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RESUMO 

 

 

      O seguinte trabalho apresenta uma análise sobre o impacto técnico e financeiro da 

implantação de uma minigeração solar fotovoltaica em uma unidade de britagem localizada 

na região norte do Rio Grande do Sul, tendo como foco principal as adequações necessárias 

na tomada de energia da empresa, buscando estudar a viabilidade técnica para a implantação e 

conexão de uma geração distribuída em uma subestação de 300 kVA. Após levantamentos de 

campo e estudos teóricos em normas e regulamentações, o objetivo foi apresentar para o 

cliente a solução completa para sua necessidade, mostrando documentações necessárias, 

projetos e finanças. Devido ao crescente aumento da demanda energética, observa-se a 

inserção de novas fontes de energia elétrica, além de consumidores que geram sua própria 

energia, isso se dá pela busca de diversificação da matriz energética, diminuição na utilização 

de combustíveis fósseis para geração de energia elétrica, além da maior preocupação com os 

impactos ambientais, fatos que fazem com que se aposte cada vez mais na instalação de 

geradores distribuídos. Contudo, para que estes possam a vir beneficiar sistemas de 

distribuição de energia elétrica, seus impactos técnicos e regulamentários devem ser 

cuidadosamente estudados. A partir da vigência da Resolução Normativa nº 482/2012 da 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), publicada em abril de 2012, a geração 

distribuída (GD) vem crescendo de uma forma significante no Brasil. Devido ao alto avanço 

tecnológico e os incentivos financeiros, a procura pela implantação de microgeração e 

minigeração distribuída aumentam cada vez mais.  

 

Palavras-chave: Geração Distribuída, Brasil, Subestação, Minigeração fotovoltaica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

      The following work presents an analysis of the technical and financial impact of the 

implementation of a photovoltaic solar mini-generation in a crushing unit located in the 

northern region of Rio Grande do Sul, with the main focus on the necessary adjustments in 

the company's power take-off, seeking to study the technical feasibility for the 

implementation and connection of a distributed generation in a 300 kVA substation. After 

field surveys and theoretical studies on standards and regulations, the objective is to present 

the client with the complete solution for their needs, showing necessary documentation, 

projects and finances. Due to the growing increase in energy demand, new sources of 

electricity are being introduced, in addition to consumers who generate their own energy, this 

is due to the search for diversification of the energy matrix, reduction in the use of fossil fuels 

for energy generation electricity, in addition to greater concern with environmental impacts, 

facts that make it increasingly betting on the installation of distributed generators. However, 

for these to benefit from electricity distribution systems, their technical and regulatory 

impacts must be carefully studied. From the validity of Normative Resolution No. 482/2012 

of the National Electric Energy Agency (ANEEL), published in April 2012, distributed 

generation (GD) has been growing significantly in Brazil. Due to high technological advances 

and financial incentives, the demand for the implantation of micro-generation and distributed 

mini-generation increases more and more. 

 

Keywords: Distributed Generation, Brazil, Substation, Photovoltaic Mini Generation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

      Atualmente, a energia é um bem essencial tanto no desenvolvimento econômico, quanto 

no desenvolvimento social e, para que as futuras gerações possam ter acesso a este bem, a 

geração atual não pode esgotar as fontes de energia. A fim de alcançar esse objetivo, torna-se 

necessário o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, bem como uma utilização eficiente 

das tecnologias atuais (SILVA, 2012). 

      Grandes mudanças ocorridas na regulação de indústrias de eletricidade e gás nas últimas 

três décadas trouxeram consigo o conceito de Geração Distribuída (GD). Três fontes de 

pressão relativamente independentes, sendo elas: reestruturação, necessidade de nova 

capacidade instalada e avanços tecnológicos impulsionam coletivamente uma ampla inserção 

dessas fontes (Arthur D. Litlle, 1999). 

      Diante da crescente demanda por energia, e considerando que são cada vez maiores as 

exigências financeiras e ambientais para implantação de grandes empreendimentos de 

geração, a geração conectada às redes de distribuição e próximas aos centros de consumo se 

apresentam como uma alternativa para o suprimento dessa demanda. A Geração Distribuída 

tem como principal vantagem a redução do transporte de energia dos centros de geração que, 

na sua maioria, são distantes dos centros de consumo (SOUZA, 2012). 

      É importante considerar que o Brasil é um país privilegiado em termos de radiação solar, 

sendo que os índices de radiação solar da região Nordeste, são comparáveis aos melhores do 

mundo, como a cidade de Dongola, no deserto do Sudão, e a região de Dagget, no deserto de 

Mojave. Em razão dos altos níveis de radiação solar em todo seu território, o Brasil é 

considerado um dos países com melhores condições e mais adequado ao uso de energia solar 

(SILVA, WEISS e FREITAS, 2011). 

      Ainda  levando  em  consideração  as  necessidades  para  a  implantação  de  grandes 

empreendimentos de geração, e a geração conectada às redes de distribuição e próximas aos 

centros de consumo, o governo brasileiro através da ANEEL Agencia Nacional de Energia 

Elétrica, regulamentou por meio da resolução 482/2012 a conexão da GD em redes de 

distribuição, o que trouxe segurança ao sistema. 

      A conexão da GD acabou trazendo mudanças nas instalações de residências e empresas, 

tendo como um desafio a instalação da mesma. Nesse contexto, este trabalho busca sanar 

essas dúvidas e analisar a conexão em uma empresa de britagem do Norte do Rio Grande do 

Sul. 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivos Gerais 

 

Conhecer a atual situação da empresa e estudar a viabilidade da implantação de uma 

geração distribuída com o uso de painéis fotovoltaicos. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

1. Elencar as adequações necessárias para a realização da implantação da geração 

distribuída. 

2. Tomar conhecimento sobre as necessidades da empresa. 

3. Realizar a coleta de dados. 

4. Realizar um levantamento de custos. 

5. Apresentar uma solução para o cliente. 

6. Desenvolver o projeto conforme a necessidade do cliente. 

7. Orientar e coordenar os passos com a concessionária local. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Geração Distribuída 

 

      A Geração Distribuída (GD) é caracterizada pela implantação de geradores de pequeno 

porte, localizados próximos aos centros de consumo de energia elétrica, que através de fontes 

renováveis, até mesmo combustíveis fósseis, produzem energia. A inserção de geradores 

próximos as cargas trazem diversos benefícios ao Sistema Elétrico, dentre eles destacam-se:  

postergação de expansão de linhas de distribuição e transmissão; baixo impacto Ambiental; 

melhor nível de tensão na rede e diversificação da matriz energética (CORTEZ, 2020). 

     Esse sistema tem algumas desvantagens, pode-se citar o aumento da complexidade de 

operação da rede e a dificuldade de cobrança pelo uso do sistema elétrico. Para efeitos de 

diferenciação, a GD é dividida em dois grupos, a microgeração e a minigeração, onde são 

definidos pela potência (kW) instalados. A microgeração refere-se a uma instalação menor ou 

igual a 75kW, enquanto a minigeração refere-se a instalações superiores a 75kW e menor ou 

igual a 3 megawatt (MW) para fontes hídricas e 5MW para as demais fontes. (ANEEL, 2016). 

      O interesse dos consumidores em fontes alternativas de energia vem crescendo e com isso, 

podemos notar cada vez mais o uso de geradores distribuídos conectados à rede, reduzindo as 

perdas de energia no sistema melhorando assim a estabilidade do serviço. 

 

2.1.1 Geração Distribuída Fotovoltaica 

 

      A energia solar é considerada uma forma de energia promissora, porém, seus custos são 

ainda muito altos. Entretanto, estes custos referem-se basicamente aos custos de instalação, 

incluindo a compra de equipamentos. Posteriormente, o seu custo pode ser considerado nulo 

pelo fato da mesma utilizar apenas a energia proveniente do sol. Além disso, os sistemas 

fotovoltaicos não emitem poluentes durante sua operação, sendo o impacto ambiental o 

aspecto mais significativo provocado durante sua fabricação e montagem. A maioria dos 

impactos negativos ocorridos durante a fase de implantação do empreendimento tem efeito 

temporário e praticamente não ultrapassam as fronteiras do mesmo, já a maioria dos impactos 

positivos tem seus efeitos contínuos que se consolidam durante a fase de operação 

(BARBOSA FILHO et al., 2015). 
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      O Brasil apresenta um dos mais elevados índices de irradiação solar do mundo. A maior 

porção do território nacional encontra-se próxima a linha do Equador, não apresentando assim 

grandes variações de radiação solar ao longo do dia, o que resulta em um grande potencial de 

energia solar durante o ano todo, sendo as regiões brasileiras, as com menores índices de 

radiação comparáveis, por exemplo, às regiões de maiores índices na Alemanha (ABINEE, 

2012).  

      A Geração Distribuída (GD) possui características normalmente urbanas, instaladas sobre 

telhados residências e prédios comerciais, ela vem se alastrando por todo território nacional. 

Para estes centros urbanos, segundo o Atlas Brasileiro de Energia Solar, sua implantação é 

tanto mais viável quanto mais alta for sua tarifa de eletricidade convencional da distribuidora 

local e quanto maior for a irradiação solar da região, não podendo considerar a mesma 

definição para empresas e instalações de grande porte (Unidades Consumidoras com potência 

instalada acima de 75KW). (MACHADO, 2017). 

