
NOME DA SOLUÇÃO 
TECNOLÓGICA 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

1.  ÁREA Sustentabilidade 

2. SUBÁREA Energia 

3. TIPO DE SERVIÇO Aperfeiçoamento Tecnológico 

4. PORTE INDICADO ( ) MEI ( ) ME ( ) EPP (X) TODOS 

5.SETOR INDICADO ( ) Agronegócios ()  Comércio () Indústria () Serviços (x ) todos 

6. OBJETIVO Elaborar roteiro para confecção de projeto para instalação de um sistema de geração 
própria utilizando a fonte de energia solar fotovoltaica. 

7.PRÉ-REQUISITOS 
NECESSÁRIOS PARA O 
CLIENTE SER ATENDIDO 

1. Realização de diagnóstico prévio; 
2. Possuir práticas de eficiência energética implementadas com redução de consumo 

mensal, uma vez que o sistema de energia solar fotovoltaica gera energia, mas 
não reduz consumo; 

1. Disponibilizar o Projeto Elétrico atualizado da Instalação. Quando isso não for 
possível, ao menos o Diagrama Unifilar atualizado deverá estar disponível; 

2. Fornecer o histórico de contas de energia de, no mínimo, um ano, contendo a 
distribuição do consumo e demanda nos horários "Fora de Ponta" e "Ponta", 
multas por ultrapassagens e baixo fator de potência, se for o caso (1ª VIA).  

8. ETAPAS DO 
ATENDIMENTO 
 

ETAPA 01:  
Reunião presencial de alinhamento sobre a condução do trabalho e entrega dos 
documentos solicitados pelo prestador de serviços, memória da reunião contendo: Local, 
data, horário, participantes, assuntos tratados (discussões/decisões), encaminhamentos. 
Nesta reunião deverão ser tratados os seguintes itens: 

• Alinhamento dos objetivos do cliente e entregas do consultor; 

• Caracterização da unidade consumidora (Tipo da instalação, ocupação, número 
de usuários, classificação de fornecimento de energia, leitos, ambientes, regime 
de funcionamento, peças produzidas, clientes atendidos, número de salas, etc.); 

• Cronograma de visitação. 
ETAPA 02 – Visita técnica do Projetista da instalação in loco: coleta de dados. Devem ser 
coletados no mínimo: medições de tensão na entrada de energia da unidade consumidora, 
tipo de fornecimento de acordo com a concessionária local, confirmação da existência de 
aterramento da instalação, situação do Sistema de Proteção Contra Descargas 
Atmosféricas (quando existir), tipo do telhado e o estado da sua estrutura de sustentação, 
tubulações por onde circularão os circuitos do Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede, 
localização ótima do(s) Inversor(es), localização ótima dos módulos fotovoltaicos e suas 
orientações cardeais. | Planilha com acompanhamento dos itens básicos citados acima; 
ETAPA 03 – Projeto Executivo confeccionado por empresa ou profissional responsável: 
entrega à concessionária dos formulários preenchidos de acesso, incluindo memorial 
descritivo do projeto (deve conter no mínimo as informações solicitadas na consulta de 
acesso), projeto elétrico, planta de localização da central geradora, arranjo físico das 
instalações, diagrama unifilar das instalações, esquemas funcionais, lista e especificação 
dos materiais utilizados, ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) emitida pelo 
responsável do projeto, certificado de conformidade de registros dos inversores 
(INMETRO), dados necessários para registro do sistema conforme disponível no site da 
ANEEL, lista de unidade(s) consumidor(as) e payback do investimento. O projeto executivo 
deve ser entregue na acessada juntamente com a Solicitação de Acesso. | Projeto 
Executivo; 
ETAPA 04 – Solicitação de acesso junto a concessionaria de energia:  A solicitação de 
acesso é o requerimento formulado pelo acessante e entregue a acessada que implica na 
prioridade de atendimento da mesma. A solicitação de acesso deve conter o formulário 
de Solicitação de Acesso para micro e minigeração distribuída, disponíveis nos Anexos II, 
III e IV da seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST, determinados em função da potência 
instalada da geração. | Formulário de Solicitação de Acesso de acordo com a 
concessionária local; 
ETAPA 05 - Parecer de acesso junto a concessionaria de energia: a distribuidora deverá 
emitir o parecer de acesso, sem ônus para o acessante, em que são informadas as 



