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TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
RN 482   

Art.4º Fica dispensada a assinatura de contratos de 
uso e conexão na qualidade de central geradora para 
os participantes do sistema de compensação de 
energia elétrica da distribuidora, nos termos do 
Capítulo III, sendo suficiente a celebração de Acordo 
Operativo para os minigeradores ou do 
Relacionamento Operacional para os microgeradores. 

Fica dispensada a assinatura de qualquer tipo de 
contrato de uso e conexão na qualidade de central 
geradora para os participantes do sistema de 
compensação de energia elétrica da distribuidora, nos 
termos do Capítulo III. 

O Relacionamento Operacional se tornou apenas mais 
um aspecto burocrático e por isso pode ser eliminado 
em projetos de baixa complexidade como na micro e 
minigeração. O Relacionamento Operacional vem se 
mostrando um documento sem utilidade, com 
informações vagas ou repetidas em outros documentos 
e que não são observadas durante a operação do 
microgerador. Por duas vezes contatei as distribuidoras 
pelo telefone informado no Relacionamento 
Operacional e me informaram que para resolver o 
problema eu deveria ir a uma das lojas ou buscar 
outros meios. 

Art. 7º No faturamento de unidade consumidora 
integrante do sistema de compensação de energia 
elétrica deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 
I - deverá ser cobrado, no mínimo, o valor referente ao 
custo de disponibilidade para o consumidor do grupo B, 
ou da demanda contratada para o consumidor do grupo 
A, conforme o caso. 
II - o consumo de energia elétrica ativa a ser faturado é 
a energia consumida no mês, deduzidas a energia 
injetada no mês e eventual excedente de energia 
acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por 
posto tarifário, quando for o caso. 
II a – caso a energia injetada seja superior à 
consumida, o excedente de energia será igual à 
diferença entre o montante de energia injetada e o 
montante de energia consumida. 
II b – quando o excedente de energia acumulado em 
ciclos de faturamentos anteriores for utilizado para 
compensar o consumo no mês corrente, não se deve 
debitar do saldo atual o montante de energia 
equivalente ao custo de disponibilidade, para 
consumidores do grupo B. 
 

Art. 7º No faturamento de unidade consumidora 
integrante do sistema de compensação de energia 
elétrica deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 
I - deverá ser cobrado, no mínimo, o valor referente ao 
custo de disponibilidade para o consumidor do grupo B, 
ou da demanda contratada para o consumidor do grupo 
A, conforme o caso. 
II - o consumo de energia elétrica ativa a ser faturado é 
a energia consumida no mês, deduzidas a energia 
injetada no mês e eventual excedente de energia 
acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por 
posto tarifário, quando for o caso. 
II a – caso o somatório da energia injetada e do 
valor em kWh equivalente ao custo de 
disponibilidade seja superior à energia consumida, 
o excedente de energia será calculado pela 
seguinte equação:  
[montante de energia injetada] + [valor em kWh 
equivalente ao custo de disponibilidade] – 
[montante de energia consumida]. 
II b – quando o excedente de energia acumulado em 
ciclos de faturamentos anteriores for utilizado para 
compensar o consumo no mês corrente, não se deve 
debitar do saldo atual o montante de energia 
equivalente ao custo de disponibilidade, para 
consumidores do grupo B. 

Pela fórmula atual, o consumidor paga a taxa de 
disponibilidade e ainda tem o valor em kWh equivalente 
à taxa de disponibilidade descontado de seu montante 
injetado. Ou seja, o cliente paga duas vezes a taxa de 
disponibilidade, em moeda para a concessionária e em 
desconto de seu excedente. 
A fórmula de cálculo da energia excedente proposta 
nesta contribuição corrige uma injustiça com o 
consumidor proprietário de microgração distribuída. 
Com a nova fórmula, a distribuidora mantém a 
cobrança da taxa de disponibilidade e o consumidor 
aumenta o excedente de energia acumulado para os 
próximos meses. 
Exemplo: Montante injetado: 75 kWh 
Montante consumido: 100 kWh 
Valor em kWh equivalente à taxa de disponibilidade 
(bifásico): 50 kWh 
Fórmula atual: 75 < 100; excedente 0 kWh; pagamento: 
50kWh (taxa de disponibilidade). 
Fórmula proposta: 75+50 > 100; excedente 75+50-
100= 25 kWh; pagamento: 50 kWh (taxa de 
disponibilidade). 
O microgerador passaria a ser dimensionado pelo 
consumo médio da residência (atualmente é 
dimensionado pelo consumo mínimo mensal) e a 
proposta reduz o payback dos projetos. 
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TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
RN 482   

Art. 8º O sistema de medição deve observar as 
especificações técnicas do PRODIST e ser instalado 
pela distribuidora, sem custos para o acessante. 

