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1. Objetivo  
 

Esta norma tem por objetivo estabelecer os requisitos técnicos mínimos a serem seguidos para 

conexão ou alteração de conexão existente de consumidor que possua micro ou minigeração 

distribuída e que faça a adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica, através da rede de 

distribuição da Companhia Sul Sergipana de Eletricidade - SULGIPE, observando os aspectos de 

proteção, operação, manutenção e segurança dos sistemas.  

 

 

 

2. Campo de Aplicação  
 

Se aplica às instalações consumidoras cativas das classes residenciais, comerciais, industriais, rurais, 

empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, bem como consórcios ou cooperativas que 

desejam conectar microgeração ou minigeração distribuída na rede para participar do Sistema de 

Compensação de Energia Elétrica, além de quem já possui e que deseja aumentar a potência 

disponibilizada. 

 

 

 

3. Referências  
 

No manuseio desta Norma pode haver necessidade de consulta aos seguintes documentos, vigentes 

na época da aplicação: 

 

3.1 ANEEL  
 

Res. Normativa nº 

482/2012  

Estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e 

minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o 

sistema de compensação de energia elétrica, e dá outras providências. 

Res. Normativa nº 

956/2021   

Estabelece os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema 

Elétrico Nacional – PRODIST, revoga as Resoluções Normativas nº 395, de 

15 de dezembro de 2009; nº 424 de 17 de dezembro de 2010; nº 432 de 5 de 

abril de 2011 e dá outras providências. 

 Res. Normativa nº 

1000/2021 

Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de 

Energia Elétrica, revoga as Resoluções Normativas ANEEL nº 414 de 9 de 

setembro de 2010; nº 470, de 13 de dezembro de 2011; nº 901 de 8 de 

dezembro de 2020 e dá outras providências. 

PRODIST 
Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico 

Nacional 

 

3.2 Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS 
 

- Procedimentos de Rede do ONS. 

 

3.3 SULGIPE  
  

NTD-01 
Norma Técnica de Distribuição - Ligação de Unidades Consumidoras em 

Tensão Secundária de Distribuição  

NTD-03 
Norma Técnica de Distribuição - Ligação de Unidades Consumidoras em 

Tensão Primária  

http://img.sulgipe.com.br/portal/storage/pdf/padroes/norma_tecnica_ntd.pdf
http://img.sulgipe.com.br/portal/storage/pdf/padroes/norma_tecnica_ntd.pdf
http://img.sulgipe.com.br/portal/storage/pdf/padroes/norma_tecnica_ntd.pdf
http://img.sulgipe.com.br/portal/storage/pdf/padroes/norma_tecnica_ntd.pdf
http://img.sulgipe.com.br/portal/storage/pdf/padroes/norma_tecnica_ntd.pdf
http://img.sulgipe.com.br/portal/storage/pdf/padroes/norma_tecnica_ntd.pdf
http://img.sulgipe.com.br/portal/storage/pdf/padroes/norma_tecnica_ntd_03.pdf
http://img.sulgipe.com.br/portal/storage/pdf/padroes/norma_tecnica_ntd_03.pdf
http://img.sulgipe.com.br/portal/storage/pdf/padroes/norma_tecnica_ntd_03.pdf
http://img.sulgipe.com.br/portal/storage/pdf/padroes/norma_tecnica_ntd_03.pdf
http://img.sulgipe.com.br/portal/storage/pdf/padroes/norma_tecnica_ntd_03.pdf
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NTD-04 
Norma Técnica de Distribuição - Requisitos de Subestação 69 kV de 

Consumidor  

 

3.4 ABNT  
 

NBR 16149 
Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão com a 

rede elétrica de distribuição 

NBR 16150 
Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão com a 

rede elétrica de distribuição – Procedimento de ensaio de conformidade 

NBR 16274 

Sistemas fotovoltaicos conectados à rede – Requisitos mínimos para 

documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e avaliação de 

desempenho 

NBR IEC 62116 
Procedimento de ensaio anti-ilhamento para inversores de sistemas 

fotovoltaicos conectados à rede elétrica 

 

3.5 Legislação Federal  
 

Lei nº 14.300 de 06 

de janeiro de 2022 

Institui o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema 

de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia 

Renovável Social (PERS): altera as Leis 10.848, de 15 de março de 2004 e 

9.427, de 26 de dezembro de 1996; e dá outras providências. 

Lei nº 13.709 de 14 

de agosto de 2018 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

NR-10 
Norma Regulamentadora nº 10 – Segurança em Instalações e Serviços em 

Eletricidade 

 

 

 

4. Canal de Relacionamento para Mini e Microgeração Distribuída na SULGIPE 

 microgeracao@sulgipe.com.br 

 

         

 Serviço de Atendimento ao Consumidor 

 sac@sulgipe.com.br 

 0800-284-9909 

 

 

 

5. Terminologia e Definições  
 

5.1 ABNT  

Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 

5.2 Acesso  

Compreende a conexão e o uso do sistema elétrico de distribuição de energia elétrica pelas instalações 

dos usuários, mediante o ressarcimento dos custos de uso e, quando aplicável, de conexão. 

 

5.3 Acordo Operativo  

Acordo celebrado entre o usuário e a distribuidora, que descreve e define as atribuições, 

responsabilidades e o relacionamento técnico-operacional no ponto de conexão e instalações de 

http://img.sulgipe.com.br/portal/storage/pdf/padroes/norma_tecnica_ntd_04_69kv.pdf
http://img.sulgipe.com.br/portal/storage/pdf/padroes/norma_tecnica_ntd_04_69kv.pdf
http://img.sulgipe.com.br/portal/storage/pdf/padroes/norma_tecnica_ntd_04_69kv.pdf
http://img.sulgipe.com.br/portal/storage/pdf/padroes/norma_tecnica_ntd_04_69kv.pdf
http://img.sulgipe.com.br/portal/storage/pdf/padroes/norma_tecnica_ntd_04_69kv.pdf
http://img.sulgipe.com.br/portal/storage/pdf/padroes/norma_tecnica_ntd_04_69kv.pdf
http://img.sulgipe.com.br/portal/storage/pdf/padroes/norma_tecnica_ntd_04_69kv.pdf
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conexão, quando for o caso, e estabelece os procedimentos necessários ao Sistema de Medição para 

Faturamento - SMF. 

 

5.4 ANEEL  

Agência Nacional de Energia Elétrica. 

 

5.5 Autoconsumo Remoto  

Caracterizado por unidades consumidoras de titularidade de uma mesma pessoa jurídica, incluídas 

matriz e filial, ou pessoa física que possua unidade consumidora com microgeração ou minigeração 

distribuída em local diferente das unidades consumidoras, dentro da mesma área de concessão ou 

permissão, nas quais a energia excedente será compensada. 

 

5.6 Comissionamento 

Procedimento realizado pela distribuidora nas obras executadas pelo interessado com o objetivo de 

verificar sua adequação ao projeto aprovado e aos padrões técnicos da distribuidora. 

 

5.7 Consórcio de Consumidores 

Reunião de pessoas físicas e/ou jurídicas consumidoras de energia elétrica instituído para a geração de 

energia elétrica destinada a consumo próprio, com atendimento de todas as unidades consumidoras 

pela mesma distribuidora. 

 

5.8 Consumidor 

Pessoa física ou jurídica que solicite o fornecimento do serviço à SULGIPE, assumindo as obrigações 

decorrentes desta prestação à sua unidade consumidora. 

 

5.9 Dispositivo de Seccionamento Visível 

Chave seccionadora visível e acessível que a acessada usa para garantir a desconexão da central 

geradora durante manutenção em seu sistema, exceto para microgeradores que se conectam à rede 

através de inversores. 

 

5.10 Distribuidora Acessada 

SULGIPE – Cia. Sul Sergipana de Eletricidade, pessoa jurídica titular de concessão ou permissão para 

exploração e prestação dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica, exclusivamente de 

forma regulada que é a detentora das instalações às quais o usuário conecta suas instalações próprias. 

 

5.11 Empreendimento com Múltiplas Unidades Consumidoras 

Caracterizado pela utilização da energia elétrica de forma independente, no qual cada fração com uso 

individualizado constitua uma unidade consumidora e as instalações para atendimento das áreas de 

uso comum constituam uma unidade consumidora distinta, de responsabilidade do condomínio, da 

administração ou do proprietário do empreendimento, com microgeração ou minigeração distribuída, e 

desde que as unidades consumidoras estejam localizadas em uma mesma propriedade ou em 

propriedades contíguas, sendo vedada a utilização de vias públicas, de passagem aérea ou 

subterrânea e de propriedades de terceiros não integrantes do empreendimento. 

 

5.12 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 

distribuída, com atendimento de todas as unidades consumidoras pela mesma distribuidora. 
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5.13 Geração Distribuída  

Centrais geradoras de energia elétrica, de qualquer potência, com instalações conectadas diretamente 

no sistema elétrico de distribuição ou por meio de instalações de consumidores, podendo operar em 

paralelo ou de forma isolada e despachadas - ou não - pelo ONS. 

 

5.14 Ilhamento ou Operação Ilhada 

Operação em que a central geradora supre uma porção eletricamente isolada do sistema de 

distribuição da acessada. 

 

5.15 Inspeção 

Fiscalização da unidade consumidora com vistas a verificar a sua adequação aos padrões técnicos e 

de segurança da SULGIPE, o funcionamento do sistema de medição e a confirmação de dados 

cadastrais. Procedimento realizado após a ligação. 

 

5.16 Inversor 

Conversor estático de potência que converte a corrente contínua do gerador fotovoltaico em corrente 

alternada apropriada para a conexão e utilização pela rede de energia elétrica. 

 

5.17 Instalações de Conexão  

Instalações e equipamentos com a finalidade de interligar as instalações próprias do usuário ao sistema 

de distribuição, compreendendo o ponto de conexão e eventuais instalações de interesse restrito.  

 

5.18 Melhoria 

Instalação, substituição ou reforma de equipamentos em instalações de distribuição existentes, ou a 

adequação destas instalações, visando manter a prestação de serviço adequado de energia elétrica. 

 

5.19 Microgeração Distribuída 

Central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize 

cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, 

conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras.  

  

5.20 Minigeração Distribuída  

Central geradora de energia elétrica, com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual que 5 

MW para fontes despacháveis e menor ou igual a 3 MW para fontes não despacháveis, a partir de 

janeiro de 2023, e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes 

renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades 

consumidoras. 

