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CONTRIBUIÇÕES REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 026/2015 

 
NOME DA INSTITUIÇÃO:  Laboratório de Sistemas Fotovoltaicos – Instituo de Energia e Ambiente 

 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 

 
ATO REGULATÓRIO: Nota Técnica n° 0017/2015-SRD/ANEEL 

 
EMENTA (Caso exista): 

 

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 
 

IMPORTANTE: Os comentários e sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os artigos, parágrafos e incisos a que 
se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer 
dispositivo. 
 
 

TEXTO/ANEEL TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

1) Nota Técnica n° 0017/2015–SRD/ANEEL 
III.7 Propostas para aperfeiçoar a seção 3.7 

do Módulo 3 do PRODIST 
b) Requisitos de projeto / Item 127 

 
Por fim, em conformidade com a análise 
descrita no item III.2 desta Nota Técnica, foi 
inserido um dispositivo no item 4 da Seção 3.7 
indicando que, para sistemas que se 
conectam à rede por meio de inversores, o 
acessante deve apresentar certificados 
atestando que os inversores foram ensaiados 

Para o caso de sistemas que se conectam à 
rede por meio de inversores, o acessante deve 
apresentar certificados atestando que os 
inversores foram ensaiados conforme normas 
técnicas brasileiras, e, na ausência destas, 
normas técnicas internacionais, ou o número 
de registro da concessão do Inmetro, para o 
modelo e a tensão nominal de conexão 
constantes na solicitação de acesso, de forma 
a atender aos requisitos de segurança e 
qualidade estabelecidos nesta seção. 

Para os inversores utilizados em sistemas 
fotovoltaicos conectados à rede existe RAC 
específica do Inmetro (Portaria n.º 357, de 01 
de agosto de 2014) para a avaliação de 
conformidade com as normas técnicas 
nacionais, além de alguns itens de segurança. 
Dessa forma, o acessante deve poder 
apresentar certificados ou o número de 
registro da concessão do Inmetro quando a 
conexão à rede for feita via inversor. Além 
disso, o acessante deve atestar, por meio de 
certificados ou número de registro da 
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conforme normas técnicas brasileiras ou 
normas internacionais, de forma a atender os 
requisitos de segurança e qualidade. 

concessão do Inmetro, que os inversores 
(todos, não apenas os utilizados em sistemas 
fotovoltaicos) foram ensaiados conforme 
normas técnicas brasileiras, e, somente na 
ausência destas, normas técnicas 
internacionais. 

2) Nota Técnica nº 0017/2015–SRD/ANEEL 
Anexo I – Minuta de Resolução Normativa 
Art. 1° (da Minuta de Resolução Normativa) 

 
Não há texto ANEEL. 

“IV – áreas contíguas: Conjunto de unidades 
consumidoras que pertencem a um mesmo 
condomínio vertical ou horizontal.” 

O conceito de áreas contíguas é fundamental 
para a aplicação da RN, porém não é definido 
na resolução. É necessário deixar claro este 
conceito, em especial por se tratar de um 
espaço com múltiplas unidades consumidoras 
de titulares diferentes. 

3) Nota Técnica nº 0017/2015–SRD/ANEEL 
Anexo I – Minuta de Resolução Normativa 
Art. 2° (da Minuta de Resolução Normativa) 

 
“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. 
 
§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. 
 

“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. 
 
§1º O MUSD – Montante de Uso do Sistema de 
Distribuição – considerado será o maior valor 
entre o MUSD da unidade consumidora com 
central geradora nos momentos em que não 
há geração própria (igual à demanda 
contratada, no caso de unidade consumidora 
do grupo A, ou à carga instalada, no caso de 
unidade consumidora do grupo B), e o MUSD 
da unidade consumidora com central 
geradora nos momentos em que há geração 
própria, calculado conforme o item 5.3.1 da 

O objetivo da REN 482 é estabelecer o sistema 
de compensação de energia, que se baseia no 
valor líquido entre consumo e geração. É 
errado generalizar que a micro ou a 
minigeração distribuída com potência 
instalada superior à demanda contratada 
(grupo A) ou à carga instalada (grupo B) irá 
aumentar o MUSD da unidade consumidora, 
pois geração e demanda não se somam, mas 
se subtraem. 
 
