoras; 

 

f) levantamento dos limites mínimos e máximos de geração de potência ativa das centrais 

geradoras. 
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2.2 Os testes de instalações de centrais geradoras despachadas centralizadamente devem 
atender aos Procedimentos de Rede e aos Procedimentos de Distribuição. 

 
 
 

3 TESTES DE DESEMPENHO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO E DOS EQUIPAMENTOS 
CONECTADOS E DOS PONTOS DE CONEXÃO COM AS DIT 

 

3.1 A distribuidora acessada definirá a necessidade e periodicidade de testes de qualidade da 
energia elétrica nos pontos de conexão, conforme requisitos definidos no Módulo 8 – 
Qualidade da Energia Elétrica. 

 

3.2 A  distribuidora  acessada  pode  solicitar  ao  acessante  que  realize  testes  em  suas 
instalações, quando da necessidade de comprovar a origem de problemas de qualidade da 
energia elétrica, conforme requisitos definidos no Módulo 8 – Qualidade da Energia Elétrica. 

 

3.3 O acessante, quando identificar problemas envolvendo a qualidade da energia elétrica 
fornecimento no ponto de conexão, pode requerer da distribuidora acessada, e acompanhar, 
a realização de testes para verificação das condições de fornecimento. 

 

3.4 A distribuidora deve informar antecipadamente aos acessantes sobre testes a serem 
realizados em seu sistema, disponibilizando os resultados. 

 

3.5 A   distribuidora   acessada   deve   fornecer   orientação   quanto   aos   procedimentos 
operacionais a serem utilizados durante a realização dos testes das instalações. 

 

3.6 Os procedimentos de teste que envolvam relacionamentos entre agente de transmissão e 
acessante devem ser acompanhados pela distribuidora com a qual o consumidor tenha 
Contrato de Conexão às Instalações de Distribuição (CCD). 

 

 

 

SEÇÃO 4.5 – COORDENAÇÃO OPERACIONAL 
 
 
 

1     OBJETIVO 

 

1.1 Estabelecer os  procedimentos mínimos para  o  relacionamento operacional entre  os 
centros de operação da distribuidora, os agentes de transmissão detentores de DIT, o centro 
de despacho de geração distribuída e demais órgãos de operação de instalações de  
acessantes, objetivando a  operação coordenada e  segura  das  instalações e  do sistema 
de distribuição. 

 

1.2 Os acessantes referidos nesta seção são as distribuidoras, as centrais geradoras e os 
consumidores com instalações conectadas ao Sistema de Distribuição de Alta Tensão. 

 
 
 

2     ATRIBUIÇÕES 

 

2.1    Centro de Operação - CO. 

 

a) coordenar, supervisionar, comandar e executar as ações operativas nas instalações de 
distribuição que não pertençam à rede de operação do SIN; 

 

b) obter  com  os  acessantes as  informações necessárias à  coordenação, supervisão e 
controle da operação de instalações; 
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c) elaborar,  atualizar  e  disponibilizar  aos  acessantes  as  instruções  de  operação  com 
procedimentos para instalações que interferem no sistema de distribuição; 

 

d) informar aos acessantes sobre condições operativas no sistema de distribuição que 
possam interferir na operação de suas instalações. 

 

2.2    Acessantes e Centro de Despacho de Geração Distribuída. 

 

a) supervisionar, comandar e executar as ações determinadas pelos CO para a operação em 
suas instalações de conexão; 

 

b) informar ao CO, com o qual se relaciona, a programação de geração para o período que for 
definido e as alterações nos limites e restrições operacionais de suas instalações; 

 

c) comunicar de imediato ao CO com o qual se relaciona, os desligamentos de emergência 
efetuados ou ocorridos em suas instalações; 

 

d) organizar e  manter  atualizados normas,  instruções e  diagramas para  operação das 

instalações; 

 

e) implantar os procedimentos definidos nas instruções de operação nas instalações sob sua 
responsabilidade; 

 

c) disponibilizar ao CO, quando solicitado, instruções de operação específicas; 
 

d) manter, durante 24 horas por dia, pessoal habilitado para o relacionamento operacional. 
 

e)  

 

2.2.1 O Centro de Despacho de Geração Distribuída realiza a gestão técnica e administrativa das 
centrais do agrupamento, sendo suas funções: 

 

a)   limitação da potência a ser injetada no sistema de distribuição; 

 

b)   controle de tensão e potência reativa; 

 

c)   desconexão das centrais geradoras, quando necessário; 

 

d)   coordenação dos procedimentos de entrada e saída de serviço; 

 

e)   capacidade de definir previsões de produção de energia. 