 

5.21 ONS  

Operador Nacional do Sistema Elétrico. 

 

5.22 Orçamento de Conexão 

Documento formal apresentado pela SULGIPE, sem ônus para o usuário, pelo qual consolida as 

condições, custos e prazos para a conexão ao sistema de distribuição, seguindo os prazos vigentes 

nas Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. 

 

5.23 Orçamento Estimado 

Resposta formal da SULGIPE fornecida ao consumidor e demais usuários, sempre que consultada, de 

forma opcional, com o objetivo de fornecer informações preliminares a respeito do acesso pretendido. 
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5.24 Padrão de Entrada 

É o conjunto da instalação compreendendo o ramal de entrada, poste ou pontalete particular, caixas, 

dispositivo de proteção, aterramento e ferragens, de responsabilidade do consumidor, preparada de 

forma a permitir a ligação da unidade consumidora à rede de distribuição da SULGIPE. 

 

5.25 Potência de Geração / Capacidade Instalada de Geração 

Para sistemas que utilizam inversores é definida como a potência nominal elétrica expressa em kW na 

saída do inversor, respeitadas limitações de potência proveniente dos módulos, do controle de potência 

do inversor ou de outras restrições técnicas. Em suma, é o menor valor entre a potência nominal de 

saída do inversor e a soma das potências nominais dos módulos fotovoltaicos conectados a ele. 

Para os sistemas de geração que não utilizam inversores, é a potência nominal elétrica do gerador 

expressa em kW, obtida a partir da potência aparente expressa em kVA, considerando o fator de 

potência máximo do gerador. 

 

5.26 Ponto de Conexão 

Conjunto de materiais e equipamentos que se destina a estabelecer a conexão entre as instalações da 

distribuidora e do consumidor e demais usuários. 

 

5.27 Potência Disponibilizada 

Potência que o sistema elétrico da SULGIPE deve dispor para atender aos equipamentos elétricos e 

instalações do consumidor e demais usuários. Por ser continuamente disponibilizada, é caracterizada 

pelos seguintes parâmetros: 

a) Para unidade consumidora do grupo A, a potência disponibilizada é o valor da demanda contratada, 

expressa em quilowatts (kW). 

b) Para unidade consumidora do grupo B, a potência disponibilizada é a resultante da multiplicação da 

capacidade nominal de condução de corrente elétrica do dispositivo de proteção geral da unidade 

consumidora pela tensão nominal da rede no ponto da conexão, observado o fator específico referente 

ao número de fases, expressa em quilovolt-ampère (kVA). 

 

5.28 Ramal de Conexão 

Conjunto de condutores e acessórios instalados pela SULGIPE, entre o ponto de derivação de sua 

rede e o ponto de conexão. 

 

5.29 Ramal de Entrada 

Conjunto de condutores e acessórios instalados pelo consumidor entre o ponto de conexão e a 

medição ou a proteção de suas instalações. 

 

5.30 Reforço 

Instalação, substituição ou reforma de equipamentos em instalações de distribuição existentes, ou a 

adequação destas instalações, para aumento de capacidade de distribuição, de confiabilidade do 

sistema de distribuição, de vida útil ou para conexão de usuários. 

 

5.31 Relacionamento Operacional 

Documento emitido pela acessada que contém as principais condições referentes ao relacionamento 

operacional entre o proprietário de microgeração distribuída, responsável pela unidade consumidora 

que adere ao Sistema de Compensação de Energia e a SULGIPE. 

 

5.32 Sistema de Compensação de Energia Elétrica  

Sistema no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração 

distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente 

compensada com o consumo de energia elétrica ativa. 
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5.33 Solicitação de Conexão 

Requerimento formulado pelo acessante à SULGIPE, apresentando o projeto das instalações de 

conexão e solicitando a conexão ao sistema elétrico de distribuição. Ao adentrar na distribuidora, esse 

processo irá seguir uma prioridade de análise de acordo com a ordem cronológica de protocolo de 

entrada na SULGIPE. Os dados contidos na Solicitação de Conexão serão utilizados para envio 

posterior à ANEEL para fins de registro da unidade de geração. 

 

5.34 Unidade Consumidora  

Conjunto composto por instalações, ramal de entrada, equipamentos elétricos, condutores e acessórios 

e, no caso de conexão em tensão maior ou igual a 2,3 kV, a subestação, caracterizado pelo 

recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de conexão, com medição individualizada, 

pertencente a um único consumidor e localizado em um mesmo imóvel ou em imóveis contíguos. 

 

5.35 Usuário 

Pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza, efetiva ou potencialmente, do serviço público de 

distribuição de energia elétrica, a exemplo de consumidor, gerador, produtor independente, 

autoprodutor, outra distribuidora e agente importador ou exportador. 

 

 

 

6. Critérios e Padrões Técnicos  

As redes de distribuição trifásicas e monofásicas possuem neutro comum solidamente aterrado. O 

sistema de distribuição de baixa tensão deriva do secundário dos transformadores trifásicos ou 

monofásicos ligados em delta no primário e conectados em estrela aterrada no secundário. A 

configuração do sistema de distribuição da SULGIPE em baixa tensão pode ser em anel ou radial.  

A conexão com o sistema elétrico da SULGIPE deve ser realizada em corrente alternada, na frequência 

60 Hz e nas seguintes tensões nominais:  

 

6.1 Baixa Tensão da Distribuição  

A energia elétrica é fornecida pela SULGIPE na frequência nominal de 60 Hz e nas tensões 

secundárias nominais indicadas no quadro a seguir: 
 

SISTEMA ESTRELA COM NEUTRO 

ESTADO SERGIPE BAHIA 

TENSÃO (V) 
220/127 380/220 

230/115 * 440/220 * 

* Transformadores para atendimento a cargas monofásicas, exclusivamente na área rural isolada (confirmar previamente) 

 

 

Em regime permanente, considerando o Módulo 8 do Prodist da ANEEL são definidas as seguintes 

faixas de tensão: 
 

TENSÃO DE ATENDIMENTO 
FAIXA DE VARIAÇÃO DA TENSÃO DE LEITURA - TL (V) 

220 / 127 V 380 / 220 V 

Adequada 202 ≤ TL ≤ 231 / 117 ≤ TL ≤ 133 350 ≤ TL ≤ 399 / 202 ≤ TL ≤ 231 

Precária abaixo da nominal 191 ≤ TL ≤ 202 / 110 ≤ TL ≤ 117 331 ≤ TL ≤ 350 / 191 ≤ TL ≤ 202 
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Precária acima da nominal 231 ≤ TL ≤ 233 / 133 ≤ TL ≤ 135 399 ≤ TL ≤ 403 / 231 ≤ TL ≤ 233 

Crítica abaixo da nominal TL < 191 / TL < 110 TL < 331 / TL < 191 

Crítica acima da nominal TL > 233 / TL > 135 TL > 403 / TL > 233 

 

 
 

Estando a Unidade Consumidora situada em área rural e, sendo atendida por transformador isolado, a 

seguinte tabela deverá ser considerada para o regime permanente. No entanto, é imprescindível a 

confirmação dessas tensões de forma prévia na SULGIPE: 

 

TENSÃO DE ATENDIMENTO 
FAIXA DE VARIAÇÃO DA TENSÃO DE LEITURA - TL (V) 

230 / 115 V 440 / 220 V 

Adequada 212 ≤ TL ≤ 242 / 106 ≤ TL ≤ 121 405 ≤ TL ≤ 462 / 202 ≤ TL ≤ 231 

Precária abaixo da nominal 200 ≤ TL ≤ 212 / 100 ≤ TL ≤ 106 383 ≤ TL ≤ 405 / 191 ≤ TL ≤ 202 

Precária acima da nominal 242 ≤ TL ≤ 244 / 121 ≤ TL ≤ 122 462 ≤ TL ≤ 466 / 231 ≤ TL ≤ 233 

Crítica abaixo da nominal TL < 200 / TL < 100 TL < 383 / TL < 191 

Crítica acima da nominal TL > 244 / TL > 122 TL > 466 / TL > 233 

 

 

6.2 Média Tensão da Distribuição  

A energia elétrica é fornecida na frequência nominal de 60 Hz e na tensão nominal de 13.800 V entre 

fases, sistema trifásico.  
 

TENSÃO DE ATENDIMENTO 

FAIXA DE VARIAÇÃO DA TENSÃO DE LEITURA - TL EM 

RELAÇÃO À TENSÃO DE REFERÊNCIA – TR 

13,8 kV (TR) 

Adequada 0,93 TR ≤ TL ≤ 1,05 TR 

Precária  0,90 TR ≤ TL ≤ 0,93 TR 

Crítica abaixo da nominal TL < 0,90 TR 

Crítica acima da nominal TL > 1,05 TR 

 

 

6.3 Alta Tensão da Distribuição  

A energia elétrica é fornecida na frequência nominal de 60 Hz e na tensão nominal de 69.000 V entre 

fases, sistema trifásico. 
 

TENSÃO DE ATENDIMENTO 

FAIXA DE VARIAÇÃO DA TENSÃO DE LEITURA - TL EM 

RELAÇÃO À TENSÃO DE REFERÊNCIA – TR 

69 kV (TR) 

Adequada 0,95 TR ≤ TL ≤ 1,05 TR 
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Precária abaixo da nominal 0,90 TR ≤ TL ≤ 0,95 TR 

Precária acima da nominal 1,05 TR ≤ TL ≤ 1,07 TR 

Crítica abaixo da nominal TL < 0,90 TR 

Crítica acima da nominal TL > 1,07 TR 

 
Nota: O usuário acessante com geração distribuída à rede da SULGIPE e participante do Sistema de 

Compensação de Energia Elétrica, deve prover meios para que a energia gerada por sua usina não 

provoque tensões consideradas precárias ou críticas no ponto de conexão. Para tanto, as unidades 

geradoras devem possuir, obrigatoriamente sistemas de controle de tensão capazes de regular a 

tensão local exclusivamente dentro das faixas consideradas adequadas das tabelas acima de baixa, 

média e alta tensão. 

