
































































































































































































































































AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL  
 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 687, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015. 
 
 
Altera a Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril 
de 2012, e os Módulos 1 e 3 dos Procedimentos de 
Distribuição – PRODIST. 
 

Voto 
 

O Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, no uso de suas atribuições 
regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto na Lei nº 9.427, de 26 de 
dezembro de 1996, com base no art. 4º, incisos IV e XVI, Anexo I, do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro 
de 1997, no que consta do Processo nº 48500.004924/2010-51 e considerando as contribuições recebidas 
na Audiência Pública nº 026/2015, realizada entre 7 de maio de 2015 e 22 de junho de 2015, que foram 
objeto de análise desta Agência e permitiram o aperfeiçoamento deste ato regulamentar, resolve: 

 
Art. 1º Alterar o art. 2º da Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 2º................................................................................................................................. 
 

I - 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; 
 
II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada 
superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW para fontes hídricas ou menor ou igual a 5 MW 
para cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou para as demais fontes 
renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de 
unidades consumidoras; 
 
III - 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; 
 
IV - 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; 
 
V - 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; 
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VI – 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;  
 
VII – geração compartilhada: caracterizada pela reunião de consumidores, dentro da mesma 
área de concessão ou permissão, por meio de consórcio ou cooperativa, 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;  
 
VIII – 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.” 
 

Art. 2º Alterar o art. 4º da Resolução Normativa nº 482, de 2012, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
“Art. 4º - Fica dispensada a assinatura de contratos de uso e conexão na qualidade de central 
geradora para os participantes do sistema de compensação de energia elétrica, nos termos do 
Capítulo III, sendo suficiente a emissão pela Distribuidora do Relacionamento Operacional 
para a microgeração e a celebração do Acordo Operativo para a minigeração, nos termos da 
Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST. 
 
§1º A potência instalada da microgeração e da minigeração distribuída fica limitada à 
potência disponibilizada para a unidade consumidora onde a central geradora será conectada, 
nos termos do inciso LX, art. 2º da Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010. 
 
§2º Caso o consumidor deseje instalar central geradora com potência superior ao limite 
estabelecido no §1º, deve solicitar o aumento da potência disponibilizada, nos termos do art. 
27 da Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010, sendo dispensado o aumento 
da carga instalada. 
  
§ 3º 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 
distribuidora identificar esses casos, solicitar a readequação da instalação e, caso não 
atendido, negar a adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica. 
 
§4º Para a determinação do limite da potência instalada da central geradora localizada em 
empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, deve-se considerar a potência 
disponibilizada pela distribuidora para o atendimento do empreendimento. 
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§5º Para a solicitação de fornecimento inicial de unidade consumidora que inclua 
microgeração ou minigeração distribuída, a distribuidora deve observar os prazos 
estabelecidos na Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST para emitir a informação ou o parecer 
de acesso, bem como os prazos de execução de obras previstos na Resolução Normativa nº 
414, de 9 de setembro de 2010.  
 
§6º Para os casos de empreendimento com múltiplas unidades consumidoras e geração 
compartilhada, a solicitação de acesso deve ser acompanhada da cópia de instrumento 
jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes.” 
 
 

Art. 3º Inserir os parágrafos 1º e 2º no art. 5º da Resolução Normativa nº 482, de 2012, com a 
seguinte redação: 

 
“Art. 5º ...................................................................................................................................... 
 
§1º Os custos de eventuais melhorias ou reforços no sistema de distribuição em função 
exclusivamente da conexão de microgeração distribuída não devem fazer parte do cálculo da 
participação financeira do consumidor, sendo integralmente arcados pela distribuidora, 
exceto para o caso de geração compartilhada. 
 
§2º Os custos de eventuais melhorias ou reforços no sistema de distribuição em função 
exclusivamente da conexão de minigeração distribuída devem fazer parte do cálculo da 
participação financeira do consumidor.” 

 
Art. 4º Alterar o art. 6º da Resolução Normativa nº 482, de 2012, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
 

“Art. 6º Podem aderir ao sistema de compensação de energia elétrica os consumidores 
responsáveis por unidade consumidora: 
 
I – com microgeração ou minigeração distribuída; 
II – integrante de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras; 
III – caracterizada como geração compartilhada; 
IV – caracterizada como autoconsumo remoto. 
 
§1º Para fins de compensação, a energia ativa injetada no sistema de distribuição pela 
unidade consumidora será cedida a título de empréstimo gratuito para a distribuidora, 
passando a unidade consumidora a ter um crédito em quantidade de energia ativa a ser 
consumida por um prazo de 60 (sessenta) meses. 
 
§2º A adesão ao sistema de compensação de energia elétrica não se aplica aos consumidores 
livres ou especiais. 
..................................................................................................................................................” 

 
Art. 5º Inserir o art. 6A na Resolução Normativa nº 482, de 2012, com a seguinte redação: 
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“Art. 6-A A distribuidora não pode incluir os consumidores no sistema de compensação de 
energia elétrica nos casos em que for detectado, no documento que comprova a posse ou propriedade do 
imóvel onde se encontra instalada a microgeração ou minigeração distribuída, que o consumidor tenha 
alugado ou arrendado terrenos, lotes e propriedades em condições nas quais o valor do aluguel ou do 
arrendamento se dê em reais por unidade de energia elétrica.” 

 
Art. 6º Alterar o art. 7º da Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 7º No faturamento de unidade consumidora integrante do sistema de compensação de 
energia elétrica devem ser observados os seguintes procedimentos:  
 

I - deve ser cobrado, no mínimo, o valor referente ao custo de disponibilidade para o 
consumidor do grupo B, ou da demanda contratada para o consumidor do grupo A, conforme 
o caso;  
 
II – para o caso de unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, 
exceto para aquelas de que trata o inciso II do art. 6º, o faturamento deve considerar a energia 
consumida, deduzidos a energia injetada e eventual crédito de energia acumulado em ciclos 
de faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for o caso, sobre os quais deverão 
incidir todas as componentes da tarifa em R$/MWh; 
 
III – para o caso de unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída a que 
se refere o inciso II do art. 6º, o faturamento deve considerar a energia consumida, deduzidos 
o percentual de energia excedente alocado a essa unidade consumidora e eventual crédito de 
energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for o 
caso, sobre os quais deverão incidir todas as componentes da tarifa em R$/MWh; 
 
IV – o excedente de energia é a diferença positiva entre a energia injetada e a consumida, 
exceto para o caso de empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, em que o 
excedente é igual à energia injetada; 
 
V – quando o crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores for utilizado 
para compensar o consumo, não se deve debitar do saldo atual o montante de energia 
equivalente ao custo de disponibilidade, aplicado aos consumidores do grupo B; 
 
VI - o excedente de energia que não tenha sido compensado na própria unidade consumidora 
pode ser utilizado para compensar o consumo de outras unidades consumidoras, observando o 
enquadramento como empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, geração 
compartilhada ou autoconsumo remoto; 
 
VII – para o caso de unidade consumidora em local diferente da geração, o faturamento deve 
considerar a energia consumida, deduzidos o percentual de energia excedente alocado a essa 
unidade consumidora e eventual crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos 
anteriores, por posto tarifário, quando for o caso, sobre os quais deverão incidir todas as 
componentes da tarifa em R$/MWh; 
 
VIII - o titular da unidade consumidora onde se encontra instalada a microgeração ou 
minigeração distribuída deve definir o percentual da energia excedente que será destinado a 
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cada unidade consumidora participante do sistema de compensação de energia elétrica, 
podendo solicitar a alteração junto à distribuidora, desde que efetuada por escrito, com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias de sua aplicação e, para o caso de empreendimento 
com múltiplas unidades consumidoras ou geração compartilhada, acompanhada da cópia de 
instrumento jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes; 
  
IX – para cada unidade consumidora participante do sistema de compensação de energia 
elétrica, encerrada a compensação de energia dentro do mesmo ciclo de faturamento, os 
créditos remanescentes devem permanecer na unidade consumidora a que foram destinados; 
 
X - quando a unidade consumidora onde ocorreu a geração excedente for faturada na 
modalidade convencional, os créditos gerados devem ser considerados como geração em 
período fora de ponta no caso de se utilizá-los em outra unidade consumidora; 
 
XI - em cada unidade consumidora participante do sistema de compensação de energia 
elétrica, a compensação deve se dar primeiramente no posto tarifário em que ocorreu a 
geração e, posteriormente, nos demais postos tarifários, devendo ser observada a relação dos 
valores das tarifas de energia – TE (R$/MWh), publicadas nas Resoluções Homologatórias 
que aprovam os processos tarifários, se houver; 
 
XII - os créditos de energia ativa expiram em 60 (sessenta) meses após a data do faturamento 
e serão revertidos em prol da modicidade tarifária sem que o consumidor faça jus a qualquer 
forma de compensação após esse prazo; 
  
XIII - eventuais créditos de energia ativa existentes no momento do encerramento da relação 
contratual do consumidor devem ser contabilizados pela distribuidora em nome do titular da 
respectiva unidade consumidora pelo prazo máximo de 60 (sessenta) meses após a data do 
faturamento, exceto se houver outra unidade consumidora sob a mesma titularidade e na 
mesma área de concessão, sendo permitida, nesse caso, a transferência dos créditos restantes;  
 
XIV – adicionalmente às informações definidas na Resolução Normativa nº 414, de 2010, a 
fatura dos consumidores que possuem microgeração ou minigeração distribuída deve conter, a 
cada ciclo de faturamento: 
 
a) informação da participação da unidade consumidora no sistema de compensação de energia 
elétrica; 
b) o saldo anterior de créditos em kWh; 
c) a energia elétrica ativa consumida, por posto tarifário; 
d) a energia elétrica ativa injetada, por posto tarifário; 
e) histórico da energia elétrica ativa consumida e da injetada nos últimos 12 ciclos de 
faturamento; 
f) o total de créditos utilizados no ciclo de faturamento, discriminados por unidade 
consumidora; 
g) o total de créditos expirados no ciclo de faturamento; 
h) o saldo atualizado de créditos;  
i) a próxima parcela do saldo atualizado de créditos a expirar e o ciclo de faturamento em que 
ocorrerá; 
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XV - as informações elencadas no inciso XIV podem ser fornecidas ao consumidor, a critério 
da distribuidora, por meio de um demonstrativo específico anexo à fatura, correio eletrônico 
ou disponibilizado pela internet em um espaço de acesso restrito, devendo a fatura conter, 
nesses casos, no mínimo as informações elencadas nas alíneas “a”,“c”, “d” e “h” do referido 
inciso; 

 
XVI - para as unidades consumidoras cadastradas no sistema de compensação de energia 
elétrica que não possuem microgeração ou minigeração distribuída instalada, além da 
informação de sua participação no sistema de compensação de energia, a fatura deve conter o 
total de créditos utilizados na correspondente unidade consumidora por posto tarifário, se 
houver; 

 
XVII - para as unidades consumidoras atendidas em tensão primária com equipamentos de 
medição instalados no secundário dos transformadores deve ser deduzida a perda por 
transformação da energia injetada por essa unidade consumidora, nos termos do art. 94 da 
Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010; 
 
XVIII – os créditos são determinados em termos de energia elétrica ativa, não estando sua 
quantidade sujeita a alterações nas tarifas de energia elétrica; e 
 
XIX – para unidades consumidoras classificados na subclasse residencial baixa renda deve-se, 
primeiramente, aplicar as regras de faturamento previstas neste artigo e, em seguida, conceder 
os descontos conforme estabelecido na Resolução Normativa nº 414, de 2010. 
 
