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1. RESUMO 

  Estabelece as condições gerais para apresentação de projetos via web na plataforma 

CPRE.  

 

2. HISTÓRICO 

Elaboração:  Kariane Pauluk Barbosa – Estagiária 

  Paulo Celso Massulo Filho - Estagiário 

Revisão e aprovação: João Ricardo Costa Nascimento – Engenheiro de Estudos e Projetos 

 

3. OBJETIVO 

Estabelecer procedimentos a serem seguidos para apresentação de projetos junto a 

concessionária utilizando a plataforma CPRE WEB. 

  

4. APLICAÇÃO 

Este procedimento se aplica à todas as empreiteiras solicitantes caso haja 

necessidade de apresentação de projetos elétricos. 

  

5. REFERÊNCIA 

 Resolução ANEEL 414/2010. 

 NDU-001 

 NDU-002 

 NDU-003 

 NDU-004 

 NDU-005 

 NDU-006 

 NDU-007 
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6. DEFINIÇÕES 

6.1 CPRE: Controle de Projeto de Rede Elétrica.  

6.2 LOS: Miscelânea de Projeto. 

6.3 ID: Número de Identificação do Projeto 

 

7. DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADES  

 

7.1 Criação da conta para acesso 

Projetista: Para apresentação de projeto elétrico referente ligação nova, aumento 

de carga, extensões de rede urbana e/ou rural, compartilhamento de infra-estrutura 

e geração distribuída, faz necessário solicitar o acesso na plataforma do CPRE 

WEB através do site http://projetoms.energisa.com.br:8084 no campo “criar conta”. 

 
 

http://projetoms.energisa.com.br:8084/
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7.2 Envio do projeto 

Projetista: Na primeira etapa, o projetista deverá preencher os dados básicos para 

apresentação do projeto, especificando a localidade e a natureza do projeto 

apresentado.  

 

 

Por seguinte, deverá realizar o upload do projeto compactado em formato .RAR 

(Até 20MB), contendo todas os itens necessários conforme informado no CPRE 

WEB. 
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Ao clicar em “Selecionar Arquivo” deverá ser selecionado o projeto compactado. 

Após selecionado, o nome do arquivo aparecerá logo abaixo do botão de seleção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após feita a seleção, o campo de “Iniciar Envio” será habilitado, clicando nele será 

realizado o upload. 
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Apenas quando a mensagem de confirmação “Upload com sucesso!”, 

aparecer na tela o processo de upload estará concluído. 

 

 

 

Após o sistema plotar a mensagem, clicar em “OK” e em “Finalizar”, e clicar em 

“Finalizar”. Sendo assim, o CPRE-Web irá mostrar um resumo com as informações 

do projeto, como mostrado a seguir: 
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Após finalizar o processo, será habilitada a opção de impressão do protocolo caso 

o usuário deseje guardar algum comprovante do envio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Cadastro 

Concessionária: Realiza o cadastro do projeto no sistema, gerando o número da 

LOS. Após a abertura da LOS é contabilizado 30 dias para análise do projeto. 
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7.4 Acompanhamento 

Projetista: Deverá acessar o CPRE WEB e acompanhar os trâmites do processo 

a partir do ID gerado após o cadastro do projeto. 

 

7.5 Análise do projeto 

Concessionária: Realiza a análise criteriosa do projeto seguindo as normas 

vigentes. Quando cabível, ressalta pontos a serem modificados e aprova o projeto, 

porém quando não há possibilidade de aprovação, informa a empreiteira sobre os 

itens a serem modificados justificando a devolução. 

 

7.6 Projeto Aprovado 

Projetista: Realiza a impressão do projeto disponibilizado com assinatura digital e 

apresenta à fiscalização. 

Concessionária: Realiza a fiscalização observando a conformidade do projeto 

com o apresentado em campo. 

 
7.7 Projeto Reprovado 

Projetista: Reencaminhar o projeto para REANÁLISE compactado em formato 

RAR, seguindo as ressalvas propostas pela concessionária.  Será habilitada a 

opção de reenvio do projeto para substituir os arquivos incorretos, assim, deverá 

ser realizado o upload do projeto contendo as modificações no mesmo ID da 

versão reprovada anteriormente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 

 

8. DOCUMENTAÇÃO 

 
TODOS OS PROJETOS DEVERÃO CONTER ASSINATURA DIGITAL. PROJETOS 

QUE NÃO APRESENTAREM ASSINATURAS SERÃO DEVOLVIDOS. 
NOS CASOS ONDE NÃO FOR POSSÍVEL ASSINATURA DIGITAL DO CLIENTE, 

SERÁ NECESSÁRIO O ENVIO DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. 
 

