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1 OBJETIVO
Orientar e esclarecer aos clientes da área de concessão nas distribuidoras do
Grupo CPFL Energia, designadas neste documento como CPFL, no tocante às etapas,
documentos e condições técnicas necessários relativos ao processo de ligação de
unidade consumidora em tensão primária com carga instalada superior a 75kW.

2 ÂMBITOS DE APLICAÇÃO
2.1 Empresa
Distribuidoras do Grupo CPFL Energia, consumidores e projetistas particulares.
2.2 Área
Diretoria de Engenharia, Diretoria Comercial, Gerências de Operações de Campo,
Gerências de Obras e Manutenção, Gerências de Gestão de Ativos.

3 DEFINIÇÕES
3.1 Aumento de Demanda Contratada
Alteração da demanda contratada sem alteração do projeto cadastrado na CPFL, em
qualquer dos itens abaixo:
a) Adição de novo(s) equipamento(s);
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b) Adição de carga(s) potencialmente perturbadora(s) ao sistema elétrico da
CPFL;
c) Transformador(es), não previstos no projeto cadastrado;
d) Substituição
diferente;

transformador(es)

existente(s)

por

outro(s)

de

potência

e) Alteração das características técnicas das instalações ou sistema;

f) Alteração das características da proteção.
3.2 Aumento de Carga com ou sem Aumento de Demanda contratada
Aumento de Carga com ou sem Aumento de Demanda contratada e com alteração no
projeto cadastrado na CPFL, em qualquer dos itens abaixo:
a) Adição de nova(s) carga(s);
b) Adição de carga (s) potencialmente perturbadora(s) ao sistema elétrico da
CPFL;
c) Transformador(es), não previstos no projeto cadastrado;
d) Substituição transformador(es) existente(s) por outro(s) de potência(s)
diferente(s);
e) Alteração das características técnicas das instalações ou sistema;
f) Alteração das características da proteção.

3.3 Demanda Calculada ou Prevista
Levantamento/dimensionamento técnico informando cargas que serão ou já estão
ligadas (em funcionamento ou em vias de fato). Informações necessárias para o
dimensionamento das instalações.
3.4 Demanda contratada ou a contratar
Levantamento/dimensionamento da capacidade de carga da instalação, que será
utilizada na contratação comercial de fornecimento de energia por parte da
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concessionária para um respectivo período, ficando limitada à capacidade técnica
(demanda calculada/transformador) prevista em projeto cadastrado. Informações
necessárias para a elaboração de contrato de fornecimento.
3.5 Documento de Responsabilidade Técnica
Documento emitido por um responsável técnico que tem atribuições para realizar a
atividade devidamente assinado por profissional habilitado em seu conselho. Este
documento é exigido em situações que, devido à complexidade do serviço, é exigido
um responsável técnico habilitado. Entende-se como Documento de Responsabilidade
Técnica os seguintes documentos:
ART: Anotação de Responsabilidade Técnica, a qual é emitida pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA);
TRT: Termo de Responsabilidade Técnica, o qual é emitido pelo Conselho
Nacional de Técnico Industrial (CFT).

4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
No manuseio desta norma pode haver necessidade
documentos, vigentes na época da aplicação:
GED-33 –

da

consulta

aos

seguintes

Ligação de Autoprodutores em Paralelo com o Sistema de Distribuição

da CPFL;
GED-110 – Atendimento a Cargas Geradoras de Harmônicos em Sistemas Primários
de Distribuição;
GED-161 –

Critério de Atendimento de Forno a Arco;

GED-237 –

Critérios de Atendimento a Motores Elétricos de Indução; GED-238

–

Critério para Atendimento a Máquina de Solda; GED-239 –

Atendimento a Aparelho de Raio X;
GED-2855 – Fornecimento em Tensão Primária 15kV e 25kV –

Volume 1; GED-2856

- Fornecimento em Tensão Primária 15kV e 25kV –

Volume 2 - Tabelas; GED-2858

- Fornecimento em Tensão Primária 15kV e 25kV –

Volume 3 - Anexos; GED-2859

- Fornecimento em Tensão Primária 15kV e 25kV –

Volume 4.1 - Desenhos; GED-

2861 - Fornecimento em Tensão Primária 15kV e 25kV –
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GED-10099 - Requisitos para Conexão de Cargas Potencialmente Perturbadoras ao
Sistema Elétrico da CPFL;
GED-15303 - Conexão de Micro e Minigeração Distribuída sob Sistema de
Compensação de Energia Elétrica.
As atividades, projetos, serviços, orientações e procedimentos estabelecidos neste
documento, deverão atender aos princípios, políticas e diretrizes de Meio Ambiente
da CPFL, bem como atender a todos os requisitos de normas e procedimentos do
Sistema de Gestão Ambiental.
Complementarmente, os casos específicos relativos a este documento estão
detalhados no corpo do texto do mesmo, incluindo-se as designações de órgãos
externos responsáveis, quando aplicável.
GED-02430 Planejamento e controle da arborização na coexistência com o
sistema elétrico;
GED-05656 Diretrizes ambientais para empresas contratadas.

5 REGRAS BÁSICAS
5.1 Considerações Gerais

5.1.1 Alterações de demanda contratada (vide item 4) devem ser encaminhados
diretamente à área comercial da CPFL pelo acesso abaixo:
- Portal do Grupo A: www.cpflempresas.com.br ou através do e-mail aos analistas de
relacionamento;
a) Demandas até 100kW, poderão ser liberadas sem análise
de viabilidade técnica, desde que atendidas todas as
condições previstas no referido portal;
b) Demanda acima de 100kW, serão liberadas após a análise
de viabilidade técnica, obedecendo os prazos legais,
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desde que atendidas também todas as condições no
referido portal.

5.1.2 Alteração de razão social e/ou CNPJ de titular da unidade consumidora e
assuntos comerciais:
Por e-mail, conforme disposto no item 5.3.10 ou;
Pelo fax: (19) 3754-7602;
Nota: Para os casos onde já existe fornecimento de energia informar sempre o
Nº da UC (Unidade Consumidora).
5.1.3 Para que o processo possa ser executado, o responsável técnico pelo
empreendimento deverá cadastrar-se no site www.cpfl.com.br, em "Atendimento a
Credenciados" e acessando “Projetos Particulares”. O titular do cadastro
deve ser habilitado junto aos Conselhos Profissionais (Conselho Federal e
Conselho Regional) para a apresentação de projetos elétricos, e que todos os
projetos apresentados sejam de sua autoria e responsabilidade técnica, ou
seja, o Documento de Responsabilidade Técnica apresentada deve estar
vinculada ao projetista cadastrado.

5.1.4 A ligação provisória é executada em tensão secundária de distribuição até o
limite estipulado no documento GED-2855 e deve ser solicitada pelo próprio
interessado via Central de Atendimento ao Cliente:
0800 010 10 10 –

CPFL-Paulista;

0800 010 25 70 –

CPFL-Piratininga;

0800 772 21 96 –

CPFL-Santa Cruz;

0800 970 09 00 –

RGE-Rio Grande Energia.

Para clientes com atendimento em tensão primária de distribuição, o responsável
técnico pelo empreendimento deve registrar o pedido via Internet através do site
www.cpfl.com.br, em “Atendimento a Credenciados", e acessando “Projetos
Particulares”, para o que é necessário enviar documentação para análise.
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5.1.5 Para clientes dos Poderes Públicos Municipais (Órgãos dos Poderes
Municipais), o atendimento é feito através das Gerências de Contas Poder Público
de sua região.

5.1.6 Qualquer aumento de carga ou alteração de suas características deve ser
previamente submetido à apreciação da concessionária, para a verificação da
possibilidade de atendimento, observando-se os prazos e condições impostas
pela legislação em vigor. No caso de medição em média tensão, é necessária a
apresentação do diagrama unifilar, contendo as alterações e ou acréscimo de
cargas (novos transformadores).
5.2 Solicitação dos níveis de curto circuito no ponto de entrega, bem como os
ajustes dos equipamentos de proteção da rede de energia que antecedem o ponto de
entrega do cliente
5.2.1 Para clientes com ligações que se enquadrem em alguma das condições abaixo, o
responsável técnico poderá solicitar a CPFL, os níveis de curto circuito e os
ajustes dos equipamentos de proteção da rede para ligação ou aumento de carga, tão
logo fique definida a instalação ou a expansão do empreendimento:
a) Ligações novas com capacidade de transformação acima de 300kVA;
b) Ligações novas com motores acima de 75CV;
c) Ligações em que seja prevista a instalação de disjuntores com rele indireto;
d) Aumentos de carga acima de 300kVA de demanda calculada (técnica) e/ou motores
acima de 75CV;
e) Alteração e/ou substituição do disjuntor ou relé de proteção ou
transformador(es).
f) Ligações com geradores em paralelismo momentâneo ou permanente. Para os casos
de ligação de autoprodutores em paralelo com o sistema de distribuição da CPFL,
consultar previamente o GED nº 33, antes do envio da viabilidade/projeto via
site.
5.2.2 Clientes com situações que se enquadrem nas condições acima, poderão ir direto
ao item 5.3.
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5.3 Consulta sobre aumento de carga, alteração do nível de tensão ou sobre a
viabilidade do fornecimento e fornecimento dos níveis de curto circuito no ponto de
entrega, bem como os ajustes dos equipamentos de proteção da rede

5.3.1 Faculta-se ao Cliente formular à CPFL, consulta sobre aumento de carga,
alteração do nível de tensão ou sobre a viabilidade do fornecimento, em um ou
mais locais de interesse, que será ser respondida a título de informação no
prazo e nas demais condições estabelecidas no artigo 32 da Resolução ANEEL
414/2010, podendo ser realizada de forma estimada, conter outras informações
julgadas necessárias pela CPFL e ser atualizada quando da efetiva
solicitação.
5.3.2. Para os projetos de instalações que se esquadrem nas condições previstas no
item 5.2.1 devem seguir com a consulta para que a CPFL forneça os dados dos
níveis de curto circuito no ponto de entrega, bem como os ajustes dos
equipamentos de proteção da rede que antecedem o ponto de entrega do cliente.
5.3.3 O responsável técnico, após cadastro no sistema, deverá cadastrar a análise
de viabilidade e anexar os seguintes documentos:
5.3.3.1

Imagem do relatório “Consumidores do Grupo “A” - Aumento de
Carga/Ligação Nova” (Anexo VII), além de informar os dados requeridos
neste anexo, o responsável técnico deverá apresentar a análise de possíveis
interferências na rede da concessionária, de suas cargas especiais e
potencialmente perturbadoras ao sistema elétrico da concessionária (motores
elétricos de indução, equipamentos geradores de harmônicas, aparelhos de
raios-X, fornos a arco, máquinas de solda elétricas, etc.), conforme
documentos GED´s 110, 161, 237, 238, 239 e 10099; e caso haja
interferências, apresentar providências que serão adotadas para eliminálas.
Nota: No caso de clientes com cargas potencialmente perturbadoras ao
sistema elétrico da CPFL, dentro dos critérios estabelecidos no documento
GED-10099, deve ser elaborado e apresentado o relatório de “Informações
Necessárias para Conexão de Cargas Potencialmente Perturbadoras”.

5.3.3.2 Para novas ligações ou alteração do ponto de tomada, anexar a planta de
situação/localização da instalação a ligar, constando rua e entre ruas e
referência elétrica próxima ao ponto de conexão (ex: transformador, chaves,
N.Documento:

4732

Categoria:

Instrução

Versão:

1.21

Aprovado por:

Carlos Almeida Simões

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA
IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA

Data
Publicação:

06/12/2021

Página:

7 de 70

Tipo de Documento:

Norma Técnica
Área de Aplicação: Eng. Processos da Distribuição
Título do Documento: Sistema CPFL de Projetos Particulares Via Internet -

Fornecimento em Tensão Primária

Público
número de medidor. Obs.: Incluir na planta de localização a coordenada
georeferenciada, no sistema UTM SIRGAS2000 ou Lat/Long WGS84, do “ponto”
onde a instalação particular deverá ser conectada à rede da CPFL (não será
necessário apresentar em escala);

5.3.3.3 Planilha com a relação de carga descriminando carga atual e futura.

5.3.3.4 Imagem da carta de apresentação da empresa empreendedora apresentando o
responsável técnico pela elaboração do projeto, bem com imagem da carteira
da profissional do conselho regional de classe, para comprovação da
habilitação profissional.