§1º Os efeitos tarifários decorrentes do sistema de compensação de energia elétrica serão 
contemplados nos Procedimentos de Regulação Tarifária – PRORET. 
 
§ 2º A cobrança das bandeiras tarifárias deve ser efetuada sobre o consumo de energia elétrica 
ativa a ser faturado, nos termos deste artigo. 
 

Art. 7º Alterar o art. 8º da Resolução Normativa nº 482, de 2012, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 8º - A distribuidora é responsável técnica e financeiramente pelo sistema de medição 
para microgeração distribuída, de acordo com as especificações técnicas do PRODIST. 
 
§1º Os custos de adequação do sistema de medição para a conexão de minigeração distribuída 
e de geração compartilhada são de responsabilidade do interessado. 
 
§2º Os custos de adequação a que se refere o §1º correspondem à 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. 

 
Art. 8º Alterar o art. 10 da Resolução Normativa nº 482, de 2012, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
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“Art. 10. A distribuidora deverá adequar o sistema de medição e iniciar o sistema de 
compensação de energia elétrica dentro do prazo para aprovação do ponto de conexão, 
conforme procedimentos e prazos estabelecidos na seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST.” 
 
 

Art. 9º Alterar a redação do art. 13 da Resolução Normativa nº 482, de 2012, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art.13 Compete à distribuidora 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, conforme modelo disponível no site da Agência.  
 
Parágrafo único. Os dados para registro devem ser enviados até o dia 10 (dez) de cada mês, 
contendo os dados das unidades consumidoras com microgeração ou minigeração distribuída 
que entraram em operação no mês anterior.” 

 
Art. 10. Incluir o art. 13-A na Resolução Normativa nº 482, de 2012, com a seguinte redação: 

 
“Art. 13-A A distribuidora deve disponibilizar, a partir de 1º de janeiro de 2017, sistema 
eletrônico que permita ao consumidor o envio da solicitação de acesso, de todos os 
documentos elencados nos anexos da Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST, e o 
acompanhamento de cada etapa do processo.” 
 

Art. 11. Incluir o art. 13-B na Resolução Normativa nº 482, de 2012, com a seguinte redação: 
 
“Art. 13-B Aplicam-se às unidades consumidoras participantes do sistema de compensação 
de energia, de forma complementar, as disposições da Resolução Normativa nº 414, de 
2010.” 

 
Art. 12. Alterar o art. 15 da Resolução Normativa nº 482, de 2012, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
 

“Art. 15. A ANEEL irá revisar esta Resolução até 31 de dezembro de 2019.” 
 
Art. 13. Ficam aprovadas a revisão 6 do Módulo 3 e a revisão 9 do Módulo 1 do 

Procedimentos de Distribuição – PRODIST, que entram em vigor em 1º de março de 2016. 
 
Art. 14. As distribuidoras devem revisar e publicar em seu endereço eletrônico, até 1º de 

março de 2016, as normas técnicas que tratam do acesso de microgeração e minigeração distribuída, 
utilizando como referência o Módulo 3 do PRODIST.  

 
Art. 15. Esta Resolução entra em vigor em 1º de março de 2016. 
 
 
 
 
 

ROMEU DONIZETE RUFINO 
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Este texto não substitui o publicado no D.O. de 02.12.2015, seção 1, p. 45, v. 152, n. 230 e o retificado no 
D.O. de 18.12.2015, 26.02.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 687, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015 – 
Alterações nos Módulos 1 e 3 do PRODIST. 

 
Módulo 1 – Introdução 

 
Seção 1.2 – Glossário de Termos Técnicos do PRODIST 

 
Itens alterados: 
Item Texto até a Revisão 5 Texto a partir da Revisão 6 

2.246 Microgeração distribuída:  
Central geradora de energia elétrica, com 
potência instalada menor ou igual a 100 kW 
e que utilize fontes com base em energia 
hidráulica, solar, eólica, biomassa ou 
cogeração qualificada, conforme 
regulamentação da ANEEL, conectada na 
rede de distribuição por meio de instalações 
de unidades consumidoras. 

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. 

2.248 Minigeração distribuída:  
Central geradora de energia elétrica, com 
potência instalada superior a 100 kW e 
menor ou igual a 1 MW para fontes com 
base em energia hidráulica, solar, eólica, 
biomassa ou cogeração qualificada, 
conforme regulamentação da ANEEL, 
conectada na rede de distribuição por meio 
de instalações de unidades consumidoras. 

Minigeração distribuída:  
Central geradora de energia elétrica, com 
potência instalada superior a 75 kW e 
menor ou igual a 3 MW para fontes hídricas 
ou menor ou igual a 5 MW para cogeração 
qualificada, conforme regulamentação da 
ANEEL, ou para as demais fontes 
renováveis de energia elétrica, conectada na 
rede de distribuição por meio de instalações 
de unidades consumidoras. 

2.363
  

Sistema de compensação de energia elétrica:  
Sistema no qual a energia ativa gerada por 
unidade consumidora com microgeração 
distribuída ou minigeração distribuída é 
cedida, por meio de empréstimo gratuito, à 
distribuidora local e posteriormente 
compensada com o consumo de energia 
elétrica ativa dessa mesma unidade 

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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consumidora ou outra unidade consumidora 
de mesma titularidade da unidade 
consumidora onde os créditos foram 
gerados, desde que possua o mesmo 
Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro 
de Pessoa Jurídica (CNPJ) junto ao 
Ministério da Fazenda. 

 
 
 

 
Módulo 3 – Acesso ao Sistema de Distribuição 

 
Seção 3.7 – Acesso de Micro e Minigeração Distribuída 

 
Itens alterados: 

Item Texto até a Revisão 5 Texto a partir da Revisão 6 
1.1 Descrever os procedimentos para acesso de 

micro e minigeração distribuída ao sistema 
de distribuição. 

Descrever os procedimentos para acesso de 
micro e minigeração distribuída 
participante do Sistema de Compensação de 
Energia Elétrica ao sistema de distribuição. 

2.2.1 É facultativa, aplicando-se os procedimentos 
descritos no item 3 da seção 3.1. 

É facultada ao acessante realizar a consulta 
de acesso, de acordo com os procedimentos 
descritos na seção 3.1. 

2.3.1 Caso seja realizada a consulta de acesso, a 
informação de acesso é obrigatória, 
aplicando-se os procedimentos descritos no 
item 4 da seção 3.1. 

Caso seja realizada a consulta de acesso, a 
elaboração da informação de acesso é 
obrigatória, de acordo com os 
procedimentos descritos na seção 3.1. 

2.4.2 Compete à distribuidora a responsabilidade 
pela coleta das informações das unidades 
geradoras junto aos micro e minigeradores 
distribuídos  e envio dos dados à ANEEL 
para fins de Registro, nos termos da 
regulamentação específica. 

Compete à distribuidora a responsabilidade 
pela coleta e envio à ANEEL das 
informações para Registro de microgeração 
e minigeração distribuída, nos termos da 
regulamentação específica 

2.4.4 A solicitação de acesso deve conter: 
 
a) o projeto das instalações de conexão, 
incluindo memorial descritivo, localização, 
arranjo físico, diagramas, conforme a seção 
3.3 deste módulo; e 
 
b) documentos e informações solicitados 
previamente pela distribuidora. 

A solicitação de acesso deve conter o 
Formulário de Solicitação de Acesso para 
microgeração e minigeração distribuída 
constante nos Anexos II, III e IV desta 
Seção, conforme potência instalada da 
geração, acompanhado dos documentos 
pertinentes a cada caso, não cabendo à 
distribuidora solicitar documentos 
adicionais àqueles indicados nos 
Formulários. 

2.4.5 A solicitação de acesso perde o efeito se o 
acessante não regularizar eventuais 
pendências nas informações encaminhadas à 
acessada no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Caso a documentação estabelecida no item 
2.4.4 esteja incompleta, a distribuidora 
deve, imediatamente, recusar o pedido de 
acesso e notificar o acessante sobre todas 
informações pendentes, devendo o 



acessante realizar uma nova solicitação de 
acesso após a regularização das pendências 
identificadas. 

2.4.6 A distribuidora deve disponibilizar em sua 
página na internet a relação das informações 
que o acessante deve apresentar na 
solicitação de acesso, incluindo os dados 
requeridos pela ANEEL para o registro das 
centrais geradoras e aqueles de que trata o 
item 2.5.2. 

Após o recebimento da documentação 
completa de que trata o item 2.4.4, a 
distribuidora deve entregar ao acessante um 
recibo da formalização da solicitação de 
acesso. 

2.5.1 O parecer de acesso é o documento formal 
obrigatório apresentado pela acessada, sem 
ônus para o acessante, em que são 
informadas as condições de acesso, 
compreendendo a conexão e o uso, e os 
requisitos técnicos que permitam a conexão 
das instalações do acessante com os 
respectivos prazos, devendo indicar, quando 
couber: 
 
a) as características do ponto de entrega, 
com a apresentação das alternativas de 
conexão que foram avaliadas pela acessada, 
acompanhadas das estimativas dos 
respectivos custos, conclusões e 
justificativas; 
 
b) as características do sistema de 
distribuição acessado, incluindo requisitos 
técnicos, tensão nominal de conexão, e 
padrões de desempenho; 
 
c) os cálculos relativos à participação 
financeira do consumidor; 
 
d) a relação das obras de responsabilidade da 
acessada, com correspondente cronograma 
de implantação; 
 
e) as informações gerais relacionadas ao 
ponto de conexão, como tipo de terreno, 
faixa de passagem, características mecânicas 
das instalações, sistemas de proteção, 
controle e telecomunicações disponíveis; 
 
f) o modelo de Acordo Operativo ou de 
Relacionamento Operacional para 
participantes do sistema de compensação de 
energia elétrica ou os modelos dos contratos 

O parecer de acesso é o documento formal 
obrigatório apresentado pela acessada, sem 
ônus para o acessante, em que são 
informadas as condições de acesso, 
compreendendo a conexão e o uso, e os 
requisitos técnicos que permitam a conexão 
das instalações do acessante com os 
respectivos prazos, devendo indicar, 
quando couber: 
 
a) as características do ponto de entrega, 
acompanhadas das estimativas dos 
respectivos custos, conclusões e 
justificativas; 
 
b) as características do sistema de 
distribuição acessado, incluindo requisitos 
técnicos, tensão nominal de conexão, e 
padrões de desempenho; 
 
c) orçamento da obra, contendo a memória 
de cálculo dos custos orçados, do encargo 
de responsabilidade da distribuidora e da 
participação financeira do consumidor; 
 
d) a relação das obras de responsabilidade 
da acessada, com correspondente 
cronograma de implantação; 
 
e) as informações gerais relacionadas ao 
local da ligação, como tipo de terreno, faixa 
de passagem, características mecânicas das 
instalações, sistemas de proteção, controle e 
telecomunicações disponíveis; 
 
f) o modelo de Acordo Operativo para 
minigeração nos termos do ANEXO I da 
Seção 3.5 ou o Relacionamento 
Operacional para microgeração constante 



a serem celebrados, quando necessário; 
 
g) as tarifas de uso aplicáveis, quando for o 
caso; 
 
h) as responsabilidades do acessante; e 
 
i) eventuais informações sobre equipamentos 
ou cargas susceptíveis de provocar distúrbios 
ou danos no sistema de distribuição acessado 
ou nas instalações de outros acessantes. 

no ANEXO I desta Seção; 
 
g) as responsabilidades do acessante; e 
 
h) eventuais informações sobre 
equipamentos ou cargas susceptíveis de 
provocar distúrbios ou danos no sistema de 
distribuição acessado ou nas instalações de 
outros acessantes. 
 

