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OBJETIVO

Este documento foi criado com intuito de auxiliar no momento do preenchimento
do formulário que virá junto com a solicitação de viabilidade técnica.
A elaboração da solicitação de viabilidade técnica feita à concessionária é
composta por uma carta, um formulário e um mapa de localização do
empreendimento. Existem 6 (seis) tipos de formulários e cada um deles tem sua
aplicação, conforme descrito abaixo.

3

1. SUBESTAÇÕES NOVAS

Para novos empreendimentos, é necessário a utilização do formulário número
01 – Subestação Nova como mostra a figura abaixo:
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Do item nº 1 até o item nº 7, são dados básicos, dados do próprio proprietário ou
da construtora.
A partir do item nº 8 deste formulário, são dados específicos, dados técnicos do
empreendimento, no qual deverá ser preenchido por um responsável técnico.
No item nº 8 – deverá ser escolhida a classe do empreendimento no qual ele
enquadra, ou seja: comercial, industrial, etc.
Item nº 9 – deverá ser inserida planta de situação, ou mapa de localização onde
o empreendimento será construído.
Item nº 10 – informar o somatório das potências dos transformadores que serão
utilizados no empreendimento, o valor deve ser informado em kVA. Ex.: 75 kVA,
225 kVA.
Item nº 10.1 – será preenchido especificando a quantidade dos transformadores
e sua potência, só no caso de haver mais de 01 transformador, se só houver 01
não precisará ser preenchido.
Item nº 11 – informar o escalonamento de crescimento da demanda até chegar
à demanda total que irá contratar junto à concessionária. Se for contratar a
demanda toda de uma vez só preencher o 1º ano. Ex.: demanda contratada de
400 kW, ano 1: 100 kW, ano 2: 300 kW, ano 3: 400 kW.
Item nº 12 – a demanda total que irá ser contratada junto a concessionária para
o empreendimento, informar valor em kW.
Item nº 13 – coordenadas geográficas na unidade UTM, com pontos obtidos por
GPS, vinculadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SAD-69), do local exato onde
se instalará o empreendimento.
Item nº 14 – a data de início e término da obra de execução do empreendimento.

