Tipo de Documento:
Área de Aplicação:

Norma Técnica
Distribuição

Título do Documento:

Rede de Distribuição Subterrânea para Loteamento
Aberto - Projeto Elétrico (S)

SUMÁRIO
1- FINALIDADE
2- ÂMBITO DE APLICAÇÃO
3. NORMAS COMPLEMENTARES
4- TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES
5- CONSIDERAÇÕES GERAIS
5.1- Instalações das Unidades de Consumo (ou Unidades Consumidoras)
5.2- Iluminação Externa
5.3- Apresentação do Projeto
5.4- Considerações Básicas sobre Projetos de Redes Subterrâneas
6- ATENDIMENTO AOS EMPREENDIMENTOS
7- DADOS GERAIS PARA PROJETOS
7.1- Previsão de Cargas
7.2- Informações da CPFL
7.3- Plantas Topográficas e de Localização
7.4- Plantas Básicas
7.5- Informações Referentes a Outros Serviços
7.6- Levantamento de Campo
8- PROJETO DA REDE SECUNDÁRIA
8.1- Concepção Básica
8.2- Transformadores Padronizados
8.3- Localização de Transformadores
8.4- Cabos
8.5- Ramal de Entrada
8.6- Traçado da Rede Secundária
8.7- Dimensionamento do Circuito Secundário
8.8- Quadros de Distribuição e Proteção – QDP
8.9- Dimensionamento do Transformador
8.10- Saídas Secundárias e Aterramento de Transformadores
8.11- Diagrama Unifilar e Croqui
9- PROJETO DA REDE PRIMÁRIA
9.1- Concepção Básica
9.2- Cabos Isolados Padronizados
9.3- Neutro (Condutor de Proteção)
9.4- Traçado do Circuito Primário Subterrâneo
N.Documento:

16991

Categoria:

Manual

Versão:

1.1

Aprovado por:

Caius Vinicíus S Malagoli

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA

Data Publicação:

03/01/2017

Página:

1 de 111

Tipo de Documento:
Área de Aplicação:

Norma Técnica
Distribuição

Título do Documento:

Rede de Distribuição Subterrânea para Loteamento
Aberto - Projeto Elétrico (S)

9.5- Dimensionamento de Condutores
9.6- Poste de Transição Aéreo-Subterrâneo
9.7- Terminal
9.8- Emenda Fixa
9.9- Conjunto Desconectável
9.10- Conexão de Transformador
9.11- Chave Seccionadora
9.12- Indicador de Defeitos
9.13- Alimentação de Consumidores em Média Tensão
9.14- Dutos dos Circuitos Primários
10- PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTES
10.1- Generalidades
10.2- Transformador em Pedestal
10.3- Fusíveis em Postes de Transição para Conexão de Circuitos Subterrâneos
Alimentando Transformador em Pedestal
11- PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES
12- ATERRAMENTO
13- IDENTIFICAÇÃO DE CABOS E CIRCUITOS
14- CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTES A PROJETOS
ELÉTRICOS
15- REDE MISTA
16- ANEXOS
17- MEIO AMBIENTE
18- REGISTRO DE REVISÃO

N.Documento:

16991

Categoria:

Manual

Versão:

1.1

Aprovado por:

Caius Vinicíus S Malagoli

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA

Data Publicação:

03/01/2017

Página:

2 de 111

Tipo de Documento:
Área de Aplicação:

Norma Técnica
Distribuição

Título do Documento:

Rede de Distribuição Subterrânea para Loteamento
Aberto - Projeto Elétrico (S)

1- FINALIDADE
A presente norma tem como objetivo estabelecer os procedimentos técnicos e critérios
básicos para a elaboração de projetos elétricos de redes subterrâneas de distribuição
em loteamentos abertos, de forma a assegurar as necessárias condições técnicas das
instalações elétricas, a adequada qualidade no fornecimento de energia e os níveis de
segurança compatíveis com as necessidades operacionais das redes das distribuidoras
do grupo CPFL, doravante designadas neste documento como CPFL.