5.3.4 No momento do cadastro do projeto, o número da Atividade ou Nota Serviço
será informado.

5.3.5 Prazo para atender consultas de estudo de viabilidade de rede mais
viabilidade de proteção: Até 30 dias corridos, salvo aquela que pela sua
complexidade exija um maior prazo.

5.3.6 O responsável técnico deverá consultar seu cadastro na Internet, onde verá o
parecer do engenheiro da CPFL que informará o cliente via Internet ou carta
via correio, da necessidade ou não de obras de reforço de rede primária, bem
como do custo estimado e prazos.

5.3.7 A CPFL informará ainda, via Internet ou carta via correio, fornecendo todos
os dados relevantes para elaboração do projeto do sistema de proteção em
média tensão, como níveis de curto-circuito no ponto de entrega, ajustes e
curvas de proteção.

5.3.8 A consulta prévia/estudo de viabilidade tem validade de 90 dias após sua
aprovação/liberação. A Atividade ou Nota Serviço expira após este prazo,
sendo necessária nova solicitação e nova análise.
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5.4

Procedimentos de entrada da documentação para análise de projeto

5.4.1 Todas as dúvidas quanto à documentação técnica a ser encaminhada e projetos
devolvidos, poderão ser esclarecidas através dos fones e endereços locais
abaixo (deve-se agendar horário com antecedência):
CPFL-Paulista - Região Ribeirão Preto
Endereço: Av. Cavalheiro Paschoal Innechi, nº 888.
Jardim Independência – Ribeirão Preto
Fone: (16)3605-6619
E-mail: ppnordeste@cpfl.com.br
Dia de atendimento: Todos os dias das 08:30 até 11:30 via Chat e Telefônico
13h até as 16h.
CPFL-Paulista - Região Bauru
Endereço: Rua Wenceslau Brás, nº 08-08 – Vila Pacífico – Bauru.
Fone: (14)3108-5525
E-mail: ppnoroeste@cpfl.com.br
Dia de atendimento: Todos os dias das 08:30 até 11:30 via Chat e Telefônico
13h até as 16h.
CPFL-Paulista - Região Campinas
Endereço: Rua Jorge de Figueiredo Correa, nº 1632 – Jardim Professora
Tarcília –
CEP: 13087-397 (Portaria 4) – Bloco III – 2º andar;
Fone: (19)3756-8856
E-mail: ppsudeste@cpfl.com.br
Dia de atendimento: Todos os dias das 08:30 até 11:30 via Chat e Telefônico
13h até as 16h.
CPFL-Piratininga - Região Sorocaba
Endereço: Rua Júlio Marcondes Guimarães, nº 115 –
Sorocaba
Fones: (15) 3229-4095
E-mail: ppoeste@cpfl.com.br
Dia de atendimento: Terça-feira e quinta-feira.

3º Andar - Campolim –

CPFL-Piratininga - Região da Baixada Santista
Endereço: Avenida Ana Costa, nº 433 -13º Andar - Gonzaga – Santos
Fone: (13)3213-6107
E-mail: ppbaixada@cpfl.com.br
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Dia de atendimento: Os dias e horários de atendimento são às terças-feiras e
quintas-feiras, das 13:00hs às 16:00hs, com prévio agendamento por e-mail ou
telefone.
CPFL-Santa Cruz
Endereço: Praça Joaquim Antônio de Arruda, nº 155 - Centro - Piraju
Fone: (14) 3305-9147
E-mail: projetosparticulares@cpfl.com.br
Dia de atendimento: Os dias e horários de atendimento são às terças-feiras e
quintas-feiras, das 13:00hs às 16:00hs, com prévio agendamento por e-mail ou
telefone.
RGE –

Toda a concessão (MT e Loteamento)
(51) 3579-6344

Dia de atendimento: 10:45h as 11:45h de Segunda a Sexta-Feira (dias úteis).
RGE –

Demais atividades:

Região Passo Fundo (Planalto)
Endereço: Rua Capitão Araújo, 934
Centro - Passo Fundo
Fones:
(54) 3206-3015
E-mail: tecnicoplanalto@cpfl.com.br
Dia de atendimento: 10:45h as 11:45h de Segunda a Sexta-Feira (dias úteis).
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Região São Leopoldo (Metropolitana)
Endereço: Av. São Borja, 2801 - Rio Branco, São Leopoldo, RS.
Fones:
(51) 3579-6309
Dia de atendimento: 10:45h as 11:45h de Segunda a Sexta-Feira (dias úteis).

Região Santa Maria (Central)
Endereço: Estrada Miguel Beltrame, 500 - Santa Maria, RS, CEP 97110-500
Fone:
(55) 3220-4913
E-mail: tecnicocentral@cpfl.com.br
Dia de atendimento: 10:45h as 11:45h de Segunda a Sexta-Feira (dias úteis).
5.4.2 O projeto (desenhos e documentos), deverá ser enviado através do sistema
CPFL via Internet, em "cadastrar projeto". O responsável técnico verá o status
inicial: "aguardando análise" e é informado do número Atividade ou Nota Serviço no
momento do cadastro do projeto.

5.4.3 Como documentação necessária, o processo referente ao projeto nas etapas de
proteção, comercial e técnica deve conter:

5.4.3.1 Proteção:
a) Documento de responsabilidade técnica preenchido com o texto se
responsabilizando pelo Estudo de proteção da cabine, conforme orientação dos
respectivos conselhos de classe;
b) Estudo de proteção coordenado com os ajustes informados pelas acessada;
c) Cálculos de saturação dos Transformadores de Corrente (TCs);
d) Informar qual tipo de fonte auxiliar utilizada (no- break, trip capacitivo,
banco de baterias ...) necessária para garantir o acionamento da bobina de
abertura do disjuntor, no momento de uma falta de energia.
e) Apresentar diagrama unifilar e funcional;
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f) A CPFL pode solicitar outros detalhes/documentação que julgar necessários em
projetos específicos.
O modelo dos diagramas, cálculo de saturação e estudo de proteção a ser
encaminhado encontra-se no Anexo IV - Estudo de coordenação da proteção de um
consumidor da norma GED nº2858 - Fornecimento em Tensão Primária 15kV e 25kV,
disponível no site da distribuidora: www.cpfl.com.br.
Observação: devido ao plano de automação de toda rede CPFL Piratininga, pedimos
aos projetistas que evitem utilizar as curvas (NI) normal inversa para os ajustes
dos relés de proteção, sugerimos as curvas (MI) ou (EI).
Todo processo deve conter o projeto do sistema de proteção contra sobrecorrente em
média tensão, excetuando-se os casos previstos nos itens 8.1.1.2 e 8.1.1.3 do
documento GED-2855 (incluir também a proteção do transformador auxiliar, se
houver). A coordenação da proteção deve conter a curva característica dos
equipamentos de proteção da instalação, bem como os da rede de energia da CPFL que
a alimentará, além da curva de danos dos equipamentos e materiais a serem
protegidos, e a coordenação deve ser apresentada em gráfico tempo x corrente, de
acordo com as dimensões do modelo apresentado no documento GED-2858. Para tanto, o
projetista deve solicitar antecipadamente a CPFL, os dados referentes à potência
de curto circuito no ponto de entrega, bem como os dados dos equipamentos de
proteção da rede de energia que atenderá a carga.
5.4.3.2 Técnica:
a) Imagem da carta de apresentação do projeto contendo nome, endereço e número do
telefone do proprietário e do responsável técnico para correspondência e contato,
designação e endereço do imóvel a ser ligado e data de previsão de energização,
conforme modelo do Anexo I;
b) Imagem da certidão de registro profissional e anotações do responsável técnico
pela elaboração do projeto, para comprovação da habilitação profissional;
c) Relação de carga a instalar, cálculo da demanda prevista (técnica) e a demanda a
contratar (comercial) para o primeiro ano de funcionamento da instalação;
d) Memorial descritivo, desde o ponto de entrega até a proteção instalada após a
medição.
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e) Imagem da Documento de Responsabilidade Técnica do projeto, ou projeto e
execução, conforme orientações dos respectivos conselhos de classe;
Nota: Caso tenha construção civil da cabine (abrigo), em alvenaria, deve
apresentar o documento de responsabilidade técnica do projeto, conforme
orientações dos respectivos conselhos de classe.
f) Imagem do termo de responsabilidade, conforme modelo do Anexo IV, nos casos
aplicáveis;
g) No caso de ligação de consumidores com futura instalação de geração própria, ou
sistemas de combate a incêndio com alimentação em média tensão, além da
documentação prevista no documento GED-33, deve ser enviado também o projeto
detalhado do sistema de comando proposto, contendo todas as informações
necessárias para análise. Obs.: Este processo deve ser cadastrado no site projetos
particulares na Classificação MT: Ligação Existente - Instalação “com ou sem”
Paralelismo no site da distribuidora, www.cpfl.com.br.
h) Diagrama unifilar, detalhando as instalações elétricas de média tensão,
inclusive proteções, desde o ponto de entrega na rede da CPFL, ou ponto de tomada
na rede de particulares, até o resumo de cargas no secundário de cada unidade
transformadora instalada ou a instalar, informando a capacidade nominal das
proteções, bitola dos dutos e cabos, capacidade nominal dos transformadores,
dimensão dos barramentos, etc.;
i) Planta de situação, contendo o projeto da rede desde o ponto de entrega até a
transformação/medição e proteção, mostrando sua localização em relação à via
pública e o acesso do pessoal e equipamentos. O projeto deve fornecer todos os
detalhes necessários para localização da unidade consumidora, como: número do
prédio a ser ligado, coordenada geográfica do padrão de medição, que deve ser
informado em graus decimais (latitude e longitude), transformadores da CPFL mais
próximos, nome de ruas e avenidas, etc. Deve ser indicada, também, a posição da
caixa de medição. Se o ramal for subterrâneo, deve-se indicar o trajeto dos cabos
e a localização das caixas de passagem. Se a instalação interna, até o medidor,
estiver em nível diferente do da rua, apresentar também, planta em corte lateral.
Nota: Orientação para preenchimento de coordenadas geográficas, vide Anexo XI.
j) Em se tratando de entrada subterrânea, deverá constar no projeto a travessia
sob a calçada (passeio), contendo trajeto e profundidade dos dutos, localização
das caixas de passagem, etc. Encaminhar também, imagem da carta de “Compromisso
pela Ocupação do Poste da (citar nome da concessionária) e de Instalação de Dutos
Subterrâneos na Calçada”, conforme modelo do Anexo II. Após a liberação do
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projeto pela CPFL, o interessado deve obter a aprovação da referida travessia sob
a calçada (passeio), junto ao órgão competente da prefeitura e fornecer uma cópia
do projeto a CPFL.
Nota: Conforme artigo 14 da Resolução da ANEEL nº 414 de 09 de setembro de 2010, o
ramal de entrada subterrâneo não poderá ultrapassar propriedades de terceiros ou
vias públicas, exceto calçadas, portanto a CPFL instalará poste em calçada
defronte a edificação para instalação deste ramal.
k) Nota indicando os desenhos constantes nessa norma que detalham o projeto,
especificando o número do desenho, a página e data da aprovação do mesmo.
l) Detalhes do projeto não contemplados pelas normas (GED´s-2859/2861).
m) Em caso de ligações provisórias, imagem da carta de compromisso para ligação
provisória conforme modelo do Anexo V-a ou V-b, conforme o caso.
n) A CPFL pode solicitar outros detalhes/documentação que julgar necessários em
projetos específicos.
o) A apresentação de projeto simplificado a CPFL, não elimina a necessidade de o
projetista elaborar um completo, contendo todos os detalhes requeridos para o
perfeito entendimento do mesmo quando da execução dos serviços propostos.
5.4.3.3 Comercial:
a) Imagem do Anexo X (Opção por Grupo/Modalidade Tarifária) preenchido com os dados
do cliente e assinado pelo representante legal e os documentos abaixo:
a.1) Sociedade Anônima:
a.1.1) Associação, Clube, Instituição, Santa Casa, Cooperativa: Ata da última
Assembleia Geral que elegeu a Diretoria, publicada no Diário Oficial da União,
Estatuto Social e suas alterações que se refiram à representação da Sociedade,
CNPJ, substabelecimentos quando for o caso.
a.1.2) Empresas LTDA: Contrato Social e alterações do Contrato Social que se
refiram à representação da Sociedade, CNPJ.
a.1.3) Bancos: Estatuto; Ata da Assembleia Geral; Procuração; CNPJ.
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a.1.4) Clientes Rurais: DECA, CNPJ, ITR - Imposto Territorial Rural, ou CCIR
(Certificado de Cadastro de Imóvel Rural), CPF e RG do proprietário.
a.1.5) Microempresas: Declaração de firma individual, CNPJ, CPF e RG.
a.1.6) Escolas: CNPJ, nomeação de dirigente de ensino.
a.1.7) Condomínios: CNPJ, Ata de nomeação do Síndico e convenção condominial.
a.2) Procuração Específica: empresas que delegam a determinadas pessoas poderes
específicos para assinar instrumentos contratuais em geral.
a.3) Sociedades Específicas:
a.3.1) Autarquias: Lei Municipal de criação da autarquia que se refiram à
representação da sociedade, nomeação do representante legal, endereço e CNPJ da
unidade consumidora.
a.3.2) Departamentos de Água e Esgoto: estatuto social e última alteração que se
refiram à representação da sociedade, nomeação do representante legal, endereço e
CNPJ da unidade consumidora.
a.3.3) Prefeituras: nomeação do prefeito municipal e cadastro nacional de pessoas
jurídicas - CNPJ do endereço da unidade consumidora.
b) A Inscrição Estadual e CNPJ do endereço da unidade consumidora são documentos
obrigatórios para os casos onde é previsto pela legislação.
c) Para unidades consumidoras com débitos, além dos documentos pertinentes para
cada caso, enviar também os documentos abaixo:
- cópia do contrato de locação do
imóvel ou; - cópia da escritura do
imóvel;
- cópia do contrato de compra e venda do imóvel registrado em cartório de imóveis,
se houver;
- cópia do contrato de arrendamento se houver.
Nota: Nesses casos, todos os documentos deverão ser enviados através do site de
Projetos Particulares, disponível em https://projetosparticulares.cpfl.com.br/.
d) Em caso de ligações provisórias, imagem da carta de compromisso para ligação
provisória conforme modelo do Anexo V-a ou V-b, conforme o caso.
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e) A CPFL pode solicitar outros detalhes/documentação que julgar necessários.