A definição do MUSD da unidade consumidora 
com central geradora participando do sistema 
de compensação de energia deve ser a maior 
potência “vista” pelo medidor de faturamento, 
ou seja, o maior valor entre o MUSD da 
unidade consumidora com central geradora 
nos momentos em que não há geração própria 
(há apenas demanda), e o MUSD da unidade 
consumidora com central geradora nos 
momentos em que há geração própria, 
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§2º Caso o consumidor deseje instalar central 
geradora com potência superior ao limite 
estabelecido no §1º, deve solicitar aumento da 
carga instalada, no caso de unidade 
consumidora do grupo B, ou aumento da 
demanda contratada, no caso de unidade 
consumidora do grupo A. 
 
§3º Não devem ser consideradas as cargas 
diretamente relacionadas ao sistema auxiliar 
da central geradora para comprovar a carga 
instalada da unidade consumidora do grupo 
B.” 

seção 3.6 do Módulo 3 do PRODIST. 
 
§2º Caso o consumidor deseje instalar central 
geradora que resulte em um MUSD, calculado 
conforme o §1º, superior a sua carga 
instalada, no caso de unidade consumidora 
do grupo B, ou a sua demanda contratada, no 
caso de unidade consumidora do grupo A, 
poderá solicitar o aumento de carga instalada 
ou de demanda contratada, conforme o caso. 
 
§3º Não devem ser consideradas as cargas 
diretamente relacionadas ao sistema auxiliar 
da central geradora para comprovar a carga 
instalada da unidade consumidora do grupo 
B.” 

calculado conforme o item 5.3.1 da seção 3.6 
do Módulo 3 do PRODIST: 
 
“5.3.1 Os MUSD associados a centrais 
geradoras devem ser determinados pelas 
máximas potências injetáveis no sistema, 
calculadas pelas potências nominais 
instaladas, subtraídas das mínimas cargas 
próprias, quando da geração com potência 
máxima.” 
 
Onde as “cargas próprias” são as cargas da 
unidade consumidora, as quais são 
prioritariamente compensadas pela geração 
local. O MUSD, neste caso, é um valor líquido 
que pode resultar em demanda (valor 
negativo) ou injeção na rede (valor positivo), 
devendo ser este último comparado com o 
MUSD dos momentos em que não há geração. 
 
Assim sendo, não é necessário obrigar o 
aumento da demanda contratada (grupo A) ou 
da carga instalada (grupo B), pois a potência 
“vista” pelo medidor de faturamento não irá 
necessariamente aumentar.  Nos casos 
específicos onde for observado que o MUSD 
da unidade consumidora com central 
geradora injetando na rede (segundo item 
5.3.1 da seção 3.6 do Módulo 3 do PRODIST) é 
maior que o valor contratado, então deverá 
ser feita a recontratação da demanda (grupo 
A) ou da carga instalada (grupo B).  
 
Além disso, a proposta da minuta fere o 
princípio da isonomia, pois os clientes que 
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não possuem central geradora participante do 
sistema de compensação de energia tem 
liberdade para escolher a demanda 
contratada, e, se houver ultrapassagem, pagar 
a multa equivalente, porém essa liberdade 
(com o mesmo risco de penalização) é retirada 
dos clientes com micro e minigeração 
distribuídas. 
 
Outro ponto importante, além do regulatório, é 
o econômico. Para que seja possível 
compensar todo ou a maior parte do consumo 
de energia elétrica de uma unidade 
consumidora com sistemas de geração que 
possuem intrinsicamente baixo fator de 
capacidade (por exemplo, sistemas 
fotovoltaicos), normalmente é necessário que 
a potência instalada da geração seja superior 
à potência instalada, no caso do grupo B, ou à 
demanda contratada, no caso do grupo A. A 
proposta da minuta impede um cenário de 
consumo zero (desconsiderando, claro, os 
valores mínimos a serem pagos pelo 
consumidor), além de inviabilizar diversos 
projetos, pois implica em aumento dos custos 
(por exemplo, devido ao aumento da demanda 
contratada). 