2- ÂMBITO DE APLICAÇÃO
Engenharia e Planejamento;
Gestão de Ativos;
Serviços de Distribuição;
Serviço de Campo;
Qualidade de Processos;
Poder Público;
Projetistas Particulares.

3. NORMAS COMPLEMENTARES
- ANEEL - Resolução Nº 414, de 9 de setembro de 2010
- GED-13 - Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição.
- GED-119 - Fornecimento de Energia Elétrica a Edifícios de Uso Coletivo.
- GED-918 - Cabo de Potência Unipolar de Cobre Isolado em XLPE para 0,6-1kV.
- GED-932 - Cabo de Cobre Isolado em PVC para 750V.
- GED-933 - Cabo de Cobre Nu.
- GED-1378 - Terminação Unipolar para Cabo Isolado 15kV e 25kV.
- GED-2060 - Terminal Tipo Ilhós.
- GED-2855 - Fornecimento em Tensão Primária 15kV, 25kV e 34,5kV - Volume 1.
- GED-2856 - Fornecimento em Tensão Primária 15kV, 25kV e 34,5kV - Volume 2 Tabelas.
- GED-2858 - Fornecimento em Tensão Primária 15kV, 25kV e 34,5kV - Volume 3 Anexos.
- GED-2859 - Fornecimento em Tensão Primária 15kV, 25kV e 34,5kV - Volume 4.1 Desenhos.
- GED-2861 - Fornecimento em Tensão Primária 15kV, 25kV e 34,5kV - Volume 4.2 Desenhos.
- GED-2945 - Adaptador Tipo Bandeira.
- GED-3224 - Pára-raios de Distribuição (Invólucro Polimérico).
- GED-3650 - Projeto de Rede de Distribuição - Condições Gerais.
- GED-3667 - Projeto de Rede de Distribuição - Cálculo Elétrico.
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- GED-3668 - Projeto de Rede de Distribuição - Terminologia.
- GED-3735 - Projeto - Loteamentos e Núcleos Habitacionais.
- GED-3738 - Projeto - Ligação de Clientes.
- GED-3825 - Transformador de Distribuição Trifásico Pedestal – Padronização (S)
- GED-3826 - Quadro de Distribuição e Proteção - QDP - Padronização (S).
- GED-3827 - Quadro de Distribuição e Proteção - QDP - Especificação (S).
- GED-3877 - Barramento Isolado 0,6kV (S).
- GED-3901 - Chave Seccionadora Tripolar para Quadro de Distribuição e Proteção.
- GED-3902 - Fusível NH.
- GED-3978 - Cabo Multiplexado de Cobre Isolado 15kV e 25kV (S).
- GED-3980 - Numerador de Circuitos Primários e Secundários (S).
- GED-3981 - Placa de Advertência do Circuito de Transição Aéreo-Subterrâneo (S).
- GED-3984 - Tapete de Borracha para Apoio de QDP e Transformador em Pedestal na
Base de Concreto.
- GED-3985 - Tubo de Aço Carbono (S).
- GED-3986 - Capuz Termocontrátil para Fechamento de Ponta de Cabo (S).
- GED-3989 - Dutos Corrugados - PEAD (S).
- GED-3998 - Luva de Conexão para Duto Corrugado - PEAD.
- GED-4007 - Tampão Terminal para Duto Corrugado - PEAD (S).
- GED-4041 - Conector Terminal a Compressão de Cobre com 2 Furos.
- GED-4043 - Acessórios Isolados Desconectáveis para Cabos de Potência nas
Tensões de 15 e 24,2kV (S).
- GED-4063 - Indicador de Defeito em Média Tensão Classes 15 e 24,2kV (S).
- GED-4102 - Rede de Distribuição Subterrânea para Condomínios - Projeto Civil.
- GED-4103 - Rede de Distribuição Subterrânea - Simbologia para Projeto.
- GED-4104 - Estruturas Básicas para Rede de Distribuição Subterrânea - Montagem.