 

2.1.2 Conexão da GD a Rede 

 

 A conexão física da GD com a rede da concessionária, seja em Baixa Tensão (BT – 

Rede secundária) quanto em Média Tensão (MT – Rede primária), se dá diretamente ao 

padrão de entrada do consumidor, este precisa estar em conformidade com a Norma Técnica 

da concessionária que atende a região, conforme o GED13 –  Fornecimento em tensão 

secundária de distribuição ou em alguns casos na cabine primária (MT), atendendo os 

requisitos do conjunto de normas técnicas da CPFL Nº2855 - Fornecimento em tensão 

primária 15kV, 25kV e 34,5kV, onde acrescenta-se algumas normas de seguinte numeração: 

2856, 2858, 2859 e 2861. 

      A conexão de minigeração ou microgeração da unidade consumidora na rede deve 

necessariamente seguir os passos da solicitação e parecer de acesso. Na etapa de solicitação, 

deve ser enviado para análise à distribuidora os dados de conexão e a capacidade de geração 

do sistema, após a análise dos dados, já no parecer de acesso, a acessada (distribuidora local) 

repassará as condições para a conexão. Uma vez entregue pelo consumidor, a distribuidora 

implica a prioridade de atendimento, de acordo com a ordem cronológica de protocolo. 

(ANEEL, 2016).  
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      Segundo as normas dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema 

Elétrico Nacional (PRODIST), Módulo 03, o consumidor tem por responsabilidade garantir 

que suas instalações não alterem os valores de referência no ponto de conexão, estabelecidos 

em regulação específica para os parâmetros de: Variações de tensão de curta duração; 

flutuação e desequilíbrio de tensão e distorções harmônicas. 

      Conforme o subitem 6.30 do GED 15303, “Toda central de minigeração distribuída, 

portanto com potência superior a 75kW, deverá ser conectada por intermédio de um 

transformador de acoplamento, a cargo do acessante, com proteção dada por disjuntor que 

atue na média tensão sendo habilitadas no relé de proteção pelo menos as funções previstas do 

Subitem 6.40”. Abaixo segue Tabela 01 com as funções de proteção relacionando a potência 

de GD instalada. 

Tabela 01 – Funções de proteção em instalações com GD. 

 

Fonte: (GED 15303, pág. 30, 2020). 

      A implantação da Geração Distribuída em redes de distribuição provoca diversas reflexões 

e dúvidas, o que fomenta a busca por informação e a realização de estudos com a finalidade 

de analisar o comportamento dos sistemas de distribuição de energia elétrica, visto que muitas 

coisas precisarão com o tempo sofrer alterações para melhor operação, manutenção e 

planejamento, tanto da parte acessante como da parte acessada.  
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2.2 Aspectos relevantes para a conexão de GD na rede de BT 

 

2.2.1 Considerações iniciais 

 

      O grande número de conexões de GD ligadas às redes de BT deixaram de ser uma questão 

de tempo para uma realidade no cenário atual, o custo que era o vilão da expansão vem 

diminuindo com o passar do tempo, os estudos cada vez mais avançados, a busca por energia 

mais em conta e a alta concorrência em fornecedores e instaladores fazem com que se 

reduzam os valores acima apropriados. 

      Inúmeros são os fatores a serem observados pelas concessionárias locais para garantir a 

segurança, eficiência e confiabilidade do sistema elétrico e das conexões existentes, o grande 

número de Gerações Distribuídas conectadas a rede não pode afetar a qualidade do 

fornecimento de energia para os consumidores, por esse motivo, toda e qualquer conexão 

deve ser vistoriada e aprovada pela concessionária, atendendo todos os requisitos técnicos de 

qualidade e segurança. 

 

2.2.2 Equipamentos 

 

      Dentre os equipamentos necessários para a conexão da minigeração distribuída 

(Instalações acima de 75KW), destacam-se os dispositivos de seccionamento e a medição. 

 

2.2.2.1 Dispositivos de seccionamento 

 

      Os dispositivos de seccionamento são oferecidos por fabricantes idôneos homologados 

pela concessionária a fim de minimizar a ocorrência de acidentes, além de garantir a 

qualidade e eficiência dos equipamentos garantindo que não ocorram perdas técnicas que 

poderiam surgir em função da utilização de materiais de baixa qualidade e de possíveis maus 

contatos no equipamento. 

      Nos acessos à rede de BT, as funções de seccionamento e interrupção deverão 

obrigatoriamente ser exercidas pelo inversor eletrônico de corrente, este deve seguir a 

seguinte normatização: 
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- NBR 16149:2013 – Sistemas Fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão 

com a rede elétrica de distribuição. 

- NBR 16150:2013 – Sistemas Fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão 

com a rede elétrica de distribuição – Procedimento de ensaio de conformidade. 

- NBR IEC 62116:2012 – Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores de 

sistemas fotovoltaicos ligados a rede elétrica. 

      Conforme o Subitem 6.37 do GED 15303, “Nos acessos à rede de média tensão (MT) de 

distribuição, o dispositivo de seccionamento deverá, ainda, ser visível (referido, então, como 

DSV), além de acessível a qualquer tempo ao pessoal técnico autorizado da CPFL. 

Usualmente, ele é um seccionador ou chave seccionadora, cuja alavanca de manobra tenha um 

dispositivo que permita a introdução de lacre externo por pessoal técnico autorizado da CPFL, 

tanto na posição aberta quanto fechada”. 

 

2.2.2.2 Medição 

 

      Os medidores que serão utilizados nas conexões tanto de microgeração como minigeração 

deverão ter certificado do INMETRO, visto que devem atender os requisitos de qualidade 

exigidos por norma. O processo de medição sofreu inúmeras mudanças com a chegada da 

geração distribuída, visto que os medidores convencionais realizavam uma leitura, os novos 

medidores devem fornecer duas leituras para microgeração (energia ativa consumida e energia 

ativa gerada) e quatro leituras para a minigeração (energia ativa consumida, energia ativa 

gerada, energia reativa consumida e energia reativa gerada).       

      Dentre as responsabilidades da unidade consumidora que deseja conectar a central de 

minigeração distribuída, quando for constatado inviável ou que o padrão de entrada está em 

desacordo com as normas, há a necessidade de adequação do padrão de entrada de energia 

existente de forma em que atenda aos requisitos do sistema de medição, ficando a cargo da 

concessionária a troca do sistema de medição (medidores, transformadores de corrente e 

potencial – se necessários) sendo a mesma ressarcida posteriormente. 

      A substituição do medidor se dá pelo modelo adotado pela concessionária, conforme sua 

prerrogativa, usa-se um medidor bidirecional de energia ativa, atendendo as determinações 

regulatórias. 
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2.2.3 Requisitos 

 

2.2.3.1 Requisitos de proteção 

 

      O principal requisito em que a concessionária precisa ter uma atenção especial é o da 

proteção, uma vez  que este aspecto envolve tanto a segurança dos seus funcionários e 

consumidores quanto a proteção do sistema elétrico, começando pela qualidade dos materiais 

utilizados (inversores, seccionadores, etc.), neste quesito, a distribuidora deverá homologar 

apenas fabricantes cujos inversores estejam com suas proteções incorporadas e que 

comprovadamente atendam aos requisitos normativos, principalmente a norma IEC 62116 

(Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores de sistemas fotovoltaicos 

conectados a rede elétrica). (IEC, 2012) 

      Dentre os requisitos de proteção se destacam os códigos da Tabela 01, onde identifica-se 

quais as proteções necessárias em relação a potência instalada. 

 

2.2.3.2 Requisitos de segurança 

 

      Os requisitos de segurança podem ser tanto placas de advertência que deverão ser 

instaladas próximas as instalações da GD, com o objetivo de sinalizar às equipes de 

manutenção a presença de uma fonte de energia contrária quanto o sistema de proteção dos 

equipamentos garantindo que a GD não opere de forma indevida nas redes de BT e 

consequentemente nas redes de MT das distribuidoras. 

      A conexão da Geração Distribuída, seja ela micro ou minigeração, é permitida somente 

após a vistoria e aprovação de equipe especializada da concessionária, a fim de que não 

ocorreram problemas técnicos e de segurança tanto para consumidores como para o próprio 

sistema elétrico. Caso o acessante infrinja as normas técnicas, desacordando dos requisitos 

necessários, colocando em risco o próximo, poderá responder civil e criminalmente, ficando 

responsável por eventuais danos pessoais e materiais causados por manobras, operações e/ou 

interligações indevidas. 

      Conforme o Subitem 6.25 do GED15303 “Deve ser observado o disposto na Orientação 

Técnica CPFL nº 15384 – Diretrizes de segurança e saúde de trabalho para aproximação ou 

intervenção nas redes das distribuidoras, atentando aos seguintes princípios: 
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- Cumprimento dos procedimentos estabelecidos das normas de segurança pelas equipes 

envolvidas na operação e manutenção nos serviços no tocante a manobras elétricas, reparos e 

procedimentos adequados ao local de trabalhos; 

- Emissão e cancelamento das ordens de serviço dos equipamentos associados e sua correta 

identificação; 

- Detalhamento das medidas de segurança para a execução de serviços; 

- Regras de comunicação; 

- Aterramento temporário do equipamento ou instalação no qual se executará o serviço; 

- Chaves de manobra e conjuntos de aterramento; 

- Tensões de toque e de passo; 

- Distâncias de segurança; 

- Regras de acesso e circulação, mormente na proximidade de vias públicas; 

- Sinalização; 

- Procedimentos de combate a incêndio e atendimento ante acidentes; 

- Recursos para iluminação de emergência e proteção contra vandalismo e invasões;” 

 

2.2.3.3 Qualidade da energia elétrica 

 

      É de responsabilidade da distribuidora de energia seguir os padrões de qualidade de 

energia definidos pela ANEEL através dos procedimentos de distribuição (PRODIST) que 

dispõem de tabelas que contêm os parâmetros necessários para a conexão, entre eles estão: 

- Tensão em regime permanente; 

- Fator de potência e regulação de tensão; 

- Distorção harmônica; 

- Flutuações de tensão; 

- Desequilíbrio de tensão. 

