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Apresentação do Sistema AWGPE 

O sistema AWGPE tem como objetivo proporcionar que o 
cliente Energisa possa submeter projetos elétricos sem a 
necessidade de visitar a agência física. Também proporciona o 
acompanhamento de forma eficiente dos retornos da análise 
de cada projeto. 
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ACESSO AO SISTEMA 
Através do website www.energisa.com.br 

Acesso acontecerá na seção Agência Virtual 

Login é realizado 
com  o CPF do 
cliente Energisa.  



ACESSO AO AWGPE 

Link disponível no menu “Solicitações” ou na seção “Acesso Rápido”, na aba de “Solicitações”. 



1º ACESSO AWGPE 

Tela inicial do AWGPE 

Retornar à 
Agência Virtual 

Listagem de todos os projetos elétricos 
que tem o CPF do projetista logado 
associado ao projeto. 

Caso seja 1º acesso. 
Não haverá projetos 
cadastrados. 

Cadastrar um novo Projeto Elétrico 

Cliente logado na agência virtual. 
Que, neste cenário, é o Projetista 
do projeto elétrico. 



CADASTRO DE PROJETO ELÉTRICO 
Para realizar a inserção de um projeto elétrico é necessário completar os 4 passos a seguir: 

 

1- Inserir a localidade onde o projeto elétrico será executado. 

Indica as etapas do 
processo de 
inserção. 

Estado e Município 
para execução do 
Projeto Elétrico. 

Avançar para a 
próxima etapa. 



CADASTRO DE PROJETO ELÉTRICO 
2 – Dados do Projeto Elétrico  

Dados do 
projeto  
elétrico. 

Dados do 
proprietário 
de obra. 

Dados do  
projetista 
responsável 
pelo projeto. Avançar  

para a etapa 3 



CADASTRO DE PROJETO ELÉTRICO 
3 – Upload de arquivos do projeto elétrico 

Lista de documentos 
solicitados para 
o tipo de projeto 
elétrico selecionado 
anteriormente. 

Adicionar arquivos a 
serem anexados no 
projeto. 

Etapas navegáveis 
para retorno e 
alteração de dados. 



CADASTRO DE PROJETO ELÉTRICO 

3 – Upload de arquivos do projeto elétrico 

Botões são habilitados caso os 
arquivos estejam compactados e 
com tamanho de até 20MB. 

Mensagem de erro, caso os arquivos não 
atendam as especificações. 

Necessário clicar para confirmar envio dos 
arquivos. 



CADASTRO DE PROJETO ELÉTRICO 

Confirmação de cadastro. 

Após a confirmação, 
não é possível retornar 
e alterar os dados do 
cadastro. 



CADASTRO DE PROJETO ELÉTRICO 

Comprovante de submissão. 

Protocolo de 
acompanhamento 

Nº 
Identificador 
do Projeto 
Elétrico 

Impressão do  
Comprovante. 



CADASTRO DE PROJETO ELÉTRICO 

Impressão do comprovante. 



LISTAGEM DE PROJETOS ELÉTRICOS CADASTRADOS 

Lista de todos 
os projetos 
cadastrados 
pelo projetista 
logado na 
agência virtual.  

Filtro para 
localização do 
projeto 
elétrico. 

Acompanhar 
detalhes do 
projeto em 
questão. 



FILTRO DA LISTAGEM 

Filtro. 

Resultado do filtro aplicado. 

O filtro tem como objetivo facilitar a localização de um projeto elétrico e pode ser aplicado utilizando o identificador do 

projeto elétrico, tipo do projeto e/ou pelo CPF/CNPJ do proprietário da obra. 

Acompanhar 
detalhes do 
projeto em 
questão. 



ACOMPANHAR PROJETO ELÉTRICO 

Essa funcionalidade permite que o projetista acompanhe os processos de análise do projeto. A situação, as ressalvas ou 

realize algumas ações como, solicitar reanálise, vistoria e imprimir documentos emitidos para o projeto.  

Situação do 
projeto 
elétrico. 

Solicitar 
reanálise 

Solicitar Vistoria 

Retornar para a página inicial Visualizar documentos emitidos durante a análise 



SOLICITAÇÃO DE REANÁLISE PARA UM PROJETO ELÉTRICO 

Funcionalidade é habilitada apenas para casos em que o projeto elétrico encontra-se com situação Projeto Reprovado. 

Solicitar 
Reanálise 



SOLICITAÇÃO DE REANÁLISE PARA UM PROJETO ELÉTRICO 

Upload de arquivos para Reanálise: 

1. 

2. 

3. 



SOLICITAÇÃO DE REANÁLISE PARA UM PROJETO ELÉTRICO 

Confirmação de solicitação. 

Mantém o número 
identificador do 
projeto elétrico 
mas gera um novo 
protocolo de 
acompanhamento. 



SOLICITAÇÃO DE VISTORIA 

Essa funcionalidade permite que o projetista solicite a vistoria para projetos que atendam as seguintes regras: 

-Ser do tipo Mini Geração Distribuída ou Micro Geração Distribuída; 

-Estar com a situação igual a “Aprovado”; 

Solicitar Vistoria 



SOLICITAÇÃO DE VISTORIA 

1. 

2. 



SOLICITAÇÃO DE VISTORIA 

Mensagem de 
sucesso. 

Detalhes sobre a 
vistoria solicitada. 



Visualizar documentos 
gerados para o projeto. 

DOCUMENTOS EMITIDOS 

Essa funcionalidade permite que o projetista tenha acesso aos documentos gerados durante a análise. Tais como carta de 

aprovação/reprovação, ressalvas do analista da energisa, etc. 



DOCUMENTOS EMITIDOS 

Abrir arquivo. 



DOCUMENTOS EMITIDOS 

Essa funcionalidade permite que o projetista tenha acesso aos documentos gerados durante a análise. Tais como carta de 

aprovação/reprovação , ressalvas do analista da energisa, etc. 

Exemplo de 
carta de 
aprovação 
gerada para o 
projeto 
elétrico. 
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