 
8.1 Redes de distribuição em baixa tensão 

O arquivo compactado deverá conter: 

 Memorial Técnico Descritivo 
 Registro no Crea do responsável técnico 
 Demonstrativo de carga instalada (assinada pelo proprietário com firma 

reconhecida em cartório nos casos de projetos de rede com posto de 
transformação) 

 ART 
 Cálculo de Demanda 
 Memorial de cálculo 
 Planta de situação (DWG) 
 Diagrama Unifilar (DWG) 
 Lista de Material 
 Termo Ramal Subterrâneo (Caso necessário) 
 UC(s) (aumento de carga) 
 Vistas do padrão, desenho completo do posto de transformação 
 Projetos nas áreas urbanas e rurais onde há projeto de rede com posto de 

transformação e medição em baixa tensão necessitam da apresentação do estudo 
estratificação do solo (apenas para área rural), carta de viabilidade (validade de 45 
dias), cálculo de queda de tensão (máximo de 3,5% para a rede de baixa tensão e 
de 5% para a média tensão), termo de manutenção de rede, autorização de 
passagem e tomada de energia quando necessário. 

 Para loteamentos, além dos documentos comumente solicitados é necessária a 
apresentação da documentação de desmembramento dos lotes aprovada e 
emitida pela prefeitura municipal, ou o registro em cartório comprovando o 
loteamento como também a autorização ambiental. Caso a iluminação pública seja 
projetada, também é necessária documentação de autorização emitida pela 
prefeitura municipal, além de sua participação dos cálculos de dimensionamento. 

 Projetos que possuem grupo gerador, deve-se especificar o modo de operação do 
mesmo. Não é permitido a operação em paralelo com a rede da concessionária, o 
projeto deve deixar claro o não paralelismo. 
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8.2 Redes de distribuição em média tensão 

O arquivo compactado deverá conter: 
 
 Memorial Técnico Descritivo 
 Registro no Crea do responsável técnico 
 Demonstrativo de carga instalada (assinada pelo proprietário com firma reconhecida 

em cartório) 
 ART 
 Cálculo de Demanda 
 Memorial de cálculo 
 Planta de situação com coordenadas dos pontos de derivação, mudança de direção 

da rede e posto de transformação (DWG) 
 Diagrama Unifilar 
 Lista de Material 
 Termo Ramal Subterrâneo (Caso necessário) 
 Características dos equipamentos de proteção de entrada 
 Estudos de proteção e seletividade 
 Desenho completo do posto de transformação, cubículo de medição ou cabine. 

(DWG) 
 Carta de viabilidade (validade de 45 dias)  
 Calculo de Queda de Tensão (máximo de 3,5% para a rede de baixa tensão e de 5% 

para a média tensão) 
 Autorização de tomada de energia (caso exista) 
 Autorização de passagem em terreno de terceiros (caso necessário) 
 Termo de Manutenção da Rede 
 Informações de contato do responsável técnico 
 UC(s) (aumento de carga) 
 Projetos que possuem grupo gerador, deve-se especificar o modo de operação do 

mesmo. Não é permitido a operação em paralelo com a rede da concessionária, o 
projeto deve deixar claro o não paralelismo. 

 
8.3 Geração distribuída 

O arquivo compactado deverá conter: 
 

 Planta de situação / localização 
 ART 
 Diagrama unifilar completo da planta do sistema de geração própria 
 Características dos TC’s, da fonte geradora e transformadores (se houver) 
 Diagramas esquemáticos e funcionais 
 Diagrama trifilar da interligação (para conexões trifásicas) 
 Cópia dos manuais técnicos dos relés, inversores e placas 
 Certificações do inversor 
 Memorial descritivo 
 Cálculos de ampacidade 
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8.4 Compartilhamento de estruturas 

O arquivo compactado deverá conter: 
 

 ART 
 Contrato de compartilhamento 
 Memorial descritivo 
 Cronograma de implantação 
 Número de postes que serão utilizados 
 Prancha de projeto com postes numerados informando os esforços 
 Cálculos de esforço 

 
9. VALIDADE DO PROJETO 

O prazo de validade da aprovação do projeto é de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da 

data de aprovação do projeto pela Concessionária. 