 

2.3  Centro de Operação de Agente de Transmissão – 

COT. a)

 coordenar, supervisionar e controlar as DIT; 

b)   definir condições de emergência nas DIT; 

 

c)   implantar os procedimentos definidos em acordos operativos relacionados às DIT; 

 

d) informar ao CO sobre condições operativas das DIT que possam interferir na operação do 
sistema de distribuição ou de acessantes diretamente atendidos pela DIT. 

 
3     OPERAÇÃO ILHADA 
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3.1 A  operação  de  central  geradora  alimentando uma  parcela  eletricamente isolada  do 
sistema de distribuição, e as condições em que esta é permitida pela distribuidora, devem 
constar de Acordo Operativo estabelecido com a central geradora, e/ou transmissora 
envolvida, quando for o caso. 

 

3.2 A central geradora, responsável pelo controle de freqüência da parcela eletricamente 
isolada do sistema de distribuição, deve ser dotada de controle automático de geração 
(CAG), ou qualquer outra tecnologia que seja capaz de desempenhar a mesma função, caso 
a operação ilhada seja utilizada de forma permanente. 

 

3.3 A distribuidora deve realizar estudos e instruções operativas e de segurança específicos para 
a operação ilhada. 

 

3.4 A central geradora deverá fornecer as informações necessárias para a elaboração dos 
estudos  de  regime  permanente  e  dinâmico  e,  quando  solicitado  pela  distribuidora, 
adequar os parâmetros dos sistemas de controle de forma a garantir o desempenho 
adequado do sistema. 

 
 

4     COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS 

 

4.1 As informações relativas às ocorrências intercambiadas entre os agentes e a distribuidora 
encontram-se no Módulo 6 – Informações Requeridas e Obrigações. 

 
 
 

5     ANÁLISE DE PERTURBAÇÕES 

 

5.1 O objetivo da análise de perturbações é fornecer subsídios para a determinação das 
responsabilidades quanto à  origem, às causas e  às conseqüências, e  identificar as 
responsabilidades  dos   agentes   envolvidos  nas   perturbações  em   instalações  do 
acessante ou da distribuidora. 

 

5.2 O processo de análise de perturbação deve ser executado quando houver solicitação 
formal dos agentes envolvidos, e deve estar concluído no prazo de até 30 (trinta) dias da data 
da solicitação formal. 

 

5.3    Como produto da análise de perturbação deve ser gerado um relatório de perturbação. 

 

5.4    Processo de Análise. 

 

5.4.1 Devem  ser  identificadas as  anormalidades que  tiveram  influência  na  perturbação  e 
dificultaram tanto a operação quanto a recomposição do sistema afetado, desde o início da 
perturbação até a sua normalização, verificando: 

 

a)   o cumprimento e adequação dos procedimentos operativos; 

 

b)   as providências para restabelecimento do sistema; 

 

c)   avaliação do desempenho dos sistemas de comunicação; 

 

d)   desempenho das proteções e esquemas de controle de emergências. 

 

5.4.2 Deve ser analisado o comportamento do sistema elétrico, verificando: 

 

a)   o desempenho diante de perturbação; 

 

b)   as previsões contidas nos estudos elétricos. 
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5.5    Relatório de Análise de Perturbação 

 

5.5.1 O relatório deve conter, no mínimo: 

 

a)   a descrição detalhada da perturbação; 

 

a) a  análise  da  operação em  tempo  real,  que  detalha  as  ações  realizadas durante  a 
contingência, e do desempenho do sistema; 
 

c)   as conclusões; 

 

d)   as providências tomadas e em andamento; 

 

e)   as recomendações. 

 

5.5.2 Os CO devem manter os relatórios e os registros relativos às perturbações pelo período de 5 
(cinco) anos. 

 
 
 
 

SEÇÃO 4.6 – RECURSOS DE COMUNICAÇÃO DE VOZ E DE DADOS 
 
 
 

1     OBJETIVO 

 

1.1 Estabelecer os recursos mínimos de comunicação de voz e de dados entre o CO da 
distribuidora, o COT do agente de transmissão detentor de DIT, o centro de despacho de 
geração distribuída e os acessantes. 

 

1.2 Os acessantes referidos nesta seção são as distribuidoras, as centrais geradoras e os 
consumidores com instalações conectadas ao Sistema de Distribuição de Alta Tensão. 

 
 
 

2     RECURSOS DE COMUNICAÇÃO DE VOZ 

 

2.1    Entre os acessantes e o CO. 

 

2.1.1 É exigida a disponibilidade de linha telefônica fixa e móvel do sistema público nacional de 
telecomunicações. 

 

2.1.2 A implementação dos recursos de comunicação de voz e os ônus decorrentes são de 
responsabilidade dos acessantes. 

 

2.2    Entre o CO, o COT e o Centro de Despacho de Geração Distribuída. 

 

2.2.1 A implementação de serviços de comunicação de voz, assim como a qualidade e a 
disponibilidade desses serviços, devem ser estabelecidas entre as partes e definidas em 
Acordo Operativo. 