2.5.2 Compete à distribuidora a realização de 
todos os estudos para a integração de micro e 
minigeração distribuída, sem ônus ao 
acessante, devendo informar à central 
geradora os dados necessários à elaboração 
dos estudos que devem ser apresentados 
quando da solicitação de acesso. 

Compete à distribuidora a realização de 
todos os estudos para a integração de 
microgeração, sem ônus ao acessante 

2.5.3 O parecer de acesso deve ser encaminhado 
em até 30 (trinta) dias após o recebimento da 
solicitação de acesso. 
 

O prazo para elaboração do parecer de 
acesso deve observar o seguinte: 
 
a) não existindo pendências impeditivas por 
parte do acessante, a distribuidora acessada 
deve emitir o parecer de acesso e 
encaminhá-lo por escrito ao acessante, 
sendo permitido o envio por meio 
eletrônico, nos seguintes prazos, contados a 
partir da data de recebimento da solicitação 
de acesso: 
 

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

 
ii) até 30 (trinta) dias após o 
recebimento da solicitação de acesso, 
para central geradora classificada como 
minigeração distribuída, quando não 
houver necessidade de melhorias ou 
reforços no sistema de distribuição 
acessado; 

 
iii) até 30 (trinta) dias após o 
recebimento da solicitação de acesso, 



para central geradora classificada como 
microgeração distribuída, quando 
houver necessidade de execução de 
obras de melhoria ou reforço no 
sistema de distribuição; e 

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

 
b) na hipótese de alguma informação de 
responsabilidade do acessante estar ausente 
ou em desacordo com as exigências da 
regulamentação, a distribuidora acessada 
deve notificar o acessante, formalmente e 
de uma única vez, sobre todas as 
pendências a serem solucionadas, devendo 
o acessante garantir o recebimento das 
informações pendentes pela distribuidora 
acessada em até 15 (quinze) dias, contados 
a partir da data de recebimento da 
notificação formal, sendo facultado prazo 
distinto acordado entre as partes; 
 
c) na hipótese de a deficiência das 
informações referenciada no item (b) ser 
pendência impeditiva para a continuidade 
do processo, o prazo estabelecido no item 
(a) deve ser suspenso a partir da data de 
recebimento da notificação formal pelo 
acessante, devendo ser retomado a partir da 
data de recebimento das informações pela 
distribuidora acessada. 

2.5.4 Para central geradora classificada como 
minigeração distribuída, o prazo de que trata 
o item 2.5.3 é de até 60 (sessenta) dias 
quando houver necessidade de execução de 
obras de reforço ou de ampliação no sistema 
de distribuição acessado. 

O acessante deve solicitar vistoria à 
distribuidora acessada em até 120 (cento e 
vinte) dias após a emissão do parecer de 
acesso. 
 

2.5.5 Os contratos necessários ao acesso devem 
ser celebrados entre as partes no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias após a emissão 
do parecer de acesso, quando aplicável. 

A inobservância do prazo estabelecido no 
item 2.5.4 implica a perda das condições de 
conexão estabelecidas no parecer de acesso, 
exceto se um novo prazo for pactuado entre 
as partes. 



3.2.2 As centrais geradoras classificadas como 
micro ou minigeração distribuída estão 
dispensadas de realizar os estudos descritos 
no item 5 da seção 3.2, os quais, caso sejam 
necessários, devem ser realizados pela 
distribuidora sem ônus para o acessante. 

As centrais geradoras classificadas como 
microgeração distribuída estão dispensadas 
de realizar os estudos descritos no item 5 da 
seção 3.2, os quais, caso sejam necessários, 
devem ser realizados pela distribuidora sem 
ônus para o acessante 

4.1 Aplicam-se os procedimentos descritos na 
seção 3.3 deste Módulo, no que couber 

Os projetos das instalações de conexão 
devem seguir os critérios estabelecidos 
nesta seção e, no que couber, nas 
Condições Gerais de Fornecimento de 
Energia Elétrica. 

4.2 Para a definição da tensão de conexão do 
acessante, devem ser consideradas as faixas 
de potência indicadas na Tabela 1. 

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. 

 TABELA 1 – NÍVEIS DE TENSÃO 
CONSIDERADOS PARA CONEXÃO DE 
MICRO E MINICENTRAIS GERADORAS  

Potência 
Instalada                                                                                                                                                                                  

Nível de Tensão de 
Conexão 

< 10 kW Baixa Tensão 
(monofásico, bifásico ou 
trifásico) 10 a 100 

kW Baixa Tensão (trifásico) 

101 a 500 
kW 

Baixa Tensão (trifásico) / 
Média Tensão 

501 kW a 1 
MW Média Tensão 

 
Nota: A quantidade de fases e o nível de 
tensão de conexão da central geradora serão 
definidos pela distribuidora em função das 
limitações técnicas da rede. 

EXCLUÍDA 

4.3 A Tabela 2 indica os requisitos mínimos do 
ponto de conexão da micro e minigeração 
distribuída. 

A Tabela 1 indica os requisitos mínimos do 
ponto de conexão da micro e minigeração 
distribuída. 

TABELA TABELA 2 – REQUISITOS MÍNIMOS EM 
FUNÇÃO DA POTÊNCIA INSTALADA 

EQUIPAMENTO 
Potência Instalada 

Até100 kW 101 kW a 
500 kW  

501 kW a 
1 MW 

Elemento de 
desconexão (1) Sim Sim Sim 

Elemento de 
interrupção (2) Sim Sim Sim 

Transformador de 
acoplamento Não Sim Sim 

Proteção de sub e 
sobretensão Sim (3) Sim (3) Sim 

TABELA 1 – REQUISITOS MÍNIMOS 
EM FUNÇÃO DA POTÊNCIA 
INSTALADA 

EQUIPAMENTO 

Potência Instalada 

Menor ou 
igual a 75 kW 

Maior que 
75 kW e 
menor ou 
igual a 500 
kW 

Maior que 
500 kW e 
menor ou 
igual a 5 
MW 

Elemento de 
desconexão (1) Sim Sim Sim 

Elemento de 
interrupção (2) Sim Sim Sim 



Proteção de sub e 
sobrefreqüência Sim (3) Sim (3) Sim 

Proteção contra 
desequilíbrio de 
corrente 

Não Não Sim 

Proteção contra 
desbalanço de 
tensão 

Não Não Sim 

Sobrecorrente 
direcional Não Não Sim 

Sobrecorrente 
com restrição de 
tensão 

Não Não Sim 

Relé de 
sincronismo Sim  Sim  Sim 

Anti-ilhamento Sim Sim Sim 

Estudo de curto-
circuito Não Sim (4) Sim (4) 

Medição 

Sistema de 
Medição 
Bidirecional 
(6) 

Medidor 4 
Quadrantes 

Medidor 4 
Quadrantes 

Ensaios Sim (5) Sim (5) Sim (5) 

 
Notas: 
 
1) 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, conforme item 4.4 
desta Seção. 
2) Elemento de interrupção automático 
acionado por proteção para microgeradores 
distribuídos e por comando e/ou proteção 
para minigeradores distribuídos. 
3) Não é necessário relé de proteção 
específico, mas um sistema eletro-eletrônico 
que detecte tais anomalias e que produza 
uma saída capaz de operar na lógica de 
atuação do elemento de interrupção. 
4) Se a norma da distribuidora indicar a 
necessidade de realização estudo de curto-
circuito, cabe à acessada a responsabilidade 
pela sua execução.  
5) O acessante deve apresentar certificados 
(nacionais ou internacionais) ou declaração 
do fabricante que os equipamentos foram 
ensaiados conforme normas técnicas 
brasileiras ou, na ausência, normas 
internacionais.  
6) O sistema de medição bidirecional deve, 

Transformador de 
acoplamento(3) Não Sim Sim 

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

Proteção de sub e 
sobrefreqüência 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: 
 
1) Chave seccionadora visível e acessível 
que a acessada 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, 
conforme item 4.4 desta Seção. 
2) Elemento de interrupção automático 
acionado por proteção para microgeradores 
distribuídos e por comando e/ou proteção 
para minigeradores distribuídos. 
3) Transformador de interface entre a 
unidade consumidora e rede de distribuição. 
4) Não é necessário relé de proteção 
específico, mas 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 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 



no mínimo, diferenciar a energia elétrica 
ativa consumida da energia elétrica ativa 
injetada na rede. 
 

acessante, 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. 

4.4 Nos sistemas que se conectam à rede através 
de inversores, as proteções relacionadas na 
Tabela 2 podem estar inseridas nos referidos 
equipamentos, sendo a redundância de 
proteções desnecessária para microgeradores 
distribuídos. 
 

Nos sistemas que se conectam à rede 
através de inversores, os quais devem estar 
instalados em locais apropriados de fácil 
acesso, as proteções relacionadas na Tabela 
1 podem estar inseridas nos referidos 
equipamentos, sendo a redundância de 
proteções desnecessária para microgeração 
distribuída. 

4.5 Os valores de referência a serem adotados 
para os indicadores tensão em regime 
permanente, fator de potência, distorção 
harmônica, desequilíbrio de tensão, 
flutuação de tensão e variação de frequência 
são os estabelecidos na Seção 8.1 do Módulo 
8 – Qualidade da Energia Elétrica. 

Os valores de referência a serem adotados 
para os indicadores de tensão em regime 
permanente, fator de potência, distorção 
harmônica, desequilíbrio de tensão, 
flutuação de tensão e variação de 
frequência são os estabelecidos na Seção 
8.1 do Módulo 8 – Qualidade da Energia 
Elétrica 

4.6 A acessada pode propor proteções 
adicionais, desde que justificadas 
tecnicamente, em função de características 
específicas do sistema de distribuição 
acessado, exceto para central geradora 
classificada como microgeração distribuída 

A acessada pode propor proteções 
adicionais, desde que justificadas 
tecnicamente, em função de características 
específicas do sistema de distribuição 
acessado, sem custos para microgeração 
distribuída 

5 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS 
CONEXÕES 
 

PROCEDIMENTOS DE 
IMPLEMENTAÇÃO E VISTORIA DAS 
INSTALAÇÕES 

5.1 Aplicam-se os procedimentos descritos na 
seção 3.4 deste Módulo, exceto a assinatura 
de CUSD e CCD para centrais geradoras 
participantes do sistema de compensação de 
energia elétrica da distribuidora local. 
 
 

Aplicam-se, de forma complementar a esta 
seção, os procedimentos descritos na seção 
3.4 deste Módulo, exceto a assinatura de 
CUSD e CCD para centrais geradoras 
participantes do sistema de compensação de 
energia elétrica da distribuidora local. 
 
 

5.2 A acessada deve realizar vistoria, no prazo 
de até 30 (trinta) dias a contar da data de 
solicitação formal, com vistas à conexão ou 
ampliação das instalações do acessante, 

A acessada deve realizar vistoria das 
instalações de conexão de microgeração e 
minigeração distribuída, no prazo de até 7 
(sete) dias, contados da data de solicitação 



apresentando à central geradora o seu 
resultado por meio de relatório formal, 
incluindo o relatório de comissionamento, 
quando couber. 

formal, com vistas à conexão ou ampliação 
das instalações do acessante. 
 

5.3 O prazo para entrega do relatório de que 
trata o item 5.2 para o acessante é de até 15 
(quinze) dias, contados da data de realização 
da vistoria. 
 
 

Caso sejam detectadas pendências nas 
instalações da unidade consumidora com 
microgeração ou minigeração distribuída 
que impeçam sua conexão à rede, a 
distribuidora deve encaminhar ao 
interessado, por escrito, em até 5 (cinco) 
dias, sendo permitido o envio por meio 
eletrônico, relatório contendo os 
respectivos motivos e uma lista exaustiva 
com todas as providências corretivas 
necessárias.  