Art. 8º O sistema de medição deve observar as 
especificações técnicas do PRODIST e ser instalado 
pela distribuidora, sem custos para o acessante. 
§1º A distribuidora não poderá se recusar a substituir o 
sistema de medição alegando que os medidores 
existentes no mercado, embora homologados pelo 
Inmetro, não atendem critérios específicos da 
distribuidora. 
§2º Durante processo de conexão de microgeração e 
minigeração distribuída, a distribuidora não poderá 
exigir a reconstrução do padrão de entrada do 
acessante visando atender novas revisões de sua 
norma de fornecimento de energia. 

Primeiro é necessário esclarecer que o padrão de 
entrada possui diversos componentes, como ramal de 
entrada, medidor, caixas, disjuntor, aterramento etc. A 
distribuidora fornece e instala todos os materiais da 
rede ao ponto de entrega, além do medidor. Os demais 
materiais e a construção do padrão de entrada são de 
responsabilidade do consumidor. O texto proposto na 
minuta da ANEEL informa que a distribuidora é 
responsável pela instalação do sistema de medição, 
contudo não está claro quais são os itens do sistema 
de medição, desta forma o entendimento que se tem é 
de que a distribuidora deve apenas substituir o medidor 
para um modelo com função de registrar a energia 
injetada. 
Contudo, a maior parte dos consumidores possui o 
padrão de entrada desatualizado em relação às normas 
vigentes de fornecimento de energia elétrica das 
concessionárias. No estado do Rio de Janeiro, por 
exemplo, a Ampla e a Light revisaram suas normas em 
12/2011 e 03/2013 respectivamente, sendo que o 
pedido de fornecimento de energia da maioria de seus 
clientes são anteriores a estas datas. Dos 7 projetos de 
geração distribuída que realizei, todos tiveram seu 
padrão de entrada reconstruído por exigência da 
concessionária, com valores que variaram de 
R$1.000,00 (bifásico 40A da Ampla) a R$4.500,00 
(trifásico 200A da Light). Apenas após cumprimento 
desta exigência que a distribuidora faria a substituição 
do medidor (ou adequação da medição). Vale ressaltar 
que a capacidade do padrão de entrada é definida pela 
carga instalada e não pelo microgerador, ou seja, se o 
cliente decidir instalar um microgerdor em uma 
residência com carga instalada de 60kVA (200A), ele 
deve desembolsar R$4.500,00 independente se o 
microgerador é de 1 kWp ou 60 kWp. Além disso, a 
distribuidora não permite instalar dois medidores, um 
medidor de 200A para a carga (sem ter que reconstruir 
o padrão de medição) e um medidor menor para o 
microgerador a ser instalado em um padrão de entrada 
novo. 
Continua...  
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TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
RN 482   

Art. 8º O sistema de medição deve observar as 
especificações técnicas do PRODIST e ser instalado 
pela distribuidora, sem custos para o acessante. 

Art. 8º O sistema de medição deve observar as 
especificações técnicas do PRODIST e ser instalado 
pela distribuidora, sem custos para o acessante. 
§1º A distribuidora não poderá se recusar a substituir o 
sistema de medição alegando que os medidores 
existentes no mercado, embora homologados pelo 
Inmetro, não atendem critérios específicos da 
distribuidora. 
§2º Durante processo de conexão de microgeração e 
minigeração distribuída, a distribuidora não poderá 
exigir a reconstrução do padrão de entrada do 
acessante visando atender novas revisões de sua 
norma de fornecimento de energia. 

