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1. OBJETIVO 
 
Estabelecer procedimento técnico orientativo aos CONSUMIDORES para migração do ambiente 
regulado de energia (ACR) para o ambiente de contratação livre de energia (ACL), nos níveis de 
tensão A4 e A3a, conforme os requisitos técnicos do Submódulo 12.2- Instalação do sistema de 
medição para faturamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Procedimentos de 
Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST 

Módulo 5 – Sistemas de Medição e padrões técnicos do grupo CPFL Energia. 
 

Observação: Migração de clientes livres nos níveis A3, A2 e A1 seguir o GED 17320. 
 
2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

 
2.1. Empresa 
 
Distribuidoras do Grupo CPFL Energia. 
 
2.2.Área 
 
Engenharia, Comercial e Clientes Externos. 
 
3. DEFINIÇÕES 

 

3.1. A3a 

Tensão de fornecimento de 30 kV a 44 kV. 
3.2. A4 

Tensão de fornecimento de 2,3 kV a 25 kV. 
3.3. ACL 

Ambiente de Contratação Livre. 
3.4. ACR 

Ambiente de Contratação Regulada. 
3.5.ART 

Anotação de Responsabilidade Técnica. 
3.6. BT 

Baixa tensão. 
3.7.Conjunto de Medição 
Sistema encapsulado externo de medição de energia elétrica, acoplado à rede secundária ou 
primária por meio de transformadores de medição, cuja indicação de leitura se dá de forma 
remota ou convencional.  
3.8.CCEE 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. 
3.9. DISTRIBUIDORA 

Distribuidoras do grupo CPFL Energia. 
3.10. EPI 
Equipamento de Proteção Individual. 
3.11. MT 

Média Tensão. 
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3.12. MME 

Ministério de Minas e Energia. 
3.13. ONS 

Operador Nacional do Sistema Elétrico. 
3.14. Ponto de Medição 

Local de instalação de instrumentos para medir grandezas elétricas. 
3.15. PRODIST 
Procedimentos de Distribuição de energia elétrica no sistema elétrico nacional. 
3.16. SCDE 
Sistema de Coleta de Dados de Energia. 
3.17. SE 
Subestação. 
3.18. SMF 
Sistema de Medição para Faturamento composto pelos medidores principal e retaguarda 
(quando se aplicável), pelos transformadores de instrumentos – TI (transformadores de potencial 
– TP e de corrente – TC), pelos canais de comunicação entre os agentes e a CCEE, e pelos 
sistemas de coleta de dados de na medição para faturamento.  
3.19. TC 
Transformador de Corrente. 
3.20. TI 
Transformadores para Instrumentos (TPs e TCs). 
3.21. TP 
Transformador de Potencial. 
3.22. Unidade Consumidora 
Conjunto de instalações e equipamentos elétricos caracterizados pelo recebimento de energia 
elétrica em um único ponto de conexão, com medição individualizada, correspondente a um 
único consumidor e localizado em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas. 
3.23. VCA 
Tensão Corrente Alternada. 
 

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
 

  PRODIST- Modulo 5 – Revisão 6 - ANEEL 

  Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010 

  Resolução Normativa nº 759, de 7 de fevereiro de 2017 - ANEEL; 

  Resolução Normativa nº 506, de 4 setembro de 2012 - ANEEL; 

  NR10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

  NR10 SEP - Sistema Elétrico de Potência 

  GED 2855-  Fornecimento em Tensão Primária 15kV, 25kV e 34,5kV - Vol. 1; 

  GED 2856 - Fornecimento em Tensão Primária 15kV, 25kV e 34,5kV - Vol. 2; 

  GED 2858 - Fornecimento em Tensão Primária 15kV, 25kV e 34,5kV - Vol. 3; 

  GED 2859- Fornecimento em Tensão Primária 15kV, 25kV e 34,5kV - Vol. 4.1; 

  GED 2861 - Fornecimento em Tensão Primária 15kV, 25kV e 34,5kV - Vol. 4.2; 

  GED 4732 - Sistema CPFL Projetos Particulares Via Internet - Fornecimento Tensão Primária 

  Submódulo 12.2- Instalação do sistema de medição para faturamento – ONS. 
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5. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
 5.1. Distribuidora 
 
A DISTRIBUIDORA, na realização do serviço de COMISSIONAMENTO ou ADEQUAÇÃO, tem 
total autonomia para INTERFERIR ou SUSPENDER o serviço de ADEQUAÇÃO SMF caso seja 
constatado qualquer irregularidade técnica por parte do CONSUMIDOR (empresa particular ou 
contratada) no que diz respeito ao cumprimento da referida especificação, normas de 
segurança e padrões técnicos do grupo CPFL Energia.  
 
