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O que
significa
“Homologar”
um Sistema

Fotovoltaico?

A homologação de sistemas
fotovoltaicos constitui-se de um
procedimento padrão em que sua
distribuidora de energia realiza a
fiscalização do sistema solar instalado em
uma unidade consumidora, verificando se
ele possui as especificações estabelecidas
nas normas técnicas e de segurança.

MINI E MICROGERAÇÃO
DISTRIBUÍDA SISTEMA DE
COMPENSAÇÃO DE
ENERGIA
A Resolução Normativa ANEEL nº
482/2012 define o Sistema de
Compensação de Energia Elétrica que
possibilita benefícios aos
consumidores que desejam gerar
energia elétrica para consumo próprio
a partir de fontes de energia
renováveis e cogeração qualificada
ou fornecer o excedente para a rede
de distribuição da Concessionária de
Energia. Com a Lei 14.300, publicada
em 07 de janeiro de 2022, o novo
texto esperado dentro do prazo de
180 dias (julho/2022 - ??????) deverá
ser:

Microgeração distribuída: central geradora de
energia elétrica, com potência instalada, em
corrente alternada, menor ou igual a 75 kW
(setenta e cinco quilowatts) e que utilize
cogeração qualificada, conforme
regulamentação da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), ou fontes renováveis de energia
elétrica, conectada na rede de distribuição de
energia elétrica por meio de instalações de
unidades consumidoras.
Minigeração distribuída: central geradora de energia
elétrica renovável ou de cogeração qualificada que
não se classifica como microgeração distribuída e
que possua potência instalada, em corrente
alternada, maior que 75 kW (setenta e cinco
quilowatts), menor ou igual a 5 MW (cinco
megawatts) para as fontes despacháveis e menor ou
igual a 3 MW (três megawatts) para as fontes não
despacháveis, conforme regulamentação da Aneel,
conectada na rede de distribuição de energia
elétrica por meio de instalações de unidades
consumidoras.

NORMAS E LEGISLAÇÕES

RESOLUÇÃO
NORMATIVA 482
DA ANEEL
ATUALIZAÇÃO
2022

RESOLUÇÃO
NORMATIVA
1.000/2021 DA
ANEEL –
Regras de
Prestação do
Serviço Público de
Distribuição de
Energia Elétrica
Entrou em vigor
03/01/2022.
Revogou a RN 414

RESOLUÇÃO
NORMATIVA
956/2021 DA ANEEL
Procedimentos de
Distribuição de
Energia Elétrica no
Sistema Elétrico
Nacional – Prodist.
Entrou em vigor em
1º de janeiro de
2022 e revogou as
resoluções
anteriores sobre o
tema.

NORMAS
TÉCNICAS DAS
DISTRIBUIDORAS
DE ENERGIA
ELÉTRICA.

Devem cumprir as
anteriores

PONTOS IMPORTANTES
Seção 3.1 - Módulo 3 – Prodist
Requisitos para Conexão de Microgeração e Minigeração Distribuída
Requisitos Gerais

6. A solicitação de conexão deve conter o Formulário de Solicitação de Acesso para
microgeração e minigeração distribuída constante nos Anexos 3.A, 3.B e 3.C deste
Módulo 3, conforme potência instalada da geração, acompanhado dos
documentos pertinentes a cada caso, não cabendo à distribuidora solicitar
documentos adicionais àqueles indicados nos Formulários.
Anexos:
3 A (FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM POTÊNCIA IGUAL OU
INFERIOR A 10kW)
3 B (FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM POTÊNCIA SUPERIOR 10kW
até 75 kW)
3 C (FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA)

NOVAS NOMENCLATURAS E PRAZOS
De acordo com a REN 1.000/2021:

Solicitação de Orçamento Estimado é a nomenclatura da antiga Consulta de
Acesso.
Solicitação de Orçamento de Conexão é a nomenclatura para Solicitação de
Acesso e Orçamento Prévio é a nova nomenclatura do Parecer de Acesso.
Começa a valer em: 01/04/2022.

