PASSO A PASSO PARA TER
UM SISTEMA FOTOVOLTAICO EM SUA CASA
1- Fazer o pré-dimensionamento do seu consumo, solicitando a simulação do consumo a
empresa NOVABRICO Energia Solar, que é uma empresa especializada em fornecimento e
instalação de equipamentos para geração de energia solar fotovoltaica;
2- Contratar os serviços Novabrico Energia Solar para projetar, instalar e conectar à rede um
sistema fotovoltaico (cumprindo as regras da Resolução Normativa 482/2012 e 687/2015 da
ANEEL, o Módulo 3, Seção 3.7, do PRODIST e as normas técnicas da ABNT aplicáveis).
Os próximos passos deverão ser seguidos pelos técnicos da Novabrico Energia Solar que
você contratou:
3- Obter junto à distribuidora as normas, padrões e procedimentos técnicos que devem
ser seguidos na elaboração do projeto do micro gerador solar.
4- Inspecionar minuciosamente o local onde será instalado o micro gerador, para verificar se
algo pode dificultar a instalação e, então, elaborar o projeto.
5- Projetar o micro gerador solar a partir do pré-dimensionamento realizado com o
Simulador Solar, feito inicialmente.
6- Solicitar à distribuidora a conexão à rede por meio de envio do formulário de solicitação
de acesso para micro geração solar distribuída, preenchido e acompanhado dos
documentos exigidos anexados (lista disponível no anexo da REN 687/2015).
7- Acompanhar junto à distribuidora a aprovação da conexão: o Parecer de Acesso deve
ser enviado a você em até 15 dias após a realização do pedido. Quando houver
necessidade de execução de obras de melhoria ou reforço na rede de distribuição, o prazo
é de 30 dias.
8- Providenciar adequações, caso seja solicitado no Parecer de Acesso, no prazo de
15 dias após a emissão do documento.
9- Os técnicos da Novabrico Energia Solar farão a instalação e os testes do micro gerador
solar, para entregar para operação.
10- Solicitar a vistoria da distribuidora para que o ponto de conexão seja aprovado.
Fique atento!
Você deve fazer essa solicitação em até 120 dias após a emissão do Parecer de Acesso.
A distribuidora, por sua vez, deve realizar a vistoria em até sete (7) dias após você
ter feito o pedido formal.
11- Acompanhar a vistoria da distribuidora. Atento!
Caso sejam detectados problemas na instalação, a distribuidora deve emitir um Relatório
de Vistoria em até cinco (5) dias após a vistoria. Você deve realizar a adequação das
instalações caso seja solicitado no relatório. A Novabrico fará isso se necessário!
12- Acompanhar a aprovação do ponto de conexão, a instalação do novo medidor
bidirecional e o início do sistema de compensação de energia.
Fique atento! A conexão deve ser feita pela distribuidora até sete (7) dias após a vistoria
quando não forem encontradas pendências.
13 - Fique atento! Caso tenha dificuldades para receber informações da distribuidora
sobre os procedimentos para conexão à rede, procure a ouvidoria da mesma. Se mesmo
assim não for atendido, entre em contato com a ouvidoria da ANEEL.
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