5.4 A acessada deve emitir a aprovação do ponto 
de conexão, liberando-o para sua efetiva 
conexão, no prazo de até 7 (sete) dias a partir 
da data em que forem satisfeitas as 
condições estabelecidas no relatório de 
vistoria. 

Após sanadas as pendências detectadas no 
relatório de vistoria, o acessante deve 
formalizar nova solicitação de vistoria à 
distribuidora. 
 

6.2 Para a elaboração do Acordo Operativo ou 
do Relacionamento Operacional, deve-se 
fazer referência ao Contrato de Adesão (ou 
número da unidade consumidora),  Contrato 
de Fornecimento ou Contrato de Compra de 
Energia Regulada para a unidade 
consumidora associada à central geradora 
classificada como mini ou microgeração 
distribuída e participante do sistema de 
compensação de energia elétrica da 
distribuidora local, nos termos da 
regulamentação específica. 
 

Para a elaboração do Acordo Operativo ou 
do Relacionamento Operacional, deve-se 
fazer referência ao Contrato de Adesão (ou 
número da unidade consumidora),  Contrato 
de Fornecimento ou Contrato de Compra de 
Energia Regulada para a unidade 
consumidora associada à central geradora 
classificada como micro ou minigeração 
distribuída e participante do sistema de 
compensação de energia elétrica da 
distribuidora local, nos termos da 
regulamentação específica. 
 

7.1 O sistema de medição deve atender às 
mesmas especificações exigidas para 
unidades consumidoras conectadas no 
mesmo nível de tensão da central geradora, 
acrescido da funcionalidade de medição 
bidirecional de energia elétrica ativa. 
 

O sistema de medição deve atender às 
mesmas especificações exigidas para 
unidades consumidoras conectadas no 
mesmo nível de tensão da microgeração ou 
minigeração distribuída, acrescido da 
funcionalidade de medição bidirecional de 
energia elétrica ativa. 
 

7.1.1 Para instalações em baixa tensão, a medição 
bidirecional pode ser realizada por meio de 
dois medidores unidirecionais: um para 
aferir a energia elétrica ativa consumida e 
outro para a gerada. 
 

Para conexão de microgeração ou 
minigeração distribuída em unidade 
consumidora existente sem necessidade de 
aumento da potência disponibilizada, a 
distribuidora não pode exigir a adequação 
do padrão de entrada da unidade 
consumidora em função da substituição do 



sistema de medição existente, exceto se: 
 
a) for constatado descumprimento das 
normas e padrões técnicos vigentes à época 
da sua primeira ligação ou  
 
b) houver inviabilidade técnica 
devidamente comprovada para instalação 
do novo sistema de medição no padrão de 
entrada existente. 
 

7.2 O acessante é responsável por ressarcir a 
distribuidora pelos custos de adequação do 
sistema de medição, nos termos da 
regulamentação específica. 
 

A distribuidora é responsável por adquirir e 
instalar o sistema de medição, sem custos 
para o acessante no caso de microgeração 
distribuída, assim como pela sua operação e 
manutenção, incluindo os custos de 
eventual substituição. 

7.3 A distribuidora é responsável por instalar o 
sistema de medição, assim como pela sua 
operação e manutenção, incluindo os custos 
de eventual substituição. 
 

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. 

7.4 A acessada deve adequar o sistema de 
medição no prazo de realização da vistoria 
das instalações e iniciar o sistema de 
compensação de energia elétrica 
imediatamente após a aprovação do ponto de 
conexão. 

A acessada deve adequar o sistema de 
medição e iniciar o sistema de 
compensação de energia elétrica dentro do 
prazo para aprovação do ponto de conexão. 

8.2 Dispensa-se a assinatura dos contratos de 
uso e conexão na qualidade de central 
geradora para a unidade consumidora com 
microgeração ou minigeração distribuída que 
participe do sistema de compensação de 
energia elétrica da distribuidora local, nos 
termos da regulamentação específica, sendo 
suficiente para os minigeradores a 
celebração do Acordo Operativo, nos termos 
do Anexo I da Seção 3.5, exceto para os 
microgeradores para os quais deverá ser 
formalizado o Relacionamento Operacional, 
nos termos do Anexo I desta Seção. 

Dispensa-se a assinatura dos contratos de 
uso e conexão na qualidade de central 
geradora para os participantes do sistema de 
compensação de energia elétrica, nos 
termos da regulamentação específica, sendo 
suficiente a emissão pela Distribuidora do 
Relacionamento Operacional para a 
microgeração, nos termos do Anexo I desta 
Seção, ou a celebração do Acordo 
Operativo para minigeração, nos termos do 
Anexo I da Seção 3.5. 
 

Tabela TABELA 3 – ETAPAS DO PROCESSO DE 
SOLICITAÇÃO DE ACESSO 

ETAPA AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO 

TABELA 3 – ETAPAS DO PROCESSO 
DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO 

ETAPA AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO 



1 Solicitação 
de acesso 

(a) Formalização da 
solicitação de 
acesso, com o 
encaminhamento 
de documentação, 
dados e 
informações 
pertinentes, bem 
como dos estudos 
realizados. 

Acessante - 

(b) Recebimento da 
solicitação de 
acesso. 

Distribuidora - 

(c) Solução de 
pendências 
relativas às 
informações 
solicitadas na 
Seção 3.7. 

Acessante 

Até 60 
(sessenta) 

dias 
após a 

ação 1(b) 

2 Parecer de 
acesso 

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

Distribuidora 

i. Se não 
houver 

necessidade 
de execução 
de obras de 
reforço ou 

de 
ampliação 
no sistema 

de 
distribuição, 

até 30 
(trinta) dias 
após a ação 

1(b) ou 
1(c). 

 
ii. Para 
central 

geradora 
classificada 

como 
minigeração 
distribuída e 

houver 
necessidade 
de execução 
de obras de 
reforço ou 

de 
ampliação 
no sistema 

de 
distribuição, 

até 60 
(sessenta) 
dias após a 
ação 1(b) 
ou 1(c). 

3 Contratos 
(a) Assinatura dos 

Contratos,  quando 
couber. 

Acessante e 
Distribuidora 

Até 90 
(noventa) 

dias 
após a 

ação 2(a) 

4 Implantação 
da conexão 

(a) Solicitação de 
vistoria 

Acessante 
Definido 

pelo 
acessante 

(b) Realização de 
vistoria. 

Distribuidora 

Até 30 
(trinta) dias 

após a 
ação 4(a) 

(c) Entrega para 
acessante do 
Relatório de 
Vistoria. 

Distribuidora 

Até 15 
(quinze) 

dias 
após a 

ação 4(b) 

5 Aprovação 
do ponto de 

conexão 

(a) Adequação das 
condicionantes do 
Relatório de 
Vistoria. 

Acessante 
Definido 

pelo 
acessante 

(b) Aprovação do 
ponto de conexão, 
liberando-o para 
sua efetiva 
conexão. 

Distribuidora 

Até 7 (sete) 
dias 

após a 
ação 5(a) 

 

1 
Solicitação 
de acesso 

(a) Formalização 
da solicitação de 
acesso, com o 
encaminhamento 
de 
documentação, 
dados e 
informações 
pertinentes, bem 
como dos 
estudos 
realizados. 

Acessante - 

(b) Recebimento 
da solicitação de 
acesso. 

Distribuidora - 

(c) Solução de 
pendências 
relativas às 
informações 
solicitadas na 
Seção 3.7. 

Acessante - 



2 Parecer de 
acesso 

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

Distribuidora 

i. Para central 
geradora 
classificada 
como 
microgeração 
distribuída 
quando não 
houver 
necessidade de 
melhoria ou 
reforço do 
sistema de 
distribuição, até 
15 (quinze) dias 
após a ação 
1(b) ou 1(c). 
 
ii. Para central 
geradora 
classificada 
como 
minigeração 
distribuída, 
quando não 
houver 
necessidade de 
execução de 
obras de 
reforço ou de 
ampliação no 
sistema de 
distribuição, 
até 30 (trinta) 
dias após a 
ação 1(b) ou 
1(c). 
 
iii. Para central 
geradora 
classificada 
como 
microgeração 
distribuída, 
quando houver 
necessidade de 
execução de 
obras de 
melhoria ou 
reforço no 
sistema de 
distribuição, 
até 30 (trinta) 
dias após a 
ação 1(b) ou 
1(c). 
 
iv. Para central 
geradora 
classificada 
como 
minigeração 
distribuída, 
quando houver 
necessidade de 
execução de 
obras de 
reforço ou de 
ampliação no 
sistema de 
distribuição, 
até 60 
(sessenta) dias 
após a ação 
1(b) ou 1(c). 

3 
Implantação 
da conexão 

(a) Solicitação 
de vistoria Acessante 

Até 120 (cento 
e vinte) dias 

após a ação 2(a) 

 (b) Realização 
de vistoria. Distribuidora 

Até 7 (sete) 
dias após a 
ação 3(a) 

 

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

Distribuidora 

Até 5 (cinco) 
dias  

após a 
ação 3(b) 

 
 

4 
Aprovação 
do ponto de 

conexão 

(a) Adequação 
das 
condicionantes 
do Relatório de 
Vistoria. 

Acessante Definido pelo 
acessante 

 
(b) Aprovação 
do ponto de 
conexão, 

Distribuidora 
Até 7 (sete) 

dias  
após a 



adequação do 
sistema de 
medição e início 
do sistema de 
compensação de 
energia, 
liberando a 
microgeração ou 
minigeração 
distribuída para 
sua efetiva 
conexão. 

ação 3(b), 
quando não 

forem 
encontradas 
pendências 

 5 Contratos 
(a) Acordo 
Operativo ou 
Relacionamento 
Operacional 

Acessante e 
Distribuidora 

Acordo 
Operativo até a 

ação 4 (b), 
Relacionamento 
Operacional até 

a ação 2(a) 

 
 

Anexo I RELACIONAMENTO OPERACIONAL PARA A MICROGERAÇÃO 
DISTRIBUÍDA 

 
ADESÃO AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 

1. Este documento contém as principais condições referentes ao Relacionamento 
Operacional entre o proprietário de sistema de microgeração distribuída e responsável 
pela unidade consumidora que adere ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica 
(nome do proprietário) (CPF/Identidade); (CNPJ/MF); (endereço da localização da 
microgeração); (Cidade); (Estado); (UF); e (número de referência da unidade 
consumidora) e a (nome/sigla) concessionária/permissionária de distribuição de energia 
elétrica. 
 
2. Este documento prevê a operação segura e ordenada das instalações elétricas 
interligando o sistema de microgeração ao sistema de distribuição de energia elétrica da 
(sigla da distribuidora). 
 
3.  Para os efeitos deste Relacionamento Operacional são adotadas as definições contidas 
nas Resoluções Normativas nos 414, de 9 de setembro de 2010, e nº 482, de 17 de abril de 
2012.  
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 

4.  Conforme Contrato de Fornecimento, Contrato de Uso do Sistema de Distribuição ou 
Contrato de Adesão disciplinado pela Resolução nº 414/2010.  
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA ABRANGÊNCIA 
 

5. Este Relacionamento Operacional aplica-se à interconexão de sistema de microgeração 
distribuída aos sistemas de distribuição.  
 
