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1 OBJETIVO 

Estabelecer os requisitos mínimos necessários para a conexão de agentes classificados como micro 

ou minigeração de energia elétrica ao sistema da Mux Energia, em baixa tensão (BT) e em média tensão (MT). 

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

• Resolução Normativa N° 1000 de 2021 da ANEEL; 

• Resolução Normativa N° 482 de 2010 da ANEEL; 

• Resolução Normativa N° 687 de 2015 da ANEEL; 

• Resolução Normativa N° 506 de 2010 da ANEEL; 

• Procedimentos de Distribuição – PRODIST, ANEEL – Cartilha de Acesso ao Sistema de Distribuição; 

• Procedimentos de Distribuição – PRODIST, ANEEL – Mod.1 _ Introdução; 

• Procedimentos de Distribuição – PRODIST, ANEEL – Mod.3 _Acesso ao Sistema de Distribuição; 

• Procedimentos de Distribuição – PRODIST, ANEEL Mod. 8 - Qualidade de Energia Elétrica; 

• RIC BT MUX ENERGIA - Regulamento de Instalações Consumidoras de Baixa Tensão; 

• RIC MT MUX ENERGIA - Regulamento de Instalações Consumidoras de Média Tensão; 

• IEEE STD 519-1992 Recommended practices and requirements for harmonic control in electrical power 

system; 

• IEEE/ANSI C37.2-1996 (R2001) Standard electrical power system device function numbers and contact 

designations; 

• IEC 62109-2 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 2: Particular 

requirements for inverters; 

• Norma Brasileira ABNT NBR 16149: Sistemas Fotovoltaicos (FV) – Características da interface de 

conexão com a rede elétrica de distribuição; 

• Portaria INMETRO no 004/2011, de 4 de janeiro de 2011; e 

• Portaria INMETRO no 357/2014, de 1o de agosto de 2014. 

3 CONCEITOS E DEFINIÇÕES BÁSICAS 

Para os efeitos deste documento, são adotadas as definições a seguir: 

 

3.1 Acessada 

Mux Energia, agente de distribuição de energia elétrica em cujo sistema elétrico o acessante conecta 

suas instalações. 

 

3.2 Acessante 

São os agentes que solicitam o acesso ao sistema elétrico da Mux Energia, podendo ser classificados 

em consumidores livres ou especiais, concessionários, permissionários e autorizados de serviços ou instalações de 
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energia elétrica, autoprodutores ou produtores independentes de energia. Nesta Instrução Normativa, o termo 

acessante é empregado para referenciar os micro e minigeradores de energia elétrica. 

 

3.3 Acordo Operativo 

É o acordo celebrado entre o acessante e a Mux Energia que descreve e define as atribuições, 

responsabilidades e procedimentos necessários ao relacionamento técnico operacional, para minigeradores. 

 

3.4 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. 

 

3.5 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. 

 

3.6 Geração Compartilhada 

Caracterizada pela reunião de consumidores, dentro da mesma área de concessão ou permissão, por 

meio de consórcio ou Mux Energia, composta por pessoa física ou jurídica, que possua unidade consumidora com 

microgeração ou minigeração distribuída em local diferente das unidades consumidoras nas quais a energia 

excedente será compensada. 

 

3.7 Instalações de Conexão 

São instalações e equipamentos dedicados ao atendimento do agente com a finalidade de interligar 

suas instalações até o ponto de conexão, inclusive. 

 

3.8 Melhoria 

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

adequação dessas instalações, visando manter a prestação de serviço adequado de energia elétrica. 
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3.9 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, conectada na rede 

de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. 

 

3.10 Minigeração Distribuída 

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

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

 

3.11 Ponto de Conexão 

É o equipamento ou conjunto de equipamentos que se destina a estabelecer a conexão elétrica na 

fronteira entre os sistemas de dois ou mais agentes. 

 

3.12 Produtor Independente de Energia – PIE 

É a pessoa jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebem concessão, autorização ou 

registro do poder concedente, para produzir energia elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da energia 

produzida, por sua conta e risco. 