 5.2. Consumidor 
 
A responsabilidade do cliente está abrangida nos itens descritos abaixo: 

 Apresentação da documentação técnica solicitada; 

  Adequação do sistema de medição conforme orientações descritas neste normativo e 
solicitações pela distribuidora; 

 Segurança e integridade da(s) equipe(s) contratada(s) para a realização da adequação do 
SMF, ensaios e demais serviços necessários para a migração ao ACL; 

 Implantação de VPN quando necessário e solicitado pela distribuidora. 
 

6. E-MAILS PARA CONTATO 
 

Assuntos comerciais, dúvidas sobre o processo de migração e envio de documentações sobre 
o processo de migrações ao ACL deverão ser enviados diretamente no respectivo e-mail da 
ÁREA COMERCIAL, de acordo com a distribuidora:  
 

 CPFL Paulista: migracao.acl@cpfl.com.br  

 CPFL Piratininga e CPFL Santa Cruz: migracao.aclpira@cpfl.com.br  

 RGE: migracao.aclrge@cpfl.com.br 
 

Assuntos técnicos, envio de documentações inicial da etapa A do item 9 e resumida no 
informativo (Anexo 7), disponibilização de documentos padrões CPFL será através do 
respectivo e-mail da Engenharia: 
 

 CPFL Paulista, CPFL Piratininga e CPFL Santa Cruz e RGE: projeto_smf@cpfl.com.br  
 

IMPORTANTE: 
 

 O e-mail projeto_smf@cpfl.com.br é EXCLUSIVO para entrega de documentação 
técnica, assuntos comerciais devem ser tratados diretamente pelos e-mails da área 
comercial. 

 

 É OBRIGATÓRIO que seja informado no campo assunto do e-mail a identificação do 
número da instalação ou unidade consumidora (UC) e o nome da empresa para registro 
e controle da solicitação. 
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7. OBSERVAÇÕES GERAIS DO PROCESSO DE MIGRAÇÃO AO ACL 
 
 7.1. Início e prazos do processo 
 

Por regulamentação as etapas do processo se iniciam no ato de declaração formal de intenção 
do Cliente pela migração de sua Unidade Consumidora/Geradora para o Ambiente de 
Contratação Livre – ACL.  
 
O prazo total regulatório para realização dos procedimentos que compõem o processo de 
migração é de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de manifestação 
formal do Cliente no objetivo de renunciar o contrato cativo, conforme Resolução Normativa da 
ANEEL nº 718, de 17 de maio de 2016. Deverá ser assinado o TERMO DE PACTUAÇÃO entre 
Cliente e a área comercial da Distribuidora, num prazo máximo de 30 dias contados a partir da 
manifestação formal do Cliente, sob pena de atraso na conclusão das etapas de 
responsabilidade da Distribuidora. 
 
A etapa técnica só será iniciada quando apresentada a documentação inicial completa e 
correta, em meio digital, a qual está descrita no item 9-A e também no termo de pactuação. O 
prazo para a apresentação da documentação inicial é de 15 dias úteis contados a partir da 
entrega do termo de pactuação assinado, sob pena de atraso na conclusão das etapas de 
responsabilidade da Distribuidora. 
 
7.2. Condições Gerais 
 

a) Os trabalhos nas instalações elétricas devem ser realizados de acordo com os requisitos e 
condições estabelecidos nas normas e regulamentações específicas.  
 
b) As instalações existentes que estiverem em desacordo com as normas e padrões da 
DISTRIBUIDORA ou com as normas da ABNT e que ofereçam riscos à segurança devem ser 
reformadas ou substituídas conforme normas GED aplicáveis, sob pena de suspensão do 
fornecimento e/ou atraso na data prevista para migração. 
 
c) O consumidor deve permitir, a qualquer tempo, o livre acesso dos representantes da 
DISTRIBUIDORA, devidamente identificados com crachá e vestimenta, às instalações elétricas 
de sua propriedade. 
 
d)  A EQUIPE CONTRATADA pelo CONSUMIDOR além de possuir conhecimento TÉCNICO 
deverá ter pleno conhecimento deste normativo GED 16789, possuir experiência em sistemas 
de medição (SMF), experiência em serviços de adequação SMF em campo. A EQUIPE 
CONTRATADA também deverá possuir EPIs e ferramental adequado para a realização do 
serviço de ADEQUAÇÃO com qualidade e segurança. 
 