      A Tabela 02 mostra os valores de variação aceitáveis para tensões nominais nas faixas: 

adequada, precária e crítica, para pontos de conexão com tensão nominal na faixa 1 kV < Vn 

< 69 kV. 
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Tabela 02 – Pontos de Conexão com Tensão Nominal (Vn) na Faixa 1kV < Vn < 69kV. 

 

Fonte: (GED 15303, pág. 32, 2020). 

      O conjunto de medições na Tabela 02 é denominado Tensão de Atendimento (TA), 

podendo haver leitura a qualquer hora, sendo denominado Tensão de Leitura (TL), para 

determinar a qualidade da tensão fornecida pela concessionária, as Tabelas 03 e 04 mostram 

as variações aceitáveis de tensão nos níveis de tensão 220/127V e 380/220V. 

Tabela 03 – Pontos de Conexão com Tensão Nominal (Vn) = 220/127V. 

 

Fonte: (GED 15303, pág. 33, 2020). 

Tabela 04 – Pontos de Conexão com Tensão Nominal (Vn) = 380/220V. 

 

Fonte: (GED 15303, pág. 33, 2020). 

     O FP (Fator de Potência) no ponto de conexão da UCS com a geração distribuída deverá 

ser compreendido entre 0,92 e 1 indutivo e 1 e 0,92 capacitivo.  

      A distorção harmônica ocorre através de deformações na forma de onda das tensões e 

correntes em relação a onda senoidal da frequência (60Hz), expressa por um conjunto de 

valores limites de referência. Na tabela 05 estão expressos os valores totais da distorção 

harmônica, e nas Tabelas 06, 07 e 08 estão expressos os valores de distorção harmônica 

individual de tensão.  
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Tabela 05 – Valores de Referência para Distorções Harmônicas Totais. 

 

Fonte: (GED 15303, pág. 33, 2020). 

Tabela 06 – Distorção Harmônica Individual de Tensão (%): Ordens ímpares Múltiplas de 3. 

 

Fonte: (GED 15303, pág. 33, 2020). 

Tabela 07 – Distorção Harmônica Individual de Tensão (%): Ordens ímpares Não Múltiplas 

de 3.  

 

Fonte: (GED 15303, pág. 34, 2020). 

Tabela 08 – Distorção Harmônica Individual de Tensão (%): Ordens Pares. 

 

Fonte: (GED 15303, pág. 34, 2020). 
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3 METODOLOGIA 

 

 

      A metodologia é composta pelos procedimentos metodológicos, no qual constará o tipo de 

pesquisa realizada; unidade de estudo, ou seja, onde será feita a pesquisa; coleta de dados que 

são os dados que serão utilizados para realizar o desenvolvimento e análise dos dados. 

 

3.1  Procedimentos Metodológicos 

 

      Segundo Gil (2007), toda e qualquer pesquisa se faz mediante um critério. Com base nos 

objetivos gerais são classificadas como exploratórias, descritivas e explicativas. A presente 

pesquisa é classificada como uma pesquisa exploratória, que para o autor é o passo inicial 

para qualquer investigação e contribui para o embasamento de qualquer pesquisa. Também se 

trata de uma pesquisa bibliográfica, que de acordo com Gil (2007), é realizada em material já 

elaborado, como livros, leis e artigos científicos que foram utilizados para a elaboração do 

referencial teórico. Este trabalho trata-se de um estudo de caso, que conforme Gil obedece aos 

seguintes critérios: “formulação do problema; definição da unidade-caso; elaboração do 

protocolo; avaliação e análise dos dados e preparação do relatório.” (GIL, 2007, p. 137)  

      Ainda quanto a parte de procedimentos metodológicos utilizados, quanto a análise de 

dados, foi utilizado dados qualitativos e quantitativos, que para Minayo (2008), os métodos 

quantitativos, possuem como objetivo mostrar dados, indicadores, e dados com aplicabilidade 

prática. Já aos aspectos qualitativos a principal objetivação é a característica, já que é preciso 

conhecer a complexidade do objeto de estudo, estabelecendo teorias usando técnica de dados 

relevantes e adequadas. 

 

3.2 Unidade de Estudo 

 

      O estudo foi realizado em uma empresa de Britagem localizada no município de Barão de 

Cotegipe/RS, a qual localiza-se na comunidade linha 01 no interior da cidade. A empresa foi 

escolhida devido a vários motivos, entre eles, o fácil acesso de deslocamento e o acesso às 

informações; a constante ampliação e investimentos; a necessidade de redução de custos e 

reais interesses na implantação da geração fotovoltaica.  
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      A empresa com dezenove anos de mercado conta com quatorze funcionários e uma média 

diária de doze horas trabalhadas, resultando-se em uma produção média de trezentos metros 

cúbicos de brita por dia. 

 

3.3 Coleta de Dados 

 

      A coleta de dados realizou-se por meio de visitas ao local, nas quais foram efetuadas 

algumas perguntas para entender como é o funcionamento da empresa e quais as necessidades 

futuras, essas perguntas foram respondidas pelos sócios da mesma.  Quanto à coleta de dados 

foi cedido pela empresa suas faturas de energia e explorado as instalações da empresa, onde 

obteve-se conhecimento dos equipamentos instalados no local e as construções presentes no 

mesmo. 

 

3.4 Análise dos dados 

 

      Após a coleta dos dados, realizou-se as análises necessárias, e os estudos à cerca das 

informações técnicas adquiridas no local. Sabendo-se da real intenção de futuros 

investimentos em geração fotovoltaica, pode-se levantar as adequações necessárias nas 

instalações atuais para adequação as normas vigentes. 

      Baseando-se nos resultados das análises, os dados obtidos foram equalizados de forma 

explicativa, através de imagens localizadas nos Apêndices explicando de maneira clara as 

adequações necessárias no local. 

 

3.5 Desenvolvimento de Projetos 

 

      O desenvolvimento dos projetos foi realizado em escritório, de forma digital através do 

Software AutoCad, com licença gratuita para estudantes, onde por formas bidimensionais e 

tridimensionais reproduz com a máxima fidelidade as especificações e medidas das plantas. 

Os desenhos foram plotados em pranchas tamanho A1 com escala de redução 1:50. 



26 
 

      Após a concluir-se os projetos, com as informações coletadas, verificou-se passo a passo a 

execução da obra, podendo detalhar todos os itens necessários para a construção e adequação 

da nova cabine de medição da empresa em estudo. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Instalações atuais 

 

      Em levantamento realizado a campo, obteve-se conhecimento sobre as atuais instalações, 

no local foi possível observar que existe uma subestação de 300kVA ao tempo, em alvenaria 

com medição abrigada conforme Apêndice F.  

      Nas Figuras 01, 02 e 03 pode-se observar a instalação existente.    

Figura 01 – Subestação 300kVA com transformador acoplado na parte superior da cabine. 

 

Fonte: (O autor). 

      A corrente do disjuntor mostrado na Figura 02 é de 450A com corrente de ruptura igual a 

20kA, alimentado por cabo 150mm² para as fases e 70mm² para neutro. 

Figura 02 – Disjuntor caixa moldada 450A junto a caixa de medição. 

 

Fonte: (O autor). 
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      Na Figura 03, visualiza-se a caixa de medição indireta composta de três compartimentos, 

medição (1), TCs (Transformadores de Corrente) (2), e disjuntor (3). 

Figura 03 – Caixa de medição subestação 300kVA. 

 

Fonte: (O autor). 

 

       

4.1.1 Fatura de Energia Atual 

 

      Analisando a conta de energia, tendo como referência o consumo dos últimos doze meses 

constataram-se os seguintes dados: 

Demanda Contratada: 250 kW 

Consumo Médio de Ponta: 63,08 kWh / Mês 

Consumo Médio Fora de Ponta: 27.249,16 kWh / Mês 

Demanda Média: 229 kW / Mês 

      Os níveis de tensão fornecidos pela concessionária: 

Contratado: 13.800 V 

Mínimo: 12.834 V 

Máximo: 14.490 V 

      Taxa de perda pelos equipamentos de medição: 2,5% 
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4.2 Adequações necessárias para conexão à GD 

 

      Para a conexão da geração distribuída, faz-se necessário a construção de uma nova cabine 

de medição/subestação, sendo que a atual não atende as normativas do GED 15303, conforme 

informações descritas no decorrer do trabalho. 

      Para a construção da mesma, deve-se seguir as normativas do GED 2855, 2856, 2858, 

2859 e 15303. O Apêndice G mostra como deverá ser a medição/subestação necessária com 

dimensionamento civil e disposição de equipamentos elétricos. 