Continuação 
 
Em relação ao §1º, cada distribuidora possui critérios 
próprios para homologação de medidores, por isso 
existem medidores que, embora realizem todas as 
funções necessárias ao microgerador e possuindo 
homogação do Inmetro, não são utilizados pelas 
distribuidoras. A Light por exemplo, reconhece que 
existem medidores no mercado (homologados pelo 
Inmetro) para sistemas de microgeração de 100 a 
200A, entretanto não os utiliza porque não cumprem 
funções específicas exigidas pela Light e, por isso, 
exige que o cliente reconstrua o padrão de entrada 
para medição indireta, com custo orçado de R$ 
9.000,00 (sem contabilizar o medidor). Estas 
informações podem ser comprovadas por meio do 
processo de reclamação na ouvidoria da ANEEL 
010.040.77115-34, onde o cliente reconstruiu seu 
padrão de entrada para medição direta ao custo de 
R$4.500,00 e após 16 meses da solicitação de acesso, 
aguarda substituição do medidor. 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
PRODIST MÓDULO 3 SEÇÃO 3.7   

2.5.1 O parecer de acesso é o documento formal 
obrigatório apresentado pela acessada, sem ônus para 
o acessante, em que 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) as características do ponto de entrega, 
acompanhadas das estimativas dos respectivos custos, 
conclusões e justificativas; 
b) as características do sistema de distribuição 
acessado, incluindo requisitos técnicos, tensão nominal 
de conexão, e padrões de desempenho; 
c) orçamento da obra, contendo a memória de cálculo 
dos custos orçados, do encargo de responsabilidade da 
distribuidora e da participação financeira do 
consumidor; 
d) a relação das obras de responsabilidade da 
acessada, com correspondente cronograma de 
implantação; 
e) as informações gerais relacionadas ao local da 
ligação, como tipo de terreno, faixa de passagem, 
características mecânicas das instalações, sistemas de 
proteção, controle e telecomunicações disponíveis; 
f) o modelo de Acordo Operativo para minigeração ou 
de Relacionamento Operacional para microgeração; 
g) as responsabilidades do acessante; e 
h) eventuais informações sobre equipamentos ou 
cargas susceptíveis de provocar distúrbios ou danos no 
sistema de distribuição acessado ou nas instalações de 
outros acessantes. 
 

2.5.1 O parecer de acesso é o documento formal 
obrigatório, sem ônus para o acessante, em que a 
acessada informa o resultado da análise dos 
documentos disponibilizados na solicitação de acesso e 
apresenta orientações para a etapa de vistoria e 
aprovação do ponto de conexão. 

É preciso levar em consideração as seguintes 
condições de acesso: 
PRODIST Seção 3.7 - 3.1.1 O ponto de conexão do 
acessante com microgeração ou minigeração 
distribuída é o ponto de entrega da unidade 
consumidora, conforme definido em regulamento 
específico. 
RN 482 - Art.4º §1º A potência instalada dos 
participantes do sistema de compensação de energia 
elétrica fica limitada à carga instalada, no caso de 
unidade consumidora do grupo B, ou à máxima 
demanda contratada, para unidade consumidora do 
grupo A. 
 
Devido às regras acima, as características do ponto de 
entrega, da rede da distribuidora e do padrão de 
entrada do microgerador são as mesmas da unidade 
consumidora, que já está dimensionada para escoar a 
energia do microgerador sem necessidade de obras de 
reforço ou melhoria, pois a potência do microgerador é 
limitada a carga instalada da UC. Desta forma, pode-se 
eliminar todo texto que diz respeito a estudos e obras 
de ampliação ou melhoria da rede. 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
PRODIST MÓDULO 3 SEÇÃO 3.7   

2.5.3 O prazo para elaboração do parecer de acesso 
deve observar o seguinte:  
a) não existindo pendências impeditivas por parte do 
acessante, a distribuidora acessada deve emitir o 
parecer de acesso e encaminhá-lo formalmente ao 
acessante nos seguintes prazos, contados a partir da 
data de recebimento da solicitação de acesso:  
i) até 15 (quinze) dias após o recebimento da 
solicitação de acesso, para central geradora 
classificada como microgeração distribuída; 
ii) até 30 (trinta) dias após o recebimento da solicitação 
de acesso, para central geradora classificada como 
minigeração distribuída, quando não houver 
necessidade de execução de obras no sistema de 
distribuição acessado; e 
iii) até 60 (sessenta) dias após o recebimento da 
solicitação de acesso, para central geradoda 
classificada como minigeração distribuída, quando 
houver necessidade de execução de obras de reforço 
ou de ampliação no sistema de distribuição. 
 