7.3. Sistema de Medição para Faturamento 
 
O Sistema de Medição para Faturamento (SMF) é instalado obrigatoriamente no ponto de 
entrega de subestações próprias de distribuição de CONSUMIDORES LIVRES e/ou 
ESPECIAIS em níveis de tensão A3a e A4 e são constituídos basicamente de TPs, TCs, 
armários, painéis ou cubículos de medição, sistema de comunicação, medidor(es) eletrônico(s) 
e acessórios. 
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Todo consumidor que deseja migrar ao mercado livre de energia poderá utilizar o padrão de 
consumidor cativo existente desde que atenda aos requisitos técnicos mínimos e esteja em 
condições aceitáveis de conservação e instalações conforme exigências do ONS/CCEE. Caso 
contrário, será necessário a troca ou modificação do padrão de medição. 
 
Caso o sistema de medição existente na unidade consumidora seja do tipo Conjunto de 
Medição (caixa de medição com TIs fixada no poste), faz-se necessário a instalação de 
cabine ou cubículo de medição conforme padrões técnicos da DISTRIBUIDORA. Nesse 
caso, o CONSUMIDOR deverá ingressar com pedido de mudança de padrão no site de 
Projetos Particulares da DISTRIBUIDORA, e somente após a conclusão da mudança do 
padrão de medição deverá retomar com a solicitação de migração ACL. 
 

7.4. Fornecimento de equipamentos 
 
Para a realização do serviço de adequação ou implantação de SMF a DISTRIBUIDORA 
fornece:  
 

 Medidor(es) Eletrônico(s) multifunção para medição energia elétrica trifásica ativa e reativa 
com medição nos quatro (04) quadrantes; 

 

 Transformadores de Potencial e Corrente classe 15, 25 e 36,2 kV; 
 

 Chave de aferição e cablagem do sistema de medição; 
 

 Equipamentos e acessórios para sistema de comunicação. O custo decorrente da 
implantação do sistema de comunicação é de responsabilidade do CONSUMIDOR. 

 
 
Observações: 
 
 O modelo de medidor e o tipo de mídia de comunicação são definidos pela 

DISTRIBUIDORA; 
 

 A mídia de comunicação remota utiliza a rede de telefonia (GPRS/3G/4G), porém haverá 
casos excepcionais que poderá ser necessário a configuração de uma VPN (Cliente-
Distribuidora) no qual será de responsabilidade do cliente a implantação de infraestrutura 
necessária para a comunicação; 
 

 Caso o CONSUMIDOR opte pela instalação do medidor retaguarda, fica desde já 
cientificado o CONSUMIDOR que:  

 
 O cliente é responsável pelo custo do medidor retaguarda; 

 
 A comunicação da intenção da utilização do referido equipamento retaguarda deve ser 

realizada no momento de assinatura do termo de pactuação. 
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8.  ADEQUAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR 

 

Todos os clientes com processo de migração ao ACL deverão obrigatoriamente possuir 2 
tomadas/plugs e 1 disjuntor instalados dentro de caixa lacrável próximo ao medidor de energia 
elétrica, conforme anexos 3 e 4 do item 10. Se a unidade não dispor, faz-se necessário solicitar 
desligamento programado para a instalação das tomadas/plugs e disjuntor, no prazo máximo 
45 dias úteis após a entrega do termo de pactuação assinado. Excepcionalmente, em 
instalações que possuam Conjuntos de Medição instalados no alto do poste (aéreo), não há 
necessidade de execução da referida adequação. 

 

Após concluída a adequação das tomadas(plugs)/disjuntor ou demais alterações 
solicitadas, o consumidor sempre deve enviar fotos ao grupo de e-mail 
projeto_smf@cpfl.com.br comprovando e sinalizando que foi concluído. 

 
DETALHES DA ADEQUAÇÃO: 
 

 Estado da caixa de medição: deve estar em bom estado de conservação e sem 
infiltrações;  

 

 Fundo da caixa de medição: deverá ter fundo de madeira, não deve estar em mau 
estado; 

 

 Tensão da tomada/plug: 127VCA ou 220VCA, identificar (etiquetar) com o respectivo 
nível da tensão; 

 
Clientes com medições com nível de tensão de 440/257VCA, deverão instalar 
transformador de no mínimo 300VA para reduzir a tensão ao nível de 220VCA ou 
127VCA. 

 

 Modelo da tomada/plug:  
 

o Tomada de sobrepor (2P+T, 10 A): obrigatoriamente instalados em 
painel/caixa de medição lacrável, com uma certa distância entre as mesmas que 
possibilite a ligação de plugs machos e de fontes de alimentação de equipamentos, 
conforme ilustração dos anexos 4 e 5; 
 

o  Plug fêmea (2P+T, 10 A) obrigatoriamente instalados em caixas de proteção 
lacrável adicional para ter espaço para conexão de plugs machos e fonte de 
alimentação de equipamentos, conforme ilustração dos anexos 4 e 5; 

o Tomadas não devem possuir fusível de proteção. 
 

