
Anexo E - Modelo de Requerimento de Solicitação de Acesso 

 

(Papel Timbrado da empresa solicitante) 

À Enel Distribuição Ceará 
Fortaleza – Ceará. 
 
ASSUNTO: Solicitação de Acesso ao Sistema de Distribuição 
 
A______________________, com CNPJ Nº___________  vem, pela presente, requerer de V. Sa. o 
            (RAZÃO SOCIAL DO EMPREENDEDOR)                                                                 (CNPJ), 

Parecer de Acesso ao Sistema de Distribuição para o empreendimento_______________________ 
                                                                                                                                                                                                                            (NOME DA CENTRAL GERADORA) 

localizado _____________________________________________. 
                                                                        (RUA, SÍTIO, CIDADE, ESTADO, CEP, etc.) 

E.1 Informações Gerais do Acesso 

E.1.1 Identificação do Empreendimento: 

 Nome:  Sigla: 

 Razão Social:  Inscrição estadual 

 Endereço:  Telefone/fax: 

 CNPJ/CPF:  Email: 

E.1.2 Natureza (produtor independente, autoprodutor, etc) 

E.1.3 Potência de cada unidade, potência total e número de unidades (kW): 

E.1.4 Potência Nominal (MVA): 

E.1.5  Montante de Uso do Sistema de Distribuição a Contratar por Unidade Geradora (kW/mês) conforme 
Tabela E.1, em meio físico e digital. 

E.1.6 Autorização/registro do Órgão regulador para instalação do Empreendimento (caso exista): 

E.1.7 Projeto elétrico e eletromecânico - anexar 

E.1.8 Relação de dados e informações do empreendimento listados no Anexo F, em meio digital; 

E.1.9 Ponto de Conexão definido: 

E.1.10 Estágio atual do empreendimento, cronograma de implantação e de expansão conforme Tabela E.1 

E.1.11 Representantes para Contato 
 Representante legal Responsável Técnico 
 Nome: Nome: 
 Endereço: Endereço: 
 Telefone/Fax Telefone/Fax 
 E-mail: E-mail: 
 RG e CPF: RG, CPF e CREA: 
 Cargo:  

Os acessantes que não realizaram a consulta de acesso ou aqueles que modificaram seus dados encaminhados 
por ocasião da Informação de acesso devem enviar, além dos dados requeridos neste anexo, as informações 
contidas no Anexo C. 



E.2 Estudos  

A Enel Distribuição Ceará pode verificar a necessidade de estudos e informações adicionais e deve notificar ao 
acessante em até 30 dias a partir da data do recebimento da solicitação de acesso.  

O acessante deve apresentar os estudos e informações adicionais solicitadas em até 60 dias a partir da data de 
recebimento da notificação formal da Enel Distribuição Ceará. Caso os estudos e informações adicionais forem 
apresentados pelo acessante fora do prazo de 60 dias o processo de solicitação de acesso será cancelado. 

Para o acessante que tenha realizado a consulta de acesso, o mesmo deve apresentar todos os estudos listados 
na informação de acesso. 

E.3 Tabela 

Tabela E.1: Montante de Uso do Sistema de Distribuição a Contratar por Unidade Geradora e Cronograma de Implantação 

Identificação 
da unidade 

Potência 
nominal 
(MVA) 

Potência 
máxima em 

regime 
contínuo 

(MW) 

Data da 
primeira 

sincronização  

Data da 
entrada em 

operação 
comercial 

Montante de 
uso a 

contratar 
(MW) 

Coordenadas 
geográficas 

(xº y’ z’’)  

Unidade 1 
      

: 
.       

Unidade x 
      

Nota: A variável “x”corresponde ao número de unidades geradoras no empreendimento. 
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Anexo F - Dados e informações do empreendimento 

F.1 Centrais Geradoras Térmicas 

F.1.1 Dados Gerais 
Identificação da Unidade 

Fabricante das Turbinas 

Tipo de Turbina (G/V/O) 

Fabricante do Gerador 

Potência Nominal de Placa (kW): 

Potência máxima em regime contínuo (MW): 

Corrente Nominal (A): 

Tensão Nominal (kV): 

Frequência Nominal (Hz): 

Velocidade Nominal (rpm): 

Número de Fases: 

Tipo de Ligação (Δ ou Y): 

Número de Pólos: 

Fator de Potência (%): Sobre-excitado:                          Sub-excitado: 

F.1.2 Curvas 
Curvas para tomada de carga: 

Curva para paradas das unidades: 

Condições ambientais para as quais estas estão referidas: 

Curvas de Capacidade para a tensão de operação máxima: 

Curvas de Capacidade para a tensão de operação mínima: 

Curvas de Capacidade para a tensão de operação nominal: 

Curvas de Saturação em pu: 