2.5.3 O prazo para elaboração do parecer de acesso 
deve observar o seguinte:  
a) não existindo pendências impeditivas por parte do 
acessante, a distribuidora acessada deve emitir o 
parecer de acesso e encaminhá-lo formalmente ao 
acessante no prazo de até 15 (quinze) dias após o 
recebimento da solicitação de acesso, contados a partir 
da data de recebimento da solicitação de acesso. 

Não há necessidade de executar obras de reforço ou 
de ampliação devido às regras de conexão de micro e 
minigeradores. 
VER JUSTIFICATIVA DO ITEM 2.5.1. 

4.1 Aplicam-se os procedimentos descritos na seção 
3.3 deste Módulo, para os casos que exijam a 
contrução de linhas, redes ou subestações. 
4.2 A quantidade de fases e o nível de tensão de 
conexão da central geradora serão definidos pela 
distribuidora em função das características técnicas da 
rede e em conformidade com a regulamentação 
vigente. 
 
 

ELIMINAR TEXTO. 

Não há necessidade de executar obras de reforço ou 
de ampliação devido às regras de conexão de micro e 
minigeradores. 
A quantidade de fases, nível de tensão e frequência da 
rede do ponto de conexão do microgerador são os 
mesmos do ponto de conexão da UC. 
VER JUSTIFICATIVA DO ITEM 2.5.1. 

4.6.1 A conexão deve ser realizada em corrente 
alternada em 60 (sessenta) Hz. ELIMINAR TEXTO. 

 
Esta mesma informação está no item 5.2.1 da Seção 
3.2 do PRODIST que está sendo referenciada no item 
3.2.1 da seção 3.7. 
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TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
PRODIST MÓDULO 3 SEÇÃO 3.7   

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 3 
(três) dias úteis na área urbana e 5 (cinco) dias úteis na 
área rural, a contar da data de solicitação formal, com 
vistas à conexão ou ampliação das instalações do 
acessante. 
5.3 Caso sejam detectadas pendências nas instalações 
da unidade consumidora com micro ou minigeração 
distribuída que impeçam sua conexão à rede, a 
distribuidora deve encaminhar ao interessado, por 
escrito, relatório formal, em até 3 (três) dias úteis, 
contendo os respectivos motivos e uma lista exaustiva 
com todas as providências corretivas necessárias. 

5.1 A acessada deve realizar vistoria das instalações 
de conexão da microgeração ou minigeração 
distribuída, no prazo de até 3 (três) dias úteis na área 
urbana e 5 (cinco) dias úteis na área rural, a contar da 
data de solicitação formal, com vistas à conexão ou 
ampliação das instalações do acessante. 
5.2 Caso sejam detectadas pendências nas instalações 
da unidade consumidora com micro ou minigeração 
distribuída que impeçam sua conexão à rede, a 
distribuidora deve encaminhar ao interessado, por 
escrito, relatório formal, em até 3 (três) dias úteis, 
contendo os respectivos motivos e uma lista exaustiva 
com todas as providências corretivas necessárias. 
5.3 O relatório de pendências da distribuidora deve ter 
abrangência limitada aos aspectos que podem causar 
riscos à rede da distribuidora ou à segurança de sua 
equipe listados abaixo: 
a) Itens de sinalização, conforme descrito no item 6.1.1 
desta seção. 
b) Requisitos de proteção apresentados na Tabela 1. 
c) Modelo e quantidade de inversores.  

Durante execução de um projeto de microgeração, 
recebi uma lista de pendências da concessionária com 
itens que não interferem em sua rede. A distribuidora 
solicitou, por exemplo, para substituir a bitola de um 
condutor, diminuir a corrente nominal do disjuntor de 
conexão do microgerador no quadro de distribuição da 
casa e instalação de mais um módulo fotovoltaico para 
potência final ficar de acordo com a solicitação de 
acesso. Contudo, estes itens não interferem na rede e 
foram adequados por necessidade da obra. Recebi 
outros comentários durante a vistoria que não geraram 
itens no relatório de pendência, como alteração do local 
de instalação do inversor, dificuldade de acesso ao 
disjuntor e outros. Estas informações podem ser 
comprovadas por meio do processo de reclamação na 
ouvidoria da ANEEL 010.040.77115-34. A resposta da 
concessionária diz que não fica claro na RN 482 e 
PRODIST o limite técnico das vistorias. Por isso, o 
texto proposto nesta contribuição limita os itens 
verificados na vistoria e evita abusos por parte da 
distribuidora. 