 

3.13 Autoprodutor 

Pessoa física ou jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam concessão ou autorização 

para produzir energia elétrica destinada ao seu uso exclusivo, podendo, mediante autorização da ANEEL, 

comercializar seus excedentes de energia. 

 

3.14 Reforço 

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

adequação dessas instalações para aumento de capacidade de distribuição, de confiabilidade do sistema de 

distribuição, de vida útil ou para conexão de usuários. 

 

3.15 Registro 

É o documento emitido pela ANEEL para registro de implantação, ampliação ou repotencialização 

de centrais geradoras com potência igual ou inferior a 5 MW. 

 

3.16 Relacionamento Operacional 

É o documento emitido pela Mux Energia que descreve e define as atribuições, responsabilidades e 

procedimentos necessários ao relacionamento técnico-operacional, para microgeradores. 
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3.17 Sistema Elétrico de Média Tensão (MT) 

É toda e qualquer parte do sistema elétrico da Mux Energia que esteja operando nas tensões nominais 

de 13.800 Volts. 

 

3.18 Sistema Elétrico de Baixa Tensão (BT) 

É toda e qualquer parte do sistema elétrico da Mux Energia que esteja operando nas tensões nominais 

de 380/220 Volts. 

 

3.19 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. 

 

3.20 Sistema de Medição para Faturamento – SMF 

O SMF é um sistema composto pelos medidores principal e de retaguarda, pelos transformadores 

para instrumentos, pelos canais de comunicação entre os agentes e a CCEE e pelos sistemas de coleta de dados de 

medição para faturamento, aplicável a Produtores Independentes de Energia, Autoprodutores com Venda de 

Excedente e Consumidores Livres. 

 

3.21 Carga Instalada 

É a soma das potências nominais dos equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora e 

em condições de entrar em funcionamento, expressa em quilowatts (kW). 

 

3.22 Cogeração Qualificada 

Atributo concedido a cogeradores que atendem os requisitos definidos em resolução específica, 

segundo aspectos de racionalidade energética, para fins de participação nas políticas de incentivo à cogeração. 

 

3.23 Consulta de Acesso 

Processo estabelecido entre o acessante e a distribuidora para troca de informações, permitindo ao 

acessante a realização de estudos de viabilidade do seu empreendimento e a indicação do ponto de conexão 

pretendido. 

 

3.24 Parecer de Acesso  

Documento pelo qual a distribuidora consolida os estudos e avaliações de viabilidade da solicitação 

de acesso requerida para uma conexão ao sistema elétrico e informa ao acessante os prazos, o ponto de conexão e 

as condições de acesso. 

 



Continuação das Instruções para Conexão de Micro e Minigeração ao Sistema de Distribuição 

da Mux Energia 
Página 8 de 24 

 

3.25 Solicitação de Acesso 

É o requerimento acompanhado de dados e informações necessárias a avaliação técnica de acesso, 

encaminhado à Mux Energia para que possa definir as condições de acesso. Esta etapa se dá após a validação do 

ponto de conexão informado pela Mux Energia ao acessante. 

 

3.26 Geração Distribuída 

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

no sistema elétrico de distribuição ou através de instalações de consumidores, podendo operar em paralelo ou de 

forma isoladas e despachadas – ou não – pelo ONS. 

 

3.27 Ilhamento 

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

distribuição da acessada. O mesmo que operação ilhada. Informação de Acesso: Documento pelo qual a 

distribuidora apresenta a resposta à consulta de acesso realizada pelo acessante. 

  

3.28 Inversor 

Dispositivo responsável por converter o sinal elétrico CC (corrente contínua) gerado pelos painéis 

fotovoltaicos em um sinal elétrico CA (corrente alternada). 

 

3.29 Ponto de Conexão 

Conjunto de equipamentos que se destina a estabelecer a conexão na fronteira entre as instalações 

da acessada e do acessante. 

 

3.30 Ponto de Entrega 

É o ponto até o qual a Mux Energia é responsável por fornecer energia elétrica, bem como, 

responsabilizando-se pela execução dos serviços de operação e de manutenção do sistema, não sendo 

necessariamente o ponto de medição. 