5.4.4 Religação de Unidade Consumidora Inativa:
Em caso de religação de unidade consumidoras inativa por período inferior ou
igual a 90 dias, para a qual não houve alteração da natureza da atividade das
instalações, bem
como aumento de carga; serão exigidos apenas o Documento
de Responsabilidade Técnica que certifique que não houveram alterações em
relação ao projeto e montagem originais, e memorial descritivo do serviço
executado (Avaliação, Laudo, Parecer Técnico, Regularização, Vistoria).
Comercialmente serão exigidos os documentos constantes no item 5.4.3.3. Para
os casos superiores a 90 dias, proceder à entrada de documentação para
análise de proteção, técnica e comercial, como descrito no item 5.4.3.

5.4.5 Devolução do projeto para alterações ou complementação: O responsável
técnico deverá consultar seu cadastro na internet, na atividade protocolada
verá o parecer do engenheiro da CPFL e a relação de irregularidades apontando
as alterações ou complementações a serem feitas.

5.4.6 Devolução de projeto vistado / liberado para execução: O responsável técnico
deverá consultar seu cadastro na internet, na atividade protocolada verá o
parecer do engenheiro da CPFL, eventuais comentários e a relação dos
documentos a serem enviados quando da Solicitação de Vistoria.

5.4.7 O profissional responsável pode a qualquer momento efetuar consulta sobre o
andamento do processo cadastrado (atividade/nota de serviço), através do
próprio sistema via internet, verificando o status do projeto

5.4.8 Forma da CPFL responder consulta técnica: O responsável técnico deverá
consultar seu cadastro na internet, verá o parecer do engenheiro da CPFL.
Para consultas que necessitem de atendimento personalizado, a CPFL contatará
o interessado via telefone ou correspondência eletrônica informando as datas
e horários para atendimento.
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5.4.9 Prazo de análise e resposta à consulta técnica: Até 30 dias contados a
partir da solicitação de análise, para devolução do projeto vistado/liberado
ou para alteração/complementação.

5.4.10 Todas as dúvidas quanto à documentação comercial a ser encaminhada e
processos comerciais devolvidos, poderão ser esclarecidos, conforme abaixo:
a) Através de nosso Contact Center devendo ser informado o nº da Atividade ou Nota
Serviço:
CPFL Paulista
CPFL Piratininga
CPFL Santa Cruz
Rio Grande Energia

0800
0800
0800
0800

770
721
721
721

4140
1294
1849
1701

Ou através dos endereços eletrônicos abaixo:
Para os casos de ligação nova: ligacaonova@cpfl.com.br.
Demais casos:
- Região de Ribeirão Preto, Franca, Araraquara, São Carlos, Barretos, Jaboticabal e
São Joaquim da Barra: atendimentonordeste@cpfl.com.br.
- Região de Americana, Campinas e Piracicaba: atendimentosudeste@cpfl.com.br.
- Região de Bauru, Jaú, Botucatu, Lins, Marília, Itapira, Araçatuba e São José do
Rio Preto: atendimentonoroeste@cpfl.com.br.
- Região de Santos, Jundiaí e Sorocaba: atendimentopiratininga@cpfl.com.br.
b) Para clientes Poderes Públicos Municipais (Órgãos dos Poderes Municipais), o
atendimento é feito através das Gerências de Contas Poder Público de sua região.
5.4.11 Prazo de Validade: O prazo de validade de projeto vistado/liberado para
execução e conclusão é de 12 meses a partir de sua aprovação, após esse prazo
o responsável técnico deverá submeter novamente o projeto para análise.

5.5

Solicitação de interligação na rede
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5.5.1 O pedido deverá ser efetuado pelo projetista, sempre após a análise do
projeto particular e vistado/liberado pela CPFL, através do site "Projetos
Particulares".

5.5.2 Para os casos que não tenham ocorrido consulta de viabilidade, a solicitação
de ligação deverá ser feita com pelo menos 90 dias de antecedência da data
pretendida da energização, com a finalidade de se elaborar o projeto de
interligação ou reforço, obtenção de custos e execução dos serviços em tempo
hábil;

5.5.3 Prazo de apresentação ao proprietário do empreendimento, de orçamento para
execução de interligação na rede: 30 dias contados a partir da solicitação de
orçamento.

5.5.4 Devem ser apresentados os documentos comerciais do item 5.4.3.3.

5.5.5 Para os casos superiores a 90 dias preceder conforme descrito no item 5.4.3.

5.5.6 A partir do recebimento das informações de que trata item 5.5.3, o cliente
pode optar entre aceitar os prazos e condições estipulados pela CPFL ou
executar a obra diretamente, manifestando sua opção à CPFL no prazo de
validade do orçamento.

5.5.7A execução da obra pela CPFL deve ser precedida:
a) Da devolução de contrato de obras assinado pelo cliente, no qual estarão
discriminados as etapas e o prazo de implementação das obras, as condições
de pagamento da participação financeira do cliente, além de outras condições
vinculadas ao atendimento;
b) Do pagamento da participação financeira do consumidor;
c) Da devolução do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD e, se
for o caso, do Contrato de Compra de Energia Regulada – CCER, assinados
pelo cliente e pela CPFL.
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5.6

Vistoria

5.6.1 O Pedido de Vistoria deverá ser feito:

5.6.1.1 Após a conclusão da obra na rede da CPFL para ligação da Instalação do
cliente e devolução dos contratos assinados:
a) Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD, para unidades
consumidoras do Grupo A com nível de tensão inferior a 230 kV; e
b) Contrato de Compra de Energia Regulada –

CCER, quando cabível.

5.6.1.2 Através do acesso ao cadastro do projeto particular na Internet, anexando
imagem da Carta de Pedido de Vistoria (Anexo VI).

5.6.1.3 Após a conclusão de todos os serviços da instalação, que vai do ponto de
entrega até a medição ou além, conforme esclarece o item 6.2.3 do documento
GED-2855.

5.6.1.4 Após o responsável técnico ter vistoriado as instalações do padrão de
entrada, conforme roteiros de vistoria citados nos anexos III-a ou III-b,
do documento GED-2858.
5.6.2

Como documentos necessários para solicitar a vistoria, devem ser
apresentados os documentos abaixo relacionados, bem como o parecer do
engenheiro da CPFL quando da análise/visto do projeto.

a) Imagem da carta de pedido de vistoria (Anexo VI);
b) Imagem do alvará de aprovação do projeto pela Prefeitura para instalação de
posto de transformação abrigado no recuo da edificação, ou duto subterrâneo;
c) Diagrama(s) do(s) transformador(es). Para instalações com transformação acima
de 300kVA, dispensa-se a apresentação do(s) citado(s) diagrama(s);
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d) Imagem do laudo técnico informando o valor do aterramento, Anexo IX. Se o ramal
de entrada for subterrâneo, providenciar, também, imagem do laudo técnico da
medição da resistência de isolamento dos cabos de MT e das chaves, localizados
antes da medição. Ver subitem m) do item 6.6.2 do GED-2855 e Anexo VIII;
e) Imagem da Documento de Responsabilidade Técnica de execução;
f) Imagem da licença prévia ou de instalação ou de operação, expedida pela CETESB,
para os consumidores considerados fontes poluidoras, conforme indicado no Anexo
III;
g) Imagem do laudo de ajuste e aferição dos relés indiretos de sobrecorrente e
terra.
5.6.3 Como forma de solicitar Vistoria da Instalação Particular, os documentos
deverão ser anexados no cadastro do projeto particular na Internet.

5.6.4 Prazo de Vistoria: 3 dias úteis na área urbana e 5 dias úteis na área
rural, contados a partir da solicitação de vistoria; salvo aquela que pela
sua complexidade exija um maior prazo, que deverá ser combinado entre o
proprietário do empreendimento e a CPFL.

5.6.5 Comunicação de irregularidades para correção:

5.6.5.1 Entrega no ato da vistoria se o profissional estiver no local;

5.6.5.2 O responsável técnico será comunicado via correspondência eletrônica da
alteração do status de seu projeto para "Reprovado Vistoria”. Deverá
consultar seu cadastro na internet, onde verá o parecer do técnico de
vistoria da CPFL e a relação de irregularidades apontando as alterações ou
complementações a serem feitas.

5.6.6 Pedido de Nova Vistoria: O responsável técnico deverá solicitar nova
vistoria no cadastro do projeto particular na Internet.
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5.6.7 Comunicação da Liberação das Instalações: O responsável técnico será
comunicado via correspondência eletrônica da alteração do status de seu
projeto para "Aprovado Vistoria”. Deverá consultar seu cadastro na
Internet, onde verá o parecer do técnico de vistoria da CPFL.
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6 ANEXOS
ANEXO I
CARTA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO (MODELO
REDUZIDO)
(timbre do solicitante se houver)

(local e data)

À
(Citar nome da concessionária)

Prezados Senhores:
Pela presente, venho(vimos) encaminhar, para apreciação de V.Sa. e
liberação para execução, o processo referente ao projeto das instalações
elétricas da(o) (indústria ou imóvel), situado à (endereço), município de .
Estou(amos) encaminhando, os documentos pertinentes, conforme solicitado
nas normas "Fornecimento em Tensão Primária 15kV e 25kV – GED´s 2855,
2856, 2858, 2859 e 2861" e “Sistema CPFL de Projetos Particulares Via
Internet - Fornecimento em Tensão Primária – GED-4732”.
Também, estou(amos) encaminhando, em anexo, imagem do Documento de
Responsabilidade Técnica, referente ao Projeto (ou Projeto e Execução),
cuja firma poderá ser contatada através deste(s) responsável(eis)
signatário(s).
A previsão para energização deste prédio é para o mês de (mês) de (ano).
Faltando 90 (noventa) dias para o término da nossa obra, ou mesmo antes, se
convocado pela (citar nome da concessionária), nosso representante técnico
irá manter contato com a concessionária para a solicitação de interligação
na rede.
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Assumirei(emos)

eventuais

Legislação, para
empreendimento.
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ANEXO I (Continuação)

De posse das informações acima, prepararei(emos) e apresentarei(emos) imagem da
autorização da Prefeitura para o projeto dos dutos de entrada subterrânea, na

parte que ocupar a calçada (passeio), de acordo com as normas dessa
Concessionária (vide nota).
Declaro sob pena da lei a veracidade de todos os documentos ora apresentados.