5.5 Nos casos em que for necessária a execução de 
obras para o atendimento da unidade consumidora com 
minigeração distribuída, o prazo de vistoria começa a 
ser contado a partir do primeiro dia útil subsequente ao 
da conclusão da obra, conforme cronograma informado 
pela distribuidora, ou do recebimento, pela 
distribuidora, da obra executada pelo interessado. 
 

ELIMINAR TEXTO. 
Não há necessidade de executar obras de reforço ou 
de ampliação devido às regras de conexão de micro e 
minigeradores. 
VER JUSTIFICATIVA DO ITEM 2.5.1. 
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5.6 A acessada deve emitir a aprovação do ponto de 
conexão, efetuando a adequação do equipamento de 
medição, caso necessária, e liberando-o para efetiva 
conexão da micro ou minigeração distribuída, de 
acordo com os prazos máximos a seguir: 
a) 2 (dois) dias úteis para unidade consumidora do 
grupo B, localizada em área urbana; 
b) 5 (cinco) dias úteis para unidade consumidora do 
grupo B, localizada em área rural; e 
c) 7 (sete) dias úteis para unidade consumidora do 
grupo A. 
5.7 Os prazos fixados no item 5.6 devem ser contados 
a partir da data de realização da vistoria na qual se 
constate a adequação das instalações de conexão da 
central geradora. 

5.6 A acessada deve emitir a aprovação do ponto de 
conexão, efetuando a adequação do equipamento de 
medição, caso necessária, e liberando-o para efetiva 
conexão da micro ou minigeração distribuída, durante a 
visita de vistoria em que não houver mais pendências. 
 

Não há necessidade de várias visitas para verificação e 
adequação da medição, pois são atividades de baixa 
complexidade e execução rápida. 

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 micro ou minigeração distribuída e participante 
do sistema de compensação de energia elétrica da 
distribuidora local, nos termos da regulamentação 
específica. 
 

ELIMINAR TEXTO. VER JUSTIFICATIVA DO ART 4º DA RN 482. 

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 absorvida da rede de distribuição e outro 
para a energia elétrica ativa injetada na rede de 
distribuição. 
 

7.1.1 Para instalações em baixa tensão, a distribuidora 
deve permitir como alternativa, que a medição 
bidirecional seja realizada por meio de dois medidores 
unidirecionais: um para aferir a energia elétrica ativa 
absorvida da rede de distribuição e outro para a 
energia elétrica ativa injetada na rede de distribuição. 
  

Em um projeto que trabalhei, fiz a proposta de realizar 
esta alternativa de conexão à distribuidora, que negou 
a conexão alegando que sua norma de fornecimento de 
energia não permite. Desta forma, o texto do PRODIST 
deve obrigar as distribuidoras a aceitarem esta 
alternativa. 
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7.1.2 A distribuidora é responsável por adquirir e 
instalar o sistema de medição, sem custos ao 
acessante, assim como pela sua operação e 
manutenção, incluindo os custos de eventual 
substituição. 

7.1.2 A distribuidora é responsável por adquirir e 
instalar o sistema de medição, sem custos ao 
acessante, assim como pela sua operação e 
manutenção, incluindo os custos de eventual 
substituição. 
7.1.2.1 A distribuidora não poderá se recusar a 
substituir o sistema de medição alegando que os 
medidores existentes no mercado, embora 
homologados pelo Inmetro, não atendem critérios 
específicos da distribuidora. 
7.1.2.2 Durante processo de conexão de microgeração 
e minigeração distribuída, a distribuidora não poderá 
exigir a reconstrução do padrão de entrada do 
acessante visando atender novas revisões de sua 
norma de fornecimento de energia. 
 

VER JUSTIFICATIVA DO ART 8º DA RN 482. 

Tabela 3 – Etapas do Processo de Solicitação de 
Acesso Ver tabela abaixo. VER JUSTIFICATIVA DO ITEM 2.5.1. 