 

3.31 Potência Disponibilizada 

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

da unidade consumidora, segundo os critérios estabelecidos nesta Resolução e configurada com base nos seguintes 

parâmetros: 

a) Unidade consumidora do grupo A: A demanda contratada, expressa em quilowatts (kW); 

b) Unidade consumidora do grupo B: A resultante da multiplicação da capacidade nominal de 

condução de corrente elétrica do dispositivo de proteção geral da unidade consumidora pela 

tensão nominal, observado o fator específico referente ao número de fases, expressa em 

quilovolt-ampère (kVA). 



Continuação das Instruções para Conexão de Micro e Minigeração ao Sistema de Distribuição 

da Mux Energia 
Página 9 de 24 

 

 

3.32 Procedimento de Rede 

Documento elaborado pelo ONS com a participação dos agentes que, aprovado pela ANEEL, 

estabelece os procedimentos e os requisitos técnicos necessários para o planejamento, para a implantação, para o 

uso e para a operação do SIN, bem como as responsabilidades do ONS e dos agentes. Ramal de Entrada: Conjunto 

de condutores e acessórios instalado pelo consumidor entre o ponto de conexão e a medição ou proteção de suas 

instalações de utilização. 

 

3.33 Unidade Consumidora 

Conjunto de instalações e equipamentos elétricos caracterizados pelo recebimento de energia 

elétrica em um só ponto de conexão, com medição individualizada e correspondente a um único consumidor. 

4 CRITÉRIOS GERAIS 

 

a) Todos os consumidores estabelecidos na área de atuação da Mux Energia, alimentados em média tensão, 

ou baixa tensão devem comunicar a intenção de conexão de geradores de energia com fontes renováveis, 

ou cogeração qualificada, em paralelo com as redes da Mux Energia. 

b) Os consumidores que desejarem enquadrar sistemas de cogeração qualificada devem fazê-lo junto à 

ANEEL. Para consulta de acesso é necessário apresentar a documentação que comprove esta 

classificação. 

c) Para Solicitação de Acesso devem ser entregues à Mux Energia os formulários de solicitação de acesso 

(ANEXO I, ANEXO II ou ANEXO III) e o formulário de dados técnicos (ANEXO V). 

d) Os consumidores são cadastrados no Sistema de compensação de energia elétrica da MUX ENERGIA 

mediante a análise das informações apresentadas, vistoria das instalações e aprovação. 

e) O nível de tensão para conexão do módulo de geração da unidade consumidora é definido pela MUX 

ENERGIA a partir da análise do conteúdo dos formulários de solicitação de acesso (ANEXO I, ANEXO 

II, ou ANEXO III) e do formulário de dados técnicos (ANEXO IV). 

f) Para micro e mini geração fotovoltaicas deverá ser preenchido a planilha disponível em 

www.muxenergia.com.br > Geração Distribuída > Envio de Projetos > Cadastro Projeto GD. 

g) Os consumidores que desejarem conectar inversores à rede de distribuição da MUX ENERGIA devem 

apresentar 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. 

h) A quantidade de fases de geração distribuída deve coincidir com as quantidades de fases da UC, ou seja, 

se a UC for monofásica, o inversor deverá ser monofásico, se a UC for bifásica o inversor deverá ser 

bifásico ou dois inversores monofásicos, caso a UC seja trifásica o inversor deverá ser trifásico ou três 

inversores monofásicos. 

http://www.muxenergia.com.br/
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i) A MUX ENERGIA pode solicitar, a qualquer momento, as adequações necessárias para conectar ou 

manter conectada a unidade consumidora com módulo de geração em baixa tensão ou média tensão. 

j) Os custos de construção ou adequação do padrão de entrada de energia, quando necessário, para conexão 

de Módulo de Geração são de responsabilidade do acessante. 

k) Para os consumidores que não possuem medidor de energia bidirecional é necessário substituir o medidor 

de energia convencional por um medidor de energia eletrônico bidirecional. 

l) A distribuidora é responsável por adquirir e instalar o medidor, sem custos para o acessante no caso de 

microgeração distribuída, assim como pela sua operação e manutenção, incluindo os custos de eventual 

substituição. 

m) No caso de conexão de minigeração distribuída, o acessante é responsável por ressarcir a distribuidora 