 

4.3 Desenvolvimento de Projetos 

 

A subestação projetada no presente trabalho foi desenvolvida seguindo as últimas 

revisões das normas e regulamentos relacionados a seguir: 

− NBR 5410: Instalações Elétricas em Baixa Tensão (ABNT). 

− GED 2855: Fornecimento em Tensão Primária 15kV, 25kV e 34,5kV 

− GED 2856: Fornecimento em Tensão Primária 15kV, 25kV e 34,5kV - Volume 2 - 

Tabelas 

− GED 2858: Fornecimento em Tensão Primária 15kV, 25kV e 34,5kV - Volume 3 - 

Anexos 

− GED 2861: Fornecimento em Tensão Primária 15kV, 25kV e 34,5kV - Volume 4.2 - 

Desenhos 

− GED 2859 Fornecimento em Tensão Primária 15kV, 25kV e 34,5Kv. 

− GED 13: Fornecimento em tensão secundária de distribuição. 

− GED 15303: Conexão de Micro e Minigeração Distribuída sob sistema de compensação 

de Energia Elétrica. 

− NR10 Segurança em Instalações elétricas e Serviços em Eletricidade. 

 

4.3.1 Características Nominais do Sistema 

 

      Conforme o levantamento de dados realizado na empresa alvo deste estudo, segue as 

características nominais do sistema elétrico existente: 
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− Freqüência.....................................................................................................................60 Hz   

− Sistema de Média Tensão 15 kV 

Tensão Nominal...................................................................................................13,8 kV 

Tensão Operativa.................................................................................................13,8 kV 

Classe de Tensão.................................................................................................15,0 kV 

Nível Básico de Isolamento.................................................................................95,0 kV 

− Sistema de Baixa Tensão  

Tensão Nominal...............................................................................................380/220 V 

Classe de Tensão ....................................................................................................600 V 

 

4.3.2 Documentos do Projeto 

 

      Para permitir a execução da obra dentro das normas técnicas e de segurança, foram 

desenvolvidas as seguintes plantas, contendo os desenhos e detalhes de cada parte da 

instalação: 

- Planta de Situação e Ramal de Média Tensão - (Apêndice F). 

 Esta planta demonstra a localização do empreendimento em relação aos imóveis 

lindeiros e à rede elétrica da concessionária, além de demonstrar seu ponto de entrega de 

energia. 

- Planta da Cabine de Medição em Média Tensão - (Apêndice G). 

 Nesta planta, estão contidas as informações da tomada de energia e o detalhamento da 

cabine de medição do empreendimento. 

- Planta Cabine de Medição (Aterramento e SPDA) - (Apêndice H). 

 A planta representa o esquema de aterramento e SPDA da cabine de medição, 

demonstrando os locais onde devem ser realizados os pontos de aterramento e todo o 

detalhamento de cada parte do sistema. 

- Planta Cabine de Medição (Aberturas e Grades) – (Apêndice I). 

 Nesta planta estão contidas as informações e desenhos de como devem ser executadas 

as grades de proteção internas e externas da cabine de medição, indispensáveis para a 
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segurança do conjunto e de todos aqueles que têm acesso, tanto funcionários quanto 

responsáveis pela manutenção. 

 

4.3.3 Entrada de Energia 

 

      O ramal de entrada de energia em 15 kV foi projetado para ser subterrâneo e derivar 

diretamente da rede de distribuição de MT da concessionária de energia local, em poste de 

concreto, onde estão instaladas as chaves fusíveis. Os condutores de entrada de energia irão 

derivar da rede da concessionária, que é construída com cabos de alumínio, seção 2CA. Foi 

previsto em projeto que o ramal de entrada será construído com cabos de cobre isolados 

12/20kV, unipolares, seção 4 condutores de 35mm², com terminais apropriados, instalados em 

eletroduto flexível corrugado envelopado em concreto, possuindo aproximadamente vinte e 

cinco metros de comprimento. O sistema de aterramento dos terminais poliméricos deverá ser 

conectado ao aterramento existente no poste de derivação. 

 Os cabos do poste de derivação que se estenderão desde a caixa de passagem de sua 

base até uma altura de 3 metros do solo serão envoltos por eletroduto em aço-carbono, 

devendo esse ser galvanizado a fogo, podendo ser classe “média”, “pesada” ou “extra”, 

contendo diâmetro mínimo de 100mm e com espessura mínima de parede de 4,25mm, tudo 

seguindo as orientações da NBR 5597 e da NBR 5598. Já os cabos que irão da caixa de 

passagem na base do poste até o interior da cabine de medição serão envoltos por eletroduto 

flexível corrugado envelopado em concreto, com dimensões mínimas de 200mm x 200mm. A 

parte superior dos eletrodutos deve ter profundidade mínima de 60cm em relação ao nível do 

solo. 

      As caixas de passagem deverão ter dimensões mínimas internas de 0,80m x 0,80m x 0,80 

m, devidamente rebocadas internamente e com o fundo preenchido com pedra britada, para 

efetuar a drenagem das mesmas. Junto ao poste de derivação, a caixa de passagem deverá 

estar a uma distância entre 0,25 a 0,50 m do poste.  
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4.3.4 Cabine de Medição 

 

      A cabine de medição foi projetada para ser construída em alvenaria, de maneira a 

comportar os equipamentos de medição da concessionária local, os equipamentos de proteção 

e a seccionadora para distribuição do circuito em MT.  

      Os componentes internos da cabine citados abaixo foram projetados para respeitar as 

seguintes características:  

- O disjuntor de média tensão: 

• Capacidade de interrupção de 350MVA; 

• Corrente nominal de 400A; 

• Tensão Nominal de 17,5kV; 

- Relé de Proteção: 

• Relé de Proteção Pextron URP 6000 + Disparador Capacitivo; 

OBS: O relé acima citado, atende as proteções necessárias citadas na Tabela 01; 

 

- Transformadores de potencial: 

• Potência nominal de 500VA; 

• Tensão 13,8/11,4kV; 

• Frequência 60Hz; 

• Isolação 15kV; 

- Transformador de Corrente: 

• Relação 100/5A; 

• Frequência 60Hz; 

• Isolação 15kV; 

      A malha de aterramento da cabine de medição deverá ser executada utilizando eletrodos 

cobreados de 5/8” x 2400 mm, interligados entre si por cabos de cobre nu com seção nominal 

de 50 mm². Todas as partes metálicas da cabine de medição serão interligadas a esta malha de 

aterramento por meio de cabos de cobre nu com seção nominal de25 mm². O esquema de 
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aterramento a ser utilizado é o TN-C (As funções de neutro e de proteção são combinadas em 

um único condutor em toda a instalação). 

4.3.5 Cabine de Transformação 

 

     A cabine de transformação deve ser separada da cabine de medição, na entrada e em local 

acessível, conforme demonstrado e especificado na planta de localização. Como segue a 

maioria dos parâmetros necessários, será utilizada a própria estrutura da subestação existente, 

devendo-se apenas realizar algumas adequações, de acordo com uma vistoria que será 

realizada in loco antes de iniciar as obras de instalação. 

 

4.3.6 Carga Instalada 

 

      A unidade consumidora em questão possui carga instalada de 415,77 kVA, com a 

possibilidade para a expansão das instalações, em projeção de crescimento da empresa, de 

modo a suprir as necessidades futuras. 

      O cálculo da demanda foi realizado com base na Eq. (4.1) e na Eq. (4.2). 

cos

P
D =

                                            Eq. (4.1) 

id CFP =
                                           Eq. (4.2) 

 

Sendo:   

P = Potência ativa (kW); 

Fd = Fator de demanda em função do ramo de atividade; 

Ci = Carga instalada (kW); 

D = Demanda provável (kVA); 

cos  = Fator de potência mínimo da legislação vigente. 

Considerando um fator de demanda de 0,75 temos: 
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 kWP 96,31528,42175,0 ==  e kVAD 44,343
92,0

96,315
==  

      Adotaremos um transformador de 500 kVA, ficando assim com uma reserva, devido à 

possibilidade de ampliação. 

4.3.7 Transformador 

 

      Conforme o projeto elaborado, deverá ser instalado um transformador com as seguintes 

características e especificações: 

- Potência nominal: 500 KVA. 

- Tensões de operação: 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4/0,220/0,380kV. 

- Frequência: 60 Hz. 

- Impedância percentual: 5 %. 

- Ligação: primário em triângulo e secundário em estrela com neutro. 

- Nível de Isolamento: classe 15 kV. 

- Número de fases: 3. 

- Tipo: Isolado e refrigerado a óleo. 

- Resfriamento: ONAN – Óleo natural Ar Natural. 

 

4.3.8 Aterramento da Cabine de Transformação 

 

      Conforme o projeto e de acordo com a Norma 5419/15, foi prevista a instalação uma 

malha de aterramento constituída de, no mínimo 4 hastes de terra distantes entre si de no 

mínimo 4,2 m, interligadas por condutores de cobre de 70 mm². A malha deverá ser acessível 

pela caixa de aterramento detalhada no Apêndice H. O neutro do transformador será 

conectado à malha na caixa de aterramento através de um condutor de cobre nu de seção 

nominal de 70 mm². Todas as partes metálicas que não são destinadas à condução de corrente 

(janela, portas, obstáculo e telas de proteção, suportes de ferro, carcaça do transformador, 

entre outros) deverão ser conectadas à malha de aterramento com condutor de cobre nu com 

seção nominal de 25 mm². As hastes de aterramento serão de aço cobreado com diâmetro de 

15 mm e comprimento mínimo de 2.400 mm, enterradas inteiramente e verticalmente no solo. 
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Todas as conexões dos condutores de aterramento serão feitas com conectores apropriados 

(terminais tipo sapata ou a compressão ou ainda através de solda exotérmica). 