 

6.4 Faixas de Potências Padronizadas e Limites 

A definição da tensão da rede na qual o microgerador ou o minigerador será conectado ao sistema 

elétrico de distribuição da SULGIPE será em função das seguintes faixas de potência disponibilizada, 

indicadas a seguir:  

 

• Menor ou igual a 8 kW em 127 V e menor ou igual a 15 kW em 220 V → Em baixa tensão da 

distribuição, sistema monofásico, conforme Tabela 1 ou Tabela 2 da NTD-01 da SULGIPE;  

 

• Menor ou igual a 20 kW em 220/127 V e menor ou igual a 25 kW em 380/220 V → Em baixa tensão 

da distribuição, sistema bifásico, conforme Tabela 1 ou Tabela 2 da NTD-01 da SULGIPE;  

 

• Maior que 20 kW até 75 kW em 220/127 V e maior que 25 kW até 75 kW em 380/220V → Em baixa 

tensão da distribuição somente conexão trifásica, conforme Tabela 1 ou Tabela 2 da NTD-01 da 

SULGIPE;  

 

• Acima de 75 kW de potência instalada ou disponibilizada e até 2500 kW de demanda contratada → 

Em média tensão da distribuição, somente conexão trifásica; este atendimento será verificado através 

de estudos da rede de distribuição;  

 

• Acima de 2500 kW de demanda contratada → Em alta tensão de distribuição somente conexão 

trifásica; este atendimento será verificado através de estudos da rede de distribuição.  

 

 

 

7. Informações e Procedimentos 
 

7.1 Regras Gerais 

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. 

Já 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 elétrico de distribuição 

acessado. 

Não será permitida a instalação de sistema de geração distribuída caso haja ou seja constatado 

qualquer tipo de interligação entre instalações elétricas de unidades consumidoras diferentes e/ou 

extensões das instalações elétricas para além dos limites da propriedade do consumidor, mesmo 

sendo em propriedade usufruto de terceiros, ainda que o fornecimento para o uso e/ou a cessão seja 
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gratuita e ligação de mais de um ponto de entrega para o atendimento de uma mesma unidade 

consumidora. 

Para utilização de telhados ou áreas de terceiros, devem ser observadas e seguidas as regras vigentes 

nas resoluções pertinentes da ANEEL e nas Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição 

de Energia Elétrica. 

A potência instalada da microgeração e da minigeração distribuída fica limitada à potência 

disponibilizada e/ou à demanda contratada para a unidade consumidora onde a geração será 

conectada. 

Para usuários que desejem conectar uma minigeração distribuída à rede da distribuidora, é obrigatória 

a contratação de uma demanda igual ou superior à potência instalada da geração. 

O acessante que conecta suas instalações de geração ao sistema de distribuição não pode reduzir a 

sua flexibilidade de recomposição, seja em função de limitações dos equipamentos ou por tempo de 

recomposição. 

É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de 

potência para microgeração ou minigeração distribuída, devendo a SULGIPE identificar estes casos, 

solicitar a readequação da instalação e, caso não atendido, negar a adesão ao Sistema de 

Compensação de Energia Elétrica. 

Havendo necessidade de qualquer alteração de um projeto inicialmente aprovado de geração 

distribuída, alteração por interesse exclusivo do proprietário, deverá haver uma nova submissão do 

projeto para aprovação na SULGIPE. 

A SULGIPE deve suspender imediatamente o fornecimento de energia elétrica no caso de o 

consumidor gerar energia elétrica na sua unidade consumidora sem observar as normas e padrões 

desta distribuidora ou se for constatado aumento da geração instalada sem consulta prévia à 

SULGIPE, conforme o estabelecido nas Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de 

Energia Elétrica. 

Além da suspensão imediata de fornecimento à unidade consumidora, caso seja constatado existência 

de alguma irregularidade, os créditos de energia ativa gerados no respectivo período não poderão ser 

utilizados no sistema de Compensação de Energia Elétrica.  

Unidade Consumidora com carga maior que 50 kW e menor ou igual a 75 kW poderá ser enquadrada 

no Grupo A, caso possua equipamento(s) instalado(s) ou a instalar que venham a prejudicar a 

qualidade do serviço prestado pela SULGIPE a outros consumidores e demais usuários, a critério desta 

concessionária, a partir de estudo que justifique tal decisão. 

Não é permitida a conexão de geração distribuída associada a uma unidade consumidora 

caracterizada como ligação provisória. 

Caso o consumidor deseje instalar central geradora com potência superior ao limite estabelecido da 

sua classe de atendimento conforme estabelecido na normatização da SULGIPE e, sendo constatada a 

necessidade de readequação, deverá ser solicitado o aumento da potência disponibilizada, através de 

um projeto para esta finalidade ou para aumento da demanda contratada, sendo dispensada o aumento 

da carga instalada. Para o aumento da potência disponibilizada, o interessado deverá seguir as regras 

e preceitos estabelecidos nas normas da SULGIPE referente a ligação de unidades consumidoras 

(NTD-01 ou NTD-03 para baixa e média tensão, respectivamente e NTD-04 para alta tensão). 

Para aderir ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica é condição essencial que o interessado 

seja consumidor cativo da SULGIPE e que esteja ligado dentro das regras estabelecidas nas normas 

para ligação de unidades consumidoras da SULGIPE, a NTD-01 ou a NTD-03 ou a NTD-04 para alta 

tensão, sendo ligação nova ou aumento da potência disponibilizada. Portanto, é necessário haver uma 

prévia aprovação do ponto de conexão da unidade consumidora perante a SULGIPE. 

Ressalta-se que, principalmente relacionado ao atendimento em média e em alta tensão, a viabilidade 

da conexão dependerá da localização geográfica, do acesso e da topologia do sistema de distribuição 

da região envolvida, bem como ao atendimento aos requisitos técnicos da proteção, operação, 

controle, qualidade do suprimento e confiabilidade da rede de distribuição da SULGIPE, que definirá e 
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proporá o ponto de acesso ao sistema elétrico com base nas alternativas de mínimo custo global, 

considerando a legislação vigente e os critérios e padrões técnicos em uso pela SULGIPE. A escolha 

baseia-se em manter a qualidade e o desempenho da rede de distribuição para os demais clientes 

conectados a ela. 

As regras comerciais, contratos e demais documentos pertinentes, bem como esclarecimentos quanto 

a cotas de créditos e compensação, regime tarifário, classe de consumo e demais condições 

comerciais específicas, devem ser verificadas junto ao Departamento Comercial da SULGIPE, cuja 

comunicação inicial deve ser realizada pelo canal de comunicação informado no Capítulo 4 desta 

Norma Técnica. 

Em suma, todas as consultas, esclarecimentos, informações ou solicitações de serviços devem ser, 

obrigatoriamente, formuladas e respondidas por mensagem eletrônica – e-mail, através do canal de 

relacionamento para esta finalidade informado no Capítulo 4 desta Norma Técnica. 

Havendo qualquer alteração na legislação emanada pela ANEEL, outros órgãos delegados ou por leis 

complementares do governo, entre a consulta elucidativa inicial e a efetiva entrada da solicitação de 

acesso na SULGIPE, valerá, a partir de então, a nova configuração regulatória ou legislativa, como 

parâmetros para balizar as atividades, os procedimentos e as configurações da conexão, tanto relativos 

aos aspectos técnicos, como para os comerciais e tarifários. 

 

7.2 Relativas ao Acessante 

O consumidor ou demais usuários devem consultar a SULGIPE sobre o aumento da carga ou da 

geração instalada que exigir a elevação da potência injetada, da potência demandada e/ou da potência 

disponibilizada. 

Caso o consumidor deseje alterar as características de sua carga e aumentar sua potência 

demandada, mesmo não resultando em alteração de sua potência disponibilizada, deverá consultar 

previamente e informar à SULGIPE, que, por sua vez, avaliará a necessidade de adequação do seu 

sistema elétrico em função desta nova configuração.  

Havendo necessidade, o acessante deve submeter previamente à apreciação da SULGIPE o aumento 

da carga ou da geração instalada que exigir a elevação da potência injetada ou da potência 

demandada, antes da solicitação de acesso, para verificar a necessidade de adequação do sistema 

elétrico. 

O consumidor / acessante ou representante legal, não poderá substituir o disjuntor de proteção 

existente no ponto de conexão / medição, sendo tal ato considerado procedimento irregular, sujeito a 

sansões previstas em resoluções da ANEEL e nas Regras de Prestação do Serviço Público de 

Distribuição de Energia Elétrica. Este procedimento deverá ser realizado exclusivamente com 

representantes da SULGIPE e de acordo com projeto aprovado e prévia solicitação expressa. 

Unidades consumidoras localizadas em condomínios verticais e que queiram instalar uma 

microgeração distribuída, porém não possuem área própria no imóvel disponível para instalar uma GD, 

devem apresentar, além dos documentos obrigatórios descritos nesta Norma Técnica e do formulário 

de Solicitação de Acesso, um documento do condomínio assinado pelo seu Administrador ou 

Procurador autorizando a utilização de áreas comuns para tal finalidade específica. 

Todos os custos envolvidos na instalação e execução da parte elétrica na unidade consumidora até o 

padrão de entrada são de responsabilidade do acessante. 

Consultas iniciais ou solicitação de informações à SULGIPE através de terceiros representando 

consumidor de sua área de concessão, devem ser acompanhadas de procuração legal com a devida 

autorização expressa do cliente para a finalidade específica, para que a SULGIPE possa prestar os 

esclarecimentos devidos solicitados.  

Os esclarecimentos inicialmente prestados pela SULGIPE ao interessado ou ao seu representante, 

antes da apresentação do projeto de micro ou minigeração distribuída por parte do consumidor, são de 

caráter meramente elucidativos, não servindo como garantia para aprovação do projeto, nem como 

base para indicar a viabilidade dos investimentos a serem realizados pelo consumidor. 
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Os equipamentos a serem aplicados e instalados pelo acessante no seu ponto de conexão com a rede 

de distribuição da SULGIPE devem ser aprovados por esta distribuidora. 

Os encargos financeiros de responsabilidade do interessado serão cobrados conforme metodologia 

prevista na Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL. 

 

7.3 Relativas à SULGIPE 

A SULGIPE reserva-se o direito de realizar a qualquer momento, inspeções na entrada das instalações 

do acessante para verificação da concordância deste ponto em relação ao projeto aprovado e à vistoria 

aprovada, das condições técnicas e de segurança do ponto de conexão, e, se necessário, efetuar 

testes para verificar e confirmar a conformidade de funcionamento do sistema. No caso de não-

conformidade(s) que seja(m) impeditiva(s) para continuidade da conexão por razão justificável, o 

acessante ficará impedido de conectar seu sistema à rede de distribuição, até a normalização da(s) 

não-conformidade(s). 