6.  Entende-se por microgeração distribuída a central geradora de energia elétrica com 
potência instalada menor ou igual a 100 kW e que utilize fontes com base em energia 
hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, conforme regulamentação da 
ANEEL, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades 
consumidoras. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA: DA ESTRUTURA DE RELACIONAMENTO 
OPERACIONAL 

 
7. A estrutura responsável pela execução da coordenação, supervisão, controle e comando 
das instalações de conexão é composta por: 
 

Pela distribuidora: (área responsável - telefone de contato) 
 

Pelo responsável pelo sistema de microgeração: (nome – telefone de 
contato) 
 
 
 

CLÁUSULA QUINTA: DO SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 
 

8. O sistema de microgeração compreende: gerador (fonte); (capacidade instalada – kW); 
(descrição) conectado ao sistema de distribuição através (descrição do ponto de conexão – 
tensão – chave seccionadora – elemento de interrupção automático - condições de acesso 
para a manutenção do ponto de conexão ).  
 
 

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES NO RELACIONAMENTO 
OPERACIONAL 

 
9. A área responsável da distribuidora orientará o responsável pelo sistema de 
microgeração distribuída sobre as atividades de coordenação e supervisão da operação, e 
sobre possíveis intervenções e desligamentos envolvendo os equipamentos e as 
instalações do sistema de distribuição, incluídas as instalações de conexão. 
 
10. Caso necessitem de intervenção ou desligamento, ambas as partes se obrigam a 
fornecer com o máximo de antecedência possível um plano para minimizar o tempo de 
interrupção que, em casos de emergência, não sendo possíveis tais informações, as 
interrupções serão coordenadas pelos encarregados das respectivas instalações. 
 

RELACIONAMENTO OPERACIONAL PARA A MICROGERAÇÃO 
DISTRIBUÍDA 

 
ADESÃO AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 

1. Este documento contém as principais condições referentes ao Relacionamento 
Operacional entre o proprietário de sistema de microgeração distribuída e responsável 
pela unidade consumidora que adere ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica 
(nome do proprietário) (CPF/Identidade); (CNPJ/MF); (endereço da localização da 
microgeração); (Cidade); (Estado); (UF); e (número de referência da unidade 
consumidora) e a (nome/sigla) concessionária/permissionária de distribuição de energia 
elétrica. 
 
2. Este documento prevê a operação segura e ordenada das instalações elétricas 
interligando o sistema de microgeração ao sistema de distribuição de energia elétrica da 
(sigla da distribuidora). 
 
3.  Para os efeitos deste Relacionamento Operacional são adotadas as definições 
contidas nas Resoluções Normativas nos 414, de 9 de setembro de 2010, e nº 482, de 17 
de abril de 2012.  
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 

4.  Conforme Contrato de Fornecimento, Contrato de Uso do Sistema de Distribuição 
ou Contrato de Adesão disciplinado pela Resolução nº 414/2010.  
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA ABRANGÊNCIA 
 

5. Este Relacionamento Operacional aplica-se à interconexão de sistema de 
microgeração distribuída aos sistemas de distribuição.  
 
6.  Entende-se por microgeração distribuída a central geradora de energia elétrica com 
potência instalada menor ou igual a 75 kW, conforme definição dada pela Resolução 
Normativa nº 482/2012. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA: DA ESTRUTURA DE RELACIONAMENTO 
OPERACIONAL 

 
7. A estrutura responsável pela execução da coordenação, supervisão, controle e 
comando das instalações de conexão é composta por: 
 

Pela distribuidora: (área responsável - telefone de contato) 
 

Pelo responsável pelo sistema de microgeração: (nome – telefone de 
contato) 
 
 
 

CLÁUSULA QUINTA: DO SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 
 

8. O sistema de microgeração compreende: gerador (fonte); (capacidade instalada – 
kW); (descrição) conectado ao sistema de distribuição através (descrição do ponto de 
conexão – tensão – chave seccionadora – elemento de interrupção automático - 
condições de acesso para a manutenção do ponto de conexão ).  
 
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES NO RELACIONAMENTO 

OPERACIONAL 
 

9. A área responsável da distribuidora orientará o responsável pelo sistema de 
microgeração distribuída sobre as atividades de coordenação e supervisão da operação, 
e sobre possíveis intervenções e desligamentos envolvendo os equipamentos e as 
instalações do sistema de distribuição, incluídas as instalações de conexão. 
 
10. Caso necessitem de intervenção ou desligamento, ambas as partes se obrigam a 
fornecer com o máximo de antecedência possível um plano para minimizar o tempo de 
interrupção que, em casos de emergência, não sendo possíveis tais informações, as 
interrupções serão coordenadas pelos encarregados das respectivas instalações. 
 
11. As partes se obrigam a efetuar comunicação formal sobre quaisquer alterações nas 
instalações do microgerador e da distribuidora.  



11. As partes se obrigam a efetuar comunicação formal sobre quaisquer alterações nas 
instalações do microgerador e da distribuidora.  
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS CONDIÇOES DE SEGURANÇA 
 

12. A área responsável da distribuidora orientará o responsável pelo sistema de 
microgeração distribuída sobre os aspectos de segurança do pessoal durante a execução 
dos serviços com equipamento desenergizado, relacionando e anexando as normas e/ou 
instruções de segurança e outros procedimentos a serem seguidos para garantir a 
segurança do pessoal e de terceiros durante a execução dos serviços em equipamento 
desenergizado. 
 
13. As intervenções de qualquer natureza em equipamentos do sistema ou da instalação de 
conexão, só podem ser liberadas com a prévia autorização do Centro de Operação da 
(sigla da distribuidora). 
 
 

CLÁUSULA OITAVA: DO DESLIGAMENTO DA INTERCONEXÃO 
 

14. A (sigla da distribuidora) poderá desconectar a unidade consumidora possuidora de 
sistema de microgeração de seu sistema elétrico nos casos em que: (i) a qualidade da 
energia elétrica fornecida pelo (proprietário do microgerador) não obedecer aos padrões 
de qualidade dispostos no Parecer de Acesso; e (ii) quando a operação do sistema de 
microgeração representar perigo à vida e às instalações da (sigla da distribuidora), neste 
caso, sem aviso prévio.  
 
15. Em quaisquer dos casos, o (proprietário do sistema de microgeração) deve ser 
notificado para execução de ações corretivas com vistas ao restabelecimento da conexão 
de acordo com o disposto na Resolução Normativa nº 414/2010. 

 
 

CLÁUSULA NONA: DE ACORDO 
 

Pela concessionária (sigla da distribuidora): 
 
  _________________________________________________ 
 
Pelo proprietário do sistema de microgeração: 
 
  _________________________________________________ 
 
Data/local:  

 
 _________________________________________________ 

 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS CONDIÇOES DE SEGURANÇA 
 

12. A área responsável da distribuidora orientará o responsável pelo sistema de 
microgeração distribuída sobre os aspectos de segurança do pessoal durante a execução 
dos serviços com equipamento desenergizado, relacionando e anexando as normas e/ou 
instruções de segurança e outros procedimentos a serem seguidos para garantir a 
segurança do pessoal e de terceiros durante a execução dos serviços em equipamento 
desenergizado. 
 
13. As intervenções de qualquer natureza em equipamentos do sistema ou da instalação 
de conexão, só podem ser liberadas com a prévia autorização do Centro de Operação da 
(sigla da distribuidora). 
 
 

CLÁUSULA OITAVA: DO DESLIGAMENTO DA INTERCONEXÃO 
 

14. A (sigla da distribuidora) poderá desconectar a unidade consumidora possuidora de 
sistema de microgeração de seu sistema elétrico nos casos em que: (i) a qualidade da 
energia elétrica fornecida pelo (proprietário do microgerador) não obedecer aos padrões 
de qualidade dispostos no Parecer de Acesso; e (ii) quando a operação do sistema de 
microgeração representar perigo à vida e às instalações da (sigla da distribuidora), neste 
caso, sem aviso prévio.  
 
15. Em quaisquer dos casos, o (proprietário do sistema de microgeração) deve ser 
notificado para execução de ações corretivas com vistas ao restabelecimento da 
conexão de acordo com o disposto na Resolução Normativa nº 414/2010. 
 

 
Itens excluídos: 
Item Texto Excluído 

2.5.6 A inobservância deste prazo por responsabilidade do acessante incorre em 
perda da garantia do ponto e das condições de conexão estabelecidas no 
parecer de acesso, exceto se um novo prazo não for pactuado entre as partes. 
 

4.6.1 A conexão deve ser realizada em corrente alternada em 60 (sessenta) Hz. 
 
Itens incluídos: 
Item Texto Incluído 

2.4.7 A distribuidora deve disponibilizar em sua página na internet os modelos de 
Formulário de Solicitação de Acesso para microgeração e minigeração 
distribuída, contendo a relação das informações que o acessante deve 
apresentar na solicitação de acesso, observado o disposto o item 2.4.4 

2.5.1.1 Para conexão de microgeração distribuída em unidade consumidora existente 
sem necessidade de aumento da potência disponibilizada, o Parecer de Acesso 
poderá ser simplificado, indicando apenas as responsabilidades do acessante e 
encaminhando o Relacionamento Operacional. 
 

3.2.3 As centrais geradoras classificadas como minigeração deverão realizar, às suas 
custas, os estudos descritos no item 5 da seção 3.2 caso sejam apontados como 
necessários pela distribuidora 

3.2.4 As unidades consumidoras com microgeração ou minigeração distribuída 
podem operar em modo de ilha, desde que desconectadas fisicamente da rede 
de distribuição 



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

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

5.6 A acessada deve 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 constate a adequação das instalações de conexão da 
microgeração ou minigeração distribuída.  

6.1.1 O acessante deve instalar no ponto de conexão, junto ao padrão de entrada, 
sinalização indicativa da existência na unidade consumidora de geração própria 
através de placa de advertência. 
 

7.1.2 A medição bidirecional pode ser realizada por meio de dois medidores 
unidirecionais, um para aferir a energia elétrica ativa consumida e outro para a 
energia elétrica ativa gerada, caso: 
a) seja a alternativa de menor custo ou  
b) seja solicitado pelo titular da unidade consumidora com microgeração ou 
minigeração distribuída. 

8.2.1 O Acordo Operativo deverá ser assinado até a data de aprovação do ponto de 
conexão, enquanto o Relacionamento Operacional deverá ser encaminhado 
pela distribuidora ao acessante em anexo ao Parecer de Acesso. 
 
 

8.2.2 Caso sejam necessárias melhorias ou reforços na rede para conexão da 
microgeração ou minigeração distribuída, a execução da obra pela distribuidora 
deve ser precedida da assinatura de contrato específico com o interessado, no 
qual devem estar discriminados as etapas e o prazo de implementação das 
obras, as condições de pagamento da participação financeira do consumidor, 
além de outras condições vinculadas ao atendimento. 

Anexo 
II 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA 
MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM POTÊNCIA IGUAL OU 
INFERIOR A 10kW 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 
III 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA 
MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM POTÊNCIA SUPERIOR A 10kW 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 
IV 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA MINIGERAÇÃO 
DISTRIBUÍDA  

 
 

 
 



AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 482, DE 17 DE ABRIL DE 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.  

 
 
Texto Integral 
 
Módulos do PRODIST 
 
Voto 

 
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - 

ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, tendo em 
vista o disposto na Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, no art. 4º, inciso XX, Anexo I, do 
Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, na Lei nº 
10.848, de 15 de março de 2004, no Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, o que consta no 
Processo nº 48500.004924/2010-51 e considerando: 

  
as contribuições recebidas na Consulta Pública nº 15/2010, realizada por intercâmbio 

documental no período de 10 de setembro a 9 de novembro de 2010 e 
 
as contribuições recebidas na Audiência Pública nº 42/2011, realizadas no período de 11 

de agosto a 14 de outubro de 2011, resolve: 
 

CAPÍTULO I 
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º Estabelecer as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração 

distribuídas aos sistemas de distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia 
elétrica. . 