 

4.3.9 Corrente de Curto Circuito no Ponto de Proteção Geral de BT. 

 

      Para o cálculo das correntes de curto circuito, foi adotado o método simplificado, 

considerando apenas a impedância do transformador, que foi estimada em 5 %, conforme 

informação indicada pelo fabricante, caracterizando assim a pior hipótese, e conforme a Eq. 

(3.3) a seguir. 

kA
Z

I
I N

cc 2,15
5

760

%

===                                     Eq. (3.3) 

Onde: 

Icc é a corrente de curto circuito; 

In é a corrente nominal do transformador; 

Z% é a impedância percentual do transformador; 

Resultando numa corrente de curto-circuito simétrica de 15,2 kA. 

 

4.3.10 Proteção e Manobra 

 

      No poste de derivação deverá instalado, conforme projetado, um conjunto de 3 chaves 

fusíveis de distribuição, de classe 15 kV, 400 A, destinadas à manobra de abertura e 

fechamento, além de proteção seletiva do ramal primário, com elos fusíveis de 15 K 

compatíveis com a demanda do ramal, ou de acordo com as especificações da concessionária 

e capacidade de interrupção compatível com a corrente de curto-circuito do sistema da 

concessionária no ponto de instalação. O ramal de entrada aéreo e o transformador deverão 

ser protegidos contra descargas atmosféricas através de para-raios poliméricos para 12 kV, a 

serem instalados junto ao poste da derivação.  
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4.3.11 Equipamentos e Recomendações de Segurança 

 

      Em vista de garantir a segurança, junto da alavanca de operação manual da chave 

seccionadora tripolar, deverá ser colocado, em caráter permanente, sobre o piso, um tapete de 

borracha 500 mm x 500 mm, com isolação para resistir a uma descarga de 15 kV. Junto à 

porta, dentro da cabine de medição, deverá estar disponibilizado, também em caráter 

permanente, uma caixa contendo um par de luvas de AT, com isolação para 15 kV. Nas 

proximidades da porta de acesso, do lado de fora da subestação, deverá ser instalado um 

extintor de incêndio de CO2, com no mínimo 4 kg.  

Ainda junto à porta e às janelas, deverão ser instaladas placas de advertência com a 

inscrição “Perigo de Morte”, “Alta Tensão” e o símbolo característico de uma caveira com as 

demais características e especificações do Anexo E. Na divisória de tela, junto da alavanca de 

operação manual da chave seccionadora tripolar deverá ser colocada uma placa de aviso com 

a inscrição “Esta Chave Não Deverá Ser Operada Com Carga”.  

Somente deve ser permitido o acesso à subestação por pessoal qualificado e treinado 

nos termos da NR-10 do Ministério de Trabalho. 

 

4.3.12 Execução dos Serviços e Especificação dos Materiais 

 

      Todos os materiais e serviços das instalações em questão, bem como eventuais omissões 

no projeto deste trabalho, devem atender às normas e especificações da ABNT, ou ainda, na 

falta desta, às Normas Internacionais normalmente aceitas e aos Padrões do Concessionário de 

energia elétrica.  

A execução dos serviços deverá ser confiada à profissionais habilitados junto ao CREA 

(tanto na parte civil quanto na elétrica) e deverá ser realizada por pessoal qualificado e 

treinado, atendendo a todas as exigências das Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho, especialmente a NR-10, que trata das Instalações e Serviços em Eletricidade.  

 

 



37 
 

4.4 Documentação 

 

      A documentação necessária para dar entrada ao processo de implantação da minigeração 

distribuída está contida no Anexo C, Anexo D e Anexo F. 

       

4.5 Estudo financeiro 

 

4.5.1 Estudo Civil 

 

      Segundo o decreto 7983/2013 (critérios para orçamentos de referência) e na Lei 

13.303/2016 (Lei das estatais) a Caixa Econômica Federal disponibiliza relatórios com 

referências de preço de insumos e de custos de composições de serviços. O mesmo estabelece 

as atribuições da CAIXA e do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na gestão 

do SINAPI, ficando a cargo da CAIXA, responsável por toda base técnica de engenharia, pelo 

processamento dos dados e pelo processamento dos dados e publicação de relatórios de preços 

e de custos, enquanto o IBGE atua na realização de pesquisas de preço, tratamento dos dados, 

formação e divulgação dos resultados. 

      Nos Apêndices A, B e C pode-se observar as tabelas de custo de material e mão de obra 

obtidas através do SINAPI para construção da nova subestação, atendendo as normativas para 

conexão do ponto de GD com a rede da concessionária. 

 

4.5.2 Estudo Elétrico 

 

      O estudo elétrico foi realizado com referência nas tabelas que se encontram nos Apêndices 

D e E, que foram cedidas pela empresa citada nas mesmas. Os presentes valores apresentados 

nas tabelas fazem parte de um conjunto de orçamentos prestados a terceiros pela empresa. 

 

4.5.3 Análise Financeira 

 

      A análise financeira se fez através dos dados coletados das modalidades citadas 

anteriormente (estudo civil e estudo elétrico), chegando-se a totalizar os custos necessários 

para a devida adequação da conexão da GD à rede. 
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      O investimento necessário da parte civil (material e mão de obra) se deu em R$ 55.808,63 

(Cinquenta e cinco mil oitocentos e oito reais e sessenta e três centavos), enquanto o 

investimento da parte de instalação elétrica (material e mão de obra) somando as partes 

Poste/Estrutura de Entrada e Cabine de Medição/Subestação se deu em R$ 132.325,38 (Cento 

e trinta e dois mil trezentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos), somando os valores 

chega-se a um investimento de R$ 188.134,01 (Cento e oitenta e oito mil cento e trinta e 

quatro reais e um centavo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

5 CONCLUSÃO 

 

      Conforme proposto inicialmente, o objetivo desse trabalho foi analisar a implantação da 

minigeração fotovoltaica em uma unidade consumidora no norte do Rio Grande do Sul. 

Quanto às motivações para o estudo, destaca-se o aumento das faturas de energia elétrica e a 

busca por fontes alternativas de energia que interferem diretamente na parte financeira dos 

consumidores. Para isso, foram realizadas pesquisas de regulamentações para a conexão da 

geração distribuída com a concessionária local, onde posteriormente foi realizado o 

levantamento das adequações necessárias e a viabilidade do projeto. 

      Primeiramente foi abordado o que é uma geração distribuída, dando ênfase na geração 

fotovoltaica e sua conexão com a rede da concessionária local. Nesse momento observou-se 

quais as regulamentações e procedimentos necessários para a conexão. A partir das pesquisas 

realizadas, constatou-se as adequações necessárias para a implantação da minigeração 

fotovoltaica assim como, o levantamento de custos para a realização do mesmo. 

      Após levantado as necessidades da empresa, coletado os dados e estudado as normas 

regulamentadoras, foi elaborado os projetos da nova cabine de medição, detalhando em quatro 

partes, sendo elas, planta de situação e ramal de ligação, planta de aterramento e SPDA, 

planta de detalhamento de aberturas e grades e planta geral da cabine de medição em média 

tensão. Com os projetos em mãos, realizou-se o preenchimento do formulário de parecer de 

acesso à concessionária, preenchendo os campos referentes a dados da empresa e instalações 

atuais. 

      Portanto, conclui-se que a conexão de sistemas fotovoltaicos a rede obrigatoriamente deve 

seguir algumas regulamentações, que trarão segurança e confiabilidade para o projeto. Com a 

geração fotovoltaica é possível reduzir consideravelmente os custos da empresa nas faturas 

mensais e essa diferença financeira pode ser investida em outras áreas. A queda nos preços 

dos equipamentos de geração e o aumento da fatura da concessionária acarretam no 

crescimento da procura pelas fontes alternativas de energia. 

      Por fim é pertinente dizer que este trabalho alcançou seus objetivos propostos, gerando 

conhecimentos sobre a geração distribuída, minigeração fotovoltaica e a regulamentação da 

inserção da mesma a rede da concessionária local. Para trabalhos futuros, pode-se realizar o 

projeto detalhado de uma minigeração distribuída e a conexão da mesma com a 

concessionária local. 
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6.0 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

      Por fim, linhas interessantes podem ser estabelecidas para sequência dos itens 

apresentados anteriormente, tendo como foco a implantação da energia solar, realizar um 

estudo detalhado da potência à ser instalada, da infraestrutura de instalação, visando viabilizar 

o projeto, e levantando os custos a serem gastos apresentando um planejamento de retorno 

financeiro. 

      Com o projeto detalhado pronto, sugere-se apresentar ao cliente e juntos discutir a 

viabilidade de instalar ou não uma minigeração de energia solar para redução de custos com 

energia na empresa. 
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 APÊNDICE A – Parte 1 de 3, Resumo e custos da parte civil realizada em base SINAPI. 