condições de acesso e os requisitos técnicos que permitam a conexão das instalações do 
acessante com os respectivos prazos. O prazo para a distribuidora apresentar o parecer 
de acesso é de 15 dias para Microgeração e de 30 dias para Minigeração. Caso seja 
necessária alguma obra para que o acessante se conecte à rede da acessada, os valores, 
bem como a participação do consumidor no ônus dos mesmos, deverão ser informados 
no Parecer de Acesso. 
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. A resposta da acessada deverá ser interpretada 
por profissional de Engenharia Elétrica habilitado pelo CREA. Deverá ser explicado ao 
acessante as etapas ainda faltantes para realização física do Projeto Executivo, bem como 
a validação e entrega do Relatório Final com recebimento via Termo de Aceite da entrega 
e entrega da ART junto ao CREA quitada. | Ata da Reunião e ART. 

9. PREVISÃO DE VISITAS No mínimo 3 (três) visitas in loco 

10. ENTREGAS PARA O 
SEBRAE 

1. Relatório Parcial com a Planilha contendo as informações das instalações do cliente 
conforme visita in loco e o Projeto executivo; 
2. Relatório Final com detalhamento da situação antes a após a consultoria contendo 
registro fotográfico; Formulário de Solicitação de Acesso de acordo com a concessionária 
local; ART quitada e o Parecer de Acesso junto à concessionária; 
2. Termo de Conclusão do trabalho conforme edital vigente; 
3. Comprovação de visitas por meio de lista de presença, relatório da consultoria atestado 
pelo cliente no termo de entrega e conclusão, ou e-mail do cliente com o atesto das visitas 
realizadas. 

11. ENTREGAS PARA O 
CLIENTE 

1. Relatório Parcial com a Planilha contendo as informações das instalações do cliente 
conforme visita in loco e o Projeto executivo; 
2. Relatório Final com detalhamento da situação antes a após a consultoria contendo 
registro fotográfico; Formulário de Solicitação de Acesso de acordo com a concessionária 
local; ART quitada e o Parecer de Acesso junto à concessionária. 

12.  RESULTADOS 
ESPERADOS 

1. Aprovação do Projeto junto à concessionária de energia local; 
2. Redução do custo com energia elétrica junto à concessionária; 
3. Redução da influência dos aumentos das tarifas da concessionária na fatura total de 
energia elétrica do cliente. 

13. RESPONSABILIDADE 
DO CLIENTE 

1. Participar da reunião de alinhamento do trabalho e demais reuniões previamente 
marcadas conforme cronograma; 
2. Validar o escopo das etapas propostas pelo prestador de serviço; 
3. Acompanhar o prestador de serviços ou disponibilizar 1 (um) funcionário para 
acompanhar o consultor quando em visita aos espaços físicos da propriedade/empresa; 
4. Fornecer as informações estratégicas e técnicas necessárias ao prestador de serviço 
para o desenvolvimento do trabalho; 
5. Arcar com os custos de eventuais obras que sejam solicitadas pela concessionária para 
que o cliente conecte à rede da acessada; 
6. Aprovar o Documento Final;  
7. Responder a pesquisa realizada pelo Sebrae; 
8. Reportar ao Sebrae qualquer problema encontrado durante o atendimento. 

14. PERFIL DO 
PROFISSIONAL 

É requisito que o prestador de serviços contratado tenha formação na área de Engenharia 
Elétrica, em nível de: graduação, mestrado ou doutorado e registro no Conselho Regional 
de Engenharia. 

15. OBSERVAÇÕES Este serviço é dividido em dois níveis de complexidade, com valores diferenciados: 
1. Baixa complexidade (microgeradores: central geradora de energia elétrica, com 

potência instalada menor ou igual a 75 kW); 

2. Alta complexidade (minigeradores: geradora de energia elétrica, com potência 
instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5 MW). 

 

 