Atenciosamente

(assinatura do responsável técnico)
- nome legível
- endereço para correspondência
- telefone
- Número da carteira profissional no conselho de classe

De Acordo:

(assinatura do proprietário do empreendimento)
- nome legível
- endereço
- telefone

Notas:
1) Incluir o último parágrafo no caso de entrada subterrânea.
2) Conforme artigo 14 da Resolução da ANEEL nº 414 de 09 de setembro de 2010,
o ramal de entrada subterrâneo não poderá ultrapassar propriedades de
terceiros ou vias públicas, exceto calçadas, portanto a CPFL instalará poste
em calçada defronte a edificação para instalação deste ramal.
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ANEXO II
CARTA DE COMPROMISSO DE OCUPAÇÃO DE POSTE DA (citar nome da
concessionária) E DE INSTALAÇÃO DE DUTOS SUBTERRÂNEOS NA CALÇADA
(Modelo)
(Timbre do solicitante, se houver)
(Local e data)
À
(Citar nome da concessionária)
(endereço do escritório)
Atividade ou Nota Serviço nº............................
Pela presente, venho(vimos) encaminhar, para apreciação de V. Sa., para fins
de liberação para execução, projeto do ramal de entrada subterrâneo, para
o(a) (nome da indústria ou imóvel a ligar), sito à (endereço), no município
de ...................., elaborado conforme norma técnica Fornecimento em
Tensão Primária 15kV e 25kV (GED´s 2855, 2856, 2858, 2859 e 2861).
Para ligação à rede de distribuição dessa Companhia por meio de entrada
subterrânea, há necessidade da ocupação de um poste de propriedade da (citar
nome da concessionária) e, declaro(amos) que estou(amos) de acordo em pagar
quaisquer despesas eventualmente necessárias, no futuro, em virtude da
deslocação do referido poste.
Concordo(amos) que a ocupação do poste será a título precário e comprometome(emo-nos) a remover as instalações, as minhas(nossas) expensas, caso a
(citar nome da concessionária) remova ou substitua o poste ocupado.
Declaro(amos) que na abertura e fechamento na calçada (passeio) pública,
serei(emos) o(s) único(s) responsável(eis) junto a terceiros, pela
manutenção das características anteriormente encontradas, bem como, que a
derivação do poste à minha(nossa) propriedade continua a pertencer-me(nos),
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pelo que assumo (imos) plena responsabilidade pelos danos, prejuízos e
demais eventualidades que essa derivação venha a causar a mim(nós) ou a
terceiros.
Atenciosamente
(Assinatura do proprietário)
- nome legível
- endereço
- CGC ou CPF
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ANEXO III
ATIVIDADES CONSIDERADAS FONTES POLUIDORAS
(conforme Artigo 57 do Capítulo I do Decreto Estadual (SP) N. 47.397-02,
de 4 de dezembro de 2002)
I - atividades de extração e tratamento de minerais, excetuando-se as
caixas de empréstimo;
II- atividades industriais e de serviços, elencadas no anexo 1 do Decreto
47.397-02; III - operação de jateamento de superfícies metálicas ou não
metálicas, excluídos os
serviços de jateamento de prédios ou
similares; IV - sistemas de saneamento, a
saber:
a) sistemas autônomos públicos ou privados de armazenamento,
transferência, reciclagem, tratamento e disposição final de
resíduos sólidos;
b) sistemas autônomos públicos ou privados de armazenamento, afastamento,
tratamento, disposição final e reuso de efluentes líquidos, exceto
implantados em residências unifamiliares;
c) sistemas coletivos de esgotos sanitários:
1. elevatórias;
2. estações de tratamento;
3. emissários submarinos e subfluviais;
4. disposição final;
d) estações de tratamento de água,
V - usinas de concreto e concreto asfáltico, inclusive instaladas
transitoriamente, para
efeito de construção civil, pavimentação e construção de estradas e de
obras de arte;
VI - hotéis e similares que queimem combustível sólido ou líquido;
VII - atividades que utilizem incinerador ou outro dispositivo para
queima de lixo e materiais, ou resíduos sólidos, líquidos ou
gasosos, inclusive os crematórios;
VIII - serviços de coleta, armazenamento, transporte e disposição final
de lodos ou materiais retidos em unidades de tratamento de água,
esgotos ou de resíduos industriais;
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IX - hospitais, inclusive veterinários, sanatórios, maternidades e
instituições de pesquisas de doenças;
X - todo e qualquer loteamento ou desmembramento de imóveis, condomínios
horizontais ou verticais e conjuntos habitacionais, independentemente do
fim a que se destinam;
XI - cemitérios horizontais ou verticais;
XII - comércio varejista de combustíveis automotivos, incluindo postos
revendedores, postos de abastecimento, transportadores revendedores
retalhistas e postos flutuantes;
XIII - depósito ou comércio atacadista de produtos químicos ou de
produtos inflamáveis;
XIV - termoelétricas.
§1º - Excluem-se do licenciamento aqui previsto os condomínios verticais
localizados fora dos municípios litorâneos, cuja implantação não
implique a abertura de vias internas de circulação.
§2º - A CETESB poderá definir critérios para dispensar do licenciamento
os condomínios horizontais e verticais com fins residenciais,
inclusive situados na zona litorânea, considerando o número de
unidades a serem implantadas e os sistemas de coleta e tratamento de
efluentes a serem adotados.
§3º - As fontes poluidoras relacionadas no anexo 2 do referido Decreto,
poderão submeter-se apenas ao licenciamento ambiental procedido pelo
município, desde que este tenha implementado o Conselho Municipal de
Meio Ambiente, possua em seus quadros ou à sua disposição
profissionais habilitados, e tenha legislação ambiental específica e
em vigor. (NR)
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ANEXO IV

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Atividade ou Nota Serviço nº............................

Declaramos estar cientes de que, em hipótese alguma, as Instalações
Elétricas Independentes, utilizadas para ligação do nosso sistema de combate
a incêndios (bomba d’água), poderão ser interligadas com outras instalações
elétricas existentes em nossa propriedade.
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Declaramos, ainda, que os danos pessoais e materiais que possam ser causados
a (citar nome da concessionária) e/ou a terceiros, oriundos dessa
interligação, são de nossa total responsabilidade.

_________________________________________________
(local e data)

__________________________________________________
assinatura do consumidor
(nome legível)
(CPF)
(RG)

ANEXO V-a
CARTA DE COMPROMISSO PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE CANTEIRO DE
OBRA
(Modelo)
(Timbre do solicitante, se houver)
(Local e data)
À
(Citar nome da concessionária)
(endereço do escritório)
Atividade ou Nota Serviço nº............................
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Pela presente, venho(vimos) solicitar de V.Sa. a liberação e ligação de uma instalação
provisória para fornecimento de energia, num total de .........kW, destinada ao
canteiro de obra para construção, localizada à (endereço), em (município), da (nome da
indústria ou imóvel).

Outrossim, informo(amos) que estou(amos) ciente(s) das normas e exigências
dessa Companhia e para tal declaro(amos).
- Que para ligação definitiva da obra, apresentarei(emos), com antecedência mínima
de 120 dias antes da data prevista de energização, o projeto elétrico completo das
instalações, conforme determina o procedimento estabelecido pelo documento
“Sistema CPFL de Projetos Particulares Via Internet – Fornecimento em Tensão
Primária (GED-4732).
- Que estou(amos) de acordo em pagar qualquer despesas eventualmente necessárias para o
referido atendimento, quer seja motivada por extensão ou melhoria da rede de
distribuição.

- Que as instalações elétricas internas serão projetadas e executadas, conforme
determina a NBR-5410 e NBR-14039 da ABNT, bem como outras normas aplicáveis.
- Que ficarão sob minha(nossa) responsabilidade, quaisquer modificações nas
instalações de entrada para fornecimento de energia que não atenderem às condições
mínimas das Normas GED´s 2855, 2856, 2858, 2859 e 2861, dessa Companhia e
apontadas quando da aprovação do projeto definitivo.
Atenciosamente

(Assinatura do proprietário)
- nome legível
- endereço
- CGC ou CPF

ANEXO V-b
CARTA DE COMPROMISSO PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE CIRCOS,
PARQUES, ETC.
(Modelo)
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(Timbre do solicitante, se houver)
(Local e data)
À
(Citar nome da concessionária)
(endereço do escritório)
Atividade ou Nota Serviço nº............................
Pela presente, venho(vimos) solicitar de V.Sa. a liberação e ligação de uma
instalação
provisória para fornecimento de energia, num total de .........kW, ao (nome
do circo,
parque, etc...) localizado à (endereço), em (município).
Outrossim, informo(amos) que estou(amos) ciente(s) das normas e exigências
dessa Companhia e, para tal declaro(amos).
- Que a presente ligação provisória se prolongará por um prazo máximo de
........ dias, a partir desta data.
- Que estou(amos) de acordo em pagar quaisquer despesas eventualmente
necessárias para o referido atendimento, quer seja motivado por
extensão ou melhoria da rede de distribuição.
- Que as instalações elétricas internas serão projetadas e executadas
conforme determina a NBR-5410 e NBR-14039 da ABNT, bem como outras normas
aplicáveis.
- Que ficarão sob minha(nossa) responsabilidade quaisquer modificações
nas instalações de entrada para fornecimento de energia que não
atenderem às condições mínimas da Norma Técnica GED-2855, dessa
Companhia e apontadas quando da aprovação do projeto definitivo.
Atenciosamente
(Assinatura do proprietário)
- nome legível
- endereço
- CGC ou CPF
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ANEXO VI

PEDIDO DE VISTORIA

Data:

Atividade ou Nota Serviço nº............................
Interessado:
Localidade:
Telefone de informações e contatos:
E-mail:

Venho pela presente solicitar a vistoria dos serviços executados na
propriedade acima qualificada e construídos conforme projeto vistado por
essa Companhia.
Declaro que as instalações executadas sob a responsabilidade técnica
constante da
Documento de Responsabilidade Técnica nº ................................,
encontram-se totalmente concluídas e desenergizadas,
que vai do ponto de entrega até a medição, ou além, conforme esclarece
Norma Técnica da (citar nome da concessionária), Fornecimento de Energia
Elétrica em Tensão Primária 15kV e 25kV - Volume 1 e verificação feita
conforme Roteiro de Vistoria, anexo III da norma Fornecimento de Energia
Elétrica em Tensão Primária 15kV e 25kV – Volume 3 – Anexos.

Responsável técnico
Número da carteira profissional no conselho de classe
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ANEXO VII - Formulário (folha 1 de 5)
CONSUMIDORES DO GRUPO “A”

( ) Aumento de Carga e/ou Alteração de Geração - nº U.C. ______________
( ) Ligação Nova
( ) Instalação de Gerador (para operar em paralelo com a rede da
concessionária)
Classe Comercial: ( ) Cliente Livre
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Razão Social:
_____________________________________________________________________
Endereço da Sede:
_____________________________________________________________________
Endereço da unidade consumidora:
_____________________________________________________________________

Coordenada Geográfica do padrão de mediação:
Latitude_______________ Longitude_________________
Fone:___________________________

Fax: ____________________________

Pessoa de contato:______________________

Fone:_____________________

Preenchimento pela concessionária:
Atividade ou Nota Serviço nº:____________________________
Alimentador:________________________ Bloco:_______________________
ANEXO VII – Formulário (folha 2 de 5)
Preencher todos os campos deste formulário descrevendo detalhadamente as
cargas por unidade transformadora conforme critérios abaixo e modelos em
anexo:
Motores de corrente alternada: relacionar todos os motores com potência
acima de 75CV, em ordem decrescente de potência, indicando características
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dos dispositivos de partida, tensão nominal. Para motores de potência
inferior a 75CV totalizar a potência instalada.
Motores de corrente contínua ou com inversores de freqüência: relacionar
todos os motores com potência acima de 75CV, em ordem decrescente de
potência, especificando tipo e potência dos retificadores e/ou inversores.
Para motores de potência inferior a 75CV totalizar a potência instalada.
Motores de potência superior a 200CV: descrever as características das cargas
acopladas e o regime de funcionamento (número de partidas por unidade de
tempo).