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

n) A potência instalada da microgeração ou minigeração distribuída na unidade consumidora (UC) 

participante do sistema de compensação de energia elétrica fica limitada à carga instalada dessa UC, 

quando do Grupo B, ou à demanda contratada, quando do Grupo A. 

o) Se o acessante desejar instalar microgeração ou minigeração distribuída com potência superior aos limites 

acima estabelecidos, ele deverá solicitar aumento da carga instalada, se for consumidor do Grupo B, ou 

aumento da demanda contratada, se do Grupo A. A essas solicitações de aumento de carga ou demanda 

aplicam-se, quando couberem, as regras de participação financeira do consumidor, definidas em 

regulamento específico. 

p) A liberação do funcionamento do grupo gerador pela MUX ENERGIA limita-se, exclusivamente, ao que 

se refere à conexão elétrica, cabendo ao interessado obter as licenças de funcionamento junto aos demais 

órgãos públicos competentes. 

q) A quantidade de fases e o nível de tensão de conexão da central geradora serão definidos pela distribuidora 

em função das características técnicas da rede e em conformidade com a regulamentação vigente. 

r) Os geradores que não se enquadram na REN ANEEL 482/2012 podem ser conectados somente em 

circuitos isolados na unidade consumidora, sem possibilidade de conexão com rede da distribuidora. Caso 

a unidade consumidora possua módulo de transferência ou chave reversora, a carga poderá ser transferida 

em rampa e a unidade consumidora deve permanecer desconectada da rede de distribuição da acessada. 

Neste caso, a distribuidora não tem qualquer responsabilidade sobre a qualidade de energia e possíveis 

danos às instalações internas. 

s) O projeto e execução das adequações necessárias para conexão de geradores são de responsabilidade do 

acessante e devem ser realizados por profissionais habilitados apresentando as respectivas Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART’s) de projeto e execução. 

t) Cabe ao projetista e/ou executor das instalações ou adequações da unidade consumidora a configuração 

das funções de proteção do módulo de geração, bem como o acompanhamento da vistoria das instalações 

de conexão. 
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u) A vistoria da unidade consumidora ocorre após a apresentação e aprovação do projeto com as devidas 

adequações, mediante solicitação do responsável pela unidade consumidora, em data agendada pela MUX 

ENERGIA. 

v) As proteções configuradas no (s) gerador (es) devem ser apresentadas pelo profissional habilitado que 

projetou e/ou executou a obra, e que emitiu anotação de responsabilidade técnica das adequações ou novas 

instalações. 

w) Para geradores conectados à rede através de inversores é recomendável que sejam utilizados DPS 

(Dispositivo de Proteção contra Surtos) tanto no lado CA quanto no lado CC da instalação. 

x) É obrigatório o uso de DPS na medição de energia, na mesma quantidade de condutores da conexão. 

y) Durante a vistoria deve ser interrompido o fornecimento de energia na unidade consumidora para verificar 

o desligamento dos geradores existentes no módulo de geração do consumidor. 

z) A proteção e a manutenção dos equipamentos e das instalações internas são de responsabilidade do 

consumidor, portanto a MUX ENERGIA não se responsabiliza por qualquer dano que ocorra no gerador 

e nas demais instalações do acessante devido ao mau funcionamento de equipamentos ou falha nas 

proteções. 

aa) Não é permitida a conexão da geração distribuída diretamente ao padrão de entrada de energia. 

bb) Toda central de minigeração distribuída, portanto com potência superior a 75 kW, deverá ser conectada 

por intermédio de um transformador de acoplamento, a cargo do acessante, com proteção por disjuntor 

que atue na média tensão sendo habilitadas no relé de proteção pelo menos as funções da Tabela 1. 

cc) Nos acessos à rede de média tensão (MT) de distribuição, o dispositivo de secionamento deverá, ainda, 

ser visível (referido, então, como DSV), além de acessível a qualquer tempo ao pessoal técnico autorizado 

da Mux Energia. Usualmente, ele é um secionador ou chave secionadora, cuja alavanca de manobra tenha 

um dispositivo que permita introdução de lacre externo por pessoal técnico autorizado da Mux Energia, 

tanto na posição aberta quanto na fechada. 