 
Art. 2º Para efeitos desta Resolução, ficam adotadas as seguintes definições: 
 
I - 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; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada 

superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW para fontes hídricas ou menor ou igual a 5 MW para 
cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou para as demais fontes renováveis 
de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades 
consumidoras; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 
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III - 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; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
IV - 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; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
V - 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; 
(Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
VI – 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; (Incluído pela REN 
ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
VII – geração compartilhada: caracterizada pela reunião de consumidores, dentro da 

mesma área de concessão ou permissão, por meio de consórcio ou cooperativa, 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; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
VIII – 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. (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
CAPÍTULO II 

 
DO ACESSO AOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO 

 
Art. 3º As distribuidoras deverão adequar seus sistemas comerciais e elaborar ou revisar 

normas técnicas para tratar do acesso de microgeração e minigeração distribuída, utilizando como 
referência os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – 
PRODIST, as normas técnicas brasileiras e, de forma complementar, as normas internacionais. 

 
§1º O prazo para a distribuidora efetuar as alterações de que trata o caput e publicar as 

referidas normas técnicas em seu endereço eletrônico é de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados 
da publicação desta Resolução. 

 
§2º Após o prazo do § 1º, a distribuidora deverá atender às solicitações de acesso para 

microgeradores e minigeradores distribuídos nos termos da Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST. 
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Art. 4º - Fica dispensada a assinatura de contratos de uso e conexão na qualidade de 

central geradora para os participantes do sistema de compensação de energia elétrica, nos termos do 
Capítulo III, sendo suficiente a emissão pela Distribuidora do Relacionamento Operacional para a 
microgeração e a celebração do Acordo Operativo para a minigeração, nos termos da Seção 3.7 do 
Módulo 3 do PRODIST. (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
§1º A potência instalada da microgeração e da minigeração distribuída fica limitada à 

potência disponibilizada para a unidade consumidora onde a central geradora será conectada, nos 
termos do inciso LX, art. 2º da Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010. (Redação 
dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
 
§2º Caso o consumidor deseje instalar central geradora com potência superior ao limite 

estabelecido no §1º, deve solicitar o aumento da potência disponibilizada, nos termos do art. 27 da 
Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010, sendo dispensado o aumento da carga 
instalada. (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

  
§ 3º 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 
distribuidora identificar esses casos, solicitar a readequação da instalação e, caso não atendido, 
negar a adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica. (Incluído pela REN ANEEL 687, 
de 24.11.2015.) 

 
§4º Para a determinação do limite da potência instalada da central geradora localizada 

em empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, deve-se considerar a potência 
disponibilizada pela distribuidora para o atendimento do empreendimento. (Incluído pela REN 
ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
§5º Para a solicitação de fornecimento inicial de unidade consumidora que inclua 

microgeração ou minigeração distribuída, a distribuidora deve observar os prazos estabelecidos na 
Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST para emitir a informação ou o parecer de acesso, bem como os 
prazos de execução de obras previstos na Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010. 
(Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
§6º Para os casos de empreendimento com múltiplas unidades consumidoras e geração 

compartilhada, a solicitação de acesso deve ser acompanhada da cópia de instrumento jurídico que 
comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes. (Incluído pela REN ANEEL 687, 
de 24.11.2015.) 

 
Art. 5º Quando da conexão de nova unidade consumidora com microgeração ou 

minigeração distribuída, ou no caso do §2º do art. 4º, aplicam-se as regras de participação financeira 
do consumidor definidas em regulamento específico. (Redação dada pela REN ANEEL 517, de 
11.12.2012.) 

 
§1º Os custos de eventuais melhorias ou reforços no sistema de distribuição em função 

exclusivamente da conexão de microgeração distribuída não devem fazer parte do cálculo da 
participação financeira do consumidor, sendo integralmente arcados pela distribuidora, exceto para 
o caso de geração compartilhada. (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 
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§2º Os custos de eventuais melhorias ou reforços no sistema de distribuição em função 
exclusivamente da conexão de minigeração distribuída devem fazer parte do cálculo da participação 
financeira do consumidor. (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
CAPÍTULO III 

 
DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 
Art. 6º Podem aderir ao sistema de compensação de energia elétrica os consumidores 

responsáveis por unidade consumidora: (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 
  
I – com microgeração ou minigeração distribuída; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 

24.11.2015.) 
 

II – integrante de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras; (Incluído pela 
REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
III – caracterizada como geração compartilhada; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 

24.11.2015.) 
 

IV – caracterizada como autoconsumo remoto. (Incluído pela REN ANEEL 687, de 
24.11.2015.) 

 
§1º Para fins de compensação, a energia ativa injetada no sistema de distribuição pela 

unidade consumidora será cedida a título de empréstimo gratuito para a distribuidora, passando a 
unidade consumidora a ter um crédito em quantidade de energia ativa a ser consumida por um prazo 
de 60 (sessenta) meses. (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
§2º A adesão ao sistema de compensação de energia elétrica não se aplica aos 

consumidores livres ou especiais. (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 
 

Art. 6-A A distribuidora não pode incluir os consumidores no sistema de compensação 
de energia elétrica nos casos em que for detectado, no documento que comprova a posse ou 
propriedade do imóvel onde se encontra instalada a microgeração ou minigeração distribuída, que o 
consumidor tenha alugado ou arrendado terrenos, lotes e propriedades em condições nas quais o 
valor do aluguel ou do arrendamento se dê em reais por unidade de energia elétrica. (Incluído pela 
REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
Art. 7º No faturamento de unidade consumidora integrante do sistema de compensação 

de energia elétrica devem ser observados os seguintes procedimentos: (Redação dada pela REN 
ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
I - deve ser cobrado, no mínimo, o valor referente ao custo de disponibilidade para o 

consumidor do grupo B, ou da demanda contratada para o consumidor do grupo A, conforme o 
caso; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
II – para o caso de unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, 

exceto para aquelas de que trata o inciso II do art. 6º, o faturamento deve considerar a energia 
consumida, deduzidos a energia injetada e eventual crédito de energia acumulado em ciclos de 
faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for o caso, sobre os quais deverão incidir todas 
as componentes da tarifa em R$/MWh; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 
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III – para o caso de unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída 
a que se refere o inciso II do art. 6º, o faturamento deve considerar a energia consumida, deduzidos 
o percentual de energia excedente alocado a essa unidade consumidora e eventual crédito de energia 
acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for o caso, sobre os 
quais deverão incidir todas as componentes da tarifa em R$/MWh; (Redação dada pela REN 
ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
IV – o excedente de energia é a diferença positiva entre a energia injetada e a 

consumida, exceto para o caso de empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, em que o 
excedente é igual à energia injetada; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
 
V – quando o crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores for 

utilizado para compensar o consumo, não se deve debitar do saldo atual o montante de energia 
equivalente ao custo de disponibilidade, aplicado aos consumidores do grupo B; (Redação dada pela 
REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
VI - o excedente de energia que não tenha sido compensado na própria unidade 

consumidora pode ser utilizado para compensar o consumo de outras unidades consumidoras, 
observando o enquadramento como empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, 
geração compartilhada ou autoconsumo remoto; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 
24.11.2015.) 

 
VII – para o caso de unidade consumidora em local diferente da geração, o faturamento 

deve considerar a energia consumida, deduzidos o percentual de energia excedente alocado a essa 
unidade consumidora e eventual crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, 
por posto tarifário, quando for o caso, sobre os quais deverão incidir todas as componentes da tarifa 
em R$/MWh; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
VIII - o titular da unidade consumidora onde se encontra instalada a microgeração ou 

minigeração distribuída deve definir o percentual da energia excedente que será destinado a cada 
unidade consumidora participante do sistema de compensação de energia elétrica, podendo solicitar 
a alteração junto à distribuidora, desde que efetuada por escrito, com antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias de sua aplicação e, para o caso de empreendimento com múltiplas unidades 
consumidoras ou geração compartilhada, acompanhada da cópia de instrumento jurídico que 
comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes; (Redação dada pela REN ANEEL 
687, de 24.11.2015.) 

  
IX – para cada unidade consumidora participante do sistema de compensação de energia 

elétrica, encerrada a compensação de energia dentro do mesmo ciclo de faturamento, os créditos 
remanescentes devem permanecer na unidade consumidora a que foram destinados; (Redação dada 
pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
X - quando a unidade consumidora onde ocorreu a geração excedente for faturada na 

modalidade convencional, os créditos gerados devem ser considerados como geração em período 
fora de ponta no caso de se utilizá-los em outra unidade consumidora; (Redação dada pela REN 
ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
XI - em cada unidade consumidora participante do sistema de compensação de energia 

elétrica, a compensação deve se dar primeiramente no posto tarifário em que ocorreu a geração e, 
posteriormente, nos demais postos tarifários, devendo ser observada a relação dos valores das 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2015687.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2015687.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2015687.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2015687.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2015687.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2015687.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2015687.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2015687.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2015687.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2015687.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2015687.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2015687.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2015687.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2015687.pdf


tarifas de energia – TE (R$/MWh), publicadas nas Resoluções Homologatórias que aprovam os 
processos tarifários, se houver; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
XII - os créditos de energia ativa expiram em 60 (sessenta) meses após a data do 

faturamento e serão revertidos em prol da modicidade tarifária sem que o consumidor faça jus a 
qualquer forma de compensação após esse prazo; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
 XIII - eventuais créditos de energia ativa existentes no momento do encerramento da 

relação contratual do consumidor devem ser contabilizados pela distribuidora em nome do titular da 
respectiva unidade consumidora pelo prazo máximo de 60 (sessenta) meses após a data do 
faturamento, exceto se houver outra unidade consumidora sob a mesma titularidade e na mesma 
área de concessão, sendo permitida, nesse caso, a transferência dos créditos restantes; (Incluído pela 
REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
XIV – adicionalmente às informações definidas na Resolução Normativa nº 414, de 

2010, a fatura dos consumidores que possuem microgeração ou minigeração distribuída deve 
conter, a cada ciclo de faturamento: (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
a) informação da participação da unidade consumidora no sistema de compensação de 

energia elétrica; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 
 
b) o saldo anterior de créditos em kWh; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 

24.11.2015.) 
 
c) a energia elétrica ativa consumida, por posto tarifário; (Incluído pela REN ANEEL 

687, de 24.11.2015.) 
 
d) a energia elétrica ativa injetada, por posto tarifário; (Incluído pela REN ANEEL 687, 

de 24.11.2015.) 
 
e) histórico da energia elétrica ativa consumida e da injetada nos últimos 12 ciclos de 

faturamento; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 
 
f) o total de créditos utilizados no ciclo de faturamento, discriminados por unidade 

consumidora; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 
 
g) o total de créditos expirados no ciclo de faturamento; (Incluído pela REN ANEEL 

687, de 24.11.2015.) 
 
h) o saldo atualizado de créditos; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 
 
i) a próxima parcela do saldo atualizado de créditos a expirar e o ciclo de faturamento 

em que ocorrerá; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 
 
XV - as informações elencadas no inciso XIV podem ser fornecidas ao consumidor, a 

critério da distribuidora, por meio de um demonstrativo específico anexo à fatura, correio eletrônico 
ou disponibilizado pela internet em um espaço de acesso restrito, devendo a fatura conter, nesses 
casos, no mínimo as informações elencadas nas alíneas “a”,“c”, “d” e “h” do referido inciso; 
(Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
XVI - para as unidades consumidoras cadastradas no sistema de compensação de 

energia elétrica que não possuem microgeração ou minigeração distribuída instalada, além da 
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informação de sua participação no sistema de compensação de energia, a fatura deve conter o total 
de créditos utilizados na correspondente unidade consumidora por posto tarifário, se houver; 
(Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
XVII - para as unidades consumidoras atendidas em tensão primária com equipamentos 

de medição instalados no secundário dos transformadores deve ser deduzida a perda por 
transformação da energia injetada por essa unidade consumidora, nos termos do art. 94 da 
Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 
24.11.2015.) 