- GED-4105 - Instalações Elétricas para Rede de Distribuição Subterrânea - Montagem.
- GED-4106 - Obras Civis para Rede de Distribuição Subterrânea - Montagem.
- GED-4128 - Pára-raios Cotovelo Desconectável - PRA (S).
- GED-4364 - Emenda Contrátil para Cabo Unipolar Isolado 15kV e 25kV.
- GED-5551 - Fornecedores de Materiais para Redes Subterrâneas (S).
- GED-10641 - Rede Primária Condutores Nus 15kV e25kV - Transformador Montagem.
- GED-10831 - Cabo de potência com isolação e cobertura de PVC para 0,6/1kV.
- GED-10832 - Placa de Identificação de Caixas de Passagem (S).
- GED-11367 - Chave Secionadora Tripolar de Operação sob Carga Tipo Pedestal de
Classes 15 e 24,2kV (S).
- GED-11846 - Rede Primária Compacta 15kV e 25kV - Transformador Montagem
- GED-13611 - Quadro de Distribuição e Proteção (QDP) em Poliéster com Fibra de
Vidro.
- GED-16379 - Caixa Primária Tipo 1 (CP-1) Pré-Moldada
- ANSI/IEEE Std 386-1985 - IEEE standard for separable insulated connector systems
for power distribution systems above 600V.
- DIN-43629-1 - Kabelverteilerschrank; Gehäuse, Anbaumasse.
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- DIN-43629-2 - Kabelverteilerschrank; Sockel, Anbaumasse.
- DIN-43629-3 - Kabelverteilerschrank; Innerer Aufbau; Einbaumasse.
- IEC-60269-2-1 - Low voltage fuses - Part 2-1: Supplementary requirementes for fuses
for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application)
- NBR-NM-280 - Condutores de Cabos Isolados.
- NBR-IEC-60439-1 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 1:
Conjuntos com ensaios de tipo totalmente testado (TTA) e conjuntos com ensaio de
tipo parcialmente testado (PTTA).
- NBR-5437 - Bucha para transformadores sem conservador de óleo - Tensão nominal
1,3kV - 160A, 400A e 800A - Dimensões.
- NBR-7286 - Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno
(EPR) para tensões de 1kV a 35kV - Requisitos de desempenho.
- NBR-7287 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de polietileno
reticulado (XLPE) para tensões de isolamento de 1kV a 35kV.
- NBR-9511 - Cabos elétricos - Raios mínimos de curvatura pra instalação e diâmetros
mínimos de núcleos de carretéis para acondicionamento.
- NBR-10160 - Tampões e grelhas de ferro fundido dúctil - Requisitos e métodos de
ensaios.
- NBR-11137 - Carretel de madeira para acondicionamento de fios e cabos elétricos Dimensões e estruturas.
- NBR-11835 - Acessórios isolados desconectáveis para cabos de potência para
tensões de 15kV a 35kV.
4- TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES
CAIXA DE INSPEÇÃO
Construção de concreto, destinada a alojar acessórios (emendas retas e de
derivações) e equipamentos (chaves, indicadores de defeito), assim como possibilitar
a passagem de cabos (mudança de direção, limitação de trechos, fins de linhas,etc),
cujas dimensões permitam locomoção de pessoas, internamente a mesma, para
execução dos serviços.
Nota: caixas de inspeções são utilizadas em redes primárias subterrâneas.