 
 
 

3     RECURSOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 

 

3.1    Entre os acessantes e o CO. 

 

3.1.1 A implementação de serviços de comunicação de dados, bem como a qualidade e a 

disponibilidade desses serviços, são de responsabilidade dos acessantes. 
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3.1.2 Cabe aos acessantes disponibilizar os dados solicitados pela distribuidora, definidos no 
Acordo Operativo. 

 

3.2    Entre o CO, o COT e o Centro de Despacho de Geração Distribuída. 

 

3.2.1 O  CO e  o  COT devem compartilhar dados de supervisão e  controle que permitam 
monitorar em tempo real os estados e grandezas elétricas do sistema nos pontos de conexão 
das instalações de distribuição e das DIT. 

 
 

3.2.2 A implementação de serviços de comunicação de dados, bem como a qualidade e a 
disponibilidade desses serviços, devem ser estabelecidas entre as partes e definidas em 
Acordo Operativo. 
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ANEXO D - FORMULÁRIO DE MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 
 
 
FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE ACESSO DE 
MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA  
 
 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 

 
Número da Unidade Consumidora (UC): CNPJ/CPF 

Titular: Telefone fixo:  (         ) 

 Telefone celular:  (         ) 

Endereço: Município: 

 UF: 

 CEP: 

E-mail: 

 
Responsável Técnico pelo sistema de geração: CNPJ/CPF 

 ART: 

E-mail: Telefone:  (         ) 

 
Tensão de Conexão da Unidade Consumidora (kV): 

 
 
2. MOTIVO DA SOLICITAÇÃO 
 
 

      Conexão Nova                                                                   Ampliação de Central Geradora 
 

                    Desconexão de Central Geradora 
 

 
 

 
 
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA CENTRAL GERADORA 
 
3.1 Dados gerais da Central Geradora 

Tensão Nominal da Central Geradora (V): Número de fases da central geradora: 

Tipo de Geração Instalada: 
Solar (especificar: fotovoltaica ou térmica): ___________________________. 
Eólica 
Hidráulica 

 

Biomassa (especificar tipo de combustível): ______________________________. 
Cogeração qualificada (especificar): ____________________________________. 
Híbrida (especificar): ________________________________________________. 

 
 

 
 

 
3.2 Informações das Unidades Geradoras (UG): 
(Preencher apenas as tabelas aplicáveis) 
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Solar Fotovoltaica  

UG/Arranjo1 
N.º de 
Módulos por 
Arranjo 

Fabricante(s) dos 
Módulos 

Área do 
Arranjo 
(m²) 

Potência Total 
dos Módulos do 
Arranjo (kWp) 

Fabricante / Modelo do Inversor 
Potência do 
Inversor 
(kWp) 

01       

02       

... ... ... ... ... ... ... 

 
 
 
Eólica 

UG Fabricante / Modelo 
Eixo do rotor 
(horizontal/ 
vertical) 

Altura Máxima 
da Pá2 (m) 

Fabricante / Modelo do Inversor 
Potência do 
Inversor (kWp) 

Potência do 
Aerogerador 
(kW) 

01    
  

 

02    
  

 

... ... ... ... ... ... ... 

 
 
Hidráulica 
Rio: Bacia: Sub-Bacia:  

UG Tipo de Turbina 
Potência da Turbina 
(kVA) 

Potência do Gerador 
(kVA) 

Fator de Potência 
(cos φ) 

Potência do Gerador 
(kW) 

01      

02      

... ... ... ... ... ... 

 
 
Biomassa/Solar Térmica/Cogeração qualificada3 

UG Fabricante / Modelo 
Potência do Gerador 
(kVA) 

Fator de 
Potência 
(cos φ) 

Potência do Gerador 
(kW) 

Fonte 

01     
 

02     
 

... ... ... ... ... ... 

 
 
Declaro que as informações prestadas neste documento correspondem ao empreendimento em referência e estão de acordo 
com a legislação aplicável, em especial com o disposto na Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012. Estou ciente de que 
declarações falsas ou inexatas caracterizam crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal). 
 
________________, ____ de ______________________ de  
ASSINATURA DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA 

                                                 

 

 

 
1 Uma unidade geradora fotovoltaica é definida por arranjo de módulos fotovoltaicos associados/conectados a um inversor de frequência, de modo que, o 

número de unidades geradoras da central é igual ao número de inversores que nela operarão. 
2 Altura máxima da pá em metros ou altura máxima atingida pela estrutura. 
3 Em caso de Cogeração Qualificada, apresentar descrição simplificada do sistema de cogeração. 