4) Nota Técnica nº 0017/2015–SRD/ANEEL 
Anexo I – Minuta de Resolução Normativa 
Art. 3° (da Minuta de Resolução Normativa) 

 
“Art. 5º .................................................. 
Parágrafo único. Os custos de eventuais 
melhorias no sistema de distribuição em 

“Art. 5 Quando da conexão de nova unidade 
consumidora com microgeração ou 
minigeração distribuída, ou no caso da 
potência instalada pelos participantes do 
sistema de compensação de energia elétrica 
for superior à carga instalada, no caso de 
unidade consumidora do grupo B, ou à 

Regulamentar a participação financeira do 
acessante quando há necessidade de reforço 
ou ampliação do sistema de distribuição em 
função exclusiva da micro ou minigeração. 
Dessa forma, se um acessante desejar instalar 
um sistema de geração maior que a sua carga 
instalada, no caso de unidade consumidora 
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função exclusivamente da conexão de 
microgeração ou minigeração distribuída 
participante do sistema de compensação de 
energia elétrica não deverão fazer parte do 
cálculo da participação financeira do 
consumidor, sendo integralmente arcados 
pela distribuidora.” 

máxima demanda contratada, para unidade 
consumidora do grupo A, os custos de 
eventuais ampliações ou reforços no sistema 
de distribuição em função exclusivamente da 
conexão da microgeração ou minigeração 
distribuída participante do sistema de 
compensação de energia elétrica serão de 
inteira responsabilidade do interessado, 
devendo a distribuidora discriminar e 
justificar os custos adicionais. 
 
Parágrafo único. Os custos de eventuais 
melhorias no sistema de distribuição em 
função exclusivamente da conexão de 
microgeração ou minigeração distribuída 
participante do sistema de compensação de 
energia elétrica não deverão fazer parte do 
cálculo da participação financeira do 
consumidor, sendo integralmente arcados 
pela distribuidora.” 

do grupo B, ou sua máxima demanda 
contratada, no caso de unidade consumidora 
do grupo A, ele será responsável por todos os 
custos de reforço ou ampliação da rede, se 
necessários. Quando há apenas necessidade 
de melhorias, a distribuidora arca 
integralmente com os custos. 

5) Nota Técnica n° 0017/2015–SRD/ANEEL 
Anexo II – Minuta de nova Seção 3.7 do 

Módulo 3 do PRODIST 
2 ETAPAS PARA VIABILIZAÇÃO DO 

ACESSO 
item 2.5.3 a) 

 
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, 

i) até 15 (quinze) dias após o recebimento da 
solicitação de acesso, para central geradora 
classificada como microgeração distribuída, 
quando não houver necessidade de execução 
de obras de reforço ou de ampliação no 
sistema de distribuição acessado; 
 
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 de reforço ou de ampliação no 
sistema de distribuição acessado; e 
 

Apesar de ser menos provável, a 
microgeração distribuída também pode 
resultar em obras de reforço no sistema de 
distribuição. Além disso, limitou-se o prazo de 
60 dias para obras de reforço ou ampliação, 
de maneira que obras de melhoria não 
implicam em maior número de dias para 
microgeração ou minigeração. 
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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 
geradora classificada como minigeração 
distribuída, quando houver necessidade de 
execução de obras de reforço ou de 
ampliação no sistema de distribuição. 

iii) até 60 (sessenta) dias após o recebimento 
da solicitação de acesso, para central 
geradora classificada como microgeração 
distribuída ou como minigeração distribuída, 
quando houver necessidade de execução de 
obras de reforço ou de ampliação no sistema 
de distribuição. 

6) Nota Técnica n° 0017/2015–SRD/ANEEL 
Anexo II – Minuta de nova Seção 3.7 do 

Módulo 3 do PRODIST 
2 ETAPAS PARA VIABILIZAÇÃO DO 

ACESSO 
item 2.5.3 b) e c) 

 
b) na hipótese de falta de informação de 
responsabilidade do acessante necessária à 
elaboração do parecer de acesso, a 
distribuidora acessada deve notificar o 
acessante, formalmente e de uma única vez, 
sobre todas as pendências a serem 
solucionadas; 
c) na hipótese de a ausência das informações 
referenciada no item (b) ser pendência 
impeditiva para a continuidade do processo, o 
prazo estabelecido no item (a) deve ser 
suspenso a partir da data de recebimento da 
notificação formal pelo acessante, devendo 
ser retomado a partir da data de recebimento 
das informações pela distribuidora acessada. 