 
 
XVIII – os créditos são determinados em termos de energia elétrica ativa, não estando 

sua quantidade sujeita a alterações nas tarifas de energia elétrica; e(Incluído pela REN ANEEL 687, 
de 24.11.2015.) 

 
XIX – para unidades consumidoras classificados na subclasse residencial baixa renda 

deve-se, primeiramente, aplicar as regras de faturamento previstas neste artigo e, em seguida, 
conceder os descontos conforme estabelecido na Resolução Normativa nº 414, de 2010. (Incluído 
pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
§1º Os efeitos tarifários decorrentes do sistema de compensação de energia elétrica 

serão contemplados nos Procedimentos de Regulação Tarifária – PRORET. (Incluído pela REN 
ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
§ 2º A cobrança das bandeiras tarifárias deve ser efetuada sobre o consumo de energia 

elétrica ativa a ser faturado, nos termos deste artigo. (Incluído pela REN ANEEL 687, de 
24.11.2015.) 

CAPÍTULO IV 
 

DA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
 
Art. 8º - A distribuidora é responsável técnica e financeiramente pelo sistema de 

medição para microgeração distribuída, de acordo com as especificações técnicas do PRODIST. 
(Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
§1º Os custos de adequação do sistema de medição para a conexão de minigeração 

distribuída e de geração compartilhada são de responsabilidade do interessado. (Redação dada pela 
REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
 
§2º Os custos de adequação a que se refere o §1º correspondem à 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. (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
Art. 9º Após a adequação do sistema de medição, a distribuidora será responsável pela 

sua operação e manutenção, incluindo os custos de eventual substituição ou adequação. 
 
Art. 10. A distribuidora deverá adequar o sistema de medição e iniciar o sistema de 

compensação de energia elétrica dentro do prazo para aprovação do ponto de conexão, conforme 
procedimentos e prazos estabelecidos na seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST. (Redação dada pela 
REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 
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CAPÍTULO V 

 
DAS RESPONSABILIDADES POR DANO AO SISTEMA ELÉTRICO 
 
Art. 11. Aplica-se o estabelecido no caput e no inciso II do art. 164 da Resolução 

Normativa nº 414 de 9 de setembro de 2010, no caso de dano ao sistema elétrico de distribuição 
comprovadamente ocasionado por microgeração ou minigeração distribuída incentivada. 

 
 Art.12. Aplica-se o estabelecido no art. 170 da Resolução Normativa nº 414, de 2010, 

no caso de o consumidor gerar energia elétrica na sua unidade consumidora sem observar as normas 
e padrões da distribuidora local. 

 
Parágrafo único. Caso seja comprovado que houve irregularidade na unidade 

consumidora, nos termos do caput, os créditos de energia ativa gerados no respectivo período não 
poderão ser utilizados no sistema de compensação de energia elétrica. 

 
CAPÍTULO VI 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art.13 Compete à distribuidora 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, conforme modelo disponível no site da Agência. (Redação 
dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
Parágrafo único. Os dados para registro devem ser enviados até o dia 10 (dez) de cada 

mês, contendo os dados das unidades consumidoras com microgeração ou minigeração distribuída 
que entraram em operação no mês anterior. (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
Art. 13-A A distribuidora deve disponibilizar, a partir de 1º de janeiro de 2017, sistema 

eletrônico que permita ao consumidor o envio da solicitação de acesso, de todos os documentos 
elencados nos anexos da Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST, e o acompanhamento de cada etapa 
do processo. (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
Art. 13-B Aplicam-se às unidades consumidoras participantes do sistema de 

compensação de energia, de forma complementar, as disposições da Resolução Normativa nº 414, 
de 2010. (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 

 
Art.14. Ficam aprovadas as revisões 4 do Módulo 1 – Introdução, e 4 do Módulo 3 –  

Acesso ao Sistema de Distribuição, do PRODIST, de forma a contemplar a inclusão da Seção 3.7 – 
Acesso de Micro e Minigeração Distribuída com as adequações necessárias nesse Módulo. 

 
Art. 15. A ANEEL irá revisar esta Resolução até 31 de dezembro de 2019. (Redação 

dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) 
 
Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

NELSON JOSÉ HÜBNER MOREIRA 
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Este texto não substitui o publicado no D.O. de 19.04.2012, seção 1, p. 53, v. 149, n. 76 e o 
retificado no D.O. de 08.05.2012 e 19.09.2012. 
 
(Retificada a nota explicativa (1) da Tabela 2 da Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST, pelo DSP 
SRD/ANEEL 720 de 25.03.2014) 
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SILVANTIS® R-SERIES: 
330 W  TO 355 W 
72-Cell High Wattage Modules
SunEdison introduces the next generation of high performance solar 
modules based on innovative Continuous Cz (CCz) monocrystalline cells 
with PERC technology. Best-in-class efficiency coupled with durability and 
superior design elements provide products with maximum long-term 
investment performance. At the same time the R-series minimizes 
cost incurred throughout the products lifecycle, such as 
installation expense and overall operation and maintenance. 

SunEdison is a leader in utility-scale solar systems with 
over two and a half-million Silvantis modules deployed 
in some of the world’s harshest climates and most 
remote locations. This experience, coupled 
with over 50 years of expertise in silicon 
technology and innovation enables 
SunEdison to design and produce 
highly advanced solar solutions.

QUALITY & SAFETY

 • Industry leading PID test conditions: 
 » 96 hours, 85 C, 85% relative humidity, −1 kV

 • IEC certified by TÜV SÜD:
 » 61215 long-term operation in a variety of climates 

including snow loading up to 5400 Pa and hail testing
 » 61730 to ensure electrical safety
 » 60068-2-68 dust and sand testing for desert climates
 » 61701 salt mist corrosion resistant Level 1 for marine 

regions, Level 6 for desert regions 
 » 62716 ammonia testing for agricultural environments 

 • Manufactured to AQL 0.4 Level II quality and tested up 
to 3x beyond IEC standards

 • CSA certified to UL 1703 for 1,000 V systems  
in the US and Canada

 • MCS certified by BABT for the UK

ROBUST DESIGN

 • Reliability tested beyond international standards

 • Proven field performance in harsh environments

SUNEDISON WARRANTY 

 • 10-year limited warranty for materials and workmanship

 • 25-year linear power warranty at STC:

 » Year 1: ≤ 3.5% of rated power
 » After year 1: ≤ 0.7% rated power degradation per year

SILVANTIS ADVANTAGE
 • 18.2% module efficiency with positive power tolerance

 • PID-free: multi-MPPT transformerless inverter compatible

 • Based on SunEdison’s proprietary CCz technology

 • Higher return on investment with more watts-per-module

 • Low-profile (35 mm) frame reduces shipping and storage costs



PHYSICAL PARAMETERS
Module Dimensions 1,976 mm x 990 mm x 35 mm
Module Weight 21.2 kg
Cell Type PERC on CCz monocrystalline
Number of Cells 72
Frame Material Anodized aluminum alloy
Tempered ARC glass thickness 3.2 mm
Connector Types (indicated in model #) Amphenol H4 (-39)

TEMPERATURE COEFFICIENTS AND PARAMETERS1

Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) 45 C ± 2 C
Temperature Coefficient of Pmax −0.44 %/C
Temperature Coefficient of Voc −0.30 %/C
Temperature Coefficient of Isc +0.04 %/C
Operating Temperature −40 C to +85 C
Maximum System Voltage 1000 V (UL & IEC) 
Limiting Reverse Current 9.10 A
Maximum Series Fuse Rating 15 A
Pmax Production Tolerance 0% to +3%
Junction Box Rating IP67
Application Class Class A (IEC)
Packaging Specifications 28 modules per pallet  

616 modules per 40’ high-cube 
container

Wind and Snow Front Load Up to 5,400 Pa
Wind Back Load 2,400 Pa
Reduction of STC efficiency from 1000 W/m2  
to 200 W/m2 (Relative)

< 4%

1  Temperature coefficients may vary by ±10% 
2  All electrical data at standard test conditions (STC): 1000 W/m², AM 1.5, 25 C; electrical 
characteristics may vary by ±5% and power measurement tolerance by ±3%

3  z indicates manufacturing location: M = Malaysia, X = Mexico, K = Korea 
P = China, T = Taiwan

4 Electrical characteristics measured under normal operating conditions of cells: 800/m2, 20 C 
ambient temperature, AM 1.5, wind speed 1m/s

STC ELECTRICAL CHARACTERISTICS2

Model #3 R330EzC R335EzC R340EzC R345EzC R350EzC R355EzC
Rated Maximum 
Power Pmax (W)

330 335 340 345 350 355

Open-Circuit Voltage 
Voc (V)

46.2 46.4 46.5 46.6 46.7 46.8

Short Circuit Current 
Isc (A)

9.28 9.29 9.40 9.48 9.56 9.64

Module Efficiency (%) 16.9 17.1 17.4 17.7 17.9 18.2
Maximum Power Point 
Voltage Vmpp (V)

37.7 37.9 38.0 38.1 38.2 38.3

Maximum Power Point 
Current Impp (A)

8.77 8.85 8.95 9.06 9.16 9.27

NOCT ELECTRICAL CHARACTERISTICS4

Model #3 R330EzC R335EzC R340EzC R345EzC R350EzC R355EzC
Rated Maximum 
Power Pmax (W)

235.0 238.0 242.0 245.6 249.0 252.6

Open-Circuit Voltage 
Voc (V)

42.7 42.8 42.9 43.0 43.1 43.2

Short Circuit Current 
Isc (A)

7.60 7.65 7.70 7.75 7.80 7.85

Maximum Power Point 
Voltage Vmpp (V)

33.4 33.6 33.8 34.0 34.2 34.4

Maximum Power Point 
Current Impp (A)

7.04 7.08 7.16 7.22 7.28 7.34

Listed specifications are subject to change without prior notice.

SILVANTIS R-SERIES: 330 W  TO 355 W

IV CURVES AT MULTIPLE IRRADIANCES [25 C]

IV CURVES AT MULTIPLE TEMPERATURES [1000 W/m2]
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R-SERIES SOLAR MODULE DIMENSIONS mm [inch]

©2015 SunEdison Products Singapore Pte. Ltd.; A SunEdison Company. All rights reserved. SunEdison and the SunEdison logo 
are registered trademarks or trademarks of SunEdison Products Singapore Pte. Ltd. and/or its affiliates in the United States and 
certain other countries. All other trademarks mentioned in this document are the property of their respective owners. 

For more information about SunEdison’s Silvantis modules, please visit www.sunedison.com

LWI-19123 R72_DS_Vega_52_35mm_v17 D3.0 04.2015

Module Dimensions 
A – 990 [39.0] B – 1,976 [77.8] C – 35 [1.38] D – 35 [1.38] E – 35 [1.38] 
Mounting Hole Spacing
F – 950 [37.4] G – 1,188 [46.8]  P – 400 [15.7]
Cable Length 
H – 1,300 [51.2]



Canadian Solar inC.

