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Informe nº 19-21  - 14/07/2021 
 

Setor de Engenharia - Divisão de planejamento e Projetos 

 
 

 
Assunto: Impeditivo de aceite de conexão de novas centrais de geração 

distribuída – Ponto de Suprimento de Nova Alvorada 
 

 
Prezado(a) 

 
A Cerfox-Cooperativa de Distribuição de Energia Fontoura Xavier, vem 

através deste informe nº 19-21 comunicar a todos os responsáveis 
técnicos e demais interessados, a inviabilidade técnica de aceite de novas 

conexões de centrais de micro ou minigeração distribuída no ponto de 
Suprimento de Nova Alvorada. 

Sobre o ponto de suprimento: O ponto de suprimento de Nova Alvorada 

atende aos associados da Cerfox nos municípios de Nova Alvorada (área 
urbana e parte da área rural), Camargo e Vila Maria. 

Sobre a inviabilidade de novas conexões: Esta condição de não aceite de 
novas conexões de centrais de geração distribuída neste ponto de 

Suprimento de Nova Alvorada, deve-se pelo fato da inviabilidade técnica 
de escoamento da energia na condição de máxima injeção de energia 

excedente das centrais de geração distribuída no sistema de distribuição 
da Cerfox, em condição de menor consumo de energia neste mesmo 

sistema de distribuição. 
Nos cenários simulados, foram considerados os valores históricos, valores 

reais e projeções de entrada de novas centrais que possuem parecer de 
acesso emitidos, que possuem projetos em tramitação e ou com 

informação de acesso emitida. 
Em sumo, este ponto de suprimento de Nova Alvorada apresenta injeção 

de energia excedente equivalente ao consumo de todo o sistema e 

devemos considerar que a energia injetada deverá ser sempre inferior ao 
consumo do sistema de distribuição no ponto de suprimento, não sendo 

possível a inversão de fluxo neste ponto. 
Também foi considerado neste estudo e parecer, o fato de não haver 

nenhuma regulação do setor elétrico que prevê compensação a 
Permissionária em casos de inversões de fluxos em ponto de conexão com 

sua Supridora. 
Importante: 
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i. Para as consultas de acesso em aberto, a Cerfox estará 
formalizando o retorno a todos os solicitantes até o dia 

16/07/2021; 

ii. Não serão mais aceitos novas consultas ou solicitações de acesso 
a partir deste dia 14/07/2021. 

 
 

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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