 Alimentação das tomadas/plugs: deve ser provida da chave de aferição (bornes 
superiores), utilizar cabos PP (2 vias) de 2,5mm² e conector garfo 6mm; 

 

 Disjuntor de proteção das tomadas/plugs: bipolar de 2A - curva C; 
 

 Espaço para sistema de comunicação: a caixa de proteção lacrável ou caixa de 
medição lacrável deve ter um espaço de 20x20cm livre para a distribuidora instalar o 
sistema de comunicação, se a caixa de medição lacrável dispor do espaço suficiente 
NÃO É NECESSÁRIO CAIXA ADICIONAL. 
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Para a realização do serviço de adequação ou implantação de SMF o CONSUMIDOR é o 
responsável pelas obras civis e pelas adequações das instalações decorrentes da adequação 
do SMF, conforme especificação técnica da DISTRIBUIDORA, englobando os serviços abaixo:  

 

 Adequação do painel de medição conforme o tipo de medição (indireta em BT ou MT) 
conforme esquemas elétricos e descritivos no item 10, anexos 3, 4 e 5; 
 

 Adequação de infraestrutura e obras civis em geral, caso seja necessário; 
 

 Adequação de infraestrutura para instalação de transformadores de potencial e de corrente 
(TIs), caso seja necessário; 

 

 Instalação/reinstalação de gerenciador-controlador de demanda (caso a unidade 
consumidora disponha); 

 

 Infraestrutura para a instalação e operação do sistema de comunicação, incluindo antena 
direcional (YAGI), cabos e conversores de fibra óptica, cabos de rede, quando necessário; 

 

 Apresentação de documentação técnica referente a obras civis e adequações das 
instalações associadas ao SMF. 

 

Para realizar a adequação do painel ou realizar intervenções em local lacrado, o responsável 
técnico deve agendar um desligamento programado junto a distribuidora.   
 

Observações:  
 

 Com exceção da caixa de medição do novo modelo do GED 2861(com tomadas de 
sobrepor e disjuntor), do modelo  A-1 exemplificada no anexo 2 do item 10 ou caixas de 
medição do antigo padrão RIC MT (Regulamento de Instalações Consumidoras), o restante 
dos modelos de padrões de medição necessita sempre de uma caixa de proteção 
adicional que possua dispositivo para lacre para possibilitar a instalação de plugs 
fêmeas/disjuntor e sistema de comunicação. A caixa adicional deve dispor de dimensões 
mínimas conforme desenho descrito no anexo 4 do item 10.  
 

 Poderá também haver demais alterações necessárias conforme descritas a seguir ou 
solicitadas pela DISTRIBUIDORA após apresentado as fotos e formulário de características 
técnicas do padrão de medição, essas alterações deverão ser concluídas até o 
comissionamento da distribuidora. 

 

  Caso o painel de medição existente necessite de adequações, reformas ou não comporte a 
instalação de outro medidor e acessórios, é responsabilidade do CONSUMIDOR substituir e 
apresentar projeto do novo painel para aprovação da DISTRIBUIDORA e o agendamento de 
um desligamento programado de 8 (oito) horas, a ser realizado em dia útil e em horário 
comercial para implantação do novo SMF; 
 

  Salienta-se que dependendo do modelo de medidor eletrônico a ser instalado pela 
DISTRIBUIDORA no padrão de medição livre poderá ser necessário adquirir outro modelo 
de cabo de interface óptica ou equipamento conversor para manter o gerenciamento-
controle de demanda ativo, esses são de responsabilidade do CONSUMIDOR. A 
responsabilidade da DISTRIBUIDORA é fornecer a saída do usuário; 
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 Fica o cliente responsável pelas manutenções futuras, sobre a comunicação VPN e 
adequação técnicas realizadas no painel de medição para a devida migração ao mercado 
livre de energia (ACL). 

 
9. ETAPAS E PRAZOS DO PROCESSO DE MIGRAÇÃO ACL 

 
O processo de adequação ou implantação de SMF, inerente à viabilização da migração ao 
ambiente de contratação livre, envolve várias etapas estabelecidas por procedimentos, prazos 
e responsáveis distintos (CONSUMIDOR, DISTRIBUIDORA e CCEE).  
 
Os prazos contidos na tabela 1, abaixo, passam a ser contados a partir da entrega à 
distribuidora do termo de pactuação assinado e termo de adesão emitido pela CCEE. 
 