5

2. AMPLIAÇÃO DA SUBESTAÇÃO
Para empreendimentos já existentes necessitando de ampliação da potência da
subestação, é necessário a utilização do formulário número 02 – Ampliação de
Subestação como mostra a figura abaixo:
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Do item nº 1 até o item nº 7, são dados básicos, dados do próprio proprietário ou
da construtora.
A partir do item nº 8 deste formulário, são dados específicos, dados técnicos do
empreendimento, no qual deverá ser preenchido por um responsável técnico.
No Item nº 8 – a numeração do posto mais próximo do local onde se encontra as
instalações do empreendimento. É uma placa em amarelo com 04 ou 05 dígitos,
fixado no poste.
Item nº 9 – deverá ser escolhida a classe do empreendimento no qual ele
enquadra, ou seja: comercial, industrial, etc.
Item nº 10 – deverá ser inserida planta de situação, ou mapa de localização do
empreendimento.
Item nº 11 – o número da conta de energia existente do empreendimento.
Item nº 12 – deverá ser inserida a potência do transformador existente instalada
no empreendimento, o valor deve ser em kVA. Ex.: 75 kVA, 225 kVA.
Item nº 13 – deverá ser inserida a potência do transformador que será acrescido
no empreendimento. O valor terá que ser em kVA. Ex.: 75 kVA, 225 kVA.
Item nº 14 – informar o somatório das potências dos transformadores que serão
utilizados no empreendimento, o valor deve ser informado em kVA. Ex.: 75 kVA,
225 kVA.
Item nº 14.1 – será preenchido especificando a quantidade dos transformadores
e sua potência, só no caso de haver mais de 01 transformador, se só houver 01
não precisará ser preenchido.
Item nº 15 – inserir a demanda total existente do empreendimento, deve ser em
kW.
Item nº 16 – a demanda que será acrescida ao empreendimento, deve ser em
kW.
Item nº 17 – informar o escalonamento de crescimento da demanda até chegar
à demanda total que irá contratar junto à concessionária. Se for contratar a
demanda toda de uma vez só preencher o 1º ano. Ex.: demanda contratada de
400 kW, ano 1: 100 kW, ano 2: 300 kW, ano 3: 400 kW.
Item nº 18 – inserir a demanda total, soma da demanda existente mais a
acrescida, que irá ser contratada junto a concessionária para o empreendimento,
valor em kW.
Item nº 19 – a data de início e término da obra de execução do empreendimento.
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3. AMPLIAÇÃO DE DEMANDA
Para empreendimentos já existentes necessitando de ampliação de demanda
sem ampliação da subestação, é necessário a utilização do formulário número
03 – Ampliação de demanda, como mostra a figura abaixo:
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Do item nº 1 até o item nº 7, são dados básicos, dados do próprio proprietário ou
da construtora.
A partir do item nº 8 deste formulário, são dados específicos, dados técnicos do
empreendimento, no qual deverá ser preenchido por um responsável técnico.
No Item nº 8 – a numeração do posto mais próximo do local onde se encontra as
instalações do empreendimento. É uma placa em amarelo com 04 ou 05 dígitos,
fixado no poste.
Item nº 9 – deverá ser escolhida a classe do empreendimento no qual ele
enquadra, ou seja: comercial, industrial, etc.
Item nº 10 – deverá ser inserida planta de situação, ou mapa de localização onde
o empreendimento está instalado.
Item nº 11 – o número da conta de energia existente do empreendimento.
Item nº 12 – deverá ser inserida a potência do transformador existente instalada
no empreendimento, o valor deve ser em kVA. Ex.: 75 kVA, 225 kVA.
Item nº 12.1 – será preenchido especificando a quantidade dos transformadores
e sua potência, só no caso de haver mais de 01 transformador, se só houver 01
não precisará ser preenchido.
Item nº 13 – inserir a demanda existente do empreendimento, deve ser em kW.
Item nº 14 – a demanda que será acrescida ao empreendimento, deve ser em
kW.
Item nº 15 – informar o somatório das demandas existentes e a acrescida que
será utilizado no empreendimento, o valor deve ser informado em kW.
Item nº 16 – a data de início e término da obra de execução do empreendimento.
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4. PRÉDIOS HABITACIONAIS / CONDOMÍNIO INSDUSTRIAIS E COMERCIAIS

Para construção da subestação de prédios habitacionais/ condomínios
industriais e comerciais, é necessário a utilização do formulário número 04, como
mostra a figura abaixo:
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Do item nº 1 até o item nº 3 e os itens nº 14 e 15, são dados básicos, dados do
próprio proprietário ou da construtora.
A partir do item nº 4 deste formulário, são dados específicos, dados técnicos do
empreendimento, no qual deverá ser preenchido por um responsável técnico.
No item nº 4 – deverá ser escolhida a classe do empreendimento no qual ele
enquadra, ou seja: comercial, industrial, etc.
Item nº 5 – deverá ser inserida planta de situação, ou mapa de localização onde
o empreendimento será construído.
Item nº 6 – deverá ser inserida a quantidade de blocos por conjunto e a
quantidade por blocos de cada conjunto a ser construído. Ex.: 02 Blocos, cada
bloco com 20 apartamentos ou casa.
Item nº 7 – deverá ser inserida a quantidade habitacional, se houver pontos
comerciais no conjunto, se for condomínio especificar a quantidade de casas, e
industrial se houver.
Item nº 8 – informar o somatório das potências dos transformadores que serão
utilizados no empreendimento, o valor deve ser informado em kVA. Ex.: 75 kVA,
225 kVA.
Item nº 8.1 – será preenchido especificando a quantidade dos transformadores
e sua potência, só no caso de haver mais de 01 transformador, se só houver 01
não precisará ser preenchido.
Item nº 9 – a demanda que irá ser contratada por cada bloco junto a
concessionária para o empreendimento, informar valor em kW.
Item nº 10 – a demanda de cada unidade habitacional e comercial para o
empreendimento, informar valor em kW.
Item nº 11 – a demanda total que irá ser contratada junto à concessionária para
o empreendimento como um todo somando os valores dos blocos, informar o
valor em kW.
Item nº 12 – coordenadas geográficas na unidade UTM, com pontos obtidos por
GPS, vinculadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SAD-69), do local exato onde
se instalará o empreendimento.
Item nº 13 – a data de início e término da obra de execução do empreendimento.
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5. LOTEAMENTO / CONJUNTO HABITACIONAIS