A SULGIPE poderá interromper a conexão ao seu sistema quando constatar a ocorrência de qualquer 

procedimento irregular, de deficiência técnica ou condição insegura no ponto de conexão, de 

interferências provocadas por equipamentos do acessante, prejudicando o funcionamento normal do 

sistema elétrico da distribuidora acessada e/ou de outros consumidores e usuários, ou, principalmente, 

se constatado risco iminente de danos a pessoas, terceiros e funcionários. O acessante deverá 

providenciar de imediato a sua correção e, caso persista, a suspensão do fornecimento deve ser 

precedida de aviso escrito pela SULGIPE com entrega comprovada, informando ao mesmo o motivo do 

procedimento de suspensão da conexão. 

A SULGIPE exigirá do consumidor / acessante o ressarcimento de indenizações no caso de danos ao 

sistema elétrico de distribuição e/ou danos a equipamentos elétricos de outros consumidores 

comprovadamente ocasionado pela microgeração ou minigeração distribuída, conforme estabelecido 

nas Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. 

A SULGIPE deve, se necessário, realizar estudos para: 

 avaliar o nível de perturbação que as instalações do consumidor e demais usuários provocam 

em seu sistema de distribuição, verificando os impactos da conexão em seu sistema; 

 adequar o sistema de proteção, para a devida integração das instalações do consumidor e 

demais usuários; e  

 verificar a coordenação da proteção em sua rede de distribuição e revisar os ajustes 

associados, incluindo o ajuste dos parâmetros de proteção no ponto de conexão e sistemas de 

controle de tensão e de frequência. 

Os estudos básicos e operacionais necessários à efetiva conexão da usina serão realizados pela 

SULGIPE sem ônus para o acessante.  

Devem ser calculados o encargo de responsabilidade da distribuidora e a participação financeira do 

consumidor nas seguintes situações: 

 conexão ou alteração de conexão de unidade consumidora que não se enquadre nos critérios 

de gratuidade dispostos na Resolução Normativa 1000/2021, inclusive com microgeração ou 

minigeração distribuída; 

  conexão ou aumento de potência disponibilizada em sistemas de microgeração ou 

minigeração distribuída em unidade consumidora existente; 

 obras que não sejam de responsabilidade da distribuidora; e 

 obras que não sejam de responsabilidade exclusiva do consumidor. 

A SULGIPE deve custear as melhorias ou reforços no sistema de distribuição decorrentes 

exclusivamente da conexão de microgeração distribuída, não havendo participação financeira do 

consumidor, exceto para o caso de geração compartilhada. 
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Em caso de solicitação de acesso de unidade consumidora que não possua carga, apenas geração 

distribuída, a distribuidora deve considerar a natureza da atividade desenvolvida (que é de gerador, e 

não de carga) nos estudos e na definição das obras necessárias à adequação de seu sistema à 

conexão daquela unidade consumidora – que por sua vez impactarão no encargo de responsabilidade 

da distribuidora e na participação financeira do consumidor. 

Compete à SULGIPE a responsabilidade pela coleta das informações das unidades consumidoras 

participantes do Sistema de Compensação de Energia Elétrica e envio dos dados para registro junto à 

ANEEL, nos termos da regulamentação específica vigente. 

 

7.4 Etapas para o Acesso 

O acesso para conexão à rede de distribuição da SULGIPE far-se-á considerando as seguintes etapas: 

1) Solicitação do Orçamento Estimado por parte do interessado, com a apresentação de dados 

básicos do empreendimento, conforme requisitos definidos pela ANEEL, procedimento opcional. As 

informações devem ser necessárias e suficientes para os estudos iniciais; 

2) Emissão do Orçamento Estimado por parte da SULGIPE, contendo as informações para verificar e 

definir a viabilidade de implantação do empreendimento e seu custeio estimativo; 

3) Apresentação do projeto para aprovação e demais documentos exigíveis, caracterizada como a 

solicitação de conexão; 

4) Emissão da resposta pela SULGIPE à apresentação do projeto / solicitação de conexão; 

5) Solicitação de Orçamento de Conexão, com apresentação de documentação necessária prevista 

nesta Norma Técnica; 

6) Emissão do Orçamento de Conexão por parte da SULGIPE, com as condições, custos e prazos 

para conexão ao sistema de distribuição; 

7) Elaboração e assinaturas de contratos; 

8) Realização de vistoria das instalações e do ponto de conexão; 

9) Aprovação do ponto de conexão; 

10) Ligação e cadastro. 

 

 

 

8. Condições Específicas 
 

8.1 Solicitação de Conexão 

É o requerimento do usuário à SULGIPE para a solicitação de acesso apresentando o projeto das 

instalações de conexão e de fronteira e solicitando formalmente a conexão da geração ao sistema 

elétrico de distribuição da SULGIPE, de acordo com o Módulo 3 do Prodist, utilizando um dos 

formulários constantes nos anexos desta Norma.  

A solicitação deve conter o Formulário de Solicitação de Acesso para microgeração ou minigeração 

distribuída devidamente preenchido, considerando um dos modelos indicados nos Anexos I, II ou III 

desta Norma, conforme potência instalada da geração acompanhado dos documentos pertinentes a 

cada caso.  

Na solicitação de fornecimento inicial ou aumento de potência disponibilizada de unidade consumidora 

com micro ou minigeração distribuída participantes do Sistema de Compensação de Energia Elétrica 

aplicam-se os procedimentos, prazos e condições estabelecidos nas Regras de Prestação do Serviço 

Público de Distribuição de Energia Elétrica e no Módulo 3 do Prodist.  

A Solicitação de Conexão, através do envio da documentação obrigatória, deve ser exclusivamente 

pelo meio de comunicação informado no Capítulo 4 desta Norma Técnica. 
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Ao receber a documentação, a SULGIPE abrirá um protocolo de atendimento relativo à atividade de 

análise de projeto com o intuito final de emitir o parecer de acesso e o orçamento de conexão. 

 

8.2 Projeto 

 

Apresentação 

O projeto para a conexão de instalações de unidades consumidoras com microgeração ou minigeração 

distribuída deve ser enviado para o e-mail microgeracao@sulgipe.com.br juntamente com o formulário 

de Solicitação de Acesso correspondente devidamente preenchido, contendo todas as informações 

básicas e seus anexos obrigatórios. São eles:  

Documento de registro de responsabilidade técnica de profissional habilitado no respectivo conselho 

profissional (ART ou TRT), responsável pelo projeto e pelas instalações, evidenciando que o número 

de registro profissional competente se encontra válido e que o projeto e as instalações se encontram 

com a devida cobertura do trabalho perante seu conselho de classe profissional. Apresentar, 

concomitantemente, QR code e chave de verificação, em boa qualidade para possibilitar sua leitura. É 

imprescindível que todos os trabalhos tenham a devida ART ou TRT e que este registro seja 

comprovado na apresentação do projeto. 

Diagrama unifilar completo e detalhado contemplando todo o sistema de geração associado à unidade 

consumidora, indicando o ponto de conexão, as proteções associadas ao sistema fotovoltaico, a 

indicação da medição, as cargas e proteções a jusante. O diagrama unifilar deverá ser suficientemente 

autoexplicativo e ter, principalmente, todas as informações das proteções, da medição e das cargas, 

além de indicação dos demais componentes do sistema. 

Memorial descritivo da instalação informando de forma detalhada sobre a natureza da instalação, ou 

seja, se trata de instalação nova ou de ampliação, as características dos equipamentos utilizados na 

instalação (datasheet de inversor, módulos fotovoltaicos e autotransformador), todas as proteções 

associadas, seus cálculos de dimensionamento e respectivos ajustes, dentro do que estabelece esta 

Norma Técnica, além de outras informações pertinentes da unidade consumidora, como, a atividade 

exercida no imóvel, as datas previstas para entrada em operação, a declaração descritiva da carga 

instalada, os quadros de cargas e de geração e a declaração sobre as cargas instaladas que possam 

provocar instabilidade ou distúrbios no sistema da SULGIPE, dados relativos ao ponto de conexão, 

como tensão, capacidade nominal do disjuntor de entrada, número de fases, especificações do DPS, 

descrição da equipotencialização e de aterramento, número da UC - Unidade Consumidora, bem como 

toda e qualquer informação ou especificação que o projetista julgar importante ao pleno entendimento 

do projeto e do sistema. Sugere-se associar registros fotográficos recentes do ponto de conexão da 

Unidade Consumidora com a SULGIPE, como forma de respaldar a análise do projeto. 

Projeto Elétrico das Instalações de Conexão contendo: 

 Planta de localização em escala compatível, incluindo as ruas adjacentes e/ou acessos. Fazer 

constar na planta um ou mais ponto(s) de referência significativo. Inserir coordenadas 

georreferenciadas. 

 Planta de situação em escala compatível, para definição clara da localização do ponto de conexão, 

com a localização detalhada do ponto de medição de energia, localização de todos os componentes da 

geração propostos no imóvel, com a indicação dos painéis e inversor(es).  

 Diagrama multifilar ou diagrama funcional do sistema completo e detalhado contemplando todo o 

sistema de geração associado à unidade consumidora. Se necessário, em função da complexidade do 

projeto.  

 Representação completa e detalhada da vista frontal do padrão da entrada consumidora, 

identificando o medidor, a caixa, o ramal de conexão e de entrada, a localização da placa de 

advertência dimensionada conforme modelo apresentado nesta Norma Técnica, o sistema e as 

conexões de aterramento, alturas e cotas, dentre outras informações que o projetista julgar importantes 

à plena compreensão do projeto. 
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 Diagramas de paralelismo, de blocos e esquemas de comando que agreguem informações 

suficientes ao pleno entendimento da instalação e do sistema. Se necessário, em função da 

complexidade do projeto.  

Certificados de conformidade do(s) inversor(es), ou número de registro da concessão do INMETRO 

do(s) inversor(es) adequado(s) à tensão nominal da rede. Caso opte por apresentar um certificado 

internacional de conformidade do inversor, só serão aceitos equipamentos que apresentem os 

certificados de conformidade às normas nacionais ABNT NBR 16149, ABNT 16150 e ABNT IEC 62116 

ou as normas europeias IEC 61727:2004-12, IEC 62116:2014 ou norma americana IEEE 1547. 