dd) Em instalações com potência instalada de geração superior a 300 kW será necessário que o acessante 

instale um religador automático de distribuição com recursos de supervisão remota no qual poderá ter as 

funções de proteção habilitadas ou não, a critério da Mux Energia, e instalado no ponto de conexão do 

circuito alimentador onde se estabelece o paralelismo do acessante. 

ee) É obrigatória a presença do responsável técnico pelas instalações da micro ou minigeração ou de 

responsável autorizado por ele na realização da vistoria. 

ff) Para geradores com potência instalada maior que 75 kW, deverá ser realizado comissionamento e 

entregue o relatório com a ART, evidenciando que todos os requisitos de proteção descritos nesta norma 

foram realizados e estão em perfeito funcionamento. 
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5 DOCUMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS PARA ANÁLISE DE PROJETOS DE GERAÇÃO 

DISTRIBUÍDA: 

Os documentos descritos a seguir poderão ser entregues de forma física no escritório da Mux 

Energia, ou enviados por e-mail para gd@muxenergia.com.br, eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas para 

o mesmo e-mail. 

 

• ANEXO I, ANEXO II, ou ANEXO III e ANEXO IV e ANEXO V; 

• Procuração específica pelo titular da UC; 

• ART (Projeto e Execução); 

• Memorial simplificado; 

• Diagramas unifilares e multifilares; 

• Proteções parametrizadas do inversor (subtensão, sobretensão, subfrequencia, sobrefrequencia, etc); 

• Detalhamento parametrização das proteções do relé conforme Tabela 1 (somente para GD > 75 kW); 

• Planta de situação e localização com desenho de pelo menos três ruas; 

• Certificação dos módulos fotovoltaicos e dos inversores; e 

• Fotos do padrão de entrada e medição (diferentes fotos, que aparecem o medidor, disjuntor, localização 

em relação à rua, ao imóvel e panorâmica do poste da rede até a conexão com o ramal de entrada).  

6 DEFINIÇÃO TIPOS DE CONEXÃO 

 

6.1 Acessantes de Geração até 75 kW 

A conexão poderá ser diretamente em BT. 

 

6.2 Acessantes de Geração de 76 kW até 300 kW 

A conexão deverá ser trifásica por meio de disjuntor de MT, relés de proteção e transformador 

exclusivo do acessante na própria unidade consumidora. 

 

6.3 Acessantes de Geração acima de 300 kW 

A conexão deverá ser trifásica por meio de disjuntor de MT, relés de proteção e transformador 

exclusivo do acessante na própria unidade consumidora, deverá ser instalado um religador automático de 

distribuição com recursos de supervisão remota no qual poderá ter as funções de proteção habilitadas ou não, a 

critério da Mux Energia, e instalado no ponto de conexão do circuito alimentador. Os equipamentos de proteção e 

operação devem ser automatizados, disponibilizando a supervisão para a Mux Energia. 

mailto:gd@muxenergia.com.br
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7 PROTEÇÃO SECCIONAMENTO E MANOBRA 

No que refere às características de proteção e manobra aplicáveis ao ponto de conexão da unidade 

consumidora com micro e minigeração distribuída, valem os requisitos a seguir descritos. 

O padrão de entrada da unidade consumidora (UC), conforme cada caso, poderá ter que ser 

modificado às custas do acessante, para que a central micro ou minigeradora seja conectada por meio de dispositivo 

de secionamento e de um elemento de interrupção automática da corrente gerada pela unidade consumidora. Ou 

ainda, conforme for avaliado necessário pela Mux Energia. 

Nos acessos à rede de baixa tensão (BT) de distribuição, as funções de secionamento e interrupção 

deverão obrigatoriamente ser exercidas pelo inversor eletrônico de corrente. 

Em instalações com potência instalada de geração superior a 300 kW será necessária a instalação de 

um religador com recursos de supervisão remota no qual poderá ter as funções de proteção habilitadas ou não, a 

critério da MUX Energia, e instalado no ponto de conexão do circuito alimentador onde se estabelece o paralelismo 

do acessante. 