NOVAS NOMENCLATURAS E PRAZOS
Art. 64. A distribuidora deve elaborar e fornecer gratuitamente ao consumidor e demais
usuários o orçamento de conexão, com as condições, custos e prazos para a conexão ao
sistema de distribuição, nos seguintes prazos, contados a partir da solicitação:
I - 15 dias: para conexão de unidades consumidoras com microgeração distribuída ou sem
geração, em tensão menor do que 69kV, em que não haja necessidade de realização de
obras no sistema de distribuição ou de transmissão, apenas, quando necessário, a instalação
do ramal de conexão;
II - 30 dias: para conexão de unidades consumidoras com microgeração distribuída ou sem
geração, em tensão menor do que 69kV, em que haja necessidade de realização de obras
no sistema de distribuição ou de transmissão; e
III - 45 dias: para as demais conexões.

NOVAS NOMENCLATURAS E PRAZOS
Em resumo:
● Orçamento Estimado (Informação de Acesso):
○ 30 dias: para micro e minigeração.
● Orçamento Prévio (Parecer de Acesso):
○ Microgeração: 15 dias – sem obras ou 30 dias – com obra
○ Minigeração: 45 dias.
● Vistoria e Substituição do Medidor: devem acontecer no mesmo dia.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Art. 33. O projeto e a execução das instalações elétricas de responsabilidade do
consumidor e demais usuários devem possuir responsável técnico, caso seja exigível
na legislação específica, que responde administrativa, civil e criminalmente em caso
de danos e de acidentes decorrentes de eventuais erros.
Parágrafo único. Na aprovação prévia de projeto e na solicitação do orçamento de
conexão, deverá ser fornecido documento de responsabilidade técnica do conselho
profissional competente, que identifique o número do registro e o nome do
responsável técnico, o local da obra ou serviço e as atividades profissionais
desenvolvidas, caso seja exigível na legislação específica e na forma prevista nessa
legislação.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engenheiro Eletricista e de Energia ativo no CREA – Habilitação concedida
pelo CREA/CONFEA
De acordo com a Resolução Nº 218 de 29 de junho de 1973 do CONFEA, o Conselho
Nacional de Engenharia e Agronomia, no artigo 8º, onde autoriza o Engenheiro
Eletricista a desempenhar todas as atividades do 1º artigo da Resolução,
referentes à geração de energia elétrica.
E ainda de acordo com a Resolução Nº 1076 de 5 julho de 2016 do CONFEA,
autoriza ao Engenheiro de Energia, esta habilitação, o permite exercer as
atividades profissionais descritas pelo CONFEA para geração de energia elétrica,
conferindo a este profissional a modalidade eletricista, no artigo 6 da mesma
resolução.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engenheiro Eletricista e de Energia ativo no CREA – Habilitação concedida
pelo CREA/CONFEA
Ambos devem registrar-se no CONFEA através do CREA, o Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia. Cada estado, e o Distrito Federal, possui um CREA específico.
A responsabilidade do projeto é legalmente comprovada pela Anotação de
Responsabilidade Técnica, a ART. Em síntese, este documento descreve de maneira
resumida o projeto, caracterizando o cliente, o engenheiro contratado, o local de sua
realização, o prazo e o serviço a ser realizado.
O modelo e o código das atividades numa ART variam de acordo com o estado no qual o
engenheiro está registrado. Ou seja, o CREA-MG possui um procedimento de
preenchimento diferente do CREA-SP. Então, faça uma breve pesquisa no estado do seu
registro.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Técnico em Eletrotécnica ativo no CFT
A habilitação para Técnicos em Eletrotécnica para projetos fotovoltaicos foi concedida
recentemente pelo CFT, o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, através da CFT N°
74/2019, no artigo 3, parágrafo IV, que permite aos técnicos com habilitação em
eletrotécnica elaborar projetos de instalações elétricas de fontes geradoras solar
fotovoltaica.
Entretanto, conforme o artigo 5 da mesma CFT, o limite para esta atividade é de “instalações
com demanda de energia de até 800 kVA”, para qualquer nível de tensão.
Assim sendo, é necessário ser formado em curso técnico numa instituição de ensino
reconhecida pelo MEC para registrar-se no CFT. O registro no Conselho é realizado no seu
site, independente do estado.
O profissional de eletrotécnica emitirá um TRT, Termo de Responsabilidade Técnica, para
assumir a responsabilidade destes projetos.
Adaptado: ENERGES

Não sou Engenheiro nem Técnico:
O que fazer?

SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Modalidades de Compensação de Créditos

Autoconsumo local:

Autoconsumo Remoto:

É a modalidade caracterizada pela instalação do
sistema fotovoltaico de micro ou minigeração
distribuída junto à carga da Unidade
Consumidora em que os créditos de energia
serão totalmente utilizados somente pelo titular
da UC onde o sistema está instalado.

É a modalidade caracterizada pela instalação do sistema
fotovoltaico de micro ou minigeração distribuída em uma
Unidade Consumidora em que há o envio de créditos
para outras UCS, desde que estejam todas na mesma
titularidade (CPF ou CNPJ) e mesma área de Concessão
(mesma Distribuidora de Energia).
Neste caso, não há necessidade de haver consumo
(carga) onde a UC será instalada.

SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Modalidades de Compensação de Créditos

Empreendimento de Múltiplas Unidades Consumidoras (EMUC):
É a modalidade caracterizada pela instalação do sistema
fotovoltaico de micro ou minigeração distribuída junto à carga de
um condomínio (residencial ou comercial/horizontal ou vertical),
em que os créditos serão utilizados pelos condôminos.
A usina pode ser instalada em cobertura ou em qualquer área
comum do condomínio.

SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Modalidades de Compensação de Créditos

Geração compartilhada:
Modalidade caracterizada pela reunião de consumidores, por meio de consórcio,
cooperativa, condomínio civil voluntário ou edilício ou qualquer outra forma de
associação civil, instituída para esse fim, composta por pessoas físicas ou jurídicas que
possuam unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, com
atendimento de todas as unidades consumidoras pela mesma distribuidora.
Consórcio: formado por dois ou mais CNPJs.
Cooperativa: formada por pelo menos 20 pessoas físicas.

PROCEDIMENTOS E ETAPAS DE ACESSO
Solicitar
Vistoria

Figura adaptada da fonte citada

Emitir Parecer
De Acesso

Comprar/
Instalar
a geração

Fazer solicitação
De acesso

Prazo
15 dias*

Prazo
120 dias

Entregar relatório
com Pendências

Aprovar o ponto, trocar a
medição e iniciar o
sistema de compensação

Prazo
07 dias

Realizar Vistoria

Regularizar
Aspectos
Técnicos

Prazo
05 dias

Prazo
07 dias

Na figura, as etapas
destacadas em azul
competem ao
Consumidor e as etapas
em vermelho
competem à
Distribuidora.

O Processo

de Solicitação
de Acesso

DOCUMENTOS PARA
HOMOLOGAÇÃO

●

A solicitação deverá ser realizada diretamente na Agência Virtual da Concessionária.

●

Veremos algumas documentações essenciais para concepção da documentação
necessária para Solicitação de Acesso da GD:

▪

Formulário com as informações básicas da
Geração Distribuída.

▪

ART ou TRT do responsável técnico pelo
projeto e instalação do sistema de
microgeração ou minigeração distribuída.

▪

Memorial Descritivo.

▪

Diagrama Unifilar Básico contemplando o
sistema de geração, proteção (inversor, se
for o caso) e medição.

▪

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

▪

Documento que comprove o
reconhecimento, pela Aneel, da cogeração
qualificada (se houver).

▪

Formulário para Cadastro da Instalação
Recebedora de Créditos

DADOS DE FORMULÁRIOS DA
CONCESSIONÁRIA
De acordo com as normas nacionais vigentes, cada Concessionária de
Energia, tem seus próprios formulários para preenchimento no
momento da Solicitação de Acesso.
A seguir, você verá o preenchimento dos principais itens exigidos dos
formulários. Como referência, será utilizado o modelo da CEMIG do
projeto dado.