É imprescindível o cumprimento dos prazos de responsabilidade do CONSUMIDOR 
contidos na tabela abaixo a fim de garantir a data de migração ACL pretendida. 
 

ETAPAS ETAPAS DO PROCESSO 
PRAZOS  

(DIAS 
ÚTEIS) 

RESPONSÁVEL (IS) 

A 
Envio de documentação inicial (Item 9.1-A) à 

DISTRIBUIDORA 1 
15 CONSUMIDOR 

B 
Solicitação de emissão do parecer de localização à 

CCEE. 
10 DISTRIBUIDORA 

C Emissão do parecer de localização 5 CCEE 

D Elaboração e Aprovação de projeto de medição ² 20 DISTRIBUIDORA/CONSUMIDOR 

E Programação Logística 15 DISTRIBUIDORA 

F 
Estabelecimento da forma de coleta dos dados de 

medição junto à CCEE 
5 DISTRIBUIDORA 

G Comissionamento 3 15 DISTRIBUIDORA/CONSUMIDOR 

H 
Elaboração e Aprovação do relatório de 

comissionamento 
10 DISTRIBUIDORA 

I 
Cadastro dos pontos de medição no Sistema de 

Coleta de Dados de Energia - SCDE 
5 DISTRIBUIDORA 

J Teste Inspeção Lógica 5 CCEE 

Total de dias úteis requeridos 4 105    

                   
Tabela 1 - Etapas e prazos do processo de Migração ao ACL 

 
Observações:  
 

1 Quando entregue o Diagrama Unifilar, Planilha de Cadastro, Termo de pactuação, 

Formulário de características do padrão de medição de energia existente e/ou fotos da 
medição com dados faltantes ou com divergências, será solicitado ao CONSUMIDOR a 
revisão da documentação, sendo que o prazo de revisão deverá ser somado aos prazos 
descritos na tabela 1; 

 
2 Caso seja necessário a instalação de um novo painel, o cliente deverá apresentar a 

DISTRIBUIDORA o projeto do painel;  
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3  Para a realização do serviço de Comissionamento o CONSUMIDOR deverá liberar a 

entrada de funcionários da DISTRIBUIDORA para acesso as instalações. Para esse serviço 
não há disponibilidade de agendamento prévio; 

 
4 Quantidade mínima de dias úteis requeridos para o início do processo de adequação ou 

implantação SMF a fim da garantia da data de migração requerida pelo CONSUMIDOR.  
 
9.1 Descrição das etapas e prazos do processo de migração ACL 
 

A. Envio de Documentação Inicial: (15 dias úteis - Consumidor) 
 

 Diagrama Unifilar da subestação da unidade consumidora, em formato “dwg” (Autocad), não 
serão aceitos em formatos “PDF” (ver modelo no item 10 - anexo 6); 

 Planilha de Cadastro completamente preenchida; 

 Formulário de características do padrão de medição de energia existente (ver modelo no item 
10 – Anexo 1); 

 Foto do padrão de medição de energia existente (ver modelo no item 10 – Anexo 2); 
 
Observações: 
 
 A documentação inicial preferencialmente deve ser apresentada todas em um único e-mail. 

Quando em processo de aumento de carga, deve ser informado juntamente no e-mail o 
número da atividade; 
 

 Caso a medição do CONSUMIDOR se localize dentro de condomínios, shopping center, etc., 
é obrigatória também a entrega do diagrama unifilar do referido empreendimento 
contendo a informação de todas as medições e as cargas instaladas contendo indicação da 
localização da referida medição e o nome do condomínio/Shopping; 

 
  O diagrama deverá ser obrigatoriamente UNIFILAR, contendo no mínimo as proteções 

(chaves fusíveis e disjuntores), medidor de energia, transformador de corrente, 
transformador de potencial e cargas do cliente (transformador com descrições técnicas); 

 
   Em decorrência de alterações na legislação da ANEEL, a partir de 01/01/2021 para as 

migrações ao ACL de consumidores com medição indireta em baixa tensão será 
aplicado o percentual fixo de 2,5% de perdas técnicas, sendo assim não será 
necessário a apresentação do relatório de ensaio de perdas técnicas do 
transformador. 