CAIXA DE PASSAGEM
Construção de concreto, destinada a alojar acessórios (emendas retas e de
derivações) assim como possibilitar a passagem de cabos (mudança de direção,
limitação de trechos, fins de linhas, deivação de rede aérea, etc), cujas dimensões
internas impliquem em necessidade de espaço externo a mesma para execução dos
servicos. Caixas de passagem são utilizadas nas redes secundárias subterrâneas.
CARGA INSTALADA
É a soma das potências nominais em kW das cargas a serem ligadas ao sistema
considerado.
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CARREGAMENTO DE TRANSFORMADOR
Relação porcentual entre a demanda de um transformador e a potência nominal do
mesmo.
CIRCUITO PRIMÁRIO SUBTERRÂNEO
Parte da rede subterrânea, constituída de cabos isolados, que alimentam os
transformadores de distribuição da concessionária e/ou de consumidores.
CIRCUITO SECUNDÁRIO SUBTERRÂNEO
Parte da rede subterrânea, constituída de cabos isolados que, a partir dos
transformadores de distribuição, conduzem energia aos pontos de consumo.
DEMANDA
É a potência, em kVA ou em kW, requisitada por determinada carga instalada.
Normalmente se considera a potência média em um intervalo de 15 minutos.
DEMANDA MÁXIMA
É a maior de todas as demandas registradas ou ocorridas durante um período de
tempo definido (um dia, uma semana, um ano, etc).
FATOR DE CARGA
É a relação entre a demanda média obtida com base no consumo e a demanda
máxima de potência durante um período de tempo.
FATOR DE DEMANDA
É a relação entre a demanda máxima e a carga instalada, ambas tomadas na mesma
unidade.
FATOR DE DIVERSIDADE
É a relação entre a soma das demandas máximas individuais de um determinado grupo
de consumidores e a demanda máxima real total desse mesmo grupo. É também a
relação entre a demanda máxima de um consumidor e a sua demanda diversificada.
FATOR DE POTÊNCIA
É a razão da energia ativa para a raiz quadrada da soma dos quadrados das energias
ativa e reativa, num intervalo de tempo especificado.
KVAS
Função matemática (kWh-kVA) que permite converter, para o processamento dos
cálculos elétricos de rede de distribuição, a demanda (kVA) a partir dos consumos de
faturamento (kWh), dos clientes ligados na baixa tensão.
kVAS = (A) x kWh(B)
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sendo:
kVAS = Demanda estatística dos consumidores de um circuito, obtida a partir dos
consumos.
kWh = Energia consumida pelos consumidores (BT) do circuito.
(A) e (B) = Constantes para os municípios na área de concessão da CPFL.
Nos municípios da CPFL-Paulista e CPFL-Santa Cruz são utilizadas as constantes:
A = 0,037 e B = 0,803.
Nos municípios da RGE-Rio Grande Energia são utilizadas as constantes:
A = 0,3104 e B = 0,5724.
Nos municípios da CPFL-Piratininga, são utilizadas as constantes, conforme tabela a
seguir:
Município
Santos, São Vicente e Vicente de Carvalho
Cubatão
Praia Grande
Araçoiaba da Serra, Capela do Alto, Salto de Pirapora, Sorocaba e Votorantim