Antes de entrar
com a Solicitação de Acesso,

é imprescindível,
que o acessante não
possua
débitos junto à
concessionária.

MEMORIAL DESCRITIVO
● Memorial descritivo do projeto
De acordo com o Módulo 3 do PRODIST, os projetos
de instalações de conexão devem conter um
memorial descritivo das instalações de conexão, os
dados e características do acessante.

O memorial descritivo deve relacionar toda a
documentação, normas e padrões técnicos utilizados
como referência.

MEMORIAL DESCRITIVO
Memorial descritivo do projeto
Informações das instalações que devem constar num Memorial descritivo:

Objetivo

Descrição
Geral do
Consumidor

Descrição Geral
da Geração
Distribuída

▪ Módulos
fotovoltaicos
▪ Inversores
▪ Estruturas metálicas
▪ Dispositivos de
proteção
▪ Aterramento.
▪ Cabeamento.

Previsão da
Produção
de Energia

Anexos

▪ Formulário De
Solicitação De
Acesso
▪ DUB – Diagrama
Unifilar Básico
▪ ART De Projeto
▪ Certificados De
Conformidade De
Inversores

MEMORIAL
DESCRITIVO

ANEXOS
✔ DUB –

DIAGRAMA
UNIFILAR
BÁSICO
(modelo CEMIG)

IDENTIFICAÇÃO
OFICIAL DO
ACESSANTE
COM FOTO
●

Cópia da Carteira de Identidade do titular
da UC, ou de outro documento de
identificação oficial com foto.

SISTEMA DE COMPENSAÇÃO
⮚ Modelo de Formulário para Cadastro de Ucs para Sistema de
Compensação (Energisa).

Obs: Este formulário
pode ser on-line,
dependendo da
Concessionária de
Energia

SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

Obs: O modelo e
especificações
para confecção
dessa placa deve
estar de acordo
com as
recomendações da
Norma da
Concessionária de
Energia local.

Junto ao padrão de entrada de
energia, próximo à caixa de
medição ou na própria caixa de
medição, deverá ser instalada
uma placa de advertência com os
seguintes dizeres: “CUIDADO –
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO –
GERAÇÃO PRÓPRIA”.

ANEXO 1:
DÚVIDAS
FREQUENTES

DÚVIDAS FREQUENTES
PROBLEMAS COM A DISTRIBUIDORA
Quando você tiver algum problema com a distribuidora de energia elétrica, por exemplo,
falta de energia, não recebimento de fatura etc., deve reclamar diretamente à distribuidora.
Ao registrar sua reclamação, a distribuidora deverá fornecer um número de protocolo.
Guarde esse número.
Caso o problema não seja solucionado, você deverá entrar em contato com a ouvidoria da
distribuidora e informar o número de protocolo da reclamação.
Ao reclamar na ouvidoria, outro número de protocolo deverá ser fornecido. É importante
guardar esse número também.
Ouvidoria da Distribuidora: https://www.aneel.gov.br/contatos-das-distribuidoras ou
Fale com a sua distribuidora — Português (Brasil) (www.gov.br)
https://www.gov.br/aneel/pt-br/canais_atendimento/fale-com-a-sua-distribuidora

PROBLEMAS COM A DISTRIBUIDORA
Se ainda assim o problema não tiver sido resolvido, registre sua
reclamação na ANEEL. Você poderá utilizar um dos seguintes
canais:
• aplicativo para celular: ANEEL Consumidor (Android e IOS)
• formulário no site da Aneel; (https://www.aneel.gov.br/minhassolicitacoes)
• telefone 167.

DEMAIS DIVERGÊNCIAS COM A DISTRIBUIDORA
Caso haja alguma divergência de interpretação normativa,
protocole um ofício para a Superintendência de Regulação dos
Serviços de Distribuição – SRD.
Nesse caso, é necessário assinatura digital.
Se o problema não for solucionado nas etapas descritas
anteriormente, procure o Jurídico.

Obrigada!
Vamos para as
perguntas?