F.1.3 Faixas Operativas 
Faixa operativa continua de tensão nos terminais da máquina: 

Faixa operativa temporizada de tensão: 

Ajustes propostos da proteção (sobretensão e subtensão): 

Faixa operativa contínua de freqüência: 

Faixa operativa temporizada de freqüência: 

Ajustes proposto de proteção: 

Faixas de operação proibidas: 

Limites máximo da turbina associada: 

 

 

F.1.4 Sistema de Excitação 
Sinal adicional (PSS) derivado de potência acelerante: Sim:               Não: 

Tempo de resposta menor ou igual a 0,1 segundos: Sim:                    Não: 

Teto de tensão positivo maior ou igual a 5pu: 

Teto de tensão negativo menor ou igual a -4pu: 



Diagrama de blocos (regulador de tensão, sinal adcional, limitadores de sobre-excitação e sub-excitação: 

Ajustes propostos de regulador de tensão: 

Faixas de parâmetros para os ajustes: 

Resultados de simulações e/ou ajustes: 

F.1.5 Geradores Síncronos 
Reatância síncrona de eixo direto não saturada (Xd) (% - na base MVA da máquina): 

Reatância síncrona de eixo quadratura não saturada (Xq) (% - na base MVA da máquina): 

Reatância transitória de eixo direto não saturada (X’q) (% - na base MVA da máquina): 

Reatância subtransitória de eixo direto não saturada (X’’q) (% - na base MVA da máquina): 

Reatância de dispersão não saturada (X1) (% - na base MVA da máquina): 

Constante de tempo transitória de eixo direto, em segundos (T’d0): 

Constante de tempo subtransitória de eixo direto, em circuito aberto em segundos (T’’d0): 

Constante de tempo subtransitória de eixo em quadratura, em circuito aberto em segundos (T’’q0): 

Momento de inércia do conjunto turbina-gerador (H): 

F.2 Centrais Geradoras Hidráulicas 

F.2.1 Dados Gerais 
Identificação da Unidade  

Fabricante das Turbinas  

Fabricante do Gerador  

Potência Nominal de Placa (MVA):  

Potência máxima em regime contínuo (MW):   

Corrente Nominal (A):  

Tensão Nominal (kV):  

Frequência Nominal (Hz):  

Velocidade Nominal (rpm):  

Número de Fases:  

Tipo de Ligação (Δ ou Y):  

Número de Pólos:  

Fator de Potência (%): Sobre-excitado:                          Sub-excitado: 

Rendimentos dos Conjuntos turbina-gerador (%): 

Tipo de Turbina: 

Rampeamento (curva de carga): 

F.2.2 Faixas Operativas 
Faixa operativa continua de tensão nos terminais da máquina: 

Faixa operativa temporizada de tensão: 

Ajustes propostos da proteção (sobretensão e subtensão): 

Faixa operativa contínua de freqüência: 

Faixa operativa temporizada de freqüência: 

Ajustes proposto de proteção: 

Faixas de operação proibidas: 

Limites máximo da turbina associada: 



F.2.3 Sistema de Excitação 
Sinal adicional (PSS) derivado de potência acelerante: Sim:               Não: 

Tempo de resposta menor ou igual a 0,1 segundos: Sim:                    Não: 

Teto de tensão positivo maior ou igual a 5pu: 

Teto de tensão negativo menor ou igual a -4pu: 

Diagrama de blocos (regulador de tensão, sinal adicional, limitadores de sobre-excitação e sub-excitação: 

Ajustes propostos de regulador de tensão: 

Faixas de parâmetros para os ajustes: 

Resultados de simulações e/ou ajustes: 

F.2.4 Sistema e Regulação de Velocidade da Turbina 
Diagramas de Blocos (regulador de velocidade) (pu): 

Ajustes propostos de velocidade: 

Faixas de parâmetros para ajustes: 

Resultados das simulações e/ou ajustes: 

F.2.5 Geradores Síncronos 
Reatância síncrona de eixo direto (Xd) (% - na base MVA da máquina, saturada e não-saturada): 

Reatância síncrona de eixo quadratura (Xq) (% - na base MVA da máquina, saturada e não-saturada): 

Reatância transitória de eixo direto (X’q) (% - na base MVA da máquina, saturada e não-saturada): 

Reatância subtransitória de eixo direto (X’’q) (% - na base MVA da máquina, saturada e não-saturada): 

Reatância de dispersão (X1) (% - na base MVA da máquina, saturada e não-saturada): 

Constante de tempo transitória de eixo direto, em segundos (T’d0): 

Constante de tempo subtransitória de eixo direto, em circuito aberto em segundos (T’’d0): 

Constante de tempo subtransitória de eixo em quadratura, em circuito aberto em segundos (T’’q0): 

Momento de inércia do conjunto turbina-gerador (H) (MW.s/MVA): 