 

Fonte: (SINAPI, maio de 2021). 
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APÊNDICE B - Parte 2 de 3, Resumo de custos da parte civil realizada em base SINAPI. 

 

Fonte: (SINAPI, maio de 2021). 
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APÊNDICE C - Parte 3 de 3, Resumo de custos da parte civil realizada em base SINAPI. 

 

Fonte: (SINAPI, maio de 2021). 
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APÊNDICE D – Resumo de custos da instalação do poste e estrutura de entrada na cabine de 

medição (parte elétrica). 

 

 

Fonte: (CBS Comércio e Instalação Elétrica Ltda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM  DESCRIÇÃO QUANT. UNID. Valor Unit. Valor TT

1 POSTE DE CONCRETO ARMADO DT (11 - 300) 1,0 PÇ 2.250,00              2.250,00      

2 ISOLADOR DE DISCO 15 KV, TIPO GARFO E OLHAL 175 X 140 MM 6,0 PÇ 125,00                 750,00          

3 ISOLADOR DE PINO 15 KV 3,0 PÇ 70,00                   210,00          

4 PINO EM FG 18MM, C/150MM DE ROSCA ACIMA E 16MM C/ 150MM DE ROSCA ABAIXO 3,0 PÇ 16,20                   48,60            

5 PARAFUSO MAQ. AÇO CARB. GALV. 16 X 300 MM, 150 MM DE ROSCA, 3 PORCAS 3,0 PÇ 15,53                   46,59            

6 PARAFUSO MAQ. AÇO CARB. GALV. 16 X 250 MM, 150 MM DE ROSCA, 3 PORCAS 4,0 PÇ 19,01                   76,04            

7 CHAVE FUSÍVEL UNIPOLAR 15 KV - 100A Icc= 10 KA 3,0 PÇ 320,00                 960,00          

8 PARAFUSO MAQ. AÇO CARB. GALV. 16 X 400 MM, 150 MM DE ROSCA, 3 PORCAS 3,0 PÇ 16,91                   50,73            

9 PARAFUSO MAQ. AÇO CARB. GALV. 16 X 400 MM, COM ROSCA TOTAL, 3 PORCAS 2,0 PÇ 18,15                   36,30            

10 PARAFUSO MAQ. AÇO CARB. GALV. 16 X 400 MM, 150 MM DE ROSCA 1,0 PÇ 8,36                      8,36              

11 PARA-RAIO TIPO VÁLVULA PARA 25 KV, 10 KA 3,0 PÇ 296,00                 888,00          

12 ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 50 X5 X18 MM 25,0 PÇ 0,82                      20,50            

13 CINTA PARA POSTE DT GALVANIZADA 210 X 230 MM 3,0 PÇ 45,00                   135,00          

14 CONECTOR GPH #2 AWG -CAA 3,0 PÇ 15,00                   45,00            

15 CRUZETA, AÇO CARBONO GALVANIZADO, 1800MM 2,0 PÇ 427,45                 854,90          

16 CRUZETA, CONCRETO ARMADO, 1900 MM 3,0 PÇ 300,00                 900,00          

17 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO NBR 5598 4" X 6000 MM 2,0 PÇ 615,00                 1.230,00      

18 CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO NBR 5598 4" 1,0 PÇ 195,00                 195,00          

19 LUVA° PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO NBR 5598 4" 2,0 PÇ 34,00                   68,00            

22 CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE 35 MM² 5,0 KG 5,55                      27,75            

23 FIO DE COBRE NU, TEMPERA MEIO DURO, 10 MM² 6,0 MT 8,50                      51,00            

24 ELO FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO 65 K 3,0 PÇ 39,00                   117,00          

25 GRAMPO PARALELO HORIZONTAL GPH PARA CABO CAA 2 AWG 3,0 PÇ 10,00                   30,00            

26 SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA PARA CABO CAA 2 AWG 3,0 PÇ 1,75                      5,25              

27 ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO CAA 2 AWG 3,0 PÇ 4,22                      12,66            

28 FIO DE COBRE RÍGIDO 6 MM² 6,0 MT 5,50                      33,00            

29 MÃO DE OBRA 1,0 VB 5.000,00              5.000,00      

 TOTAL 14.049,68    

CLIENTE: XXXXX

CONTRATO: 

OBRA: BRITAGEM

INSTALAÇÃO DO POSTE COM A  ESTRUTURA DE ENTRADA NA CABINE DE MEDIÇÃO

DATA: 25/04/2021 REV: 00
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APÊNDICE E - Resumo de custos da instalação da cabine de medição e subestação (parte 

elétrica). 

 

Fonte: (CBS Comércio e Instalação Elétrica Ltda). 

 

ITEM  DESCRIÇÃO QUANT. UNID. Valor Unit. Valor TT

1 ISOLADOR DE PORCELANA TIPO PEDESTAL PARA 15 KV 21,0 PÇ 100,43                 2.109,03         

2 VERGALÃO DE COBRE ELETROLÍTICO # 3/8" PAREDE 1/16" (10MM X 1,6MM) 60,0 MT 50,00                   3.000,00         

3 TERMINAL CENTRAL RETO  PARA BARRAMENTO DE COBRE 3/8" 24,0 PÇ 11,60                   278,40            

4 TERMINAL ANGULAR 90°  PARA BARRAMENTO DE COBRE 3/8" 10,0 PÇ 11,42                   114,20            

5 TERMINAL UNIÃO T  PARA BARRAMENTO DE COBRE 3/8" 6,0 PÇ 16,00                   96,00               

6

CHAVE SECCIONADORA , ABERTURA SEM CARGA, CLASSE 15 KV, CAPACIDADE 

PARA 400 A 1,0
PÇ 3.000,00              3.000,00         

7

COMANDO TIPO PUNHO PARA CHAVE SECCIONADORA = CONTATO AUXILIAR - 1 

NA+1NF 2,0
PÇ 173,50                 347,00            

8

BANCADA PARA SUPORTE DO TC E TP, EM FERRO CANTONEIRA COM ALTURA DE 

1400 MM PADRÃO RGE 1,0
PÇ 750,00                 750,00            

9 CANTONEIRA DE AÇO CARBONO SAE 1020 ABAS IGUAIS 2" X 1/4" X 3000 MM 3,0 PÇ 198,00                 594,00            

10 CAIXA DE MEDIÇÃO SOBREPOR, PADRÃO RGE (CPFL) 1,0 PÇ 3.750,00              3.750,00         

11

DISJUNTOR TRIPOLAR A VÁCUO, CLASSE 15 KV PARA USO INTERNO, In=630A, Icc= 

15KA, CAP INT. = 350 MVA, NBI= 125KV, COM COMANDO MANUAL,  INSTALAÇÃO 

FIXA,  C/ RELE DIGITAL SECUNDÁRIO  URP 6000 PEXTRON, CORRENTE NOMINAL 

630A E AJUSTE DE 35A, MONTADO COM 04 TC's 100/5A E 04 TP's.
1,0

PÇ 49.000,00           49.000,00      

12

TRANSFORMADOR DE FORÇA A SECO, TRIFÁSICO, 300 KVA; 15000V - DELTA; 

380/220V ESTRELA, CLASSE DE ISOLAMENTO EM MT 15KV; LIGAÇÃO 

DELTA/ESTRELA (ATERRADO) 1,0

PÇ 32.000,00           32.000,00      

13

TELA OTTIS C/ MALHA DE 13 MM DE PROTEÇÃO DAS BAIAS DE ENTRADA, DOS 

DISJUNTORES E MEDIÇÃO 20,0
MT² 190,00                 3.800,00         

14 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO NBR 5598 4" X 6000 MM 0,0 PÇ 615,00                 -                   

15 CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO NBR 5598 4" 1,0 PÇ 195,00                 195,00            

16 LUVA° PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO NBR 5598 4" 2,0 PÇ 34,00                   68,00               

17 PLACA DE ADVERTÊNCIA (PERIGO DE MORTE ALTA TENSÃO) 5,0 PÇ 21,51                   107,55            

18

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO NBR 5598 3/4" X 3000 MM P/ 

INTERLIGAÇÃO DO PUNHO DE COMANDO DA CHAVE SECCIONADORA 2,0 PÇ
42,30                   84,60               

19 CORDOALHA DE COBRE #35MM² 6,0 PÇ 20,00                   120,00            

20 CABO  DE COBRE NÚ #35MM² 50,0 MT 30,00                   1.500,00         

21 CABO  DE COBRE NÚ #50MM² 40,0 MT 50,00                   2.000,00         

22 TERMINAL OLHAL A COMPRESSÃO 35MM² 30,0 PÇ 5,00                      150,00            

23 CONECTOR SPLIT BOLT 35MM² 20,0 PÇ 8,00                      160,00            

24 CONECTOR SPLIT BOLT 50MM² 20,0 PÇ 12,00                   240,00            

25 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" 6,0 PÇ 5,00                      30,00               

26 HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COBREADO 5/8" X 3000MM 6,0 PÇ 35,00                   210,00            

27 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO EM PVC 250 X 300 MM COM TAMPA 1,0 PÇ 51,00                   51,00               