A Mux Energia poderá, conforme as características e ponto de conexão da micro ou minigeração 

distribuída, e após as avaliações que fizer em termos dos eventuais impactos do acesso pretendido, propor 

proteções adicionais (ou mesmo funções de supervisão e controle) quando justificadas tecnicamente. 

É vedado o religamento automático de qualquer interruptor ou equipamento de manobra do 

acessante que esteja no circuito que promova o paralelismo e que não possua supervisão de sincronismo (ANSI 

25), devendo aguardar o reestabelecimento da rede para que se religue manualmente a geração (bloqueio da função 

ANSI 79). 

Quando a frequência da rede ficar abaixo de 57,5 Hz ou acima de 62 Hz, a central deverá cessar a 

injeção de energia ativa à rede da Mux Energia em no máximo 0,2 de segundo. Somente quando a frequência 

retornar a 59,9 Hz, após ter caído, ou retornar a 60,1 Hz, após ter subido, é que a central poderá voltar a injetar 

energia ativa, em ambos os casos respeitando um tempo mínimo de 180 segundos após a volta das condições 

normais de tensão e frequência na rede da Mux Energia (tempo este denominado de reconexão). 

A menos que haja separação galvânica entre a rede da central geradora e a da Mux Energia, por meio 

de transformador de isolamento, o micro ou minigerador distribuído deverá cessar de fornecer energia à rede da 

Mux Energia em 1 segundo após detectar que haja injeção de componente de corrente contínua que exceda 0,5 % 

da corrente nominal da central geradora. 

Quanto ao elemento de interrupção automática nos acessos à rede de MT, deverá ser um disjuntor, 

MT que atue na média tensão, acionados por proteção e comando secundário (relés ou controles eletrônicos). 

A tabela que segue é uma síntese do conjunto mínimo das funcionalidades de proteção requeridas 

na conexão das centrais micro e minigeradoras, conforme sua potência. 
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Tabela 1 - Requisitos mínimos de proteção em função da potência de geração. 

Requisitos de Proteção Objetivo 

Potência Instalada 

Menor ou Igual a 75 

kW 

Maior que 75 kW e 

menor ou igual a 

500 kW 

Maior que 500 kW 

Elemento de desconexão isolar a GD do SD SIM SIM SIM 

Elemento de interrupção desconectar a GD do SD SIM SIM SIM 

Transformador de 

acoplamento 

harmônicos e correntes 

de sequencia zero 
NÃO SIM SIM 

Sincronismo (25) sincronização SIM SIM SIM 

Subtensão/sobretensão (27, 

59, 59N) 

proteção e qualidade do 

fornec. 
SIM SIM SIM 

Desbalanço de corrente (46 

ou 51Q) 

desbalanço de carga e 

condutor aberto 
NÃO NÃO SIM 

Desbalanço de tensão (47) desbalanço de tensão NÃO NÃO SIM 

Sobrecorrente de fase (50 e 

51) 
curto-circuito entre fases NÃO SIM SIM 

Sobrecorrente restrição 

tensão (50V / 51V) 

melhoria na sensibilidade 

dos sobrecorrentes 
NÃO NÃO SIM 

Falha disjuntor e bloqueio 
(50BF e 86) 

evitar energização com 
defeito 

NÃO SIM SIM 

Sobrecorrente de neutro (50N 

/ 51N / 51G) 
curto-circuito fase à terra NÃO SIM SIM 

Direcional de corrente (67  e 

67N) 

coordenação com 

proteções adjacentes 
NÃO SIM SIM 

Subfrequencia e 
sobrefrequencia (81) 

proteção de retaguarda SIM SIM SIM 

Residual de corrente (50G e 

51G) 
proteção transformador NÃO SIM SIM 

Proteção diferencial (87) proteção transformador NÃO NÃO SIM 

Direcional de potência (32) 
proteção e qualidade do 

fornec. 
NÃO SIM SIM 

Medição de ângulo de fase 
proteção e qualidade do 

fornec. 
NÃO SIM SIM 

Anti-ilhamento proteção para evitar acidentes SIM SIM SIM 

Medição 
Registrar consumo e injeção 

no SD 

Sistema de Medição 

Bidirecional 
Convencional 

Medidor 4 

Quadrantes 

Medidor 4 

Quadrantes 

 

Assim, é factível que as funcionalidades providas por secionamento e interrupção em MT possam 

ser efetuadas pelos equipamentos da cabine primária da unidade consumidora. Caso não estejam aptos ao 

atendimento das funcionalidades já descritas para permitir a conexão de geração distribuída, o secionador e o 

disjuntor (ou religador), juntamente com os relés e dispositivos que os supervisionam e comandam, deverão ser 

modificados ou substituídos, às expensas do acessante. 