Para construção da subestação de Loteamento habitacionais / conjuntos, é
necessário a utilização do formulário número 05, como mostra a figura abaixo:
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Do item nº 1 até o item nº 8, são dados básicos, dados do próprio proprietário ou
da construtora.
A partir do item nº 9 deste formulário, são dados específicos, dados técnicos do
empreendimento, no qual deverá ser preenchido por um responsável técnico.
Item nº 9 – deverá ser inserida planta de situação, ou mapa de localização onde
o empreendimento será construído.
Item nº 10 – deverá ser inserida a quantidade de consumidores residenciais do
loteamento ou conjunto, se houver pontos comerciais inserir a quantidade do
mesmo.
Item nº 11 – a demanda de cada unidade residencial e a comercial para o
empreendimento, juntamente com a iluminação pública do loteamento ou
conjunto, informar valor em kW.
Item nº 12 – a demanda total que irá ser contratada junto à concessionária para
o empreendimento como um todo somando os valores das unidades
residenciais, a iluminação pública e os pontos comerciais, informar o valor em
kW.
Item nº 13 – informar o somatório das potências dos transformadores que serão
utilizados no empreendimento, o valor deve ser informado em kVA. Ex.: 75 kVA,
225 kVA.
Item nº 13.1 – será preenchido especificando a quantidade dos transformadores
e sua potência, só no caso de haver mais de 01 transformador, se só houver 01
não precisará ser preenchido.
Item nº 14 – coordenadas geográficas na unidade UTM, com pontos obtidos por
GPS, vinculadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SAD-69), do local exato onde
se instalará o empreendimento.
Item nº 15 – a data de início e término da obra de execução do empreendimento.
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6. REDUÇÃO DE POTÊNCIA DA SUBESTAÇÃO
Para os empreendimentos existentes que necessitarem diminuir a potência da
subestação do empreendimento junto à concessionária, é necessário a utilização
do formulário número 06 – Redução de Potência da Subestação, como mostra a
figura abaixo:

14

Do item nº 1 até o item nº 4 e o item nº 16, são dados básicos, dados do próprio
proprietário ou da construtora.
A partir do item nº 5 deste formulário, são dados específicos, dados técnicos do
empreendimento, no qual deverá ser preenchido por um responsável técnico.
No item nº 5 – deverá ser escolhida a classe do empreendimento no qual ele
enquadra, ou seja: comercial, industrial, etc.
Item nº 6 – deverá ser inserida planta de situação, ou mapa de localização onde
se encontra o empreendimento.
Item nº 7 – a numeração do posto mais próximo do local onde se encontra as
instalações do empreendimento. É uma placa em amarelo com 4 dígitos (placa
com numeração antiga) ou com 5 dígitos (placa com nova numeração), incluindo
o algarismo 0 (zero), se houver, fixada no poste.
Item nº 8 – o número da conta de energia existente do empreendimento.
Item nº 9 – deverá ser inserida a potência do transformador existente instalada
no empreendimento, o valor deve ser em kVA. Ex.: 75 kVA, 225 kVA.
Item nº 10 – deverá ser inserida a potência do transformador que será subtraída
do empreendimento. O valor terá que ser em kVA. Ex.: 75 kVA, 225 kVA.
Item nº 11 – informar o total das potências dos transformadores, a existente e a
subtraída, que serão utilizados no empreendimento, o valor deve ser informado
em kVA. Ex.: 75 kVA, 225 kVA.
Item nº 11.1 – será preenchido especificando a quantidade dos transformadores
e sua potência, só no caso de haver mais de 01 transformador, se só houver 01
não precisará ser preenchido.
Item nº 12 – inserir a demanda existente do empreendimento, informar em kW.
Item nº 13 – inserir o valor demanda que será subtraída do empreendimento,
informar em kW.
Item nº 14 – informar o escalonamento de crescimento da demanda até chegar
à demanda total que irá contratar junto à concessionária. Se for contratar a
demanda toda de uma vez só preencher o 1º ano. Ex.: demanda contratada de
400 kW, ano 1: 100 kW, ano 2: 300 kW, ano 3: 400 kW.
Item nº 15 – informar o valor total da demanda, após redução, que será utilizado
no empreendimento, o valor deve ser informado em kW.

15