 

B. Solicitação do parecer de localização à CCEE. (10 dias úteis - Resp. Distribuidora) 
 
A DISTRIBUIDORA, de posse do diagrama unifilar em formato “dwg” (AutoCad), da planilha de 
cadastro devidamente preenchida, irá editar, no prazo de 10 dias úteis, o diagrama unifilar 
acrescentando o ponto de conexão da instalação com o sistema elétrico brasileiro (até a rede 
básica), avaliar a necessidade ou não da substituição dos TIs ou esquema de ligação (2 ou 3 
elementos) da medição a ser adequada ou implantada e após, efetuar a solicitação do parecer 
de localização à CCEE. 
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C. Emissão do parecer de localização (5 dias úteis - Resp. CCEE) 
 
A CCEE, de posse da solicitação, terá um prazo de 05 dias úteis para análise e envio do 
parecer de localização à DISTRIBUIDORA. O parecer de localização conterá informações 
cadastrais do sistema de medição do cliente, tais como código CCEE, localização do(s) 
medidor(es), parâmetros elétricos e outras informações que identificam o ponto de medição. 
 

D. Elaboração e Aprovação de projeto de medição. (20 dias úteis - Resp. Distribuidora/ 
Consumidor) 

 
A DISTRIBUIDORA com base no formulário de características do padrão de medição de 
energia existente e fotos do padrão de medição de energia existente enviados pelo 
CONSUMIDOR, irá elaborar o projeto de medição. Caso identificado necessidade de 
adequação do padrão de medição existente, a DISTRIBUIDORA comunicará ao 
CONSUMIDOR para que realize projeto e obra (elétrica e/ou civil) para adequação das 
instalações associadas ao SMF. 
 
Além de necessidades de adequações identificadas pela DISTRIBUIDORA na elaboração de 
projeto de medição. Todo cliente que desejar migrar para o mercado livre, deverá adequar o 
sistema de medição conforme item 7 e anexos 3, 4 e 5 do item 10. 
 
A DISTRIBUIDORA, de posse do projeto elaborado ou das fotos comprovando as alterações 
técnicas, efetuará a avaliação para fins de aprovação do projeto de medição, caso haja 
necessidade de alguma alteração o cliente será informado. 

 
E. Programação Logística (15 dias úteis - Resp. Distribuidora) 
 
É responsabilidade da DISTRIBUIDORA disponibilizar o(s) medidor(es) eletrônico(s), 
transformadores de potencial e de corrente (quando aplicáveis), equipamentos e acessórios 
para implantação do sistema de comunicação. 

 
F. Estabelecimento da forma de coleta dos dados de medição junto à CCEE. (5 dias úteis 
- Resp. Distribuidora) 

 
A DISTRIBUIDORA é a responsável pela definição da forma de coleta dos dados de medição 
junto à CCEE. Caso a DISTRIBUIDORA julgar necessário a implementação de uma VPN a 
mesma irá entrar em contato com o CONSUMIDOR para que sejam disponibilizadas as 
informações e a infraestrutura necessária. A opção de implementar a VPN é adotada em casos 
excepcionais e poderá ser solicitada na etapa F ou G de acordo com o cenário. 
 

G. Comissionamento (15 dias úteis - Resp. Distribuidora/Consumidor) 
 
A DISTRIBUIDORA definirá, sem comunicação prévia, o dia da realização do serviço de 
comissionamento, visto que a atividade não requer interrupção no fornecimento de energia 
elétrica, salvo exceções que serão tratadas com programação de desligamento o que inclui a 
instalação de medidor retaguarda. No comissionamento serão instalados o(s) medidor(es) e 
sistema de comunicação. 
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A equipe da CPFL fará uma validação das adequações realizadas na etapa D, se identificado 
alguma divergência ou irregularidade diversa o cliente será notificado e deverá regularizar a 
medição, neste caso os prazos voltam a ser contados a partir da correção. Quando 
regularizadas as pendências o cliente deverá entrar em contato por meio dos e-mails já 
citados. 
 

H. Elaboração e Aprovação do Relatório de Comissionamento (10 dias úteis - Resp. 
Distribuidora) 

 
A DISTRIBUIDORA elaborará e aprovará o relatório de comissionamento contendo os dados 
do serviço de implantação ou adequação SMF realizado na unidade consumidora. Caso seja 
constatada qualquer irregularidade, será realizada nova análise, neste caso os prazos voltam a 
ser contados a partir da revisão e assim sucessivamente até a obtenção da aprovação do 
referido documento.  
 

I. Cadastro dos pontos de medição no Sistema de Coleta de Dados de Energia - SCDE. (5 
dias úteis - Resp. Distribuidora) 

 
Após a aprovação do Relatório de Comissionamento, a DISTRIBUIDORA realizará o cadastro 
do ponto de medição no SCDE e solicitação posterior do teste de inspeção lógica. 
 