Anexo I – Relacionamento Operacional 
Anexo II – Formulário de Solicitação para Microgeração 
distribuída com potência igual ou inferior a 5 kW 
Anexo III – Formulário de Solicitação para 
Microgeração distribuída com potência superior a 5 kW 
Anexo IV – Formulário de Solicitação para Minigeração 
distribuída 
 

Anexo I – Formulário de Solicitação de Acesso para 
Microgeração Distribuída 
Anexo II – Formulário de Solicitação de Acesso para 
Minigeração distribuída 
 
Ver formulário abaixo. 

Não foi entendida a necessidade de dois formulários 
para microgeração. 
Além disso, alguns campos foram alterados para evitar 
mal entendimento do solicitante. Foi pedido a corrente 
nominal da proteção do padrão de entrada. 
Foi ainda eliminada a necessidade de memorial 
descritivo. Como nenhuma norma diz respeito sobre 
quais informações o memorial descritivo deve 
apresentar, este documento passou a conter 
informações desnecessárias à distribuidora, como por 
exemplo, história da geração fotovoltaica, dados 
meteorológicos da região da usina, componentes do 
sistema, etc. A carga foi eliminada do item 4 –
Documentação a ser anexada e passou a ser 
representada no item 2 – Dados da UC – Proteção de 
Entrada (A). 
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Tabela 3 
ETAPA AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO 
1 Solicitação de Acesso (a) Formalização da solicitação de acesso, com o 

encaminhamento de documentação, dados e informações 
pertinentes, bem como dos estudos realizados. 

Acessante - 

 (b) Recebimento da solicitação de acesso. Distribuidora - 
 (c) Solução de pendências relativas às informações 

solicitadas na Seção 3.7. 
Acessante - 

2 Parecer de Acesso (a) Emissão de parecer com a definição das condições de 
acesso. 

Distribuidora Até 15 (quinze) dias após a 
ação 1(b) ou 1(c). 

3 Vistoria e aprovação do 
ponto de conexão 

(a) Solicitação de vistoria Acessante Até 90 (noventa) dias após a 
ação 2(a). 

 (b) Realização da vistoria Distribuidora Até 3 (três) ou 5 (cinco) dias 
úteis após a ação 3(a) 

 (c) Aprovação do ponto de conexão, liberando-o para sua 
efetiva conexão, e adequação da medição 

Distribuidora No mesmo dia da visita de 
vistoria, ação 3 (b), que não 
houver pendências. 

 (d) Entrega para acessante do Relatório de Vistoria se 
houver pendências. 

Distribuidora Até 3 (três) dias úteis após a 
ação 3(b) 

 (e) Adequação das condicionantes do Relatório de Vistoria. Acessante Definido pelo acessante. 
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Código da UC: Classe:
Titular da UC:
Rua/Av.: N°: CEP:
Bairro: Cidade:
E-mail:
Telefone: (      ) Celular: (      )
CNPJ/CPF:

Potência instalada da usina (kW): Tensão de atendimento (V):
Tipo de conexão:  monofásica bifásica trifásica
Proteção de entrada (A):

Hidráulica Solar Eólica Biomassa Cogeração Qualificada
Outros:

1. ART do Responsável Técnico pelo projeto e construção da obra
2. Diagrama unifi lar
3. Certificado de conformidade do(s) inversor(es)
4. Dados necessários  ao registro da central geradora conforme disponível no s ite da ANEEL: 
www.aneel .gov.br/scg
5. Reconhecimento pela ANEEL da cogeração quali ficada (se for o caso) 
6. Unidades participantes do s istema de compensação (se houver) indicando ordem de prioridade

Responsável/Área:
Endereço:
Telefone: (      )
E-mail:

Nome/Procurador Legal:
Telefone: (      )
E-mail:

______________________ ______/_____/______

ANEXO I - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA MICROGERAÇÃO
DISTRIBUÍDA COM POTÊNCIA ATÉ 75 kW

1 - Identificação da Unidade Consumidora - UC

2 - Dados da Unidade Consumidora

3 - Tipo da Fonte de Geração

__________________________
Assinatura do ResponsávelDataLocal

4 - Documentação a Ser Anexada

5 - Contato na Distribuidora (preenchido pela Distribuidora)

6 - Solicitante

 