F.3 Centrais Geradoras Eólicas 

F.3.1 Dados Gerais 
Número de turbinas/geradores (%): 

Potência nominal instalada total (MW): 

Montante de uso a contratar – MUSD (MW): 

Gráficos de 24hs de potência prevista injetada na rede: 

Controle integrado (de tensão, de fator de potência, etc): 

Potência máxima injetável na rede pela central eólica (MW): 

F.3.2 Dados das Turbinas Eólicas 
Fabricante: 

Modelo: 

Diâmetro do rotor: 

Controle de potência: 

Velocidade de rotação nominal (rpm): 

Sobrevelocidade máxima (rpm): 

Velocidade do vento na entrada em serviço (cut-in) (m/s): 

Potência gerada na entrada em serviço (cut-in) (MW): 



Velocidade do vento para atingir a potência (m/s): 

Velocidade do vento na saída de serviço (cut-out) (m/s): 

Potência gerada na saída de serviço (cut-out) (MW): 

Momento de inércia da massa girante (Kg.m²): 

Coeficiente de amortecimento: 

Curva CP x lambda: 

Curva de potência: 

Documento de certificação da turbina: 

F.3.3 Acoplamento turbina/gerador – caixa de engrenagem e/ou eixo 
Razão de multiplicação do 1º estágio 

Razão de multiplicação do 2º estágio 

Razão de multiplicação do 3º estágio 

Coeficiente de rigidez do eixo (G/T) 

F.3.4 Dados dos Geradores 
Fabricante: 

Tipo construtivo (assíncrono, etc): 

Potência nominal (MW): 

Potência Aparente (MVA): 

Tensão nominal, para o estator e rotor (V): 

Limites de variação da tensão terminal (%): 

Corrente niominal, para estator e rotor (A): 

Frequência nominal (Hz): 

Número de pólos: 

Velocidade síncrona (rpm): 

Velocidade de rotação na potência nominal (rpm): 

Momento de inércia (kg.m²): 

Coeficiente de amortecimento: 

Corrente em vazio (A): 

Corrente de partida (A): 

Corrente máxima de ligação à rede (A): 

Potência reativa absorvida em vazio (Kvar): 

Potência reativa absorvida na potência nominal (Kvar): 

Curvas de potência reativa em função da potência ativa: 

Fator de potência sem compensação e carregamento (Para 25%, 50%, 75% e 100% da potência ativa nominal) 

Fator de potência com compensação e carregamento (Para 25%, 50%, 75% e 100% da potência ativa nominal) 

Resistências e reatâncias do esquema equivalente (Rs, Xs, Rr, Xr e Xm) 

Resistências e reatâncias do esquema equivalente (Esquema de partida) 

Resistências e reatâncias do esquema equivalente (Rotor do gerador) 

F.3.5 Sistema de Proteção 
Sobretensão – Faixa de ajustes e ajustes (incluindo a temporização): 

Subtensão – Faixa de ajustes e ajustes (incluindo a temporização): 

Sobrefrequência – Faixa de ajustes e ajustes (incluindo a temporização): 



Subfrequência – Faixa de ajustes e ajustes (incluindo a temporização): 

Sobrecorrente de fase e de neutro – Faixa de ajustes e ajustes (incluindo a temporização): 

Sobretensão residual (3V0) – Faixa de ajustes e ajustes (incluindo a temporização): 

Outras (dif/dit, deslocamento de fase, etc) – Faixa de ajustes e ajustes (incluindo a temporização): 

F.3.6 Sistema de Controle 
Sistema de controle 

Diagrama de blocos 

Parâmetros 

Faixa de ajuste 

Ajustes propostos 

F.4 Subestações 

F.4.1 Dados gerais 
Diagrama unifilar 

Potência (kV): 

Impedância dos transformadores: 

Características dos sistemas de controle e proteção existentes 

F.4.2 Transformadores 
Potência nominal (MVA): 

Impedância de curto-circuito de sequência positiva e zero em pu (na base do transformador): 

Tipo de ligação dos enrolamentos: 

Impedância dos enrolamentos em pu: 

Relações de tensões disponíveis: 

Derivações de tapes sob carga; 

Derivações de tapes a vazio: 

Tensão nominal dos enrolamentos (kV): 

Sobrecargas admissíveis pelo equipamento sem perda de vida útil: 

NOTA: Caso a central geradora possua cargas ou equipamentos susceptíveis a provocar distúrbios no sistema 
de distribuição da Enel Distribuição Ceará ou nas instalações de outro acessante, deve ser 
apresentado as informações referentes às cargas conforme definido na NT-004. 

 

 

Fortaleza,           de                               20... 
                                                                                                        

 
                         ____________________________________                                                                  

Assinatura do Proprietário ou Representante 
Legal 

 