Fornos a arco ou de redução: enumerar quantidade, potência, tipo de
ligação (trifásica ou bifásica) de cada unidade e dispositivo
corretivo acoplado.
Fornos de indução: enumerar quantidade, potência de cada unidade, tipo e
potência do respectivo retificador e dispositivo corretivo acoplado.
Máquinas de Solda: Relacionar quantidade, características, potência, tipo
de ligação (trifásica ou bifásica) de cada unidade.
Cargas que utilizam retificadores ou inversores: relacionar tipo e potência
de cada unidade.
Raio X: relacionar todos os equipamentos indicando capacidade, tipo e
regime de funcionamento (número de disparos por unidade de tempo).
Cargas sensíveis a perturbações da rede elétrica: informar a potência e
nível de suportabilidade de cada carga à perturbação.
Geradores: relacionar todos os geradores, em ordem decrescente de
potência, indicando os dados solicitados no respectivo formulário.
OBSERVAÇÃO:

os

níveis

de

tensão

e

limite

de

variação

da

tensão

de

fornecimento de energia elétrica seguem a Documentação vigente dos órgãos
reguladores.
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ANEXO VII - Formulário (folha 3 de 5)
1) Regime de trabalho:
horas/dia: _____________________
2)
própria:
(

) não

dias/semana: _____________________

Geração
(
sim

)

potência nominal: _______ kVA
_____
(
(

)
)

e

Fator de Potência:

Regime:
(
Operação: (

) contínuo
) sem paralelismo

emergencial
com paralelismo

Energético
:
(
(
(

) bagaço de cana
( ) lenha
) óleo combustível
( ) diesel
) outros _____________________________________

Em caso de gerador com paralelismo com a rede de distribuição, informar:
( ) paralelismo momentâneo
( ) paralelismo permanente sem exportação
( ) paralelismo permanente com exportação. Potencia a ser exportada: _______kW
3) Tipo de Proteção:
( ) Indireta (Relé com transformador de corrente ou sensor de corrente)
( ) Fusível
(

) Existe alteração na cabine atual
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ANEXO VII – Formulário (folha 4 de 5)

4) Quadro geral de Capacidade de Transformação, Carga Instalada e Demanda
a Contratar. Situação atual e acréscimos previstos.
Período
Mês/ano

Transformadores
(kVA)

Carga
Instalada
(kW)

Demanda a Contratar (kW)
Ponta
Fora de
Ponta

Situação atual
___ / ___
Acréscimo por etapa (1)
1)
___ / ___ a ___
/___
2)
___ / ___ a ___
/___
3)
___ / ___ a ___
/___

Total previsto

(1)

1)___ / ___

a ___ /___

2)___ / ___

a ___ /___

3)___ / ___

a ___ /___

Opção de Faturamento:
) Binômia
( convencional

(

) Horossazonal Verde

(

) Horossazonal Azul

Observações:
- para as unidades consumidoras não enquadradas no sistema tarifário
horossazonal, relacionar as previsões de demanda no campo “Fora de Ponta”
do quadro acima.
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- (1) deverão ser informados os valores relativos a cada etapa (1, 2 e 3) de
alteração de Transformadores, Carga Instalada e Demanda a Contratar,
previstas para os próximos anos.

ANEXO VII – Formulário (folha 5 de 5)

5) Diretores/procuradores credenciados para assinatura de contratos
(anexar cópia do documento comprobatório da representação)

Nome:________________________________________________________________
Cargo:_____________________ RG:_________________ CIC:__________________

Nome:________________________________________________________________
Cargo:_____________________ RG:_________________ CIC:__________________

___________________, ______ de__________________ de

2. ____

Responsável pelas alterações:____________________________________________
Assinatura:____________________________________________________________
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ANEXO VII – Dados das Cargas
1- MOTORES - folha 1 de 2
Quando houver mais de um motor, preencher uma folha de dados para cada um.
Anexar, sempre que possível, catálogos ou a(s) folha(s) das características
elétricas fornecida(s) pelo fabricante.
Motor tipo:
( ) Indução - Rotor em Gaiola
( ) Indução - Rotor Bobinado

( ) Corrente Contínua
( ) Síncrono

Número de Fases:
( ) 3 Fases

( ) 2 Fases

( ) 1 Fase

Corrente Nominal _______________________( A )
Corrente de Partida Direta ________________( A )
ou Relação IP/IN (para partida direta) _______
(pu)
Tensão Nominal _______________________ ( V )
Potência Nominal ______________________ (CV)
Fator de Potência em Regime _____________
Fator de Potência na Partida ______________
Número de Partidas:
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por dia = _____
por hora = _______
por minuto = _____
Tipo de Partida:
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

DIRETA
C/ CHAVE ESTRELA-TRIÂNGULO
C/ CHAVE COMPENSADORA - _______________%
C/ CHAVE SÉRIE PARALELO
C/ RESISTÊNCIA OU REATÂNCIA PRIMÁRIA - AJUSTE ___________ %
C/ RESISTÊNCIA ROTÓRICA
C/ SOFT STARTER – RELAÇÃO IP / IN ________
OUTRAS (ESPECIFICAR E ENVIAR CATÁLOGO)_____________________

Quando houver mais de um motor, indicar a ordem de partida dos motores.

ANEXO VII – Dados das Cargas (continuação)

1- MOTORES - folha 2 de 2
Cargas operando quando da partida do motor (quando houver):
Potência___________________

Fator de Potência____________

Cargas sensíveis à flutuação de tensão:
Tipo:

________________________________________________________

Flutuação Admissível: ________________%
Impedância do transformador do consumidor:
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ANEXO VII – Dados das Cargas (continuação)

2- RETIFICADORES - folha 1 de 1
Quando houver mais de um retificador, preencher uma folha de dados para cada
um.
Anexar, sempre que possível, catálogos ou a(s)
características elétricas fornecida(s) pelo fabricante.

folha(s)

das

Número de fases lado C.A.:
( ) monofásico

( ) bifásico

( ) trifásico

Potência KVA: _________________________________
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Número de Pulsos: _____________________________
Sistema de Controle:
( ) controlado (tiristores)

( ) não controlado (diodos)

( ) semi-controlado (diodos + tiristores)

ANEXO VII – Dados das Cargas (continuação)

3- MÁQUINAS DE SOLDA - folha 1 de 1
Quando houver mais de uma máquina de solda, preencher uma folha de dados
para cada uma.
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Anexar, sempre que possível, catálogos ou a(s)
características elétricas fornecida(s) pelo fabricante.

folha(s)

das

Máquina de solda:
( ) moto-geradora

( ) transformadora à resistência

( ) transformadora a arco

( ) transformadora retificadora

Número de Fases:
( ) 3 fases

( ) 2 fases

( ) 1 fase

Corrente Nominal absorvida da rede: ________

Tensão Nominal: ________

Potência Nominal: ________

(V)

(kW)

(A)

Fator de Potência: ________

Potência Nominal: ________

(kVA)

ANEXO VII – Dados das Cargas (continuação)
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4- FORNOS - folha 1 de 1
1. Preencher a tabela abaixo para cada forno a arco disponível na Unidade
Consumidora:
DADOS TÉCNICOS DOS FORNOS ELÉTRICOS A ARCO
DESCRIÇÃO DA INFORMAÇÃO

FORNO 1

FORNO 2

FORNO 3

FORNO 4

1. Aplicação do forno (tipos de
materiais a serem fundidos)
2. Ciclo diário de operação do forno
(enviar diagrama de potência (MW)
diária total e individual dos fornos
(indicar fases: ignição, fusão,
refino, carga e descarga))
A) Dados Físicos
1. Capacidade dos fornos (ton.)
B) Dados sobre o funcionamento do(s) forno(s)
1. Fornos operando simultaneamente
(Sim ou Não)
2. Tempo médio por corrida (min.)
3. Número de carregamentos durante a
corrida
4. Tempos médios para as fases de
ignição, de fusão, refino e
carga/descarga (min.)
C) Características elétricas
1. Potência nominal do forno (MVA)
2. Fator de potência sob potência
nominal
3. Tensão nominal (V)
4. Corrente nominal (kA)
5 . Potência de curto-circuito do
forno (MVA)
6. Potência máxima (MVA)
7. Fator de potência sob potência
máxima
8. Comprimento médio do arco
elétrico (cm)
9. Tensão média de arco elétrico (V)
10. Potências ativas médias para as
fases de ignição, fusão e refino
(MW)
11. Fatores de potência médios para
as fases de ignição, fusão e refino.
N.Documento:

4732

Categoria:

Instrução

Versão:

1.21

Aprovado por:

Carlos Almeida Simões

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA
IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA

Data
Publicação:

06/12/2021

Página:

45 de 70

Tipo de Documento:

Norma Técnica
Área de Aplicação: Eng. Processos da Distribuição
Título do Documento: Sistema CPFL de Projetos Particulares Via Internet -

Fornecimento em Tensão Primária

Público
12. Comprimentos médios de arco para
as fases de ignição, fusão e refino.
13. Alterações de tensão (r) (por
min.)
14. Dados do(s) transformador(es) dos fornos
a) potência nominal (MVA)
b) impedância de curto-circuito
(base 100 MVA)
c) ligações dos enrolamentos
d) relação dos tapes disponíveis
e) tape fixo
f) mudança de tape sob carga
g) mudança de tape em vazio
15. Resistência do circuito de
alimentação do eletrodo, incluindo o
eletrodo.
16. Reatância do circuito de
alimentação do eletrodo, incluindo o
eletrodo.
17. Fator de emissão ou severidade
(Kst) do forno. Fator que depende do
projeto do forno, tipo de sucata e
ciclo de operação.
Para fornos a arco em corrente contínua, além dos dados acima, fornecer os dados para o retificador do
forno.
D) Sistema de controle de eletrodos
1. Tipo de controle: (automático ou
manual)
a) corrente constante ou impedância
constante
b) acionamento hidráulico ou
acionamento elétrico
E) Dados sobre equipamentos para controle da tensão e atenuação das perturbações
1. Compensadores estáticos
a) tipo: (RCT, CCT, RCT/CCT, SVC, Núcleo saturável, etc.)
b) potência mínima (MVAr)
c) potência máxima (MAVr)
d) Características V x I reativa - Anexar curva
e) diagrama elétrico - Anexar diagrama
2. Filtros - Diagramas elétricos com valores das impedâncias (R, X, C), tensões nominais e locais de
ligação
3. Bancos de capacitores - Anexar diagrama elétrico com capacidade, tensão nominal e local de ligação.
4. Reator série - Informar a impedância e os tapes
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5. Outros tipos de compensação de flicker (compensador série de indutância variável, compensador síncrono
etc.) - Incluir descrição e diagramas.

2. Sistema de controle dos eletrodos: fornecer o diagrama de blocos indicando
parâmetros das funções de transferência e tempo mínimo de resposta em segundos.
3. Forno de Indução (caso possua):
a. Fornecer as características e dados dos fornos.
4. Forno a arco ou fornos de indução:
a. Fornecer o diagrama unifilar do sistema de alimentação do forno, com as
impedâncias dos elementos do circuito elétrico.
b. Fornecer as curvas características de operação do forno (potência ativa,
potência reativa e fator de potência em função da corrente).
5. No caso de utilização de gradadores para fornos ou outras atividades
industriais, enviar informação desses dispositivos, incluindo tipo de válvulas,
diagramas de conexão das válvulas, transformadores, etc., assim como do sistema
de filtragem.
6. Adicionalmente, enviar os Anexos II e III do GED 10099 - Requisitos para Conexão
de Cargas Potencialmente Perturbadoras ao Sistema Elétrico da CPFL.
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ANEXO VII – Dados das Cargas (continuação)

5- GERADORES - folha 1 de 3
Anexar,

sempre

que

possível,

catálogos

ou

a(s)

folha(s)

das

características elétricas fornecida(s) pelo fabricante.
Verificar a Norma Técnica “Ligação de Autoprodutores em Paralelo com o
Sistema de Distribuição” (GED-33).
Anexar todos os documentos, conforme Norma Técnica “Ligação de
Autoprodutores em Paralelo com o Sistema de Distribuição” (GED-33).
Utilizar a tabela apresentada na folha 3 de 3, quantas vezes for necessário,
de modo que os dados de todos os geradores sejam apresentados.
a) Diagrama elétrico unifilar simplificado, indicando os equipamentos e
circuitos de controle, proteção e medição de toda a instalação de Média
Tensão e Gerador(es), desde o ponto de ligação com a rede de
distribuição da Concessionária;
b) Dados dos geradores
transformadores.

existentes

e/ou

futuros

e

os

respectivos

Ainda deverão ser providenciados:
a) Curva de Saturação dos geradores, em pu.
b) Curva de capacidade da(s) unidade(s) geradora(s).
c) Dados dos controladores: Diagrama de blocos do regulador de tensão e
sistema de excitação, regulador de velocidade e turbina, todos no domínio
da frequência através de suas funções de transferência das malhas de
controle correspondentes.
d) Na emergência, qual é a mínima potência sincronizada (do(s) gerador(es))
a manter conectado em paralelo.
e) Possibilidades de ampliações futuras das exportações.
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ANEXO VII – Dados das Cargas (continuação)

5- GERADORES - folha 2 de 3
GERADOR(ES)

G1

G2

G3

SN (MVA)
F.P.