A conexão de central de microgeração ou minigeração distribuída na unidade consumidora deverá 

necessariamente atender os parâmetros do PRODIST Módulo 8. Portanto é importante que as proteções de sobre 

e sub tensão atuem de maneira a manter a tensão no ponto de entrega, conforme tabelas abaixo: 
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Tabela 2 – Pontos de conexão com tensão nominal na faixa 1 kV< Vn <69 kV. 

 

Tabela 3 – Pontos de conexão com tensão nominal 380/220 V. 

 

 

O fator de potência no ponto de conexão da unidade consumidora com central de micro ou 

minigeração distribuída deverá estar compreendido entre 0,92 e 1 indutivo ou 1 e 0,92 capacitivo. 

As distorções harmônicas são fenômenos associados com deformações nas formas de onda das 

tensões e correntes em relação à onda senoidal da frequência fundamental de 60 Hz. 

A distorção harmônica é expressa por um conjunto de valores limites de referência, aplicados 

presentemente somente para a onda de tensão, válidos para o ponto de conexão da unidade consumidora com a 

rede da Mux Energia, tanto para seu conteúdo total, isto é, considerando a resultante da superposição de todas as 

ordens harmônicas, como para cada ordem harmônica individualmente, tomados até a 25ª ordem, no mínimo. 

 

Tabela 4 - valores de referência para as distorções harmônicas totais. 

 

 

Tabela 5 - valores de referência para as distorções harmônicas individuais. 

 

 

O desequilíbrio de tensão é o fenômeno associado a alterações dos padrões trifásicos do sistema de 

distribuição. Sua caracterização se dá por intermédio dos valores de sequência positiva e sequência negativa, sendo 
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utilizadas somente tensões fase-fase, quando da realização de medições na sua apuração, para evitar possíveis 

efeitos de componentes de sequência zero. 

No ponto de conexão à rede de distribuição primária (média tensão) da Mux Energia de unidades 

consumidoras com central de minigeração distribuída, o valor de referência do desequilíbrio de tensão deverá ser 

igual ou menor que 2 %, seguindo o estabelecido no Item 5 da Seção 8.1 do Módulo 8 – Qualidade da Energia 

Elétrica, do PRODIST. Contudo, ainda não há valores de referência estabelecidos quando as conexões se dão nas 

redes de baixa. 

 

8 ETAPAS DE ACESSO E PRAZOS 

 

As etapas e prazos seguirão conforme descrito na regulamentação vigente. Somente haverá atrasos, 

caso a demanda de solicitações de análises ultrapasse a capacidade operacional da Mux Energia. 
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ANEXO I – Formulário de Solicitação de Acesso para Microgeração Distribuída com Potência até 10 kW, 

Participante do Sistema de Compensação de Energia Elétrica. 
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ANEXO II - Formulário de Solicitação de Acesso para Microgeração Distribuída com Potência Superior a 

10 kW (e até 75 kW), Participante do Sistema de Compensação de Energia Elétrica 
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ANEXO III - Formulário de Solicitação de Acesso para Minigeração Distribuída Participante do Sistema 

de Compensação de Energia Elétrica (Potência Superior a 75 kW até 5 MW) 

 

 

  



Continuação das Instruções para Conexão de Micro e Minigeração ao Sistema de Distribuição 

da Mux Energia 
Página 20 de 24 

 