Salto
Alumínio, Araçariguama, Ibiúna, Mairinque e São Roque
Boituva, Indaiatuba, Iperó, Itu e Porto Feliz
Campo Limpo, Itupeva, Jundiaí, Louveira, Várzea Paulista e Vinhedo

A
0,1491
0,3104
0,4572
0,0623
0,0514
0,1028
0,0312
0,0465

B
0,6480
0,5724
0,5392
0,7393
0,7573
0,6881
0,8119
0,7759

Nos municípios da CPFL-Jaguariúna, em função das empresas locais, são utilizadas as
constantes, conforme tabela a seguir:
Empresa
CPFL-Jaguari
CPFL-Mococa
CPFL-Leste Paulista
CPFL-Sul Paulista

A
0,0606
0,0606
0,0302
0,0302

B
0,7428
0,7428
0,802
0,802

LIMITE DE PROPRIEDADE
São as demarcações que separam a propriedade do consumidor da via pública e dos
terrenos adjacentes de propriedade de terceiros no alinhamento designado pelos
poderes públicos.
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PONTO DE ENTREGA
O ponto de entrega de energia elétrica nas redes de distribuição subterrâneas, em
loteamentos residenciais, será no ponto de conexão da derivação da rede secundária
com o ramal de entrada do cliente, interno à caixa de passagem.
POSTE DE TRANSIÇÃO
Poste a partir do qual são derivados os circuitos subterrâneos primários ou
secundários.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO (QDP)
Conjunto de dispositivos elétricos (chaves, barramentos, isoladores e outros),
montados em uma caixa metálica ou de poliéster com fibra de vidro, destinados a
operação (manobra e proteção) de circuitos secundários (entradas de serviço).
QUEDA DE TENSÃO BALANCEADA
Queda de tensão calculada para a condição ideal em que a carga do circuito é
distribuída igualmente entre as fases existentes, expressa em porcentagem de tensão
nominal.
RAMAL DE ENTRADA PRIMÁRIO SUBTERRÂNEO
São os condutores e acessórios compreendidos entre o ponto de derivação no circuito
primário e a medição.
RAMAL DE ENTRADA SECUNDÁRIO SUBTERRÂNEO
São os condutores e acessórios compreendidos entre o ponto de derivação no circuito
secundário e a medição.
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
É a parte do sistema de potência destinado ao transporte de energia partir do
barramento secundário de uma subestação de distribuição (onde termina a
subtransmissão), até o ponto de entrega da unidade consumidora.
TRANSFORMADOR EM PEDESTAL
Transformador selado, para utilização ao tempo, fixado sobre uma base de concreto,
com compartimentos blindados para conexão de cabos de média e de baixa tensão.
UNIDADE DE CONSUMO ou UNIDADE CONSUMIDORA
Nos edifícios é considerado como unidade de consumo ou unidade consumidora, cada
apartamento, individualizado pela respectiva medição de energia, enquanto na parte
térrea, cada lote constitui uma unidade.
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5- CONSIDERAÇÕES GERAIS
Enquadram-se no escopo de aplicação desta Norma Técnica, os loteamentos abertos
destinados a fins residenciais, inclusive chácaras de lazer, com características urbanas.
Para os loteamentos onde forem previstos edificações de uso coletivo, conforme GED
119, devem ser consultados previamente a Distribuidora para definição da forma de
atendimento (Ex: localização dos transformadores). Em todos os edifícios de uso
coletivo atendidos por ramal primário subterrâneo deverão ser instaladas chaves
seccionadoras primárias conforme GED-16707.
A rede elétrica subterrânea (primária e ou secundária) não pode ter continuidade ou
“socorrer” a rede de distribuição aérea. Ela deve possuir uma alimentação e possuir
recurso de socorro.
Os ramais de atendimento a ligações de unidades consumidoras de baixa tensão (BT)
e média tensão (MT) não deverão cruzar sob a via pública, conforme REN 414/2010 da
ANEEL.
Como regra, os padrões do Grupo CPFL para construção de redes elétricas de
distribuição são aéreos. Para empreendimentos de loteamentos aberto poderá ser
aprovado padrão alternativo de rede subterrânea de distribuição, após a análise da
Gestão de Ativos (GA) da Distribuidora.
Como se trata de área pública, a instalação de equipamentos (transformadores em
pedestal, chaves em pedestal, QDPs, etc) devem ter anuência do poder público.
Estes procedimentos e critérios aplicam-se a projetos de redes primárias e secundárias