Potência Aparente
Fator de Potência
Tensão Terminal Nominal
Reatância síncrona de eixo direto
Reatância transitória de eixo direto
Reatância sub-transitória de eixo
direto

VN (kV)
Xd (pu)
Xd’ (pu)
Xd” (pu)
X2 (pu)

Reatância de seqüência negativa

X0 (pu)
Reatância de seqüência zero
Reatância
síncrona
de
eixo
em
quadratura
Xq (pu)
Resistência do enrolamento de armadura Ra (pu)
Constante de inércia, em segundos.
Representa a relação entre a energia
cinética armazenada no grupo turbinagerador, à velocidade síncrona e a
potência
aparente
nominal
da
(1)
máquina.
H

Constante
de
amortecimento, em
pu/pu.
Representa
a
relação
entre
a
potência de amortecimento, em pu na
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base da máquina e a variação da
velocidade do rotor, em pu na base da
velocidade síncrona. (1)

Aterramento por resistor fixo

R( )
/I(A) /
t(s)

Nota: (1) Dados para que o acessante realize
estabilidade, quando solicitado pela Concessioária.
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ANEXO VII – Dados das Cargas (continuação)
5- GERADORES - folha 3 de 3
TRANSFORMADOR(ES) DE
ACOPLAMENTO DO(S) GERADOR(ES)

T1

Potência Nominal

MVA

Tensão no lado de Alta Tensão

kV

Tensão no lado de Baixa Tensão

kV

Impedância

%

T2

T3

T4

Grupo de ligação
Resistência
do
transformador
associado a cada unidade geradora,
em % na base do sistema (100 MVA).

Reatância
do
transformador
associado a cada unidade geradora,
em % na base do sistema (100MVA).

ANEXO VIII

MEDIDA DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO - CLASSE 15 kV ou 25kV LAUDO TÉCNICO
Atividade ou Nota Serviço nº............................
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Certifico que os cabos , muflas e chaves, da classe 15 kV (ou 25kV), das
instalações da Solicitação de Atendimento supracitada, foram submetidos à
medição
de
resistência
de
isolamento,
com
equipamento
____________________________
(marca/tipo/tensão aplicada), apresentando resultados que habilitam a
energização da instalação :
Fase
Fase
Fase
Fase
Fase
Fase

A,
B,
C,
A,
B,
C,

cabo e muflas: ____________
cabo e muflas: ____________
cabo e muflas: ____________
chave e barramento: ____________
chave e barramento: ____________
chave e barramento: ____________

Localidade, Data

___/____/____

_______________________________
Nome do Profissional
Número da carteira profissional no conselho de classe
ANEXO IX
LAUDO TÉCNICO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
DO TRANSFORMADOR E MEDIÇÃO
(modelo)
Atividade ou Nota Serviço nº ___________________

Certifico que o sistema de aterramento da instalação da Atividade ou Nota
Serviço supracitada, foi executada conforme orientação da norma técnica
Fornecimento em Tensão Primária 15kV e 25kV (GED-2855), e que a mesma foi
submetida ao ensaio de medição da resistência de aterramento com equipamento
____________________________ (marca/tipo), apresentando resultados
que habilitam a energização da instalação:
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Condição do Solo
Muito úmido ( )
Úmido ( )
________________
Ohms
Normal ( )
Seco ( )
_____________________________
Normal ( )

Valor Medido
Longitudinal à linha: _______________Ohms
Transversal à linha:

Método Utilizado:

Reduzido (

)

Certificamos ainda que a instalação não oferece riscos às pessoas e
animais no tocante aos potenciais de toque e de passo.
Configuração do Sistema de Aterramento deixado:
Módulo básico mais _____ módulos adicionais.
Localidade, ____/_______/______

PROFISSIONAL
Nº da carteira profissional no
conselho de classe
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ANEXO X - Fonte: DCNR (Divisão de Poder Público - Média Tensão)
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ANEXO XI – INFORMAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS

A inclusão das coordenadas deverá ser realizada em graus decimais, conforme
exemplo:

Dicas Importantes:
Sistema de Coleta de Coordenadas
O grupo CPFL adotou o Grau Decimal como sistema de coleta de coordenada
geográfica. Nesse sistema, os pontos cardeais são representados por sinais de
(+) e (-), ou seja, Norte (+), Sul (-), Leste (+) e Oeste (-). Como o
território nacional encontra-se à Oeste do meridiano de Greenwich e ao Sul da
linha do Equador, as coordenadas a serem informadas deverão ser precedidas do
sinal de (-).
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Figura 1: Foto extraída do Google Earth em 14/01/2015
E para assegurar a precisão necessária para localização do padrão de medição,
pede-se que as coordenadas sejam informadas com no mínimo 5 casas após a
virgula.

Dispositivos Para Coleta de Coordenadas
As coordenadas geográficas podem ser obtidas com o auxilio de alguns
equipamentos como, por exemplo: GPS veicular e Aparelhos celulares
(SmartPhones). No caso dos aparelhos celulares faz-se necessário a
utilização de aplicativos com a funcionalidade de coleta de coordenadas.
Conversão de Sistemas de Coordenadas Geográficas
Alguns dispositivos oferecem a opção de coleta de coordenadas no sistema
Grau Decimal. Caso o seu dispositivo não forneça as coordenadas nesse
sistema, existem sites que realizam a conversão entre sistemas. Como por
exemplo: http://www.poieditor.com/
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7.2 Alterações
Versão
Anterior

1.3

1.4

N.Documento:

4732

Data da
versão
anterior

10/02/2005

22/06/2005

Categoria:

Instrução

Alterações em relação à versão anterior
Item 3 – Inclusão da referência ao documento GED-33 – Ligação
de Autoprodutores em Paralelo com o Sistema de Distribuição da
CPFL.
Item 6.3.h- Onde se lia “documentação prevista, deve ser...”,
alterado Para “documentação prevista no documento GED-33, deve
ser...”.
Item 7- Inserção do item 7.4.
Item 8.1.4- Onde se lia “...conforme roteiros de inspeção
citados nos anexos VII-a ou VII-b.”, alterado para “...conforme
roteiros de inspeção citados nos anexos III-a ou III-b, do
documento GED-2858...”.
Anexo I- Eliminação da citação do número da S.A./S.A.T.R..
Anexo II (Carta de Compromisso de Manutenção)- Eliminação deste
anexo. Renumeração dos demais anexos.
Anexo VII-a (Roteiro de Inspeção de Instalações Particulares Posto de Medição e Transformação em Cabina)- Eliminação deste
anexo. Renumeração do demais anexos.
Anexo VII-b (Roteiro de Inspeção de Instalações Particulares Posto de Transformação ao Tempo)- Eliminação deste anexo.
Renumeração dos demais anexos.
Geral: Revisado os números 0800 de
atendimento.
Item 4- Alterado o site e processo de
comunicação via internet e alteração nos
telefones de contato das Gerências de
Contas Poder Público.
Item 5- Alterados critérios de necessidade de
estudo de viabilidade.
Item 5.2.1- Incluída referência a norma sobre
requisitos para conexão de cargas
potencialmente perturbadoras ao sistema
elétrico da CPFL.
Item 6.1- Revisado os números telefônicos da
região Nordeste e da Baixada Santista.
Anexo I- Alterada a carta.
Anexo X e XI- Eliminados estes anexos que
são repetição dos anexos V-a e V-b.

Versão:

1.21

Aprovado por:

Carlos Almeida Simões

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA
IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA

Data
Publicação:

06/12/2021

Página:

58 de 70

Tipo de Documento:

Norma Técnica
Área de Aplicação: Eng. Processos da Distribuição
Título do Documento: Sistema CPFL de Projetos Particulares Via Internet -

Fornecimento em Tensão Primária

Público
Versão
Anterior

1.3

1.4

N.Documento:

4732

Data da
versão
anterior

10/02/2005

22/06/2005

Categoria:

Instrução

Alterações em relação à versão anterior
Item 3 – Inclusão da referência ao documento GED-33 – Ligação
de Autoprodutores em Paralelo com o Sistema de Distribuição da
CPFL.
Item 6.3.h- Onde se lia “documentação prevista, deve ser...”,
alterado Para “documentação prevista no documento GED-33, deve
ser...”.
Item 7- Inserção do item 7.4.
Item 8.1.4- Onde se lia “...conforme roteiros de inspeção
citados nos anexos VII-a ou VII-b.”, alterado para “...conforme
roteiros de inspeção citados nos anexos III-a ou III-b, do
documento GED-2858...”.
Anexo I- Eliminação da citação do número da S.A./S.A.T.R..
Anexo II (Carta de Compromisso de Manutenção)- Eliminação deste
anexo. Renumeração dos demais anexos.
Anexo VII-a (Roteiro de Inspeção de Instalações Particulares Posto de Medição e Transformação em Cabina)- Eliminação deste
anexo. Renumeração do demais anexos.
Anexo VII-b (Roteiro de Inspeção de Instalações Particulares Posto de Transformação ao Tempo)- Eliminação deste anexo.
Renumeração dos demais anexos.
Geral: Revisado os números 0800 de
atendimento.
Item 4- Alterado o site e processo de
comunicação via internet e alteração nos
telefones de contato das Gerências de
Contas Poder Público.
Item 5- Alterados critérios de necessidade de
estudo de viabilidade.
Item 5.2.1- Incluída referência a norma sobre
requisitos para conexão de cargas
potencialmente perturbadoras ao sistema
elétrico da CPFL.
Item 6.1- Revisado os números telefônicos da
região Nordeste e da Baixada Santista.
Anexo I- Alterada a carta.
Anexo X e XI- Eliminados estes anexos que
são repetição dos anexos V-a e V-b.
Geral: Eliminação da citação de S.A.T.R.
Item 4Inclusão de esclarecimento sobre a apresentação de
projetos. Alteração do telefone de contato da Gerência de Contas
Poder Público das regiões de Ribeirão Preto, São José do Rio
Preto
e SãoAprovado
Carlos.por:
Versão:
Data
Página:
Item 5- Alteração do título.
Publicação:
Item 5.1- Alteração dos critérios de enquadramento para
solicitação de consulta prévia e estudo de viabilidade.
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Item 5.7- Inclusão deste item.
NÃO CONTROLADA
Item IMPRESSÃO
6.1- Alteração
de alguns telefones e inclusão de e-mails
para contato.
Item
6.3(c) - NÃO
Inclusão
da solicitação da demanda a contratar para
IMPRESSÃO
CONTROLADA
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Versão
Anterior

1.3

Data da
versão
anterior

10/02/2005

1.4

22/06/2005

1.6

26/09/2007

N.Documento:

4732

Categoria:

Instrução

Alterações em relação à versão anterior
Item 3 – Inclusão da referência ao documento GED-33 – Ligação
de Autoprodutores em Paralelo com o Sistema de Distribuição da
CPFL.
Item 6.3.h- Onde se lia “documentação prevista, deve ser...”,
alterado Para “documentação prevista no documento GED-33, deve
ser...”.
Item 7- Inserção do item 7.4.
Item 8.1.4- Onde se lia “...conforme roteiros de inspeção
citados nos anexos VII-a ou VII-b.”, alterado para “...conforme
roteiros de inspeção citados nos anexos III-a ou III-b, do
documento GED-2858...”.
Anexo I- Eliminação da citação do número da S.A./S.A.T.R..
Anexo II (Carta de Compromisso de Manutenção)- Eliminação deste
anexo. Renumeração dos demais anexos.
Anexo VII-a (Roteiro de Inspeção de Instalações Particulares Posto de Medição e Transformação em Cabina)- Eliminação deste
anexo. Renumeração do demais anexos.
Anexo VII-b (Roteiro de Inspeção de Instalações Particulares Posto de Transformação ao Tempo)- Eliminação deste anexo.
Renumeração dos demais anexos.
Geral: Revisado os números 0800 de
atendimento.
Item 4- Alterado o site e processo de
comunicação via internet e alteração nos
telefones de contato das Gerências de
Contas Poder Público.
Item 5- Alterados critérios de necessidade de
estudo de viabilidade.
Item 5.2.1- Incluída referência a norma sobre
requisitos para conexão de cargas
potencialmente perturbadoras ao sistema
elétrico da CPFL.
Item 6.1- Revisado os números telefônicos da
região Nordeste e da Baixada Santista.
Anexo I- Alterada a carta.
Anexo X e XI- Eliminados estes anexos que
são repetição dos anexos V-a e V-b.
Erro do sistema.
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Versão
Anterior

1.3

1.4

N.Documento:

1.7

4732

Data da
versão
anterior

10/02/2005

22/06/2005

Categoria:

26/09/2007

Instrução

Alterações em relação à versão anterior
Item 3 – Inclusão da referência ao documento GED-33 – Ligação
de Autoprodutores em Paralelo com o Sistema de Distribuição da
CPFL.
Item 6.3.h- Onde se lia “documentação prevista, deve ser...”,
alterado Para “documentação prevista no documento GED-33, deve
ser...”.
Item 7- Inserção do item 7.4.
Item 8.1.4- Onde se lia “...conforme roteiros de inspeção
citados nos anexos VII-a ou VII-b.”, alterado para “...conforme
roteiros de inspeção citados nos anexos III-a ou III-b, do
documento GED-2858...”.
Anexo I- Eliminação da citação do número da S.A./S.A.T.R..
Anexo II (Carta de Compromisso de Manutenção)- Eliminação deste
anexo. Renumeração dos demais anexos.
Anexo VII-a (Roteiro de Inspeção de Instalações Particulares Posto de Medição e Transformação em Cabina)- Eliminação deste
anexo. Renumeração do demais anexos.
Anexo VII-b (Roteiro de Inspeção de Instalações Particulares Posto de Transformação ao Tempo)- Eliminação deste anexo.
Renumeração dos demais anexos.
Geral: Revisado os números 0800 de
atendimento.
Item 4- Alterado o site e processo de
comunicação via internet e alteração nos
telefones de contato das Gerências de
Contas Poder Público.
Item 5- Alterados critérios de necessidade de
estudo de viabilidade.
Item 5.2.1- Incluída referência a norma sobre
requisitos para conexão de cargas
potencialmente perturbadoras ao sistema
elétrico da CPFL.
Item 6.1- Revisado os números telefônicos da
região Nordeste e da Baixada Santista.
Anexo I- Alterada a carta.
Anexo X e XI- Eliminados estes anexos que
são repetição dos anexos V-a e V-b.
Item 6.1 (versão 1.7) - Alteração do endereço
Item 6.1 (versão 1.7) - Alteração do endereço
Item 4 (versão 1.7) - Alteração nos procedimentos.
Item
5.1 (versão
Alteração Data
no procedimentoPágina:
envolvendo
Versão:
Aprovado 1.7)
por: aumentos de carga do setor de atendimento
da região Oeste.
Publicação:
Item 6.1(n) (versão 1.7) - Detalhamento de documentação
comercial.
1.21
Carlos Almeida Simões
06/12/2021
61 de 70
Item 6.4 (versão 1.7) - Substituição deste item.
Item IMPRESSÃO
6.10 (versãoNÃO
1.7)CONTROLADA
- Alteração das vias de comunicação.
Item 7.1 (versão 1.7) - Alteração das vias de comunicação.
Item
7.4 (versão
1.7)
- Substituição deste item.
IMPRESSÃO
NÃO
CONTROLADA
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Versão
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Data da
versão
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10/02/2005

1.4

22/06/2005

1.10

11/02/2010
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Categoria:
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Alterações em relação à versão anterior
Item 3 – Inclusão da referência ao documento GED-33 – Ligação
de Autoprodutores em Paralelo com o Sistema de Distribuição da
CPFL.
Item 6.3.h- Onde se lia “documentação prevista, deve ser...”,
alterado Para “documentação prevista no documento GED-33, deve
ser...”.
Item 7- Inserção do item 7.4.
Item 8.1.4- Onde se lia “...conforme roteiros de inspeção
citados nos anexos VII-a ou VII-b.”, alterado para “...conforme
roteiros de inspeção citados nos anexos III-a ou III-b, do
documento GED-2858...”.
Anexo I- Eliminação da citação do número da S.A./S.A.T.R..
Anexo II (Carta de Compromisso de Manutenção)- Eliminação deste
anexo. Renumeração dos demais anexos.
Anexo VII-a (Roteiro de Inspeção de Instalações Particulares Posto de Medição e Transformação em Cabina)- Eliminação deste
anexo. Renumeração do demais anexos.
Anexo VII-b (Roteiro de Inspeção de Instalações Particulares Posto de Transformação ao Tempo)- Eliminação deste anexo.
Renumeração dos demais anexos.
Geral: Revisado os números 0800 de
atendimento.
Item 4- Alterado o site e processo de
comunicação via internet e alteração nos
telefones de contato das Gerências de
Contas Poder Público.
Item 5- Alterados critérios de necessidade de
estudo de viabilidade.
Item 5.2.1- Incluída referência a norma sobre
requisitos para conexão de cargas
potencialmente perturbadoras ao sistema
elétrico da CPFL.
Item 6.1- Revisado os números telefônicos da
região Nordeste e da Baixada Santista.
Anexo I- Alterada a carta.
Anexo X e XI- Eliminados estes anexos que
são repetição dos anexos V-a e V-b.
Inclusão do item Meio Ambiente.
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Versão
Anterior

1.3
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N.Documento:
1.11

4732

Data da
versão
anterior

10/02/2005

22/06/2005

Categoria:
29/07/2011

Instrução

Alterações em relação à versão anterior
Item 3 – Inclusão da referência ao documento GED-33 – Ligação
de Autoprodutores em Paralelo com o Sistema de Distribuição da
CPFL.
Item 6.3.h- Onde se lia “documentação prevista, deve ser...”,
alterado Para “documentação prevista no documento GED-33, deve
ser...”.
Item 7- Inserção do item 7.4.
Item 8.1.4- Onde se lia “...conforme roteiros de inspeção
citados nos anexos VII-a ou VII-b.”, alterado para “...conforme
roteiros de inspeção citados nos anexos III-a ou III-b, do
documento GED-2858...”.
Anexo I- Eliminação da citação do número da S.A./S.A.T.R..
Anexo II (Carta de Compromisso de Manutenção)- Eliminação deste
anexo. Renumeração dos demais anexos.
Anexo VII-a (Roteiro de Inspeção de Instalações Particulares Posto de Medição e Transformação em Cabina)- Eliminação deste
anexo. Renumeração do demais anexos.
Anexo VII-b (Roteiro de Inspeção de Instalações Particulares Posto de Transformação ao Tempo)- Eliminação deste anexo.
Renumeração dos demais anexos.
Geral: Revisado os números 0800 de
atendimento.
Item 4- Alterado o site e processo de
comunicação via internet e alteração nos
telefones de contato das Gerências de
Contas Poder Público.
Item 5- Alterados critérios de necessidade de
estudo de viabilidade.
Item 5.2.1- Incluída referência a norma sobre
requisitos para conexão de cargas
potencialmente perturbadoras ao sistema
elétrico da CPFL.
Item 6.1- Revisado os números telefônicos da
região Nordeste e da Baixada Santista.
Anexo I- Alterada a carta.
Anexo X e XI- Eliminados estes anexos que
são repetição dos anexos V-a e V-b.
Item 7.3(j) - Adequação deste item conforme artigo 14 da REN-414
da ANEEL.
Item 8.1- Alteração dos canais de solicitação de interligação na
rede.
Anexo
I- Adequação
deste anexo conforme
REN-414 da
Versão:
Aprovado por:
Dataartigo 14 daPágina:
ANEEL.
Publicação:
Anexo II- Adequação deste anexo conforme artigo 14 da REN-414 da
ANEEL.
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Anexo X- Novo formulário de opção tarifária.
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Versão
Anterior

1.3

1.4

N.Documento:

1.12

4732

Data da
versão
anterior

10/02/2005

22/06/2005

Categoria:

04/11/2011

Instrução

Alterações em relação à versão anterior
Item 3 – Inclusão da referência ao documento GED-33 – Ligação
de Autoprodutores em Paralelo com o Sistema de Distribuição da
CPFL.
Item 6.3.h- Onde se lia “documentação prevista, deve ser...”,
alterado Para “documentação prevista no documento GED-33, deve
ser...”.
Item 7- Inserção do item 7.4.
Item 8.1.4- Onde se lia “...conforme roteiros de inspeção
citados nos anexos VII-a ou VII-b.”, alterado para “...conforme
roteiros de inspeção citados nos anexos III-a ou III-b, do
documento GED-2858...”.
Anexo I- Eliminação da citação do número da S.A./S.A.T.R..
Anexo II (Carta de Compromisso de Manutenção)- Eliminação deste
anexo. Renumeração dos demais anexos.
Anexo VII-a (Roteiro de Inspeção de Instalações Particulares Posto de Medição e Transformação em Cabina)- Eliminação deste
anexo. Renumeração do demais anexos.
Anexo VII-b (Roteiro de Inspeção de Instalações Particulares Posto de Transformação ao Tempo)- Eliminação deste anexo.
Renumeração dos demais anexos.
Geral: Revisado os números 0800 de
atendimento.
Item 4- Alterado o site e processo de
comunicação via internet e alteração nos
telefones de contato das Gerências de
Contas Poder Público.
Item 5- Alterados critérios de necessidade de
estudo de viabilidade.
Item 5.2.1- Incluída referência a norma sobre
requisitos para conexão de cargas
potencialmente perturbadoras ao sistema
elétrico da CPFL.
Item 6.1- Revisado os números telefônicos da
região Nordeste e da Baixada Santista.
Anexo I- Alterada a carta.
Anexo X e XI- Eliminados estes anexos que
são repetição dos anexos V-a e V-b.
Item 7.6 - Substituição dos termos “INSPEÇÃO” por “VISTORIA”.
Item 7.9 – Alteração no prazo de análise de projetos de 10 dias
úteis, para 30 (trinta) dias contados da data da solicitação de
análise, conforme art. 32 da Resolução 414 da ANEEL.
Item
8.3 – Aprovado
Alteração
de orçamento
Versão:
por:do prazo de apresentação
Data
Página: para
execução de interligação, de 15 dias úteis,
para 30 (trinta) dias
Publicação:
contados solicitação de análise, conforme art.32 da Resolução 414
da ANEEL.
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Item 9- Substituição dos termos “INSPEÇÃO” por “VISTORIA”.
NÃO CONTROLADA
Item IMPRESSÃO
9.4 – Alteração
do prazo de realização de vistoria, de 3
dias úteis, para 3 dias úteis na área urbana e 5 dias úteis na
área
rural, conforme
art. 30 da REN-414 e §4º.
IMPRESSÃO
NÃO CONTROLADA
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Versão
Anterior

1.3

1.4

N.Documento:

4732
1.13

Data da
versão
anterior

10/02/2005

22/06/2005

Categoria:

