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1. Finalidade 
Esta norma tem por finalidade definir procedimentos a serem seguidos 
pelos responsáveis técnicos para a realização do pedido de vistoria de 

um sistema de Micro ou Minigeração Distribuída. 
Também é finalidade desta norma, listar os principais motivos de 

reprovações em vistorias, colaborando assim na antecipação das 
correções e consequente minimização das reprovações em campo. 

 
 

2. Âmbito de aplicação 
Esta norma se aplica a todos os pedidos de vistorias relacionados a 
projetos de Micro e Minigeração Distribuída apresentados e aprovados 

junto a CERFOX. 
 
 

3. Normas Relacionadas 
▪ OTD 035.01.08 – Requisitos técnicos para conexão de Micro e 

Minigeração Distribuída - Fecoergs; 
▪ REGD 035.01.06 – Regulamento de instalações consumidoras com 

fornecimento em baixa tensão – RIC de BT - Fecoergs; 
▪ REGD 035.01.07 – Regulamento de instalações consumidoras com 

fornecimento em média tensão – RIC de MT da Fecoergs; 
▪ Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL; 

▪ Resolução Normativa nº 482/2012 da ANEEL; 
▪ Módulo 3 do Prodist da ANEEL – Acesso ao sistema de distribuição; 

▪ Módulo 8 do Prodist da ANEEL – Qualidade de Energia Elétrica; 
▪ OT_NIC_015 - Diretrizes para apresentação de projetos de micro 

e minigeração distribuída. 

 
Além das normas citadas acima, deverá ser considerado: 

▪ Parecer de Acesso emitido pela ACESSADA; 
▪ Carta de aprovação do respectivo projeto. 

 

4. Procedimento para a solicitação da vistoria 
Para a realização do pedido de vistoria, o projeto deverá estar 

devidamente aprovado, dentro da validade descrita na norma 
OT_NIC_015 e todas as pendencias e ressalvas listadas na carta de 

aprovação do projeto e no Parecer de Acesso, sanadas. 
O pedido de agendamento da vistoria deverá ser realizado seguindo 

um dos caminhos listados abaixo: 
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1º) Via formulário: No site www.cerfox.com.br e acessar o menu 
normas técnicas > Pedido e vistoria e desligamentos 

(https://www.cerfox.com.br/vistoria-desligamentos). 
Neste caso deverá ser preenchido os dados do formulário e no campo 

mensagem, descrever o nº do processo para o qual deseja a vistoria 

(usar número do processo listado na carta de aprovação), o número 
da unidade consumidora (UC), nome do consumidor e anexar os 

documentos necessários conforme relação abaixo, no campo 
Wetransfer e incluir o respectivo link; 

2º) Via e-mail: Encaminhar e-mail para projetos@cerfox.com.br. 
Neste caso incluir no assunto do e-mail o número do processo para o 

qual deseja a vistoria, número da unidade consumidora ou nome do 
consumidor. 

 
4.1. Documentos necessários para a solicitação da vistoria 

Para a solicitação da vistoria deverá ser apresentado o formulário 
REG_NIC_016_01 - Formulário de pedido de vistoria e termo de 

autorização devidamente preenchido. Este formulário está disponível 
no site da Cerfox na aba “Normas Técnicas”. 

Anexo a este formulário deverá ser apresentado fotos de todos os 

elementos do sistema. 
Abaixo detalha-se cada item que deverá ser encaminhado: 

a. Padrão de entrada: Apresentar fotos do padrão de entrada que 
mostrem nitidamente: 

▪ Visão completa do padrão de entrada onde possa ser 
visualizado do solo até o topo do poste; 

▪ Caixa de inspeção de aterramento; 
▪ Visão interna da caixa de medição mostrando os elementos 

de proteção dispostos; 
▪ Imagem do disjuntor geral onde possa ser identificado de 

modo nítido os valores de corrente nominal e capacidade 
máxima de suportar curto circuito; 

▪ Imagem dos DPS’s de fase e neutro onde possa ser 
identificado os valores de capacidade nominal de suportar 

surto; 

 
b. Proteção CC: Apresentar fotos que mostrem os elementos da 

parte CC do inversor: 
▪ Visão geral da caixa externa string box CC; 

▪ Visão interna geral da string box CC; 

http://www.cerfox.com.br/
https://www.cerfox.com.br/vistoria-desligamentos
mailto:projetos@cerfox.com.br
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▪ Visão interna detalhada da string box CC que mostre de 
modo nítido os valores nominais dos elementos contidos 

nesta string: DPS’s, Fusíveis, Disjuntores, Seccionadoras; 
 

c. Proteção CA: Apresentar fotos que mostrem os elementos do 

quadro CA do inversor: 
▪ Visão externa geral da caixa CA; 