nas tensões padronizadas pela CPFL para cada município de sua área de concessão e
na freqüência de 60Hz. Conforme anexo I do documento GED-3668.
5.1- Instalações das Unidades de Consumo (ou Unidades Consumidoras)
Os padrões de entrada das instalações das unidades de consumo (ou unidades
consumidoras) deverão ser construídos considerando-se os procedimentos e requisitos
estabelecidos nas normas e padrões específicos da CPFL (GED´s 13, 119, 2855, 2856,
2858, 2859 e 2861).
5.2- Iluminação
5.2.1- A rede de iluminação pública (vias de circulação de pessoal e/ou veículos,
praças, etc.) poderá utilizar padrões construtivos e materiais que atendam os seus
objetivos, sem necessidade de padronização da CPFL. Nestes casos, a prefeitura
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municipal será responsável pelo consumo de energia que poderá ser medido através
de medição(ões) específica(s).
5.3 - Apresentação do Projeto
5.3.1- O projeto da rede subterrânea consistirá de memorial descritivo, projeto da rede
primária, projeto da rede secundária, projeto civil básico e projeto civil estrutural, para
os quais devem ser consideradas as premissas estabelecidas a seguir. O titular do
cadastro deve ser habilitado junto aos órgãos competentes (CREA/CONFEA) para a
apresentação de projetos elétricos, e que todos os projetos apresentados sejam de sua
autoria e responsabilidade técnica, ou seja, a ART apresentada deve estar vinculada
ao projetista cadastrado. A apresentação do projeto será via internet, para tanto o
responsável técnico pelo empreendimento deverá cadastrar-se no sítio
www.cpfl.com.br, em “Credenciados” e acessando “Projetos Particulares”.
5.3.2- O memorial descritivo deve apresentar:
a) nome e endereço do empreendimento;
b) nome da empresa contratada para execução do projeto;
c) área e localização do empreendimento (planta do loteamento com a localização do
empreendimento dentro do Município a que pertence em escala adequada);
d) descrição básica do empreendimento: área total, tipo de empreendimento
(edificado/não edificado), número de residências/lotes, áreas das residências/lotes,
áreas das comerciais e outros;
e) planta do loteamento com levantamento altimétrico com indicações de condições
específicas dos locais e de outros serviços que podem interferir na execução da rede;
f) cronograma previsto para inicio e conclusão das obras;
g) características básicas das edificações;
h) características das obras previstas para as áreas comuns (clubes, áreas de
recreação, administração, iluminação externa, bombas de recalque e outros) e relações
das cargas instaladas correspondentes;
i) outros serviços (água, esgoto, gás, telefone, TV a cabo, etc);
j) estimativas (previsões) de cargas para dimensionamento da rede;
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k) cálculos elétricos: cargas/secção dos cabos, cargas/capacidades nominais dos
transformadores, tipo, chaves e fusíveis dos quadros de distribuição e proteção (QDP),
quedas de tensões nos circuitos secundários, etc.;
l) relação de materiais e equipamentos;
m) descrição básica de materiais e equipamentos (especificação de compra);
n) quando houver trecho da rede de distribuição primária e/ou secundária subterrânea,
que atravesse sob ou ao longo de rodovias federais e ou estaduais, apresentar a
autorização para realização de obra na mesma, esta emitida pelo órgão competente.
5.3.3- O projeto da rede secundária deve indicar:
a) ramais de entrada secundários: quantidade (número de fases + neutro) e seção dos
cabos;
b) tipo de barramentos isolado (GED-3877) em cada ponto de derivação (nº de
entradas e saídas);
c) circuitos secundários: quantidade, tipo e localização dos cabos e acessórios
(derivações, emendas retas, etc);
d) quadros de distribuição e proteção: modelos (00, 0,1 ou 2), circuitos de entrada
(quantidade, características dos cabos correspondentes - condutor: Cu ou Al e seção),
e circuitos de saídas (quantidade, características dos cabos correspondentes condutor: Cu ou Al e seção, capacidade das chaves e capacidade dos fusíveis NH);
e) transformadores de distribuição: tipo e potências nominais;
f) diagramas unifilares correspondentes aos quadros de distribuição, circuitos