Remover os itens b) e c). O item 2.4 da seção 2 ETAPAS PARA 
VIABILIZAÇÃO DO ACESSO, em particular os 
itens 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6 e 2.4.7, impõe que todas 
as informações necessárias sejam requeridas 
ao acessante no momento da solicitação de 
acesso, e, se faltar alguma informação, o 
acessante deve ser informado imediatamente. 
Nesse conjunto de informações devem estar 
contidas todas aquelas necessárias para a 
elaboração dos estudos relacionados ao 
parecer de acesso. Dessa forma, deve-se 
retirar os itens b) e c) do item 2.5.3. 
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7) Nota Técnica n° 0017/2015–SRD/ANEEL 
Anexo II – Minuta de nova Seção 3.7 do 

Módulo 3 do PRODIST 
4  REQUISITOS DE PROJETOS 
item 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. 

Para a definição da quantidade de fases e da 
tensão nominal de conexão da central 
geradora, em BT, devem ser consideradas as 
faixas de potência indicadas na Tabela 1. A 
quantidade de fases e a tensão nominal de 
conexão da central geradora podem ser 
definidas pela distribuidora em função de 
limitações técnicas da rede, demonstradas 
por estudo técnico que deve constar no 
parecer de acesso, ou no caso da conexão ser 
em MT. 
 
TABELA 1 – NÚMERO DE FASES E TENSÃO 
NOMINAL PARA CONEXÃO DE MICRO E 
MINICENTRAIS GERADORAS 
 

Potência 
instalada 

Número de 
fases 

Tensão 
nominal no 
ponto de 

conexão com 
a rede 

≤ 5 kW Monofásico 110/115/120/ 
127 V 

≤30 kW 
Monofásico, 
Bifásico ou 

Trifásico 

208/220/230/ 
240/254/380/ 

440 V 

> 30kW Trifásico 220/380/ 
440 V 

 

É importante para o acessante saber, a 
princípio, qual a tensão nominal e o número 
de fases que a sua central geradora irá se 
conectar à rede de BT, pois isso influencia na 
tomada de decisão e na escolha dos 
equipamentos. A definição pela acessada 
somente deve ser feita em casos de limitações 
técnicas ou na conexão em MT. 

8) Nota Técnica n° 0017/2015–SRD/ANEEL 
Anexo II – Minuta de nova Seção 3.7 do 

Módulo 3 do PRODIST 
4  REQUISITOS DE PROJETOS 
TABELA 1 – REQUISITOS MÍNIMOS EM 

FUNÇÃO DA POTÊNCIA INSTALADA 

Relé de sincronismo Sim(5) Sim(5) Sim(5) 
 
(5) Não é necessário relé de sincronismo 
específico, mas um sistema eletroeletrônico 
que realize o sincronismo com a frequência da 
rede e que produza uma saída capaz de operar 

Os inversores para conexão à rede podem 
utilizar métodos eletrônicos para sincronizar 
com a frequência da rede. 
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Relé de sincronismo Sim Sim Sim 

na lógica de atuação do elemento de 
interrupção, de maneira que somente ocorra a 
conexão com a rede após o sincronismo ter 
sido atingido. Este circuito eletrônico pode 
estar dentro dos inversores. 

9) Nota Técnica n° 0017/2015–SRD/ANEEL 
Anexo II – Minuta de nova Seção 3.7 do 

Módulo 3 do PRODIST 
4  REQUISITOS DE PROJETOS 
Item 4.3.1 

 
Para o caso de sistemas que se conectam à 
rede por meio de inversores, o acessante deve 
apresentar certificados atestando que os 
inversores foram ensaiados conforme normas 
técnicas brasileiras ou normas internacionais, 
de forma a atender aos requisitos de 
segurança e qualidade estabelecidos nesta 
seção. 

Para o caso de sistemas que se conectam à 
rede por meio de inversores, o acessante deve 
apresentar certificados atestando que os 
inversores foram ensaiados conforme normas 
técnicas brasileiras, e, na ausência destas, 
normas técnicas internacionais, ou o número 
do registro da concessão do Inmetro, para o 
modelo e a tensão nominal de conexão 
constantes na solicitação de acesso, de forma 
a atender aos requisitos de segurança e 
qualidade estabelecidos nesta seção. 