J. Teste Inspeção Lógica (5 dias úteis - Resp. CCEE) 
 
De posse da solicitação da DISTRIBUIDORA, a CCEE realizará o teste de inspeção lógica, 
caso o teste falhar, a DISTRIBUIDORA é informada a fim da solução do problema e nova 
solicitação. Até que o teste seja realizado com sucesso, o novo ponto de medição não poderá 
ser modelado no sistema CCEE. 
              

10. ANEXOS 
  
Anexo 1 – Formulário de Características do Padrão de Medição de Energia existente (arquivo 
em Word) 
Anexo 2 – Fotos do padrão de medição de energia existente (Exemplos) 
Anexo 3 – Esquema elétrico da adequação de responsabilidade do cliente  
Anexo 4 - Adequação de responsabilidade do cliente 
Anexo 5 – Exemplos de Adequação de responsabilidade do cliente 
Anexo 6 – Diagrama unifilar padrão CCEE (Exemplos)  
Anexo 7 – Informativo resumido ao Cliente 
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Anexo 1 – Formulário de Características do Padrão de Medição de Energia existente 
(arquivo em Word) 
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Anexo 2 – Fotos do padrão de medição de energia existente (Exemplos) 
 

       
 
      Posto Primário Simplificado (BT)                          Caixa de medição modelo A-1 

 
 

    
 
                   Cubículo Blindado                                      Medição posto primário simplificado (BT) 
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Anexo 3 – Esquema elétrico da adequação de responsabilidade do cliente  
 

 

  
 

Adequação para medições indiretas 
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Anexo 4 – Adequação de responsabilidade do cliente 
 
 

 
 

Adequação para medições indiretas com caixa de proteção lacrável 
 (1 disjuntor bipolar de 2A - curva C + 2 plugs fêmea (2P+T, 10 A)) 
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Adequação para medições indiretas caixa com tampa/porta lacrável 
(1 disjuntor bipolar de 2A - curva C + 2 tomadas (2P+T, 10 A) de sobrepor) 
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Dimensões mínimas da caixa de proteção adicional lacrável 
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Anexo 5 – Exemplos de Adequação de responsabilidade do cliente 
 

    
 

 
 

      
Painel de medição com caixa de proteção lacrável adicional indireta adequada para migração ao ACL 

(1 disjuntor bipolar de 2A - curva C + 2 plugs (2P+T, 10 A) fêmea) 
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Caixas de medição lacrável indireta adequada para migração ao ACL 

(1 disjuntor bipolar de 2A - curva C + 2 tomadas (2P+T, 10 A) de sobrepor) 
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Anexo 6 – Diagrama unifilar padrão CCEE (Exemplos)  
 
 

 
 

Diagrama unifilar medição indireta em média tensão 
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Diagrama unifilar medição indireta em baixa tensão 
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Anexo 7 – Informativo resumido ao Cliente 
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11. REGISTRO DE ALTERAÇÕES 

 
11.1  Colaboradores 

 

Empresa Área Nome 

CPFL Piratininga RESM Alexander Linch Visentini 

RGE RESM Cristian Natalino Kleinibing 

RGE RESM Davi José Ransan 

 
11.2  Alterações 

 

Versão Anterior Data da Versão Anterior Alterações em relação à Versão Anterior 

1.0 25/04/2016 

-Alterado a responsabilidade de aprovação das etapas referentes 
a projeto SMF e relatório de comissionamento; 
-Revisado item 6 -  Sistema de Medição para Faturamento; 
-Alterado layout; 

1.1 16/06/2016 

-No subitem A - Envio da documentação inicial, contido no item 7, 
foi inserido a necessidade de entrega do termo de pactuação e 
termo de adesão CCEE; 
- No subitem H - Execução da adequação, contido no item 7, e no 
item 8-4 Alimentação Auxiliar, foi alterado o período de 
fornecimento ininterrupto de energia do Nobreak de 48 para 
24hs; 
-Revisado item 5. Normas, Legislações, Especificações Técnicas 
e Segurança, incluído a REN 718/2016/ANEEL. 

1.2 12/08/2016 

- Revisado item 6. Sistema de Medição para Faturamento; 
- Revisado item 7. Etapas e Prazos do Processo de Adequação 
ou Implantação de SMF; 
- Revisado item 9.5  Saída de Usuário. 

1.3 13/02/2017 
- Criado item 6 - Aplicabilidade do Procedimento Técnico em 
virtude da publicação da Resolução Normativa nº 759, de 7 de 
fevereiro de 2017. 

1.4 20/03/2017 

- Revisado item 7 - Sistema de Medição para Faturamento, 8- 
Processo de Adequação ou Implantação de SMF e 11 - Anexos, 
detalhando as regras da DISTRIBUIDORA para aceitação de 
migração em medição existente no secundário do transformador 
particular (BT). 