28 PARA RAIO POLIMÉRICO 15 KV 10 KA 3,0 PÇ 116,00                 348,00            

29 TAPETE ISOLANTE 15KV DIM. 60X60 CM 2,0 PÇ 108,00                 216,00            

30 TAPETE ISOLANTE 25KV DIM. 120X60 CM 1,0 PÇ 216,00                 216,00            

31

PARAFUSO CAB. LENTILHA COM TRAVA, GE (GALVANIZADO ELETROLÍTICO) 3/8" X 

3/4" 50,0
PÇ 0,48                      24,00               

32 PARAFUSO CAB. PANELA C/ FENDA, GE (GALVANIZADO ELETROLÍTICO) 3/8" X 1" 20,0 PÇ 0,84                      16,80               

33 ARRUELA LISA, GE (GALVANIZADO ELETROLÍTICO) 3/8" 100,0 PÇ 0,09                      9,00                 

34 ARRUELA DE PRESSÃO, GE (GALVANIZADO ELETROLÍTICO) 3/8" 100,0 PÇ 0,11                      11,00               

35 PORCA SEXTAVADA, GE (GALVANIZADO ELETROLÍTICO) 3/8" 100,0 PÇ 0,17                      17,00               

36 VERGALHÃO GALV. ELETROLÍTICO ROSCA TOTAL 3/8" X 3000MM 5,0 PÇ 22,50                   112,50            

37 PERFILADO PERFURADO GE #16 38 X 38 X 6000 MM 2,0 PÇ 95,00                   190,00            

38 EMENDA INTERNA "I" PARA PERFILADO  PERFURADO GE #16 38 X 38 MM 2,0 PÇ 4,00                      8,00                 

39 EMENDA INTERNA "L" PARA PERFILADO  PERFURADO GE #16 38 X 38 MM 2,0 PÇ 7,00                      14,00               

40 SUPORTE PARA PERFILADO #GE 38 X 38 MM 6,0 PÇ 2,15                      12,90               

41 SUPORTE LONGO PARALUMINÁRIA EM  PERFILADO #GE 38 X 38 MM 4,0 PÇ 4,43                      17,72               

42 LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR PARA DUAS LÂMPADAS TUBOLED DE 20W 2,0 PÇ 225,00                 450,00            

43 LÃMPADA TUBOLED 20W 4,0 PÇ 30,00                   120,00            

44 BLOCO AUTÕNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2X15W LED 1,0 PÇ 450,00                 450,00            

45 INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS 1,0 PÇ 15,00                   15,00               

46 TOMADA DE EMBUTIR EM CONDULETE 2P+T 10A NBR 14139 1,0 PÇ 15,00                   15,00               

47 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO NBR 5598 3/4" X 3000 MM 2,0 PÇ 42,30                   84,60               

48 CONDULETE TIPO E 3/4" 2,0 PÇ 14,70                   29,40               

49 ABRAÇADEIRA METÁLICA GF COM CUNHA 3/4" 10,0 MT 0,90                      9,00                 

50 FIO FLEXÍVEL 750V 2,5MM² 100,0 MT 1,35                      135,00            

51 MÃO DE OBRA ELÉTRICA 1,0 VB 12.000,00           12.000,00      

 TOTAL 118.275,70    

CLIENTE: XXXXX

CONTRATO: 

OBRA: BRITAGEM

INSTALAÇÃO  CABINE DE MEDIÇÃO / SUBESTAÇÃO

DATA: 25/04/2021 REV: 00
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APÊNDICE F – Planta de Situação e Ramal de Média Tensão. 

 

 

Fonte: (O Autor). 
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APENDICE G – Planta da Cabine de Medição em Média Tensão. 

 

 

Fonte: (O Autor). 
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APENDICE H – Planta Cabine de Medição (Aterramento e SPDA). 

 

 

Fonte: (O Autor). 
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APENDICE I – Planta Cabine de Medição (Aberturas e Grades). 

 

 

Fonte: (O Autor). 
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ANEXO A – Subestação ao tempo com medição abrigada.  

 

Fonte: (RIC MT RGE, Julho de 2014). 

 



53 

 
 

ANEXO B – Cabine de Medição em Média Tensão, Entrada Subterrânea. 

 

Fonte: (GED 2859, Pág. 33, 2015). 
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ANEXO C – Anexo E.3 GED 15303 (Formulário de Solicitação de Acesso para Minigeração 

Distribuída Participante do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (Potência Superior a 

75kW até 5MW)). 

 

Fonte: 
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ANEXO D – Anexo F GED 15303 (Dados para Registro de Micro e Minigeradores Distribuídos 

Participantes do Sistema de Compensação de Energia Elétrica). 

 

ANEXO F – Dados para Registro de Micro e Minigeradores Distribuídos Participantes do 

Sistema de Compensação de Energia Elétrica 

 

Na ocasião da Solicitação de Acesso, as informações pedidas para este Anexo F são 

mandatórias e serão remetidas pela CPFL à ANEEL, conforme por esta própria 

determinado, após a liberação da conexão. O acessante deverá estar ciente de que a citada 

liberação também depende do correto preenchimento do que aqui se solicita. Este refere-

se a cada unidade consumidora que tiver aprovada central de micro ou minigeração 

distribuída aderente ao sistema de compensação de energia elétrica e deverá ser 

preenchida pelo acessante (deixar em branco o que não se aplicar). 

 

Na ocasião da Consulta de Acesso é incentivado que o acessante envie este anexo 

preenchido, em especial os itens marcados com asterisco. Somente com as informações 

destes itens será possível avaliar a viabilidade e estimar as obras em virtude da conexão 

de minigeradores. Sem eles, a Informação de Acesso da CPFL conterá apenas os dados 

elétricos da região em que pretende-se conexão. 
 

1) Dados da Unidade Consumidora (UC): 

1.1) Nome do titular: * Balestrin – Comercio de Materiais de Contrução 
Ltda 

1.2) CNPJ ou CPF (titular): * 03.288.021/0001-42 

1.3) Número da UC 
(se existente) * 

3085147030 

1.4) Endereço do titular Lin Um Folador,670 – Lin Um 

1.5) CEP do titular 99740-000 

1.6) Município do titular Barão de Cotegipe - RS 

1.7) Latitude (SIRGAS 2000)  27°30'06.2"S 

1.8) Longitude (SIRGAS 2000)  52°00'48.9"W 

1.7) Telefone do titular: 54 99996-8680 

1.8) E-mail do titular: lcbalestrin@gmail.com 

1.9) Usina foi objeto de Outorga 
ou Registro? 

☐ Sim ☒ Não Se sim, preencher os campos 

abaixo 
1.10) CEG  

1.11) Número do Ato de 
Outorga ou Registro 

 

1.12) Ano do Ato de Outorga ou 
Registro 
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2a) Dados Técnicos da Unidade 
Consumidora (se Microgeração) 

Existente Novo 

2.1) Padrão de Entrada 
(categoria - GED 13/RIC BT): 

   

2.2) Tipo de Atendimento 
(aéreo/subterrâneo): 

  

2.3) Número de Fases da Instalação 
(Monofásico/Bifásico/Trifásico): 

  

2.4) Cabos (seção transversal):   

2.5) Caixa de Medição 
(tipo, segundo GED 14945): 

  

2.6) Demanda Disponibilizada (se MT) 
ou Carga Instalada (se BT): 

  

2.7) Disjuntor (A):    

 

2b) Dados Técnicos da Unidade 
Consumidora (se Minigeração) 

Existente Acréscimo Total 

2.1) Carga instalada (kW): *  500  150  650 

2.2) Demanda contratada (kW): *  250  50  300 

2.3) Quantidade de motores com 
potência acima de 75 CV: *1

 

 1  0   1 

2.4) Quantidade de motores com 
potência menor ou igual a 75 CV: * 

 25  8  33 

2.5) Potência instalada de geração 
(kVA): * 

    

2.6) Potência exportada de geração 
(kW): * 

   

2.7) Nome do responsável técnico: * Clique aqui para digitar texto. 

2.8) Número do registro (CREA) do 
responsável técnico: * 

Clique aqui para digitar texto. 

2.9) Número do telefone do responsável 
técnico: 

Clique aqui para digitar texto. 

2.10) Data pretendida para entrada em 
operação (dd/mm/aaaa): 

Clique aqui para inserir uma data. 

Caso haja motores nesta categoria, o acessante deve enviar o Anexo 7 do GED 4732 preenchido 
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2c) Dados dos 
transformadores de 
acoplamento (se 
Minigeração) 

T1 T2 T3 T4 

2.1) Potência Nominal (kVA): *  300  500   

2.2) Tensão Primária (kV): *  13800  13800   

2.3) Tensão Secundária (V): *  380  380   

2.4) Impedância de curto-circuito 
(Z%): * 

      

2.5) Configuração de ligação: * Clique aqui 
para digitar 
texto. 

Clique aqui 
para digitar 
texto. 

Clique aqui 
para digitar 
texto. 

Clique aqui 
para digitar 
texto. 