Para os inversores utilizados em sistemas 
fotovoltaicos conectados à rede existe RAC 
específica do Inmetro (Portaria n.º 357, de 01 
de agosto de 2014) para a avaliação de 
conformidade com as normas técnicas 
nacionais, além de alguns itens de segurança. 
Dessa forma, o acessante deve apresentar 
certificados ou o número de registro da 
concessão do Inmetro quando a conexão à 
rede for feita via inversor. Além disso, o 
acessante deve atestar, por meio de 
certificados ou número de registro da 
concessão do Inmetro, que os inversores 
(todos, não apenas os utilizados em sistemas 
fotovoltaicos) foram ensaiados conforme 
normas técnicas brasileiras, e, somente na 
ausência destas, normas técnicas 
internacionais. 

10) Nota Técnica n° 0017/2015–SRD/ANEEL 
Anexo II – Minuta de nova Seção 3.7 do 

Módulo 3 do PRODIST 
4  REQUISITOS DE PROJETOS 
Item 4.5 

 
Os valores de referência a serem adotados 
para os indicadores de tensão em regime 
permanente, fator de potência, distorção 
harmônica, desequilíbrio de tensão, flutuação 

4.5.1  Para geradores conectados à rede por 
meio de inversores, os valores de tensão 
nominal a serem considerados são definidos 
na Seção 8.1 do Módulo 8 - Qualidade de 
energia elétrica. Em relação aos indicadores 
de qualidade de energia, os inversores devem 
estar em conformidade com as normas 
técnicas brasileiras específicas para o tipo de 
sistema de geração, e, na ausência destas, em 
conformidade com o estabelecido na Seção 

O inversor para conexão à rede é uma fonte 
de corrente, e, consequentemente, não impõe 
tensão nem frequência, ele apenas sincroniza 
com a rede e desconecta o gerador se forem 
ultrapassados os níveis de sub/sobre tensão 
ou frequência pré-estabelecidos. O subitem 
4.5.1 é proposto para tratar especificamente 
dos sistemas conectados à rede por meio de 
inversores dentro do ponto de vista da 
qualidade de energia. 
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de tensão e variação de frequência são os 
estabelecidos na Seção 8.1 do Módulo 8 - 
Qualidade de energia elétrica. 

8.1 do Módulo 8 - Qualidade de energia 
elétrica. 

11) Nota Técnica n° 0017/2015–SRD/ANEEL 
Anexo II – Minuta de nova Seção 3.7 do 

Módulo 3 do PRODIST 
5 PROCEDIMENTOS DE IMPLEMENT. E 

VISTORIA DAS INSTALAÇÕES 
item 5.5 

 
Nos casos em que for necessária a execução 
de obras para o atendimento da unidade 
consumidora com minigeração distribuída,... 

Nos casos em que for necessária a execução 
de obras para o atendimento da unidade 
consumidora com microgeração ou 
minigeração distribuída,... 

A microgeração distribuída pode, também, 
necessitar de obras na rede para sua conexão. 

12) Nota Técnica n° 0017/2015–SRD/ANEEL 
Anexo II – Minuta de nova Seção 3.7 do 

Módulo 3 do PRODIST 
4  REQUISITOS DE PROJETOS 
TABELA 3 – ETAPAS DO PROCESSO DE 

SOLICITAÇÃO DE ACESSO 
Etapa 2 

 
i. Para central geradora classificada como 
microgeração distribuída, até 15 (quinze) dias 
após a ação 1(b) ou 1(c). 
 
ii. Para central geradora classificada como 
minigeração distribuída, quando 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). 
 
iii. Para central geradora classificada como 
minigeração distribuída, quando houver 

i. Para central geradora classificada como 
microgeração distribuída, quando não houver 
necessidade de execução de obras de reforço 
ou de ampliação no sistema de distribuição 
acessado, até 15 (quinze) dias após a ação 
1(b) ou 1(c). 
 
ii. Para central geradora classificada como 
minigeração distribuída, quando 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). 
 
iii. Para central geradora classificada como 
microgeração distribuída ou como 
minigeração distribuída, quando houver 
necessidade de execução de obras de reforço 
ou de ampliação no sistema de distribuição, 
até 60 dias após a ação 1(b) ou 1(c). 

Apesar de ser menos provável, a 
microgeração distribuída também pode 
resultar em obras de reforço no sistema de 
distribuição. Além disso, limitou-se o prazo de 
60 dias para obras de reforço ou ampliação, 
de maneira que obras de melhoria não 
implicam em maior número de dias para 
microgeração ou minigeração. 
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necessidade de execução de obras de reforço 
ou de ampliação no sistema de distribuição, 
até 60 dias após a ação 1(b) ou 1(c). 