Instrução
17/06/2013

Alterações em relação à versão anterior
Item 3 – Inclusão da referência ao documento GED-33 – Ligação
de Autoprodutores em Paralelo com o Sistema de Distribuição da
CPFL.
Item 6.3.h- Onde se lia “documentação prevista, deve ser...”,
alterado Para “documentação prevista no documento GED-33, deve
ser...”.
Item 7- Inserção do item 7.4.
Item 8.1.4- Onde se lia “...conforme roteiros de inspeção
citados nos anexos VII-a ou VII-b.”, alterado para “...conforme
roteiros de inspeção citados nos anexos III-a ou III-b, do
documento GED-2858...”.
Anexo I- Eliminação da citação do número da S.A./S.A.T.R..
Anexo II (Carta de Compromisso de Manutenção)- Eliminação deste
anexo. Renumeração dos demais anexos.
Anexo VII-a (Roteiro de Inspeção de Instalações Particulares Posto de Medição e Transformação em Cabina)- Eliminação deste
anexo. Renumeração do demais anexos.
Anexo VII-b (Roteiro de Inspeção de Instalações Particulares Posto de Transformação ao Tempo)- Eliminação deste anexo.
Renumeração dos demais anexos.
Geral: Revisado os números 0800 de
atendimento.
Item 4- Alterado o site e processo de
comunicação via internet e alteração nos
telefones de contato das Gerências de
Contas Poder Público.
Item 5- Alterados critérios de necessidade de
estudo de viabilidade.
Item 5.2.1- Incluída referência a norma sobre
requisitos para conexão de cargas
potencialmente perturbadoras ao sistema
elétrico da CPFL.
Item 6.1- Revisado os números telefônicos da
região Nordeste e da Baixada Santista.
Anexo I- Alterada a carta.
Anexo X e XI- Eliminados estes anexos que
são repetição dos anexos V-a e V-b.
Item 1- Inclusão das empresas CPFL-Jaguari, CPFL-Sul Paulista,
CPFL-Leste Paulista, CPFL-Mococa e RGE.
Item 5.4 - Inserção dos telefones das centrais de atendimento das
empresas CPFL-Santa Cruz, CPFL-Jaguari, CPFL-Mococa, CPFL-Leste
Paulista,
e RGE-Rio Data
Grande Energia. Página:
Versão: CPFL-Sul
Aprovado Paulista
por:
Item 7.1 – Revisão e inclusão dos fones
e endereços de locais de
Publicação:
atendimento.
Item 7.3(i) – Alteração do texto, onde se diz: “... número do
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padrão de medição, que deve ser informado em graus decimais
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transformadores
da
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mais
IMPRESSÃOe NÃO
CONTROLADA

Tipo de Documento:

Norma Técnica
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Versão
Anterior

1.3

Data da
versão
anterior

10/02/2005

1.4

22/06/2005

1.14

22/01/2015

N.Documento:

4732

Categoria:

Instrução

Alterações em relação à versão anterior
Item 3 – Inclusão da referência ao documento GED-33 – Ligação
de Autoprodutores em Paralelo com o Sistema de Distribuição da
CPFL.
Item 6.3.h- Onde se lia “documentação prevista, deve ser...”,
alterado Para “documentação prevista no documento GED-33, deve
ser...”.
Item 7- Inserção do item 7.4.
Item 8.1.4- Onde se lia “...conforme roteiros de inspeção
citados nos anexos VII-a ou VII-b.”, alterado para “...conforme
roteiros de inspeção citados nos anexos III-a ou III-b, do
documento GED-2858...”.
Anexo I- Eliminação da citação do número da S.A./S.A.T.R..
Anexo II (Carta de Compromisso de Manutenção)- Eliminação deste
anexo. Renumeração dos demais anexos.
Anexo VII-a (Roteiro de Inspeção de Instalações Particulares Posto de Medição e Transformação em Cabina)- Eliminação deste
anexo. Renumeração do demais anexos.
Anexo VII-b (Roteiro de Inspeção de Instalações Particulares Posto de Transformação ao Tempo)- Eliminação deste anexo.
Renumeração dos demais anexos.
Geral: Revisado os números 0800 de
atendimento.
Item 4- Alterado o site e processo de
comunicação via internet e alteração nos
telefones de contato das Gerências de
Contas Poder Público.
Item 5- Alterados critérios de necessidade de
estudo de viabilidade.
Item 5.2.1- Incluída referência a norma sobre
requisitos para conexão de cargas
potencialmente perturbadoras ao sistema
elétrico da CPFL.
Item 6.1- Revisado os números telefônicos da
região Nordeste e da Baixada Santista.
Anexo I- Alterada a carta.
Anexo X e XI- Eliminados estes anexos que
são repetição dos anexos V-a e V-b.
Anexo VII – Alteração geral com inclusão de solicitação de dados
sobre geração.
Anexo IX – Inclusão de texto referente aos riscos de potencial e
de toque às pessoas e animais.
Versão:

1.21

Aprovado por:
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Versão
Anterior

1.3

1.4

Data da
versão
anterior

10/02/2005

22/06/2005

Alterações em relação à versão anterior
Item 3 – Inclusão da referência ao documento GED-33 – Ligação
de Autoprodutores em Paralelo com o Sistema de Distribuição da
CPFL.
Item 6.3.h- Onde se lia “documentação prevista, deve ser...”,
alterado Para “documentação prevista no documento GED-33, deve
ser...”.
Item 7- Inserção do item 7.4.
Item 8.1.4- Onde se lia “...conforme roteiros de inspeção
citados nos anexos VII-a ou VII-b.”, alterado para “...conforme
roteiros de inspeção citados nos anexos III-a ou III-b, do
documento GED-2858...”.
Anexo I- Eliminação da citação do número da S.A./S.A.T.R..
Anexo II (Carta de Compromisso de Manutenção)- Eliminação deste
anexo. Renumeração dos demais anexos.
Anexo VII-a (Roteiro de Inspeção de Instalações Particulares Posto de Medição e Transformação em Cabina)- Eliminação deste
anexo. Renumeração do demais anexos.
Anexo VII-b (Roteiro de Inspeção de Instalações Particulares Posto de Transformação ao Tempo)- Eliminação deste anexo.
Renumeração dos demais anexos.
Geral: Revisado os números 0800 de
atendimento.
Item 4- Alterado o site e processo de
comunicação via internet e alteração nos
telefones de contato das Gerências de
Contas Poder Público.
Item 5- Alterados critérios de necessidade de
estudo de viabilidade.
Item 5.2.1- Incluída referência a norma sobre
requisitos para conexão de cargas
potencialmente perturbadoras ao sistema
elétrico da CPFL.
Item 6.1- Revisado os números telefônicos da
região Nordeste e da Baixada Santista.
Anexo I- Alterada a carta.
Anexo X e XI- Eliminados estes anexos que
são repetição dos anexos V-a e V-b.
Geral – Retirado do documento o trecho “no caso da RGE aplica-

se o RIC-MT”.
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Item 6. Inclusão do texto; Instalação de gerador em unidade
consumidora ligada.
Item
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Versão:
Aprovado por: no texto os itens
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Página:
Item 6.2.2. Inclusão do texto: Planilha
com a relação de carga
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Item 7.3.2. Inclusão do texto “ conforme orientação da Resolução
nº
1.025 do CONFEA
IMPRESSÃO
NÃO”.
CONTROLADA
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Versão
Anterior

1.3

Data da
versão
anterior

10/02/2005

1.4

22/06/2005

1.16

21/12/2016

N.Documento:

4732

Categoria:

Instrução

Alterações em relação à versão anterior
Item 3 – Inclusão da referência ao documento GED-33 – Ligação
de Autoprodutores em Paralelo com o Sistema de Distribuição da
CPFL.
Item 6.3.h- Onde se lia “documentação prevista, deve ser...”,
alterado Para “documentação prevista no documento GED-33, deve
ser...”.
Item 7- Inserção do item 7.4.
Item 8.1.4- Onde se lia “...conforme roteiros de inspeção
citados nos anexos VII-a ou VII-b.”, alterado para “...conforme
roteiros de inspeção citados nos anexos III-a ou III-b, do
documento GED-2858...”.
Anexo I- Eliminação da citação do número da S.A./S.A.T.R..
Anexo II (Carta de Compromisso de Manutenção)- Eliminação deste
anexo. Renumeração dos demais anexos.
Anexo VII-a (Roteiro de Inspeção de Instalações Particulares Posto de Medição e Transformação em Cabina)- Eliminação deste
anexo. Renumeração do demais anexos.
Anexo VII-b (Roteiro de Inspeção de Instalações Particulares Posto de Transformação ao Tempo)- Eliminação deste anexo.
Renumeração dos demais anexos.
Geral: Revisado os números 0800 de
atendimento.
Item 4- Alterado o site e processo de
comunicação via internet e alteração nos
telefones de contato das Gerências de
Contas Poder Público.
Item 5- Alterados critérios de necessidade de
estudo de viabilidade.
Item 5.2.1- Incluída referência a norma sobre
requisitos para conexão de cargas
potencialmente perturbadoras ao sistema
elétrico da CPFL.
Item 6.1- Revisado os números telefônicos da
região Nordeste e da Baixada Santista.
Anexo I- Alterada a carta.
Anexo X e XI- Eliminados estes anexos que
são repetição dos anexos V-a e V-b.
Item 7.3.2. Inclusão do texto sobre obra civil - responsável
técnico.
Anexo VII: Inclusão do item “acréscimos por etapa” no
Formulário (folha 4).
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Versão
Anterior
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Data da
versão
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10/02/2005

22/06/2005

Alterações em relação à versão anterior
Item 3 – Inclusão da referência ao documento GED-33 – Ligação
de Autoprodutores em Paralelo com o Sistema de Distribuição da
CPFL.
Item 6.3.h- Onde se lia “documentação prevista, deve ser...”,
alterado Para “documentação prevista no documento GED-33, deve
ser...”.
Item 7- Inserção do item 7.4.
Item 8.1.4- Onde se lia “...conforme roteiros de inspeção
citados nos anexos VII-a ou VII-b.”, alterado para “...conforme
roteiros de inspeção citados nos anexos III-a ou III-b, do
documento GED-2858...”.
Anexo I- Eliminação da citação do número da S.A./S.A.T.R..
Anexo II (Carta de Compromisso de Manutenção)- Eliminação deste
anexo. Renumeração dos demais anexos.
Anexo VII-a (Roteiro de Inspeção de Instalações Particulares Posto de Medição e Transformação em Cabina)- Eliminação deste
anexo. Renumeração do demais anexos.
Anexo VII-b (Roteiro de Inspeção de Instalações Particulares Posto de Transformação ao Tempo)- Eliminação deste anexo.
Renumeração dos demais anexos.
Geral: Revisado os números 0800 de
atendimento.
Item 4- Alterado o site e processo de
comunicação via internet e alteração nos
telefones de contato das Gerências de
Contas Poder Público.
Item 5- Alterados critérios de necessidade de
estudo de viabilidade.
Item 5.2.1- Incluída referência a norma sobre
requisitos para conexão de cargas
potencialmente perturbadoras ao sistema
elétrico da CPFL.
Item 6.1- Revisado os números telefônicos da
região Nordeste e da Baixada Santista.
Anexo I- Alterada a carta.
Anexo X e XI- Eliminados estes anexos que
são repetição dos anexos V-a e V-b.
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1.18 16/12/2019

1.19 21/09/2021
1.20 27/10/2021
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Adequação da formatação do documento e alteração dos
itens: sumário, item 6 e item 7, conforme GED-0.
Alteração do Anexo VII, referente às informações a serem
disponibilizadas pelo Acessante com Fornos Elétricos a
Arco (FEA).
Substituídos os termos CREA/CONFEA para conselhos de
classe e ART para Documento de Responsabilidade Técnica
Substituição do texto “conforme orientação da Resolução
nº 1.025 do CONFEA” para “conforme orientação dos
respectivos conselhos de classe”
Item 3.5: inclusão de item sobre documento de
responsabilidade técnica;
Item 5.2: inclusão de procedimento para solicitação dos
níveis de curto circuito;
Item 5.3 e subitens: Renumeração do item 5.2 para 5.3,
inclusão da informação que a consulta é facultativa ao
cliente, inclusão da necessidade da consulta para obtenção
das informações dos níveis de curto circuito e ajustes dos
equipamentos de proteção a montante do ponto de entrega;
Item 5.4 e subitens: Renumeração do item 5.3 para 5.4;
Item 5.5 e subitens: Renumeração do item 5.4 para 5.5;
Item 5.5.6 Detalhamento da necessidade de manifestar a
opção de execução pela distribuidora ou executar a obra
diretamente;
Item 5.5.7 Detalhamento das condições para execução da
obra pela CPFL;
Item 5.6 e subitens: Renumeração do item 5.5 para 5.6;
inclusão da condição de devolução dos contratos assinados
(CUSD e CCER) antes da vistoria.
Item 5.4.1 Alterado os e-mails / telefones de contato da RGE
(MT e loteamento, planalto, metropolitana e central).

Anexo X Atualizado o anexo X.

Categoria:

Instrução

Versão:

1.21

Aprovado por:

Carlos Almeida Simões

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA
IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA

Data
Publicação:

06/12/2021

Página:

70 de 70

