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1- A instrução técnica da Light 

www.light.com.br  

 Para Residências 

  Informações  

  Normas Técnicas  

 Energia Alternativa 

http://www.light.com.br/
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2- O processo de conexão na Light: 

30 + 15 dias 
7 dias 

30 dias 



Deve ser apresentado o formulário “Solicitação para Geração de Energia 
Alternativa – Microgeração e Minigeração”, devidamente preenchido, com 
todos os documentos técnicos anexados e com os documentos comerciais 
necessários. 

Como solicitar? 
 

2- O processo de conexão na Light: 



Observações o Projeto 
 

2- O processo de conexão na Light: 

1 – A potência de Geração deverá ser menor ou igual à 
potência da Carga. 

Caso contrário, o cliente deverá solicitar Aumento de Carga 
pelo processo já existente. 



Observações o Projeto 
 

2- O processo de conexão na Light: 

2 – O cliente deverá prever a adequação ao Padrão de Entrada 

ao RECON BT vigente. Com a seguinte exceção: 

Medidores trifásicos diretos com corrente máxima de 200 A 
não possuem a função bidirecional homologada pelo 
INMETRO. 

Logo: O Acessante que possuir demanda de consumo entre 
33,1kVA e 66,3kVA (127/220V) deverá ter seu tipo de Padrão 
de Entrada adequado para Medição Indireta.   



3- O padrão atual: 

Padrão vigente para 

Baixa Tensão (revisado) 

• DSV com acesso pela via 
pública 

 
• Placa de identificação do 

DSV 
 
• Mudança na posição do 

disjuntor geral 



3- O padrão atual: 

Padrão vigente para 

Média Tensão 

• DSV com acesso pela via pública ou na 
SE de entrada, podendo ser remoto 

 
• Geração pode ser conectada a 

quadros de distribuição interna 
 
• Transformador de isolação  

(Light) delta-estrela (Cliente) 
 

• Medidor de qualidade para 
minigeração 
 

• Disjuntor de Acoplamento 



4- A revisão 01 da IT 

Dispositivo de Seccionamento Remoto (DSR) 
 

• Painel de automatismo –  
acesso na via pública 
 
• Abertura do DSV no caso de 

rompimento dos condutores 
 
• Sinalização de tensão 
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PN PN PN PN 
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de BT 

4- A revisão 01 da IT 

Conexão no Sistema Reticulado – condição normal 



Conexão no Sistema Reticulado – defeito na MT 
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DJ 

4- A revisão 01 da IT 



4- A revisão 01 da IT 

O sistema subterrâneo reticulado (network): 

 

- Não é permitida a injeção de energia na rede de distribuição 
  
- Instalação de um sistema de proteção adicional 
  
- Desligamento da geração quando a potência consumida pela carga é menor 
que a potência de geração 
  
- O projeto deverá ser submetido para aprovação 
  
- Padrão coletivo: monitoração da carga no ramal de entrada geral 

 



5- O status atual 

• 6 painéis solares em operação:  

todos microgeradores em baixa tensão 

 

1- Santa Teresa 2,0 kW (Ago / 2013) 

2- São Conrado 8,0 kW 

3- Recreio dos Bandeirantes 1,6 kW 

4- Itanhangá 12,5 kW 

5- Recreio dos Bandeirantes 4,6 kW 

6- Padre Miguel 1,6 kW 

 

• 1 solicitação em média tensão 

 

• 17 solicitações em baixa tensão  



6- Previsões para a próxima revisão 

• Mudanças no material da placa de identificação; 

 

• Incluir a Vista Frontal do Padrão de Entrada nos 

documentos exigidos; 

 

• Exigência de Diagrama Trifilar em todos os casos; 

 

• Criar modelo para a Carta de Solicitação de Serviço; 

 

• Possibilidade de Entrega do manual do inversor em CD 

 

• Adequação à dsp2014720; 



7- Conclusões 

1 ano e 3 meses depois da RN482: 

Norma revisada 

Desafios superados 

Feedback dos instaladores 

Previsão de segunda revisão 

 



Obrigado! 
 