Dados necessários para registro da central geradora conforme disponível no site da ANEEL, a 

depender do tipo de fonte.  

Para pessoa jurídica, apresentar os documentos relativos à sua constituição, ao seu registro e 

documentação dos representantes legais. 

Se for pessoa física, registro de identidade com foto e de CPF válido.  

Endereço das instalações com localização e meios de comunicação com os prepostos e proprietário(s). 

Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de compensação de energia, indicando a 

porcentagem de rateio dos créditos e o enquadramento, conforme Resolução Normativa nº 482/2012.  

Cópia de instrumento jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes (se 

houver).  

Documento que comprove o reconhecimento pela ANEEL da cogeração qualificada, se houver.  

Licença ou autorização ambiental pertinente, atendendo legislação ambiental vigente, de acordo com a 

localização do imóvel ou área relativa à unidade consumidora, observando principalmente áreas de 

preservação permanente, territórios indígenas e quilombos, dentre outras previstas em legislação 

pertinente. 

Apresentação de documento, com data, que comprove a propriedade ou a posse do imóvel em que se 

localizam todas as instalações e equipamentos associados e em uso na unidade consumidora e da 

geração a ser conectada. 

Ressalta-se que o inversor deve estar situado em local de fácil acesso à fiscalização da distribuidora, 

conforme estabelece regulamentação específica da ANEEL, sendo motivo de reprova do projeto ou da 

vistoria. 

Como a apresentação do projeto far-se-á de forma digital, faz-se necessário que a assinatura do 

responsável técnico em todas as pranchas e folhas do projeto seja, também, em forma digital. 

Observação: No caso de ligação de nova unidade consumidora ou aumento de carga de unidade 

existente, devem ser apresentadas as informações descritas nas Regras de Prestação do Serviço 

Público de Distribuição de Energia Elétrica para os respectivos casos. Deve seguir os requisitos de 

documentação e forma de apresentação de projeto constantes na Norma SULGIPE NTD-01, NTD-03 

ou NTD-04 (normas para consumidores), para conexão ao sistema da SULGIPE de baixa, média ou 

alta tensão, respectivamente.  

 

Notas Importantes 

A título de melhorar o entendimento do projeto, a SULGIPE reserva-se o direito de solicitar documentos 

complementares durante a fase de análise do projeto, como manuais, datasheets, plantas, memoriais, 

cálculos, dentre outros. 

Antes de preparar o projeto, é imprescindível que o projetista consulte a SULGIPE a fim de verificar o 

nível de tensão e sistema de atendimento à unidade consumidora onde se requer o acesso, de maneira 

a possibilitar ao projetista dimensionar e especificar corretamente os equipamentos para o seu cliente. 

O projeto em si é de total responsabilidade do responsável técnico e deve atender às Normas Técnicas 

Brasileiras da ABNT. 
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Os projetos reprovados ou que perderam a validade de prazo, devem ser submetidos à nova 

aprovação, sendo iniciada nova contagem de tempo, considerando um novo prazo a partir desta 

apresentação. 

Caso o projeto seja devolvido por insuficiência de informações que impossibilite a análise plena por 

parte da SULGIPE objetivando a aprovação, a nova apresentação do projeto poderá, eventualmente, 

acarretar novos comentários, a partir de informações não vislumbradas e/ou não constantes na revisão 

anterior que fora inicialmente submetida na SULGIPE. 

Por interesse exclusivo do proprietário, havendo necessidade de qualquer alteração de um projeto já 

aprovado na SULGIPE, deverá haver uma nova submissão para aprovação desta concessionária. 

A validade da aprovação do projeto é de 120 dias, contados a partir da data da carta de aprovação pela 

SULGIPE. 

Toda a documentação deverá ser apresentada de forma totalmente legível e organizada. Este quesito é 

de fundamental importância e é passível de comentário por parte da análise da SULGIPE, vindo a 

solicitar sua substituição, caso constate esta necessidade. 

A aprovação do projeto dar-se-á dentro do prazo estabelecido pela ANEEL ao usuário, conforme 

Resolução Normativa 1000/2021, tendo a SULGIPE um prazo máximo de 30 (trinta) dias para analisar 

e devolver o projeto. 

A obrigatoriedade em apresentar projeto de aumento da potência disponibilizada para microgeração e 

minigeração distribuída basear-se-á exclusivamente nos critérios e enquadramentos estabelecidos nas 

normas NTD-01, NTD-03 e NTD-04 da SULGIPE. 

A apresentação dos projetos de aumento de carga disponibilizada ou de uma nova conexão 

consumidora devem atender às prescrições contidas nas normas NTD-01, NTD-03 e NTD-04 da 

SULGIPE quanto a sua forma e conteúdo. Podem ser apresentados no mesmo período com o de 

microgeração ou minigeração distribuída. No entanto, no sentido de caracterizar a inserção no sistema 

de compensação de energia, a SULGIPE sugere que seja apresentado primeiramente o projeto da 

unidade consumidora. 

 

8.3 Orçamento de Conexão 

A SULGIPE fornecerá o Orçamento de Conexão com o parecer técnico que indicará as condições, 

custos e prazos para conexão da geração ao sistema de distribuição, com as condições e prazos de 

acordo com o estabelecido nas Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia 

Elétrica. 

Para conexão de microgeração distribuída em unidade consumidora existente sem necessidade de 

aumento da potência disponibilizada, o orçamento pode ser simplificado, indicando apenas as 

responsabilidades do consumidor e encaminhando o documento “Relacionamento Operacional”, 

conforme modelo estabelecido pela ANEEL. 

O Orçamento de conexão indicará:  

a) As características do ponto de conexão, acompanhadas das estimativas dos respectivos custos, se 

houver, conclusões e justificativas;  

b) A tensão nominal do sistema de distribuição acessado; 

c) Orçamento da obra, contendo a memória de cálculo dos custos orçados, do encargo de 

responsabilidade da distribuidora e da participação financeira do consumidor, se houver;  

d) A relação das obras de responsabilidade da SULGIPE; 

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 Relacionamento Operacional para microgeração ou o Acordo Operativo para minigeração;   

g) As responsabilidades do usuário acessante; 
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h) Eventuais informações sobre equipamentos ou cargas susceptíveis de provocar distúrbios ou danos 

no sistema de distribuição acessado ou nas instalações de outros usuários. 

 

O acessante deve solicitar vistoria à SULGIPE após acatar o orçamento de conexão proposto, dentro 

do prazo estabelecido na Resolução Normativa 1000/2021. 

A implantação da usina deve ser realizada somente após a consolidação e aprovação do projeto pela 

SULGIPE, mediante a emissão do Parecer de Acesso, tendo a SULGIPE o prazo regulatório para emitir 

este parecer. 

 

8.4 Medição  

 O sistema de medição de energia utilizado nas unidades consumidoras que façam a adesão ao 

Sistema de Compensação de Energia Elétrica deverá ser bidirecional, ou seja, medir energia ativa 

consumida da rede e a energia ativa injetada na rede. Deverá ser instalado um sistema de medição 

que seja apto a registrar, de forma independente, a apuração da energia ativa consumida e da energia 

ativa injetada. 

Para instalações em baixa tensão, a medição bidirecional poderá ser, a critério da SULGIPE, realizada 

por meio de dois medidores unidirecionais: um para registrar a energia elétrica ativa consumida e outro 

para registrar a energia gerada. 

A SULGIPE é responsável técnica e financeiramente pelo sistema de medição para microgeração 

distribuída. 

Os custos de adequação do sistema de medição para a conexão de minigeração distribuída e de 

geração compartilhada são de responsabilidade do interessado, que deve arcar com a diferença entre 

os custos dos componentes do sistema de medição requeridos para o Sistema de Compensação de 

Energia Elétrica e dos componentes do sistema de medição convencional utilizados em unidades 

consumidoras do mesmo nível de tensão. 

No caso de conexão de minigeração distribuída, o usuário é responsável por ressarcir a distribuidora 

pelos custos de adequação do sistema de medição nos termos da regulamentação específica.  

Após a adequação do sistema de medição, a SULGIPE será responsável pela sua operação e 

manutenção, incluindo os custos de eventual substituição ou adequação. 

Para a unidade consumidora existente sem necessidade do aumento de potência disponibilizada, a 

SULGIPE deve verificar a conformidade do seu padrão de entrada, quando da adequação do sistema 

de medição existente. Caso seja constatado descumprimento das normas e/ou de padrões técnicos da 

companhia ou inviabilidade técnica devidamente comprovada, inclusive para instalação do novo 

sistema de medição no padrão de entrada existente, o consumidor deve providenciar às suas expensas 

a adequação dentro das normas técnicas vigentes da SULGIPE.  

 A SULGIPE adequará 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 e a devida adequação do padrão de entrada por parte do consumidor.  

 

8.5  Proteção 

O acessante deverá observar os seguintes requisitos mínimos para o ponto de conexão de instalações 

de unidades consumidoras com microgeração ou minigeração distribuída:  

  

Requisitos Mínimos  

 

EQUIPAMENTO  

POTÊNCIA INSTALADA 

Menor ou igual a 75 

kW  

Maior que 75 até 

500 kW  

Acima de 500 

até 5000 kW  



                      Norma Técnica de Distribuição NTD-33 

Procedimentos para Conexão de Micro e Minigeração Distribuída à  

Rede de Distribuição da Sulgipe 

  

Data: 20/06/2022                                                                                  Revisão 2             21   

Elemento de desconexão (1)  Sim  Sim  Sim  

Elemento de interrupção (2)  Sim  Sim  Sim  

Transformador de acoplamento (3) Não  Sim  Sim  

Proteção de sub e sobretensão  Sim (4) Sim (4) Sim  

Proteção de sub e sobrefrequência  Sim (4) Sim (4) Sim  

Proteção contra desequilíbrio de 

corrente  
Não  Não  Sim  

Proteção contra desbalanço de 

tensão  
Não  Não  Sim  

Sobrecorrente direcional  Não  Sim  Sim  

Sobrecorrente com restrição de 

tensão  
Não  Não  Sim  

Relé de sincronismo  Sim (5) Sim (5) Sim (5) 

Anti-ilhamento  Sim (6) Sim (6)  Sim (6)  

Medição  
Sistema de medição  

bidirecional (7)  

Medidor 4 

quadrantes    

Medidor 4 

quadrantes    

 

Notas relativas aos quadros de requisitos mínimos acima:  

(1) Chave seccionadora visível e acessível que a SULGIPE usa para garantir a desconexão da central 

geradora durante manutenção em seu sistema, exceto para microgeradores e minigeradores que se 

conectam à rede através de inversores.  

