
 

 

GRUPO EQUATORIAL ENERGIA 

Nota Técnica 002/2020– NT.021 

 Conexão De Minigeração Distribuída ao Sistema De Distribuição 

1 FINALIDADE 

Esta nota técnica tem por finalidade apresentar a atualização do formulário ANEXO I -  Formulário de 

Solicitação de Acesso de Minigeração Distribuída da NT.021 - CONEXÃO DE MINIGERAÇÃO 

DISTRIBUÍDA AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO bem como complementar a orientação da documentação 

adequada em casos de representante legal do acessante e dos canais de atendimento corporativo. 

2 ATENDIMENTO AO CLIENTE 

2.1 Canais de Atendimento 

a) As informações necessárias para conexão ao sistema de distribuição podem ser obtidas através do 

site www.equatorialenergia.com.br escolhendo o seu estado de interesse ou através dos seguintes canais 

de comunicação: 

 Atendimento no PARÁ nas cidades de Belém, Castanhal, Marabá, Santarém e Altamira, ou 

estabelecer contato com a Central de Atendimento Corporativo através do número de telefone 0800 280 

3216 ou pelo endereço de e-mail grandesclientes.para@equatorialenergia.com.br.  

 Atendimento no MARANHÃO nas cidades de São Luís, Bacabal, Balsas, Timon e Imperatriz, ou 

estabelecer contato com a Central de Atendimento Corporativo através do número de telefone 0800 280 

2800 ou pelo endereço de e-mail grandesclientes.maranhao@equatorialenergia.com.br.  

 Atendimento no PIAUÍ nas cidades de Teresina, Parnaíba, Picos, Bom Jesus e Floriano ou 

estabelecer contato com a Central de Atendimento Corporativo através do número de telefone 0800 086 

8500 ou pelo endereço de e-mail grandesclientes.piaui@equatorialenergia.com.br. 

 Atendimento em ALAGOAS nas cidades de Maceió, Arapiraca, Matriz de Camaragibe e Santana 

do Ipanema, ou estabelecer contato através do número de telefone 0800 082 8500 ou pelo endereço de 

e-mail grandesclientes.alagoas@equatorialenergia.com.br. 

2.2 Generalidades 

b) O Acessante, ou Representante Legal munido de procuração autenticada, deve dirigir-se ao 

Atendimento Corporativo da CONCESSIONÁRIA, para obter todos os esclarecimentos de ordem 

comercial, técnica, legal e econômico-financeira, necessários e relativos à implantação da geração 

distribuída. 

 

3 ANEXOS 
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GRUPO EQUATORIAL ENERGIA 

3.1 Anexo I – Formulário de Solicitação de Acesso para Minigeração Distribuída 

 

Nota 1: Formulário disponível no site da CONCESSIONÁRIA em arquivo anexo junto a Nota Técnica. 

 

Gerência de Normas, Qualidade e Desenvolvimento de Fornecedores 

Leonardo Eustáquio Rodrigues 