13) Nota Técnica n° 0017/2015–SRD/ANEEL 
Anexo II – Minuta de nova Seção 3.7 do 

Módulo 3 do PRODIST 
4  REQUISITOS DE PROJETOS 
TABELA 3 – ETAPAS DO PROCESSO DE 

SOLICITAÇÃO DE ACESSO 
Etapa 3 

 
Até 3 (três) ou 5 (cinco) dias úteis após a ação 
4(a) 
 
Até 3 (três) dias úteis após a ação 4(b) 

Até 3 (três) ou 5 (cinco) dias úteis após a ação 
3(a) 
 
Até 3 (três) dias úteis após a ação 3(b) 

Os números das ações de referência estão 
errados. 

14) Nota Técnica n° 0017/2015–SRD/ANEEL 
Anexo II – Minuta de nova Seção 3.7 do 

Módulo 3 do PRODIST 
ANEXO II – FORMULÁRIO DE 

SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA 
MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM 
POTÊNCIA IGUAL OU INFERIOR A 5 kW 

4 - Documentação a ser Anexada 
 
2. Certificado de conformidade do(s) 
inversor(es). 

2. Certificado de conformidade ou número de 
registro da concessão do Inmetro do(s) 
inversor(es) para a tensão nominal de 
conexão com a rede. 

Para os inversores utilizados em sistemas 
fotovoltaicos conectados à rede existe RAC 
específica do Inmetro (Portaria n.º 357, de 01 
de agosto de 2014) para a avaliação de 
conformidade com as normas técnicas 
nacionais, além de alguns itens de segurança. 
Dessa forma, o acessante deve poder 
apresentar certificados ou o número de 
registro da concessão do Inmetro. 
 
Outro ponto importante é a tensão nominal de 
conexão com a rede, pois um inversor 
ensaiado em uma determinada faixa de tensão 
pode não apresentar conformidade com as 
normas técnicas cabíveis ao trabalhar em uma 
faixa de tensão diferente. 
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15) Nota Técnica n° 0017/2015–SRD/ANEEL 
Anexo II – Minuta de nova Seção 3.7 do 

Módulo 3 do PRODIST 
ANEXO III – FORMULÁRIO DE 

SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA 
MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM 
POTÊNCIA SUPERIOR A 5kW 

4 - Documentação a ser Anexada 
 
2. Certificado de conformidade do(s) 
inversor(es). 

2. Certificado de conformidade ou número de 
registro da concessão do Inmetro do(s) 
inversor(es) para a tensão nominal de 
conexão com a rede. 

Para os inversores utilizados em sistemas 
fotovoltaicos conectados à rede existe RAC 
específica do Inmetro (Portaria n.º 357, de 01 
de agosto de 2014) para a avaliação de 
conformidade com as normas técnicas 
nacionais, além de alguns itens de segurança. 
Dessa forma, o acessante deve poder 
apresentar certificados ou o número de 
registro da concessão do Inmetro. 
 
Outro ponto importante é a tensão nominal de 
conexão com a rede, pois um inversor 
ensaiado em uma determinada faixa de tensão 
pode não apresentar conformidade com as 
normas técnicas cabíveis ao trabalhar em uma 
faixa de tensão diferente. 

16) Nota Técnica n° 0017/2015–SRD/ANEEL 
Anexo II – Minuta de nova Seção 3.7 do 

Módulo 3 do PRODIST 
ANEXO IV – FORMULÁRIO DE 

SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA 
MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

4 - Documentação a ser Anexada 
 
2. Certificado de conformidade do(s) 
inversor(es). 

2. Certificado de conformidade ou número de 
registro da concessão do Inmetro do(s) 
inversor(es) para a tensão nominal de 
conexão com a rede. 

Para os inversores utilizados em sistemas 
fotovoltaicos conectados à rede existe RAC 
específica do Inmetro (Portaria n.º 357, de 01 
de agosto de 2014) para a avaliação de 
conformidade com as normas técnicas 
nacionais, além de alguns itens de segurança. 
Dessa forma, o acessante deve poder 
apresentar certificados ou o número de 
registro da concessão do Inmetro. 
 
Outro ponto importante é a tensão nominal de 
conexão com a rede, pois um inversor 
ensaiado em uma determinada faixa de tensão 
pode não apresentar conformidade com as 
normas técnicas cabíveis ao trabalhar em uma 
faixa de tensão diferente. 

 