(2) Elemento de interrupção automático acionado por proteção para microgeradores e por comando e/ou 

proteção para minigeradores.  

(3) Transformador de interface entre a unidade consumidora e rede de distribuição. 

(4) Não é necessário relé de proteção específico, mas a existência de um sistema eletroeletrônico que 

detecte tais anomalias e que produza uma saída capaz de operar na lógica de atuação do elemento de 

interrupção. 

(5) Não é necessário relé de sincronismo específico, mas a existência de um sistema eletroeletrônico 

que realize o sincronismo com a frequência da rede e que produza uma saída capaz de operar na 

lógica de atuação do elemento de interrupção, de maneira que somente ocorra a conexão com a rede 

após o sincronismo ter sido atingido. 

(6) No caso de operação em ilha do usuário, a proteção de anti-ilhamento deve garantir a desconexão 

física entre a rede de distribuição e as instalações elétricas internas à unidade consumidora, incluindo a 

parcela de carga e de geração, sendo vedada a conexão ao sistema da distribuidora durante a 

interrupção do fornecimento. 

(7) O sistema de medição bidirecional deve, no mínimo, diferenciar a energia elétrica ativa consumida da 

energia elétrica ativa injetada na rede.  

 

Requisitos de Segurança 

 

Este capítulo fornece informações e considerações que devem ser seguidas para a operação segura e 

correta dos sistemas de geração distribuída conectados à rede elétrica da distribuidora.  
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A função de proteção dos equipamentos pode ser executada por um dispositivo interno ao inversor 

para as conexões que o utilizem como interface com a rede ou por dispositivos externos para aquelas 

conexões que não utilizem inversor como interface.  

 

É necessário a apresentação dos parâmetros a serem configurados no inversor durante a fase de 

análise técnica do projeto. Além disso, vale ressaltar que estes itens serão verificados em vistoria. 

 

8.5.1. Perda de Tensão da Rede  

Para prevenir o ilhamento, um sistema de geração distribuída conectado à rede de distribuição deve 

cessar o fornecimento de energia à rede, independentemente das cargas ligadas ou outros geradores 

distribuídos ou não, em um tempo limite especificado. Desta forma, a rede elétrica pode não estar 

energizada por várias razões. Por exemplo, a atuação de proteções contra faltas e a desconexão 

devido à manutenção.  

 

O sistema de geração distribuída deve cessar o fornecimento de energia à rede, por meio da abertura 

do elemento de desconexão da geração distribuída em até 2 segundos após a perda da rede 

(ilhamento). 

 

Não será permitido, em hipótese alguma, ao consumidor ou usuário, energizar a rede da SULGIPE 

quando ela estiver fora de operação, cabendo ao consumidor total responsabilidade (civil e criminal) 

caso esse fato venha a acontecer, não cabendo, portanto, à SULGIPE, nenhuma responsabilidade por 

eventuais danos materiais e humanos, pois as proteções devidas devem existir e estarem 

permanentemente ativadas. Neste sentido, na hipótese que qualquer irregularidade em seus 

equipamentos, que possam provocar situações não-conformes, o usuário deve comunicar 

imediatamente a SULGIPE sobre esta situação, concomitantemente às providências para a resolução 

das não-conformidades constatadas. 

 

 

8.5.2. Reconexão  

 Depois de uma desconexão devido a uma condição anormal da rede, o sistema de geração distribuída 

não pode retomar o fornecimento de energia à rede elétrica (reconexão) por um período mínimo de 180 

segundos (3 minutos) após a retomada das condições normais de tensão e frequência da rede.  

 

Variações de Tensão e Frequência  

Condições anormais de operação podem surgir na rede elétrica e requerem uma resposta do sistema de 

geração distribuída conectado a essa rede. Esta resposta é para garantir a segurança das equipes de 

manutenção da rede e das pessoas em geral, bem como para evitar danos aos equipamentos conectados 

à rede, incluindo o sistema de geração distribuída.  

 

 Sistemas que utilizam inversores como interface com a rede elétrica 

Os sistemas de geração distribuída que utilizam inversores como interface com a rede devem perceber 

uma condição anormal de tensão e atuar de modo a cessar o fornecimento à rede dentro dos parâmetros 

exigidos de modo a prover segurança. 

 

Quando a tensão do ponto de conexão entre as partes reduzir para valores abaixo de 80% da tensão 

nominal da rede local, o sistema deverá desligar automaticamente em até 0,4 segundos, entre o início da 

anormalidade e a atuação do sistema de proteção.  

 

Por outro lado, quando a tensão do ponto de conexão entre as partes aumentar para valores acima de 

110% da tensão nominal da rede local, o sistema deverá desligar automaticamente em até 0,2 segundos, 

entre o início da anormalidade e a atuação do sistema de proteção.  

 

Um valor máximo de 3% de queda de tensão é aceitável, entre o ponto de instalação do sistema de 

geração distribuída e o padrão de entrada da unidade consumidora.  
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O sistema de geração distribuída deve operar em sincronismo com a rede elétrica e dentro dos limites de 

variação de frequência definidos a seguir.  

 

Para os sistemas que se conectem à rede através de inversores (tais como centrais solares, eólicas ou 

microturbinas), quando a frequência da rede assumir valores abaixo de 59,5 Hz, o sistema de geração 

distribuída deve cessar o fornecimento de energia à rede elétrica em até 0,2 s. O sistema somente deve 

voltar a fornecer energia à rede quando a frequência retornar para 59,9 Hz, respeitando o tempo de 

reconexão de 180 segundos.  

 

Quando a frequência da rede ultrapassar 60,5 Hz e permanecer abaixo de 62 Hz, o sistema de geração 

distribuída deve reduzir a potência ativa injetada na rede segundo a equação:  

 

∆𝑃 = [𝑓𝑟𝑒𝑑𝑒 − (𝑓𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 + 0,5)] × 𝑅 

 

Sendo:  

∆𝑃 = variação da potência ativa injetada (em %) em relação à potência ativa injetada no momento em que 

a frequência excede 60,5 Hz (PM);  

 

𝑓𝑟𝑒𝑑𝑒 = frequência da rede; 

 

𝑓𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = frequência nominal da rede; 

 

𝑅 = taxa de redução desejada da potência ativa injetada em (%/Hz), ajustada em 40 %/Hz. A resolução 

da medição de frequência deve ser ≤ 0,01 Hz. 

 

Se, após iniciado o processo de redução da potência ativa, a frequência da rede reduzir, o sistema de 

geração distribuída deve manter o menor valor de potência ativa atingido (PM – ΔPMáximo) durante o 

aumento da frequência. O sistema de geração distribuída só deve aumentar a potência ativa injetada 

quando a frequência da rede retornar para a faixa 60 Hz ± 0,05 Hz, por no mínimo 300 segundos. O 

gradiente de elevação da potência ativa injetada na rede deve ser de até 20 % x PM por minuto. 

 

Quando a frequência da rede ultrapassar 62 Hz, o sistema de geração distribuída deve cessar o 

fornecimento de energia em até 0,2 s. O sistema somente deve voltar a fornecer energia à rede quando 

a frequência retornar para 60,1 Hz, respeitando o tempo de reconexão de 180 segundos. O gradiente 

de elevação da potência ativa injetada na rede deve ser de até 20 % x PM por minuto.  

 

 

QUADRO RESUMO – COM INVERSOR 

REQUISITO DA PROTEÇÃO AJUSTES 
TEMPO MÁXIMO DE 

ATUAÇÃO 

Proteção de subtensão (função 27)  80% da tensão nominal 0,4 s 

Proteção de sobretensão (função 59)  110% da tensão nominal 0,2 s 

Proteção de subfrequência (função 81U)  59,5 Hz 0,2 s 

Proteção de sobrefrequência (função 81)  62 Hz 0,2 s 

Proteção de sobrecorrente (função 50/51)  
Conforme padrão de 

entrada de energia 

Conforme padrão de 

entrada de energia 

Proteção anti ilhamento  2 s 2 s 
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Relé de tempo de reconexão (função 62)  180 s 180 s 

 

Os ajustes indicados na tabela acima são sugestões da SULGIPE. Caso necessário realizar ajustes 

diferentes destes apresentados, devem ser justificados tecnicamente e aprovados pela SULGIPE. 

 

 

 Sistemas que não utilizam inversores como interface com a rede elétrica 

Para os sistemas que se conectem à rede sem a utilização de inversores (centrais térmicas ou centrais 

hidráulicas) a faixa operacional de frequência deverá estar situada entre 59,5 Hz e 60,5 Hz.  

 

Já para a proteção quando houver variação de tensão na rede, quando a tensão do ponto de conexão 

entre as partes reduzir para valores abaixo de 80% da tensão nominal da rede, o sistema deverá desligar 

automaticamente em até 5 segundos, entre o início da anormalidade e a atuação do sistema de proteção.  

 

Por outro lado, quando a tensão do ponto de conexão entre as partes aumentar para valores acima de 

110% da tensão nominal da rede, o sistema deverá desligar automaticamente em até 5 segundos, entre o 

início da anormalidade e a atuação do sistema de proteção.  

 

 

QUADRO RESUMO – SEM INVERSOR 

REQUISITO DA PROTEÇÃO AJUSTES 
TEMPO MÁXIMO DE 

ATUAÇÃO 

Proteção de subtensão (função 27) 80% da tensão nominal 5 s 

Proteção de sobretensão (função 59) 110% da tensão nominal 5 s 

Proteção de subfrequência (função 81U) 59,5 Hz 5 s 

Proteção de sobrefrequência (função 81) 60,5 Hz 5 s 

Proteção de sobrecorrente (função 50/51) 
Conforme padrão de 

entrada de energia 

Conforme padrão de 

entrada de energia 

Relé de sincronismo (função 25) 
10º - 10% da tensão – 

0,3 Hz 
N.A. 