545 Speedvale Avenue West, Guelph, Ontario N1K 1E6, Canada, www.canadiansolar.com, support@canadiansolar.com

MaX power CS6X
305|310|315p

ManageMent SySteM CertiFiCateS*

produCt CertiFiCateS*

Canadian Solar inC. is committed to providing high quality 
solar products, solar system solutions and services to customers 
around the world. As a leading manufacturer of solar modules and
PV project developer with about 9 GW of premium quality modules
deployed around the world since 2001, Canadian Solar Inc. (NAS-
DAQ: CSIQ) is one of the most bankable solar companies worldwide.

Key FeatureS

Higher energy yield

· Outstanding performance at low irradiance
· Maximum energy yield at low NOCT
· Improved energy production through   
 reduced cell series resistance

increased system reliability

· Long term system reliability with IP67   
 junction box
· Enhanced system reliability in extreme   
 temperature environment with special   
 cell level stress release technology

extra value to customers

· Positive power tolerance up to 5 W
· Stronger 40 mm robust frame to hold   
 snow load up to 5400 Pa and  
 wind load up to 2400 Pa
· Anti-glare project evaluation
· Salt mist and blowing sand resistance  
 apply to seaside and desert environments

Canadian Solar‘s new Quartech modules have signi-
ficantly raised the standard of module efficiency in 
the solar industry. They introduced innovative four 
busbar cell technology, which demonstrates higher 
power output and higher system reliability.  
Worldwide, our customers have embraced this next 
generation of modules for their excellent perfor-
mance, superior reliability and enhanced value.

new teCHnology

· Reduces cell series resistance
· Reduces stress between cell interconnectors
· Improves module conversion efficiency
· Improves product reliability

ISO 9001: 2008 / Quality management system

ISO/TS 16949: 2009 / The automotive industry quality management system

ISO 14001: 2004 / Standards for environmental management system

OHSAS 18001: 2007 / International standards for occupational health & safety

IEC 61215 / IEC 61730: VDE/ MCS/ CE/ JET /SII/ KEMCO/ CEC AU/CQC/ INMETRO

UL 1703 / IEC 61215 performance: CEC listed (US) 

UL 1703: CSA / IEC 61701 ED2: VDE / IEC60068-2-68: SGS

PV CYCLE (EU) / UNI9177 Reaction to Fire: Class 1

* As there are different certification requirements in different markets, please contact  
   your local Canadian Solar sales representative for the specific certificates applicable to    
   the products in the region in which the products are to be used.

insurance-backed warranty

linear power output warranty

non-cancellable, immediate warranty insurance

product warranty on materials 

and workmanship



eleCtriCal data / StC*
electrical data CS6X 305p 310p        315p
Nominal Max. Power (Pmax)  305 W 310 W      315W
Opt. Operating Voltage (Vmp) 36.3 V 36.4 V      36.6V
Opt. Operating Current (Imp) 8.41 A 8.52 A      8.61A
Open Circuit Voltage (Voc) 44.8 V 44.9 V      45.1V
Short Circuit Current (Isc) 8.97 A 9.08 A      9.18A
Module Efficiency 15.90 % 16.16 %     16.42%
Operating Temperature -40°C ~ +85°C
Max. System Voltage  1000 V (IEC) or 1000V  (UL) 
Module Fire Performance TYPE 1 (UL 1703) or   
  CLASS C (IEC 61730)
Max. Series Fuse Rating 15 A
Application Classification Class A
Power Tolerance 0 ~ + 5 W

* Under Standard Test Conditions (STC) of irradiance of 1000 W/m2, spectrum AM  
   1.5 and cell temperature of 25°C.

eleCtriCal data / noCt*
electrical data CS6X 305p 310p        315p
Nominal Max. Power (Pmax)  221 W 225 W     228 W
Opt. Operating Voltage (Vmp) 33.1 V 33.2 V     33.4 V
Opt. Operating Current (Imp) 6.68 A 6.77 A     6.84 A
Open Circuit Voltage (Voc) 41.2 V 41.3 V     41.5 V
Short Circuit Current (Isc) 7.27 A 7.36 A     7.44 A

* Under Nominal Operating Cell Temperature (NOCT), irradiance of 800 W/m2,  
   spectrum AM 1.5, ambient temperature 20°C, wind speed 1 m/s.

Module / MeCHaniCal data 
Specification	 Data
Cell Type  Poly-crystalline, 6 inch
Cell Arrangement  72 (6 ˣ 12)
Dimensions  1954 x  982 x  40 mm (76.93 x  38.7 x  1.57 in)
Weight 22 kg (48.5 lbs)
Front Cover 3.2 mm tempered glass
Frame Material Anodized aluminium alloy
J-BOX IP67, 3 diodes
Cable 4 mm2 (IEC) or 4 mm2  & 12 AWG  
                                      1000 V (UL), 1150 mm (45.3 in)                                                             
Connectors MC4 or MC4 comparable
Stand. Packaging 24 pcs, 608 kg  
 (quantity & weight per pallet)
Module Pieces  528 pcs (40‘ HQ) 
per Container  

teMperature CHaraCteriStiCS
Specification	 Data
Temperature Coefficient (Pmax)  -0.43% / °C
Temperature Coefficient (Voc) -0.34 % / °C 
Temperature Coefficient (Isc) 0.065 % / °C
Nominal Operating Cell Temperature 45±2°C

CS6X-310p / i-V CurVeS

partner SeCtion

Canadian Solar inC. March 2015. All rights reserved, PV Module Product Datasheet I V5.1_EN

The specification and key features described in this Datasheet may deviate slightly 
and are not guaranteed. Due to on-going innovation, research and product 
enhancement, Canadian Solar Inc. reserves the right to make any adjustment to 
the information described herein at any time without notice. Please always obtain 
the most recent version of the datasheet which shall be duly incorporated into 
the binding contract made by the parties governing all transactions related to the 
purchase and sale of the products described herein.

Caution:  For professional use only. The installation and handling of PV modules 
requires professional skills and should only be performed by qualified professionals. 
Please read the safety and installation instructions before using the modules.

perForManCe at low irradianCe
Industry leading performance at low irradiation, +96.0 % 
module efficiency from an irradiance of 1000 W/m2 to 
200 W/m2 (AM 1.5, 25°C).
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CERTIFICATIONS & TESTS
Thresher Test1, Long-Term Sequential Test1, and PID-Free
IEC 61646 1500V, IEC 61730 1500V, CE
IEC 61701 Salt Mist Corrosion, IEC 60068-2-68 Dust and Sand Resistance
ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
UL 1703 and ULC 1703 Listed Class B Fire Rating (Class A Spread of Flame) 
CSI Eligible (CA-USA), FSEC (FL-USA), MCS (UK), CEC Listed (Australia), SII 
(Israel), InMetro (Brazil)1 

First Solar Series 4™  
PV Module 
ADVANCED THIN FILM SOLAR TECHNOLOGY

PROVEN ENERGY YIELD ADVANTAGE
Generates more energy than conventional crystalline silicon solar 
modules with the same power
Superior temperature coefficient resulting in greater energy yield in typical 
field operating temperatures
Superior spectral response resulting in a proven energy yield advantage in 
humid environments
Anti-reflective coated glass (Series 4A™) enhances energy production

ADVANCED PERFORMANCE & RELIABILITY
Improved long-term power-output warranted for 25 years
Compatible with advanced 1500V plant architectures
Independently tested to pass accelerated life and stress tests beyond 
industry standards 
Highly predictable energy in all climates and applications
Independently certified for reliable performance in high temperature, high 
humidity, extreme desert and coastal environments

INDUSTRY BENCHMARK SOLAR MODULES
As a global leader in PV energy, First Solar’s advanced thin film solar modules have set 
the industry benchmark with over 8 gigawatts (GW) installed worldwide and a proven 
performance advantage over conventional crystalline silicon solar modules. Generating 
more energy than competing modules with the same power rating, First Solar’s Series 
4™ and Series 4A™ PV Modules deliver superior performance and reliability to our 
customers.

MODULE WARRANTY2

25-Year Linear 
Performance 
Warranty3

10-Year Limited 
Product Warranty
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MODULE NUMBERS AND RATINGS AT STC 4,5

NOMINAL VALUES FS-4102-2 
FS-4102A-2

FS-4105-2 
FS-4105A-2

FS-4107-2
FS-4107A-2

FS-4110-2
FS-4110A-2

FS-4112-2
FS-4112A-2

Nominal Power (± 5%) PMPP (W) 102.5 105.0 107.5 110.0 112.5

Voltage at PMAX VMPP (V) 67.0 67.8 68.6 69.4 70.2

Current at PMAX IMPP (A) 1.53 1.55 1.57 1.59 1.60

Open Circuit Voltage VOC (V) 85.3 86.0 86.6 87.2 87.7

Short Circuit Current ISC (A) 1.74 1.74 1.75 1.75 1.75

Maximum System Voltage VSYS (V) 1500 6 / (1000 UL)

Limiting Reverse Current IR (A) 4.0

Maximum Series Fuse ICF (A) 4.0

MODULE NUMBERS AND RATINGS AT 800W/m2, NOCT7 45°C, AM 1.5 5

Nominal Power (± 5%) PMPP (W) 76.4 78.3 80.1 82.0 83.9

Voltage at PMAX VMPP (V) 62.1 62.6 63.1 64.1 65.0

Current at PMAX IMPP (A) 1.23 1.25 1.27 1.28 1.29

Open Circuit Voltage VOC (V) 80.4 81.0 81.6 82.1 82.6

Short Circuit Current ISC (A) 1.40 1.40 1.41 1.41 1.41

TEMPERATURE CHARACTERISTICS

Module Operating       
Temperature Range

(°C) -40 to +85

Temperature Coefficient 
of PMPP

TK (PMPP) -0.34%/°C

Temperature Coefficient 
of VOC

TK (VOC) -0.29%/°C

Temperature Coefficient 
of ISC

TK (ISC) +0.04%/°C

MECHANICAL DESCRIPTION

Length 1200mm

Width 600mm

Weight 12kg

Thickness 6.8mm

Area 0.72m2

Leadwire 2.5mm2, 610mm

Connectors MC48

Bypass Diode None

Cell Type Thin-film CdTe  
semiconductor,          
216 active cells

Frame Material None

Front Glass 3.2mm heat       
strengthened 

Series 4ATM includes 
anti-reflective coating

Back Glass 3.2mm 
tempered

Encapsulation Laminate  
material with edge seal

FIRST SOLAR SERIES 4™ 
PV MODULE

END-OF-LIFE RECYCLING
Recycling services available through First Solar’s 
industry-leading recycling program or customer-
selected third party.

SUPERIOR TEMPERATURE COEFFICIENT MECHANICAL DRAWING
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Disclaimer
The information included in this Module Datasheet is subject to change without notice and is provided for informational purposes only.  No contractual rights are established or should be 
inferred because of user’s reliance on the information contained in this Module Datasheet.  Please refer to the appropriate Module User Guide and Module Product Specification document for 
more detailed technical information regarding module performance, installation and use.

The First Solar logo, First Solar™, and all products denoted with ® are registered trademarks, and those denoted with a ™ are trademarks of First Solar, Inc.

1  Testing Certifications pending.
2  Limited power output and product warranties subject to warranty terms and conditions.
3  Ensures 97% rated power in first year, -0.7%/year through year 25.
4  Standard Test Conditions (STC) 1000W/m2, AM 1.5, 25°C
5  All ratings ±10%, unless specified otherwise. Specifications are subject to change.
6  Application Class A for 1000V (class II), Application Class B for 1500V (class 0)
7  Nominal Operating Cell Temperature: Module operation temperature at 800W/m2 
    irradiance, 20°C air temperature, 1m/s wind speed.
8  Multi-Contact MC4 (PV-KST4/PV-KBT4)
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