▪ Visão interna geral da caixa CA; 
▪ Visão nítida onde possa ser possível a visualização dos 

valores dos elementos de proteção (Disjuntor de corte, 
DPS’s) inseridos nesta caixa; 

 
d. Inversor: Apresentar fotos que mostrem: 

▪ A visão geral do inversor instalado contemplado as caixas 
CC e CA; 

▪ Detalhe da marca e modelo do inversor; 
▪ Detalhe da tela do inversor que mostre os ajustes que 

foram inseridos no mesmo: Entre os principais ajustes a 
serem apresentados temos: Tensão de referência, tensão 

máxima e mínima, fator de potência, frequência máxima e 

mínima. 
 

e. Módulos: Apresentar foto que mostrem os módulos instalados. 
Representar visão geral que mostre o total de módulos instalados. 

 
f. Ponto de conexão: Apresentar foto que mostre nitidamente o 

ponto de conexão da central internamente a unidade 
consumidora, seja este em quadro de distribuição interno ou 

então diretamente ao circuito de distribuição. 
 

Importante:  
1. As fotos enviadas devem estar identificadas e relacionadas a 

cada um dos elementos citados anteriormente; 
2. Preferencialmente as imagens devem estar compiladas em um 

arquivo “.pdf” com as devidas identificações; 

 
4.2. Agendamento da Vistoria 

Após o recebimento dos dados, o Analista de Projetos da Cerfox irá 
analisá-los em até 3 dias e retornará ao responsável técnico 

sinalizando a data de agendamento da vistoria. 
Caso for identificado durante a análise que há divergências entre o 

executado em campo com o projeto, não será realizado o 
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agendamento da vistoria e será retornado ao responsável técnico 
para que seja realizado os ajustes necessários em campo. 

O agendamento da vistoria ocorrerá sempre na semana anterior até 
a sexta-feira. Assim para os pedidos realizados durante uma 

semana, caso não seja possível o encaixe dentro da rota já 

programada, ficará para a semana subsequente, sempre procurando 
respeitar o prazo médio de 7 dias após a solicitação. 

 

5. Principais motivos de reprovação 
Neste item está relacionado os principais motivos de reprovação em 
campo de projetos de geração distribuída. 

Estas situações listadas abaixo devem ser consideradas e corrigidas 

antes do pedido de vistoria para assim evitarmos reprovações. 
Todos os técnicos da Cerfox estão orientados e treinados para a 

realização da vistoria considerando as premissas das normas vigentes 
e se atentando para a sinalização e reprovação em caso de 

identificação de situações de não conformidades, com as listadas a 
seguir. 

 
a. Padrão de entrada: 

No padrão de entrada, entre os principais motivos de reprovações 
temos: 

▪ Disjuntor geral com corrente nominal (A) divergente do descrito 
em projeto e apresentado em foto; 

▪ Disjuntor geral com capacidade de suportar curto circuito (kA) 
divergente ao especificado em projeto e ou inferior a 5kA, que a 

capacidade mínima aceitável no RIC de BT da Fecoergs; 

▪ Falta de DPS’s geral na medição geral (Fases e neutro); 
▪ DPS’s instalados somente nas fases; 

▪ DPS’s geral instalado com capacidade de suportar surto inferior 
ao projeto aprovado e ou então inferior ao mínimo previsto no 

RIC de BT da Fecoergs que é 20kA (nominal); 
▪ Bitola de condutor de entrada divergente ao listado em projeto e 

ou ao especificado no RIC de BT para o tipo de fornecimento da 
UC; 

▪ Falta de condutor proteção e falta de aterramento na UC; 
▪ Falta de caixa de inspeção de aterramento; 

▪ Condutores sem identificação de fases ou com neutro em cor da 
isolação do condutor distinta de azul claro. Ex: Todas os 

condutores pretos; 
▪ Condutor neutro com bitola inferior ao condutor fase; 
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▪ Poste da medição danificado ou sem homologação de fabricante 
junto a Cerfox, quando aplicável; 

▪ Poste com capacidade mecânica (daN) inferior ao especificado no 
RIC de BT para o tipo de fornecimento da UC; 