Relé de tempo de reconexão (função 62) 180 s 180 s 

N.A. = não aplicável  

 

Os ajustes indicados na tabela acima são sugestões da SULGIPE. Caso necessário realizar ajustes 

diferentes destes apresentados, devem ser justificados tecnicamente e aprovados pela SULGIPE. 

 

8.5.3. Aterramento 

O sistema de geração distribuída deverá estar conectado ao sistema de aterramento da unidade 

consumidora, garantindo assim a equipotencialização das massas. 

 

8.5.4. Seccionamento 

Deve ser disponibilizado um método de isolação e seccionamento do equipamento de interface com a 

rede. 

 

8.5.5. Fator de Potência 

O fator de potência da energia injetada pela geração deverá estar compreendido entre 0,92 e 1,00 

indutivo, ou 1,00 e 0,92 capacitivo. 
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8.5.6. Sinalização de Segurança  

Junto ao padrão de entrada de energia, próximo à caixa de medição e proteção do padrão de entrada, 

na parede ou em mureta, deverá ser instalada uma placa de advertência conforme o seguinte modelo:  

 

 
 

A placa de advertência deverá ser fixada a uma altura igual ou pouco superior em relação à do padrão 

de entrada e confeccionada em PVC, com espessura mínima de 1 mm, dimensões 25 x 18 cm. 

 

Observação: A placa de advertência não poderá ser fixada na tampa da caixa de medição e proteção 

do padrão de entrada. 

 

8.5.7. Dispositivo de Proteção Contra Surto - DPS 

Os dispositivos de proteção contra surto (DPS) são incorporados em instalações elétricas para limitar 

sobretensões transitórias de origem atmosférica e surtos decorrentes de manobras. Para proteger um 

equipamento específico, os DPS devem ser instalados tão perto quanto possível do equipamento a ser 

protegido.  

Será solicitado em projeto o uso de um DPS CA no sistema de geração distribuída. Este dispositivo 

deverá ser calculado para atuar de modo mais seguro para a Unidade Consumidora e para a rede de 

energia em que está conectado. Sendo assim, para o projeto, deverá ser optado o uso do DPS CA que 

mais se adeque à tensão nominal de atendimento da UC e corrente de descarga. 

 

8.6 Contratos 

As unidades consumidoras devem ter os respectivos contratos celebrados junto à SULGIPE, conforme 

o estabelecido nas Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. 

 Para usuários cujas unidades consumidoras sejam do Grupo B, contrato de adesão. 

 Para unidade consumidora do grupo A e demais usuários, Contrato de Uso do Sistema de 

Distribuição – CUSD. 

Para os participantes do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, serão emitidos pela SULGIPE: 

 Relacionamento Operacional para microgeração distribuída entre a SULGIPE e o usuário, ou 

  Acordo Operativo para minigeração distribuída entre a SULGIPE e o usuário. 

Devem ser adotadas e seguidas as diretrizes estabelecidas no Módulo 3 dos Procedimentos de 

Distribuição da ANEEL – Prodist e nas Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de 

Energia Elétrica. 
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O Acordo Operativo deverá ser assinado até a data de aprovação do ponto de conexão, e o 

Relacionamento Operacional deverá ser encaminhado pela SULGIPE ao usuário em anexo ao parecer 

do acesso, aprovação do projeto ou do orçamento de conexão. 

Se forem necessárias execuções de melhorias ou reforços na rede de distribuição objetivando a 

conexão da microgeração distribuída, a execução da obra pela SULGIPE deve ser precedida da 

aprovação do orçamento de conexão e da assinatura de contrato específico com o interessado, no qual 

devem estar relacionadas as etapas e o prazo de implementação das obras, as condições de 

pagamento da participação financeira do consumidor, quando couber, além de outras condições 

vinculadas ao respectivo atendimento. 

 

8.7 Obras 

Após a aprovação do orçamento de conexão e a celebração do Relacionamento Operacional ou 

Acordo Operativo referente à conexão, serão executadas as obras necessárias, realizada a vistoria das 

instalações e, estando aprovada, será efetivada a conexão do microgerador ou minigerador. 

São de responsabilidade do usuário acessante as obras de conexão de instalações de interesse restrito 

e as instalações da unidade consumidora e do ponto de conexão. É recomendado que sua execução 

se inicie somente após liberação formal da SULGIPE, através da aprovação do projeto.  

Todas as obras para a conexão deverão ser construídas segundo normas técnicas e padrões da 

SULGIPE, como também dos projetos aprovados na fase da solicitação do acesso. 

Cabe à SULGIPE a execução de obras de melhoria ou reforço em seu próprio sistema de distribuição, 

para viabilizar a conexão da microgeração distribuída, respeitando os prazos estabelecidos na 

legislação regulatória vigente. 

Caso sejam necessárias melhorias ou reforços na rede para conexão da microgeração distribuída, a 

execução da obra pela SULGIPE deve ser precedida da aprovação do orçamento de conexão e da 

assinatura de contrato específico com o interessado, no qual devem estar discriminadas as etapas e o 

prazo de implementação das obras, as condições de pagamento da participação financeira do 

consumidor, quando couber, além de outras condições vinculadas ao atendimento. 

Para os consumidores do Grupo A, não havendo mudança na demanda contratada, o montante de uso 

do sistema de distribuição a ser acrescido para o cálculo do ERD (encargo de responsabilidade da 

distribuidora) – referente a eventuais obras de adequação do sistema – será zero. Por consequência, a 

participação financeira desse consumidor será o valor total previsto da obra. 

A distribuidora deverá iniciar o sistema de compensação de energia elétrica após realizar e aprovar a 

vistoria e instalar ou adequar o sistema de medição e aprovar o sistema de proteção, atendendo 

procedimentos e prazos estabelecidos nas Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de 

Energia Elétrica. 

 

8.8 Vistoria 

O usuário acessante deverá solicitar a vistoria das instalações objetivando sua conexão, através do 

canal de relacionamento citado no Capítulo 4 desta Norma Técnica. 

A SULGIPE fará a vistoria dessas instalações no prazo e condições indicadas na Resolução Normativa 

1000/2021, seguidas por esta Norma Técnica. 

É condição essencial para realizar o procedimento de vistoria, que o projeto de aumento de potência 

disponibilizada e da geração distribuída estejam aprovados perante a SULGIPE, como também todos 

os documentos pertinentes e exigíveis estejam entregues nesta distribuidora. 

Para a vistoria, devem estar apresentados os seguintes documentos na SULGIPE: 

a) Relatório de comissionamento das instalações de conexão devidamente assinado por profissional 

habilitado pelo seu conselho regional, indicando as características finais das instalações de conexão, 

os resultados dos ensaios, resultados dos testes realizados e todos os desenhos do ponto de conexão 

aprovados pela SULGIPE;  
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b) Laudos de aferição, calibração e ensaios das proteções e demais comandos do sistema de geração, 

antes da inspeção do referido sistema, para comparar os resultados obtidos com os valores de ajustes 

propostos;  

c) Anotação ou Termo de Responsabilidade Técnica (ART ou TRT) emitida junto ao CREA ou CFT de 

profissional habilitado, responsável pela execução da obra e parametrização das proteções 

associadas; 

d) Outros documentos julgados importantes pelo usuário que auxiliem a realização da vistoria. 

 

A vistoria só será realizada com o acompanhamento do responsável técnico ou representante técnico 

habilitado para que possa acessar, parametrizar ou reajustar itens das instalações do usuário 

acessante. 

A execução física do sistema deve obedecer fielmente ao projeto aprovado pela SULGIPE. A 

instalação poderá ser recusada a critério da SULGIPE, caso ocorram discrepâncias que possam 

comprometer o correto funcionamento das instalações, como também perturbações na sua rede de 

distribuição ou em outros usuários. 

Serão verificados e testados todos os mecanismos e equipamentos que compõem o sistema de 

geração e serão realizadas diversas operações de entrada e saída do paralelismo da geração para 

certificar-se do bom desempenho e funcionamento do sistema. Todos os testes e ensaios devem ser 

realizados com acompanhamento de pessoal técnico da SULGIPE. 

Todos os ajustes de proteção parametrizados no inversor serão verificados, a fim de constatar seu 

correto funcionamento, como também a conformidade dos valores em relação aos parâmetros citados 

nesta Norma Técnica e aprovados em projeto. 

Caso sejam detectadas pendências nas instalações da unidade consumidora com microgeração ou 

minigeração distribuída que impeçam sua conexão à rede, a SULGIPE irá encaminhar ao interessado, 

por escrito, em até 3 (três) dias, relatório contendo os respectivos motivos. 

Será emitido um relatório de vistoria das instalações, aprovando a vistoria e devidamente assinado 

pelas partes. 

A vistoria somente será realizada com a presença do Técnico apto e responsável pela parametrização 

dos ajustes e que possa responder tecnicamente pela obra e pelas instalações. 

Não são permitidas e não deverão ser executadas quaisquer alterações nos ajustes e/ou componentes 

da usina após conclusão e aprovação da vistoria. Havendo necessidade de alteração, o interessado 

deverá encaminhar a solicitação e um novo projeto, objetivando cumprir todas as etapas pertinentes 

aqui citadas. Após a ligação e ao longo da operação da microgeração ou minigeração distribuída, caso 

sejam constatadas irregularidades nos ajustes de proteção ou valores diferentes daqueles 

parametrizados durante a vistoria e registrados nos arquivos da SULGIPE ou alteração de 

componentes outrora aprovados, a conexão da usina ao sistema de distribuição da SULGIPE fica 

sujeita às penalidades previstas pela ANEEL. 

 

8.9 Aprovação do Ponto de Conexão 

Caso existam pendências a serem sanadas durante a vistoria e devidamente registradas no seu 

relatório, o usuário deve formalizar nova solicitação de vistoria à SULGIPE, após serem resolvidas as 

observações registradas. 

A SULGIPE irá emitir a aprovação do ponto de conexão, liberando-o para sua efetiva conexão, no 

prazo de até 7 (sete) dias a partir da data de realização da vistoria na qual se constatou e atestou a 

adequação das instalações de conexão da microgeração ou minigeração distribuída.  