2.6) Tensão de 
geração/Saída do inversor 
(Vca): * 

    

 

3) Dados Unidades 
Geradoras 
Fotovoltaicas Solares 
(UFV): 

Existente Acréscimo Total 

3.1) Quantidade total de módulos:      

3.2) Listar fabricantes dos 
módulos: 

   

3.3) Listar modelos dos módulos:    

3.4) Área total ocupada pelos 
arranjos (m2): 

   

3.5) Quantidade total de 
inversores: 

     

3.6) Listar fabricantes dos 
inversores: 

   

3.7) Listar modelos dos 
inversores: 

   

3.8) Potência de pico dos 
módulos (soma das 
potências dos módulos, 
kWp): * 

     

3.9) Potência de pico dos 
inversores 
(soma das potências dos 
inversores, kWp): * 

      

3.10) Data pretendida para 
entrada em operação 
(dd/mm/aaaa): 
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4) Dados das Unidades 
Geradoras Eólicas (EOL) 

Existente Acréscimo Total 

4.1) Fabricante do aerogerador: Clique aqui 
para digitar 
texto. 

Clique aqui 
para digitar 
texto. 

Clique aqui 
para digitar 
texto. 

4.2) Modelo do aerogerador: Clique aqui 
para digitar 
texto. 

Clique aqui 
para digitar 
texto. 

Clique aqui 
para digitar 
texto. 

4.3) Eixo rotor (horizontal ou vertical): Escolher um item. Escolher um item. Escolher um item. 

4.4) Altura máxima da pá ou 
atingida pela estrutura (m): 

   

4.5) Potência dos inversores 
(soma das potências dos inversores, kW): 

* 

   

4.6) Potência dos aerogeradores 
(soma potências dos aerogeradores, kW): 
* 

   

4.7) Data pretendida para entrada em 
operação (dd/mm/aaaa): 

Clique aqui 
para inserir 
uma data. 

Clique aqui 
para inserir 
uma data. 

Clique aqui 
para inserir 
uma data. 

5) Dados das Unidades 
Geradoras Hidráulicas 

Existente Acréscimo Total 

5.1) Rio onde se localiza a 
central geradora: 

Clique aqui para digitar texto. 

5.2) Bacia onde se localiza o rio: Clique aqui para digitar texto. 

5.3) Sub-bacia onde se localiza o rio: Clique aqui para digitar texto. 

5.4) Tipo de turbina: * Clique aqui 
para digitar 
texto. 

Clique aqui 
para digitar 
texto. 

Clique aqui 
para digitar 
texto. 

5.5) Potência turbina (soma potências 
nominais das turbinas, kVA): * 

   

5.6) Potência gerador (soma 
potências nominais dos geradores, 
kVA): * 

   

5.7) Fator de potência do 
gerador (entre 0 e 1): * 

   

5.8) Potência ativa do gerador (kW): *    

5.9) Potência aparente do 
gerador (kVA): * 

   

5.10) Tensão (kV):    

5.11) Nível Operacional Normal 
de Montante (m) 

   

5.12) Nível Operacional Normal 
de Jusante (m) 

   

5.13) Data pretendida para entrada 
em operação (dd/mm/aaaa): 

Clique aqui 
para inserir 
uma data. 

Clique aqui 
para inserir 
uma data. 

Clique aqui 
para inserir 
uma data. 
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6) Dados das Unidades 
Geradoras Biomassa, Solar 
Térmica ou Cogeração 

Existente Acréscimo Total 

6.1) Fabricante e modelo: Clique aqui 
para digitar 
texto. 

Clique aqui 
para digitar 
texto. 

Clique aqui 
para digitar 
texto. 

6.2) Potência (soma das 
potências nominais dos 
geradores, kVA): * 

   

6.3) Fator de potência (entre 0 e 1): *    

6.4) Potência ativa (kW): *    

6.5) Fonte (indicar segundo lista do 
Item 7 a seguir, conforme aplicável): 
* 

Clique aqui 
para digitar 
texto. 

Clique aqui 
para digitar 
texto. 

Clique aqui 
para digitar 
texto. 

6.6) Data pretendida para 
entrada em operação 
(dd/mm/aaaa): 

Clique aqui 
para inserir 
uma data. 

Clique aqui 
para inserir 
uma data. 

Clique aqui 
para inserir 
uma data. 

6.7) Ciclo (aberto/fechado): * Escolher um 
item. 

Escolher um 
item. 

Escolher um 
item. 

6.8) Máquina Motriz: * Clique aqui 
para digitar 
texto. 

Clique aqui 
para digitar 
texto. 

Clique aqui 
para digitar 
texto. 

6.9) Número do Despacho 
de qualificação como 
cogeradora: * 

   

6.10) Data do Despacho: * Clique aqui 
para inserir 
uma data. 

Clique aqui 
para inserir 
uma data. 

Clique aqui 
para inserir 
uma data. 

 

7) Fontes Primárias de Energia da Central Geradora Elétrica (para 
preenchimento do item 6.5) 
7.1) Origem em biomassa 
(floresta, resíduos sólidos, resíduos animais, biocombustíveis líquidos, 
agroindustriais): 

- Biogás (floresta) 

- Biogás (resíduo sólido urbano, RU) 

- Biogás (resíduo animal, RA) 

- Biogás (agroindustrial) 

- Carvão vegetal 

- Gás de alto-forno (de biomassa) 

- Lenha 

- Licor negro 

- Resíduos de madeira 

- Etanol 

- Óleos vegetais 

- Bagaço de cana-de-açúcar 

- Capim elefante 

- Casca de arroz 

7.2) Eólica (cinética do vento): 
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7.3) Fóssil (petróleo, carvão mineral, gás natural, outros): 

- Gás de alto-forno (de petróleo) 

- Gás de refinaria (de petróleo) 

- Óleo combustível 

- Óleo diesel 

- Outros energéticos de petróleo 

- Carvão mineral 

- Calor de processo (de carvão mineral) 

- Gás de alto-forno (de carvão mineral) 

- Gás natural 

- Calor de processo (de gás natural) 

- Calor de processo (de outras fontes fósseis) 

- Turfa 

- Xisto 

7.4) Hídrica (potencial hidráulico) 

7.5) Nuclear (urânio) 

7.6) Solar (radiação solar) 

7.7) Undi-elétrica (cinética da água) 
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ANEXO E – Placa de Perigo – Sinalização de Advertência a Terceiros. 

 

 

Fonte: (GED 15303 Anexo C). 
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ANEXO F – GED 4732 Anexo 7 - (Formulário). 

 

ANEXO VII - Formulário  
 

CONSUMIDORES DO GRUPO “A” 
 
( X ) Aumento de Carga e/ou Alteração de Geração - nº U.C. 3085147030 

(  ) Ligação Nova 

(  ) Instalação de Gerador (para operar em paralelo com a rede da 
concessionária) 

Classe Comercial: (  ) Cliente Livre  ( X ) Cliente Cativo 

Razão Social: Balestrin Comercio de Materiais de Construção Ltda 

Endereço da Sede: Rua Conego Pollon, nº 60 

Endereço da unidade consumidora: Linha Um Folador, nº 670 

Coordenada Geográficas do padrão de medição: 

Latitude: -27.602025 Longitude: -52.391815 

Fone: 054 99624-1505 

Fax:  

Pessoa de contato: Marcelo  

Fone: 054 99624-1505 
 
Preenchimento pela concessionária: 

Atividade ou Nota Serviço nº: ___________________________________ 

Alimentador: ________________________ Bloco: ___________________ 
 
1) Regime de trabalho: 

horas/dia: 8 horas                        dias/semana: 5 dias  
 
2) Geração própria: 
( X ) não ( ) sim potência nominal: _______ kVA e Fator de Potência: _____ 

Regime: (  ) contínuo (  ) emergencial 

Operação: (  ) sem paralelismo (  ) com paralelismo 

Energético: (  ) bagaço de cana (  ) lenha 
(  ) óleo combustível ( ) diesel 
(  ) outros _____________________________________ 
Em caso de gerador com paralelismo com a rede de distribuição, informar: 
(  ) paralelismo momentâneo 
(  ) paralelismo permanente sem exportação 
(  ) paralelismo permanente com exportação. Potência a ser exportada: ___kW 
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3) Tipo de Proteção: 
(X) Indireta (Relé com transformador de corrente ou sensor de corrente) 
(  ) Fusível 
(  ) Existe alteração na cabine atual 

4) Quadro geral de Capacidade de Transformação, Carga Instalada e Demanda 
a Contratar. Situação atual e acréscimos previstos. 

Período 
Mês/ano 

 

Transformadores 
(kVA) 

 

Carga 
Instalada 

(kW) 

 

Demanda a Contratar (kW) 

 

Ponta 
Fora de 
Ponta 

 
Situação atual 
       11 / 2021 300,00 241,45  250,0 
Acréscimo por etapa(1) 
1) 01/2022 a __ /___ 500,00 583,71 0,0 150,0 
2) __ / __ a __ /___     
3) __ / __ a __ /___     
Total previsto(1) 
1)  02 / 2022 a __ / 800,00 825,16 0,0 400,0 
2) __ / __ a __ /___ 0,0 0,0 0,0 0,0 
3) __ / __ a __ /___ 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Opção de Faturamento: 
 
(  ) Binômia convencional   ( X ) Horossazonal Verde   (  ) Horossazonal Azul 

 

5) Diretores/procuradores credenciados para assinatura de contratos 
(anexar cópia do documento comprobatório da representação) 
 
Nome: Marcelo José Balestrin 

Cargo: Sócio administrador      RG: 9060993021   CIC: 812.266.830-53 

 
 
Barão de Cotegipe, 25 de outubro de 2021. 
 
 
Responsável pelas informações: ********************** 
 
 
 
Assinatura:          

Fonte: (GED 4732 – Anexo 7). 

 