1.5 07/08/2017 

-Considerado unificação CPFL Santa Cruz; 
-Inseridas de novas siglas; 
-Incluído de Anexo 1 e relatório de ensaio do transformador como 
obrigatório para cliente medidos na baixa tensão como parte da 
documentação inicial obrigatória; 
-Considerado unificação RGE Sul; 
- Excluído anexo 4 – procedimentos técnicos válidos para aos 
CONSUMIDORES que assinaram o termo de pactuação antes de 
15/03/2017, onde ainda vigorava a Resolução Normativa nº 
718/2017; 
-Alteração nos prazos da                    

Tabela 1 - Etapas e prazos do processo  e textos 

relativos a mesma, sendo a principal alteração na documentação 
inicial; 
-Incluído orientações, novos anexos 4 e 5 referente à adequação 
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de responsabilidade do cliente pertinente à migração ao ACL; 
-Incluído anexo 6 exemplos de diagramas unifilares; 
-Incluído item 7 contatos para migrações ao ambiente de 
contratação livre (ACL); 
-Item 7 mudou para item 8; 
-Revisado item 8 - Sistema de Medição para Faturamento. 
 

1.6 06/09/2019 

-Inserida observação no Objetivo; 
-Incluído a responsabilidade técnica do Consumidor no Item 
"RESPONSABILIDADE TÉCNICA"; 
-Atualizada lista de normas e legislação aplicáveis - incluído GED 
4732; 
-Atualização dos e-mails para contato; 
-Exclusão do Item "Aplicabilidade do Procedimento Técnico" 
-Incluído Item "7.1 Início e prazos do processo" 
-Incluído Item "6.2 Condições Gerais" 
-Acrescentado um parágrafo sobre o padrão de medição no item 
6.3; 
-Atualizado o item sobre Ensaio de perdas técnicas; 
-Atualizado o item sobre adequações de responsabilidade do 
consumidor; 
-Atualizadas observações da etapa A do item 7.1 
-Atualizada informação da etapa F do item 7.1 
-Atualizado o Anexo 2 do item 8. 
-A sequência da numeração de alguns itens podem ter sofrido 
modificação em relação a última atualização; 
-No Item 8-Anexos foi atualizado os Anexo 2, 3, 4 e 7; 
-No Item 8-Anexos foi acrescentado os anexos 6 e 5 e 9; 
-Alterado layout 

1.7  
 11/05/2020 

ATUALIZAÇÕES QUE SOFRERAM ALTERAÇÕES: 
-Item sobre Documentos de referência 
-Adequação de responsabilidade do consumidor 
-Observações do item ETAPAS E PRAZOS DO PROCESSO DE 
MIGRAÇÃO ACL 
-Descrição da Etapa "A" 
-Incluído o prazo da CCEE na etapa técnica 
-Unificada etapa B (anterior) e C 
-Anexo:  Adequação de responsabilidade do cliente 
- Anexo:  Formulário de Características do Padrão de Medição de 
Energia existente 
- Anexo: Esquema elétrico da adequação de responsabilidade do 
cliente no painel de medição 
- Anexo: Informativo resumido ao cliente 
 
EXCLUSÃO DOS SEGUINTES ITENS: 
-Item sobre Ensaio de perdas técnicas 
-Anexo: Exemplo de adaptação de Caixa para Medidor Schneider 
Electric ION 
-Anexo: Formulário de ensaio de perdas técnicas do 
transformador 

1.8 10/11/2020 

-Revisado item 3- Definições, incluído definição de Conjunto de 
Medição; 
-Revisado item 8 – Adequação de Responsabilidade do 
Consumidor, padronizado a utilização obrigatória de plugs fêmea 
(2P+T) dentro de caixa de proteção lacrável adicional e citado a 
desobrigação da adequação em instalações que possuírem 
conjunto de medição aéreo; 
-Atualizados anexos 4, 5 e 7. 

Norma Técnica

Medição

Procedimento para realização de serviço de implantação
ou adequação SMF - classe de tensão A4 e A3a

16789 Instrução 1.9 Eduardo Henrique Trepodoro 28/04/2021 26 de 27

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA



 

Tipo de Documento:  

Área de Aplicação:  
Título do Documento:  

Público 

 

Nº Documento: Categoria: Versão: Aprovado por: Data Publicação: Página: 
      

 

 
 

Norma Técnica

Medição

Procedimento para realização de serviço de implantação
ou adequação SMF - classe de tensão A4 e A3a

16789 Instrução 1.9 Eduardo Henrique Trepodoro 28/04/2021 27 de 27

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA


