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Assunto: Inclusão de Procedimento de Consulta de Acesso 
 

 
Prezado(a) Responsável Técnico(a) 

A Cerfox-Cooperativa de Distribuição de Energia Fontoura Xavier, vem 
através deste informe nº 11-21 comunicar a todos os interessados, a 

inclusão do procedimento de Consulta de Acesso, a ser considerado como 
um pré-requisito para a solicitação de conexão de central de micro ou 

minigeração distribuída. 
Com esta alteração, o Acessante deverá apresentar formalmente a 

Consulta de Acesso antes da solicitação de conexão de uma central de 
geração distribuída. 

Esta alteração vem formalizar e regrar o que a grande maioria dos 

Acessantes já realizaram de modo informal.  
Com esta alteração, será possível a realização de uma análise prévia da 

conexão, onde serão detalhadas todas as necessidades de adequações de 
responsabilidade da Distribuidora e do Acessante para que seja possível a 

conexão da Central junto ao sistema de distribuição da Cerfox. 
Além disso, esta alteração buscar minimizar reprovações em análise de 

projetos e tornar ciente o Acessante em relação a eventuais adequações 
necessárias, participações financeiras e prazos. 

Esta Consulta de Acesso deverá ser realizada através do e-mail 
projetos@cerfox.com.br ou pelo site da Cerfox na aba Normas Técnicas – 

formulário de envio de projeto. 
Nesta consulta deverá ser preenchido o formulário de Consulta de Acesso 

disponível também no site da Cerfox na aba normas técnicas sob o nome 
“REG_ENG_01_01 – Formulário de Consulta de Acesso a GD”. 

Este procedimento passa a valer a partir do dia 10 de maio de 2021. 

Colocamo-nos a disposição para outros esclarecimentos necessários. 
Dúvidas devem serem sanadas através do e-mail projetos@cerfox.com.br. 

 
 

Atenciosamente, 
 

André Luís Balestreri – Engenheiro Eletricista 
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