
 
 
 

 
 

 Sistema de compensação entre várias 
unidades consumidoras; 

 Gerenciamento de situações de compensação 
nos casos de "Empreendimento com múltiplas 
unidades de consumo (condomínio)", 
"Geração compartilhada" e "Autoconsumo 
remoto"; 

 Análise econômica detalhada de cada Unidade 
Consumidora; 

 Relatório geral, econômico e Formulário para 
o cadastro das Unidades Consumidoras 
participantes do Sistema de Compensação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

O software SOLergo se confirma, desde a sua primeira versão, como 
o principal ponto de referência de projetistas e instaladores de 
sistemas fotovoltaicos. A Electro Graphics continua investindo na 
evolução do SOLergo para torná-lo cada vez mais uma ferramenta 
completa e ágil na elaboração dos projetos fotovoltaicos. 
A versão 2019 do software SOLergo, voltada a projetistas e 
instaladores fotovoltaicos, apresenta entre as principais novidades, 
a possibilidade de dimensionar sistemas com mais de uma Unidade 
consumidora, seja ela um condomínio, geração compartilhada, ou 
então autoconsumo remoto, em conformidade com a Resolução 
Normativa n° 687 da ANEEL. 
Permitindo identificar o consumo de cada Unidade consumidora, os 
créditos de energia que serão alocados e também o custo de 
manutenção que cada proprietário terá. 
O cálculo da potência ideal do sistema fotovoltaico é realizado 
considerando a soma de todas as Unidades consumidoras definidas 
no projeto, levando em consideração a modalidade de tarifação 
(Grupo A e/ou B). 
O software também disponibiliza ao projetista a documentação 
contendo os dados técnicos e econômicos de cada Unidade 
consumidora, sendo esta a documentação necessária para envio aos 
clientes e para a Concessionária de energia. 
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Sistema de compensação entre várias unidades consumidoras  
A versão 2019 do software SOLergo permite dimensionar 
sistemas fotovoltaicos com gerenciamento de compensação 
energética entre várias unidades consumidoras, sejam elas 
pertencentes ao mesmo proprietário, ou pertencentes a outros 
usuários, mas que estão conectados na mesma distribuidora de 
energia local, em conformidade com a Resolução Normativa n° 
687 da ANEEL. 
 
Definição do Sistema de Compensação 
Para realizar a análise do sistema de compensação entre vários 
usuários, na página Dados gerais do sistema, é necessário 
selecionar uma modalidade dentre as opções presentes no 
campo Unidades consumidoras participantes do sistema de 
compensação de energia elétrica. Esta caixa lista os 
procedimentos para a participação ao sistema de compensação 
como previsto pela ANEEL.  
São disponíveis as seguintes opções: 

 Nenhuma: Não possui outros usuários participantes do 
sistema de compensação; 

 Empresa com várias unidades de consumo (condomínio): Caracterizado pela utilização da energia elétrica de forma 
independente, no qual cada fração com uso individualizado constitua uma unidade consumidora e as instalações para 
atendimento das áreas de uso comum constituam uma unidade consumidora distinta, de responsabilidade do 
condomínio, da administração ou do proprietário do empreendimento; 

 Geração compartilhada: Caracterizada pela associação de consumidores, dentro da mesma área de concessão ou 
permissão, por meio de consórcio ou cooperativa, composta por pessoa física ou jurídica, que possua unidade 
consumidora com microgeração ou minigeração distribuída em local diferente das unidades consumidoras nas quais a 
energia excedente será compensada; 

 Autoconsumo remoto: Caracterizado por unidades consumidoras de titularidade de um mesmo proprietário, que 
possua unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída em local diferente das unidades 
consumidoras, dentro da mesma área de concessão ou permissão, nas quais a energia excedente será compensada 

 
Definição dos dados das unidades consumidoras 
Com a escolha da modalidade de compensação 
na página de Dados gerais do sistema, na página 
do Consumo é ativado o campo Unidades 
consumidoras. Nessa etapa o projetista pode 
definir os dados de cada unidade participante do 
sistema, para realizar a análise energética e 
econômica, tais como: 

 Descrição: Uma breve descrição ou 
nome para identificar a unidade 
consumidora, em seguida, pressionando o botão dentro da célula pode ser inserido os dados do proprietário; 

 Tarifa: Pressionando o botão dentro da célula é possível selecionar a tarifa cadastrada no arquivo de tarifas; 
 Crédito alocado: Definição em porcentagem do excedente de energia a ser atribuída ao usuário; 
 Consumo anual: Definição do consumo anual em kWh ou através do perfil de carga, pressionando o botão dentro da 

célula; 
 Custo de realização e manutenção do sistema: O valor é definido automaticamente de 

acordo com o percentual aplicado no Crédito alocado, esses indicadores dependem 
da modalidade do sistema de compensação selecionado. 

 
Calculo da potência 
Definido os dados de todas as unidades consumidoras, na página de Componentes o software 
SOLergo 2019 realiza o cálculo da potência ideal do sistema, somando o consumo de todas as 
UC, levando em consideração a modalidade de tarifação definida (Grupo A e/ou B). 
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Análise econômica 
A análise econômica do sistema é 
realizada para cada usuário definido no 
projeto, os custos definidos na página 
do Resultado econômico são subdivido 
para os usuários de acordo com o valor 
em percentual obtido na página 
Unidades consumidoras no campo 
Custo de realização e manutenção do 
sistema.  
Os valores representados e os cálculos 
realizados referem-se sempre ao 
usuário selecionado na caixa Unidade 
consumidora, exibida na parte direita da 
janela, que apresenta a lista dos 
usuários de acordo com modalidade de 
compensação. 
 
 
Documentação 
O software dispõe ao projetista a documentação contendo os dados técnicos e econômicos do projeto realizado. 
É disponibilizado o modelo de Relatório econômico padrão outras unidades consumidoras para cada UC definida no projeto, o 
modelo de Relatório geral resumido, contendo os dados de todas UC em um documento apenas. 
O SOLergo também fornece o Formulário para o cadastro de Unidades Consumidoras participantes do Sistema de Compensação, 
para ser entregue à Concessionária de energia.  
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