A referida liberação de funcionamento da usina por parte da SULGIPE, refere-se exclusivamente à 

conexão elétrica com seu sistema de distribuição. Cabe exclusivamente ao interessado, usuário e/ou 

proprietário da unidade, a obtenção de licenças perante a outros órgãos, como licenças ambientais, 

bombeiros, alvarás, dentre outros. 
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8.10 Garantia de Fiel Cumprimento 

Será exigido pela SULGIPE a apresentação da garantia de fiel cumprimento dos interessados em 

implantar projetos de minigeração distribuída, nos seguintes termos, de acordo com o Art. 4 da Lei Nº 

14.300, cuja apresentação se dará no momento do protocolo de solicitação de acesso: 

a) 2,5% do investimento para centrais com potência instalada superior a 500 kW e inferior a 1.000 kW;  

b) 5% do investimento para centrais com potência instalada maior ou igual a 1.000 kW.  

Projetos com potência instalada superior a 500 kW que estejam com parecer de acesso válido na data 

de publicação da Lei 14.300, 06/01/2022, devem apresentar as garantias de fiel cumprimento na forma 

deste artigo em até 90 dias, contados a partir da data de publicação citada, exceto caso seja celebrado 

contrato com a distribuidora em até 90 dias, contados da publicação da Lei 14.300. 

O não cumprimento das disposições do item anterior implica o cancelamento do parecer de acesso. 

O interessado poderá desistir da solicitação a qualquer tempo, e a garantia de fiel cumprimento será 

executada caso a desistência ocorra após 90 dias da data de emissão do parecer. 

Os valores referentes à execução da garantia de fiel cumprimento, se não cumpridas as etapas 

seguintes no prazo regulatório, devem ser revertidos em prol da modicidade tarifária. 

A garantia de fiel cumprimento vigorará até 30 dias após a conexão do empreendimento ao sistema de 

distribuição. 

A ANEEL definirá através de regulamentação, as condições para execução da garantia de fiel 

cumprimento, bem como para restituição dos valores aos interessados, nas mesmas condições em que 

foi prestada. 

Ficam dispensados do fiel cumprimento os usuários interessados em implantar projetos de geração 

distribuída enquadradas na modalidade de geração compartilhada por meio da formação de consórcio 

ou cooperativa e enquadradas na modalidade de múltiplas unidades consumidoras. 
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9. Histórico de Alterações de Revisões desta Norma Técnica 
  

REVISÃO DATA FINALIDADE 

0 12/11/2013 Emissão inicial 

1 11/10/2018 Revisão geral 

2 20/06/2022 Revisão e atualização geral – REN 1000/2021  
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ANEXO I 
 

  

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA 

MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM POTÊNCIA IGUAL OU 

INFERIOR A 10 kW  

DEPARTAMENTO COMERCIAL  

 

1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA – UC  

Código da UC:   

Titular da UC:    

Classe:                      CNPJ / CPF:   

Rua / Av.:    Número:   

Complemento:   Bairro:    CEP:   

Município:    Estado:   

Telefone: (    )                Celular: (    )               

E-mail:    

 

2 – DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  

Carga Instalada (kW):   Tipo de conexão:  ☐ Monofásica  ☐ Bifásica  ☐ Trifásica 

Tensão de Atendimento (V):   Localização em coordenadas (em graus decimais):  

Latitude                                  Longitude    

 

3 – DADOS DA GERAÇÃO  

Potência Instalada de Geração (kW):  

Tipo da Fonte de Geração:    ☐ Solar    ☐ Hidráulica     ☐ Biomassa    ☐ Cogeração Qualificada      ☐ Eólica   

                                              ☐ Outra (especificar): 

 

4 - DOCUMENTAÇÃO A SER ANEXADA 
1. Documento de responsabilidade técnica (projeto e execução) do conselho profissional competente, que 

identifique o número do registro válido 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. 

2. Diagrama unifilar contemplando Geração, Proteção (inversor, se for o caso), Medição e Memorial 

Descritivo da instalação.  

3. 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.  

4. Dados necessários para registro da central geradora conforme disponível no site da ANEEL, a 
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depender do tipo de fonte.  

5. Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de compensação (se houver) indicando a 

porcentagem de rateio dos créditos e o enquadramento, conforme Resolução Normativa nº 482/2012.  

6. Cópia de instrumento jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes (se 

houver).  

7. Documento que comprove o reconhecimento pela ANEEL da cogeração qualificada, se houver.  

8. No caso de ligação de nova unidade consumidora ou aumento de carga de unidade existente, devem 

ser apresentadas as informações descritas nas Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição 

de Energia Elétrica para os respectivos casos. 

 

5 – CONTATO NA DISTRIBUIDORA 

Responsável / Área: Departamento Comercial  
Endereço: Rua Capitão Salomão, 314, Centro, Estância, 

Sergipe  

Telefone: 0800-284-9909     E-mail: microgeracao@sulgipe.com.br 

 

6 – SOLICITANTE 

Nome do Cliente ou Procurador Legal:   

Telefone: (    )         -         E-mail:  

Local e data:        

            

Assinatura do Cliente / Responsável Legal:     
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ANEXO II 
 

  

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA 

MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM POTÊNCIA SUPERIOR A 

10 kW  

DEPARTAMENTO COMERCIAL  

 

1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA – UC  

Código da UC:   

Titular da UC:    

Classe:                      CNPJ / CPF:   

Rua / Av.:    Número:   

Complemento:   Bairro:    CEP:   

Município:    Estado:   

Telefone: (    )                Celular: (    )               

E-mail:    

 

2 – DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA 

Potência Instalada (kW):   Tipo de conexão:  ☐ Monofásica  ☐ Bifásica  ☐ Trifásica 

Tensão de Atendimento (V):    Tipo de Ramal:    ☐ Aéreo           ☐ Subterrâneo 

Localização em coordenadas (em graus decimais): Latitude                                 Longitude    

 

3 – DADOS DA GERAÇÃO 

Potência Instalada de Geração (kW):  

Tipo da Fonte de Geração:    ☐ Solar    ☐ Hidráulica     ☐ Biomassa    ☐ Cogeração Qualificada      ☐ Eólica   

                                               ☐ Outra (especificar): 

 

4 - DOCUMENTAÇÃO A SER ANEXADA 
1. Documento de responsabilidade técnica (projeto e execução) do conselho profissional competente, que 

identifique o número do registro válido 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. 

2. Projeto elétrico das instalações de conexão, memorial descritivo. 

3. Diagrama unifilar e de blocos do sistema de geração, carga e proteção. 

4. 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.   

5. Dados necessários ao registro da central geradora conforme disponível no site da ANEEL, a depender 

do tipo de fonte.  
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6. Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de compensação (se houver), indicando a 

porcentagem de rateio dos créditos e o enquadramento conforme a Resolução Normativa nº 482/2012.  

7. Cópia de instrumento jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes, se 

houver.  

8. Documento que comprove o reconhecimento pela ANEEL da cogeração qualificada, se houver.  

9. No caso de ligação de nova unidade consumidora ou aumento de carga de unidade existente, devem 

ser apresentadas as informações descritas nas Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição 

de Energia Elétrica para os respectivos casos. 

 

5 – CONTATO NA DISTRIBUIDORA 

Responsável / Área: Departamento Comercial  
Endereço: Rua Capitão Salomão, 314, Centro, Estância, 

Sergipe  

Telefone: 0800-284-9909     E-mail: microgeracao@sulgipe.com.br 

 

6 – SOLICITANTE 

Nome do Cliente ou Procurador Legal:   

Telefone: (    )         -         E-mail:  

Local e data:        

            

Assinatura do Cliente / Responsável Legal:     
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ANEXO III  
  

  

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA 

MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA  

DEPARTAMENTO COMERCIAL  

 

1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA – UC  

Código da UC:    ☐ Grupo A                   ☐ Grupo B 

Titular da UC:     

Classe:                       CNPJ / CPF:   

Rua/Av.:     Número:   

Complemento:   Bairro:    CEP:   

Município:    Estado:    Telefone: (    )             

E-mail:         Celular: (     )  

 

2 – DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  

Localização em coordenadas (em graus decimais): Latitude                                 Longitude    

Potência Instalada (kW):  Tipo de conexão:  ☐ Monofásica ☐ Bifásica ☐ Trifásica  

Transformador particular (kVA):  ☐ 75       ☐ 112,5        ☐ 225        ☐ outro:  

Tipo de instalação:  ☐ Posto de Transformação        ☐ Cabine             ☐ Subestação      

Tipo de Ligação do Transformador:  Impedância Percentual do Transformador:  

Tensão de Atendimento (V):   Tipo de Ramal:      ☐ Aéreo       ☐ Subterrâneo    

 

3 – DADOS DA GERAÇÃO  

Potência Instalada de Geração (kW):  

Tipo da Fonte de Geração:  ☐ Solar  ☐ Hidráulica  ☐ Biomassa  ☐ Cogeração Qualificada  ☐ Eólica  

                                             ☐ Outra (especificar):  

 

4 - DOCUMENTAÇÃO A SER ANEXADA  
1. Documento de responsabilidade técnica (projeto e execução) do conselho profissional 

competente, que identifique o número do registro válido 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.  

2. Projeto elétrico das instalações de conexão, memorial descritivo. 
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3. Estágio atual do empreendimento, cronograma de implantação e expansão. 

4. Diagrama unifilar e de blocos do sistema de geração, carga e proteção. 

5. 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.   

6. Dados necessários ao registro da central geradora conforme disponível no site da ANEEL, a depender 

do tipo de fonte.  

7. Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de compensação (se houver) indicando a 

porcentagem de rateio dos créditos e o enquadramento conforme art. 2º da Resolução Normativa nº 

482/2012.  

8. Cópia de instrumento jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes, se 

houver.  

9. Documento que comprove o reconhecimento pela ANEEL da cogeração qualificada, se houver.  

10. No caso de ligação de nova unidade consumidora ou aumento de carga de unidade existente, devem 

ser apresentadas as informações descritas nas Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição 

de Energia Elétrica para os respectivos casos. 

 

5 – CONTATO NA DISTRIBUIDORA  

Responsável / Área: Departamento Comercial  
Endereço: Rua Capitão Salomão, 314, Centro, 

Estância, Sergipe  

Telefone: 0800-284-9909  E-mail: microgeracao@sulgipe.com.br 

 

6 – SOLICITANTE  

Nome do Cliente ou Procurador Legal:   

Telefone: (    )         -         E-mail:  

Local e data:          Assinatura do Cliente / Responsável Legal:   

    

 

 

 

 