ANEXO IV - Dados técnicos para análise da solicitação de acesso 

1 - Informações para cadastro 

Informações do consumidor Informações da Geração Distribuída 

NUC   Município   

Cliente   Endereço   

CPF/CNPJ   CEP   

E-mail   Classe   

Telefone   Subgrupo   

Modalidade de geração   Tensão de conexão   

Qt UC recebem crédito   Classificação da usina   

CASO O CLIENTE SEJA PESSOA JURÍDICA: 
Nome do responsável   

CPF do responsável   

2 - Dados dos geradores 

Preencher os dados de acordo com a classificação da usina 

UFV 

Usina Fotovoltaica 

Módulos 

Quantidade   

Quantidade de arranjos   

Área dos arranjos   

Fabricante   

Modelo   

Potência total (kW)   

Inversores 

Quantidade   

Fabricante   

Modelo   

Potência total (kW)   

EOL 
Usina Eólica 

Aerogerador 

Eixo do rotor   

Altura da pá (m)   

Fabricante   

Modelo   

Potência   

Inversores 

Quantidade   

Fabricante   

Modelo   

Potência total (kW)   

CGH 

Central Geradora 

Hidrelétrica 

Rio 

Rio   

Bacia   

Subacia   

Gerador Potência instalada (kW)   

UTE 

Usina Termelétrica 
Gerador 

Potência aparente (kVA)   

Fator de potência   

Potência instalada (kW)   

Fonte   

Máquina motriz   

Ciclo termodinâmico   

3 - Dados Informações do Responsável Técnico 

Responsável Técnico   

Nº ART   Nº CREA   

4 - Documentação a Ser Anexada 

____________________________________ 

Assinatura Responsável Técnico 

____________________________________ 

Assinatura do Cliente 

______________________________________________________ 
Data e Local 
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ANEXO V - Formulário para cadastro de UCs participantes do Sistema de Compensação 

Solicito que o excedente de energia injetada na rede pela unidade consumidora com geração nº. , 

que esteja disponível para alocação nos termos da REN Aneel 482/2012 (alterada pela REN Aneel 687/2015), seja 

rateada entre as unidades consumidoras abaixo relacionadas, conforme percentuais discriminados, podendo 

inclusive a unidade geradora ser uma instalação beneficiada com o excedente. 

Unidade(s) Consumidora(s) Beneficiária(s) do Excedente de Energia 

Nº Unidade Consumidora (%) 

    

    

    

    

    

Somatória 100% 

Declaro ainda estar ciente e concordar que: 

a) a soma dos percentuais informados deve ser igual a 100% da energia excedente injetada na rede pela 

unidade consumidora com geração. Caso a unidade consumidora com geração também utilize energia 

excedente, o número de sua unidade deverá constar na relação acima, juntamente com as demais 

beneficiárias, cada qual com seu respectivo percentual. 

b) a unidade consumidora com geração poderá receber créditos de energia. Importante ressaltar que estes 

créditos não poderão ser utilizados como excedente para distribuição às beneficiárias. 

c) em caso de encerramento da relação contratual do atual titular de qualquer dessas unidades 

consumidoras (nos termos do art. 70 da REN Aneel 414/2010), o percentual alocado à mesma será 

transferido para a unidade consumidora com geração, automaticamente, até o envio de novo formulário 

para redefinição do rateio. 

d) as informações aqui fornecidas serão cadastradas e somente serão alteradas mediante entrega de novo 

formulário pelo titular da unidade consumidora com geração (ou seu representante formalmente 

designado, no caso de Pessoa Jurídica) caso seja de seu interesse. 

e) este documento cancela e substitui qualquer outra solicitação anterior de cadastro de beneficiários 

relacionada à unidade consumidora com geração, acima identificada. 

f) para a efetivação do presente pedido, deverão ser atendidas as seguintes regras de titularidade: 

• Autoconsumo remoto: todas as unidades consumidoras deverão estar sob mesma 

titularidade da unidade consumidora com geração ou de suas filiais; 

• Condomínio/Consórcio/Cooperativa: mesma titularidade ou de titularidade de condômino 

/ consorciado / cooperado; 

• Entrega de documentação específica que comprove os requisitos necessários para o 

registro. 

 

Data: ____ / ____ / ____.  CPF: _________________. Assinatura: _______________________. 
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ANEXO VI – Diagrama Conexão à Rede Secundária 
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ANEXO VII – Diagrama Conexão à Rede Primária 
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ANEXO VIII - MODELO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA 

 

 


