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Anexo 5 – Diretrizes para elaboração do acordo operativo para minigeração distribuída
1. Identificação do Acordo Operativo
Identificação do Contrato de Conexão às Instalações de Distribuição – CCD ao qual o Acordo
Operativo se refere.
2. Estrutura da operação entre os agentes
Descrição da estrutura de operação responsável pela execução da coordenação, supervisão,
controle e comando das instalações de conexão, tanto da parte da acessada quanto do
acessante, especificando o órgão de cada agente responsável pelas atividades. Fornecer
relação do pessoal credenciado de cada parte para exercer o relacionamento operacional.
Especificar a forma de atualização e meios de comunicação entre os representantes das
partes.
3. Codificação de equipamentos e sistema de distribuição nas fronteiras
Codificar visando à segurança do relacionamento operacional entre a acessada e o
acessante. Incluir, como anexo ao Acordo Operativo, diagramas unifilares das instalações da
acessada onde se localizam os pontos de conexão e a subestação do acessante, quando
existir, com a configuração de chaves e disjuntores na condição normal de operação.
Descrever os pontos de conexão codificados e especificar a forma de atualização.
4. Meios de comunicação
Especificar os meios de comunicação para o relacionamento operacional entre a acessada e
o acessante.
5. Fluxo de informações
Detalhar os processos para a transferência das informações e dados necessários para o
desenvolvimento das atividades operacionais, envolvendo as etapas de planejamento
operativo, programação, coordenação e supervisão da operação e de pós-operação.
6. Definições de intervenções e desligamentos
Conceituar as intervenções e desligamentos envolvendo os equipamentos e as instalações
do sistema de distribuição, incluídas as instalações de conexão.
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7. Procedimentos operacionais
Detalhar os procedimentos operacionais associados às instalações de conexão observando o
disposto no Módulo 4 – Procedimentos Operativos, fazendo constar no mínimo:
a) níveis de coordenação operacional das instalações de conexão e responsabilidades;
b) instruções para operação em regime normal e em contingência e as responsabilidades
pela sua emissão;
c) procedimentos para acesso às instalações de conexão pelas equipes de operação,
manutenção e de segurança;
d) requisitos e procedimentos para notificação dos eventos em ocorrências envolvendo as
instalações de conexão e as centrais geradoras conectadas, quando for o caso;
e) procedimentos para programação de intervenção em equipamentos das instalações de
conexão e das centrais geradoras conectadas, quando for o caso;
f) procedimentos para testes dos meios de comunicação, quando se tratar de central
geradora de energia;
g) condições em que é admitido o ilhamento de centrais geradoras com parte do sistema de
distribuição;
h) procedimentos para a análise de perturbações, conforme Módulo 4 – Procedimentos
Operativos.
8. Solicitação de intervenção no sistema
Especificar os procedimentos a serem seguidos para solicitação e programação de
intervenções nas instalações de conexão quanto aos meios de comunicação e equipamentos
associados à supervisão em tempo real, conforme os requisitos e procedimentos
estabelecidos no Módulo 4 – Procedimentos Operativos.
9. Aspectos de segurança do pessoal durante a execução dos serviços com equipamento
desenergizado
Relacionar e anexar as normas e/ou instruções de segurança e outros procedimentos a
serem seguidos para garantir a segurança do pessoal e de terceiros durante a execução dos
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serviços em equipamento desenergizado, observando o disposto no Módulo 4 –
Procedimentos Operativos.
10. Responsabilidades sobre a operação e manutenção do ponto de conexão
Especificar as responsabilidades pela operação e pela manutenção do ponto de conexão.
11. Data e assinatura do Acordo Operacional
Datar e assinar o acordo ou sua revisão (representantes legais da acessada e do acessante).
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