▪ Ramal de entrada com mais de uma saída aérea (ex: duas saídas 

de ramal de entrada, sendo uma para uma casa e outra para o 
galpão e ambas aéreas).  Importante ressaltar que é permitido 

somente uma saída aérea na medição; 
▪ Equipamentos instalados dentro da caixa de medição (ex: 

capacitores, disjuntores de circuitos internos, etc) ou no poste do 
padrão de entrada (ex: caixa de transferência de gerador de 

emergência); 
▪ Conexão da central de micro ou minigeração distribuída 

diretamente aos bornes do disjuntor geral ou na conexão da 
saída do ramal de entrada; 

▪ Condutores do tipo flexível; 
▪ Conexões inadequadas dentro da medição; 

▪ Caixa de medição em mau estado de conservação. 
 

b. Condutores do circuito: 

▪ Bitolas de condutores dos lados CC’s e CA’s divergentes ao 
apresentado em projeto, com bitola inferior, tipo diferente, cor 

incorreta de condutor de neutro; 
▪ Uso de tipos de condutores divergentes ao projeto e ou então 

inadequados para o tipo de instalação. Ex: Uso de ramal 
multiplex de alumínio com neutro nu conectados dos módulos 

diretamente a entrada da proteção CC da string box. Uso de 
ramal multiplex com neutro nu em eletrocalha. 

▪ Interligação entre módulos e string box CC com deficiência 
técnica. Ex: Condutores aéreos com altura insuficiente, 

condutores subterrâneos apenas “lançados” ao solo; 
 

c. Proteções: 
▪ Proteções CC e CA instaladas no mesmo compartimento; 

▪ Condutores CC e CA instalados dentro do mesmo eletroduto; 

▪ Proteções CC e CA instaladas com capacidades nominais 
diferentes ao listado em projeto. Exemplo: projetado disjuntor 

50A e encontrado 63A ou projetado DPS’s 45kA e encontrado 
10kA; 

▪ Proteções CC e CA instaladas de modo divergentes ao projeto, 
ou seja, com falta de dispositivos previstos em projeto ou então 

com dispositivos instalados e não listados em projeto. Exemplo: 
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Projeto previa disjuntor de corte e DPS’s no lado CA e encontrado 
somente o disjuntor de corte ou projeto previa somente DPS’s 

lado CC e em campo encontrado chaves/ fusível. 
 

d. Inversor(es) e módulo(s): 

▪ Inversor instalado com modelo divergente ao aprovado no 
projeto e ou em quantidades divergentes; 

▪ Número de entradas CC’s conectadas em campo em quantidade 
divergente ao especificado em projeto. Ex: Projeto prevê 

conexão em 4 entradas e em campo instalado em somente 1; 
▪ Parâmetros implementados nos inversores divergentes ao 

especificados em projeto e ou listados na OTD 035.01.08 e no 
Módulo 8 do Prodist da Aneel. Ex: tensão de saída ajustada em 

230V, fator de potência ajustado em 0,8, etc.; 
 

e. Ponto de conexão 
▪ Ponto de conexão da central de microgeração ou minigeração 

distribuída realizado em campo em ponto distinto ao projeto. Ex: 
Projeto previa conexão do quadro de distribuição interno e em 

campo foi realizado diretamente ao circuito do ramal interno da 

UC; 
▪ Ponto de conexão da central instalado no padrão de entrada: 

Diretamente aos bornes do disjuntor geral ou diretamente a 
ancoragem do ramal de entrada no poste na medição; 

▪ Conexão da central realizada diretamente ao ramal interno sem 
uso de conectores ou com uso de conectores inadequados. 

 
f. Outros pontos: 

▪ Existência em campo de gerador de emergência e ocultado em 
projeto; 

▪ Conexão da central realizado de modo a possibilitar a 
energização do lado CA do inversor quando acionado o gerador 

de emergência; 
▪ Não comparecimento do responsável técnico ou designado para 

o acompanhamento da vistoria; 

▪ Designado pelo responsável técnico pela vistoria não ter 
conhecimento da operação do sistema e ser não capaz de 

apresentar as proteções, ajustes e testes ao técnico da Cerfox. 
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6. Registro de Alterações 
André Luís Balestreri 21/07/2020 Criação da norma 

André Luís Balestreri 08/12/2020 
• Alteração do logo; 
• Alteração do item 4. 

André Luís Balestreri 08/03/2021 

• Alteração geral com 
melhorias nos detalhamentos e 

inclusão de dados de 
reprovações de vistorias e no 

procedimento de pedido de 
vistorias 

André Luís Balestreri 21/05/2021 

• Organização do layout geral 

da norma; Inclusão de nomes 
aos formulários. 

André Luís Balestreri 14/03/2022 
• Atualização item 3, com 
exclusão da Res 414/2021 e 

inclusão da Res 1000/2021. 

 


