Fluxograma Multifuncional Subestação com Medição em AT com Geração Distribuída (novo)
Ações Prévias (Cliente/
Projetista)

Comprovação de
propriedade, do
direito de uso da
propriedade,
cessão de uso ou
arrendamento da
terra

Apresentação de Projeto
(Entrada de Energia) - Cliente

(online pelo SGPEO)
Apresentação do projeto de
entrada de energia + estudo de
seletividade (relé) + projeto de
GD + documentação – prazo
60d (com obra de rede)

Ter em mãos as
procurações
necessárias

Realização de estudo para
avaliar a necessidade de obra
na rede CEB – mesmo que já
tenha sido realizada consulta
de acesso

Projeto aprovado
+ estudo +
orçamento?
Erros (incluir o print da tela), dúvidas
com o SGPEO: enviar e-mail para
duvidasgpeo.gd@ceb.com.br

NÃO

Solicitação de ligação
nova e assinatura de
contrato e acordo
operativo GRGC
(somente com
parecer de acesso
emitido)

Obra + cabos +
relé finalizados?

Teste cabos
OK?

NÃO
Contrato
assinado?

Solicitar Teste de
Cabos (na GRPV) Cliente

60 dias com obra

Vistoria entrada de
energia e GD OK?

SIM

NÃO

Relé OK?

120 dias

Solicitar Aferição
do Relé (na GRPV)
- Cliente

O projeto de rede CEB
subterrânea ou aérea deve ser
apresentado na GRRS ou
GRAR

Solicitar na GRPV
a autorização para
retirar TC e TP Cliente

Retirar no Laboratório
de medidores –
LEMEE (GRMF) os TCs
e TPs e instalar na
cabine de medição Cliente

NÃO
CEB - NTD 6.05
CEB – NTD 6.09
ANEEL – Res 414
ANEEL – Res 482 e 687

SIM

Solicitar a vistoria
(Gerência de Grandes
Clientes GRGC) Cliente

NÃO

SIM
SIM

Vistoria e Energização

NÃO

Emissão do Parecer
de Acesso (120d),
Executar obra
(cliente) + Obras de
rede + instalação dos
cabos +
parametrização do
relé
SIM

Verificação junto
ao meio ambiente
sobre autorização
para desmatar a
área

Criar na Gerência
de Grandes
Clientes (CEB) o
cadastro de cliente
em potencial

Teste de Cabos,
Análise de Projeto - GRPV + Execução da Obra no Assinatura de Contrato
Aferição do Relé e TC e
Realização do Estudo
Cliente e Obra na Rede
- GRGC
TP de Medição

Instalação dos TC
e TP OK?

Instalar medição – A
GRPV solicita para
GRMF 7d

Energização 7d a
partir da vistoria
aprovada

Fim

NÃO