secundários e ramais de entrada correspondentes a cada transformador.
5.3.4- O projeto da rede primária deve indicar:
a) transformadores de distribuição: localizações, potências nominais, acessórios
desconectáveis para conexão;
b) circuitos e ramais de entrada primários: seção e localização dos cabos, identificação
e localização dos acessórios (desconectáveis, emendas retas, terminais, indicadores
de defeito, pára-raios, etc);
c) chaves de proteção e manobras: tipo, características operativas, etc;
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d) postes de transição: características dos terminais e dos dispositivos de manobras;
e) proteção (identificação e características básicas dos dispositivos projetados);
f) estruturas e ferragens padronizadas;
Nota: relações de estruturas, referentes a ferragens devem ser mostradas, na(s)
planta(s) primária(s), em uma tabela onde as mesmas são indicadas em função do
número correspondente da estrutura civil – caixa de inspeção, base de transformador,
etc.
g) diagrama unifilar com postes de transição (identificação, chave NA ou NF), cabo
(número, seção e comprimento) e transformador (identificação e potência).
5.3.5- O projeto básico civil deve indicar:
a) postes de transição;
b) canalização subterrânea (localização, tipo e diâmetro dos dutos, profundidade, etc);
c) caixas de inspeção e de passagem secundárias (tipo e dimensões);
d) bases de transformadores e dos quadros de distribuição (tipo e dimensões).
Nota: os projetos civis somente devem considerar estruturas (caixas, bases) e
canalizações indicadas nesta norma ou no GED-4102;
5.3.6- Projeto civil estrutural deve ser feito para caixas de inspeções (primárias) e de
passagens (secundárias) e bases de transformadores e quadros de distribuição e
proteção e deve indicar:
a) memória de cálculo;
b) forma;
c) armações;
d) características do concreto;
e) normas consideradas no projeto.
5.3.7- Os projetos básicos elétricos (primário e secundário) e civil deverão ser
elaborados considerando:
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a) plantas básicas, apresentadas em meio magnético (Autocad versão 2008 ou
anterior, na extensão “dwg”) na escala 1:1000, deverão ter enquadramentos e estar na
coordenada UTM, detalhadas conforme item 7.4;
b) plantas exclusivas para cada um dos projetos básicos (primário, secundário e civil);
c) todos os projetos desenvolvidos sobre uma mesma planta básica;
d) simbologia para representação gráfica de acordo com GED-4103;
e) indicar no projeto o desenho e respectivo documento técnico (GED) que consta o
correspondente da base de transformador, quadro de distribuição e proteção (QDP),
caixa de inspeção, caixa de passagem, etc.
f) detalhes referentes a seções transversais de linha de dutos devem ser apresentados
em escala 1:20.
5.3.8- Todas as caixas (inspeção e passagem) e bases (transformador e pedestal)
devem ser identificadas no projeto elétrico (primário ou secundário) e civil, através de
numeração estabelecida pelo projetista.
Nota: a CPFL reserva o direito de definir uma numeração/codificação própria que
fornecerá anteriormente ao inicio da implantação da rede elétrica e deverá ser fixada
nas caixas/bases e constar do “as-built”.
5.3.9- Todas as plantas devem ter identificação, número do CREA e nome do
responsável técnico que consta da ART correspondente.
5.3.10- O prazo de validade dos projetos elétrico e civil, após vistado/liberado para
execução, é de 12 meses a partir de sua aprovação.
Caso a validade do projeto já terminou, deverá ser consultada formalmente a
Distribuidora sobre a necessidade de novo projeto ou alteração do projeto original,
evitando-se assim a construção de redes fora dos padrões vigentes na ocasião.
5.4- Considerações Básicas sobre Projetos de Redes Subterrâneas
5.4.1- Generalidades
5.4.1.1- Modificações ou alterações em redes subterrâneas de distribuição
normalmente implicam em custos elevados e em transtornos aos consumidores, que
podem ser evitados com a elaboração de projetos adequados a sua área de
atendimento.
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5.4.1.2- A configuração do projeto básico (elétrico primário e secundário, civil) deve ser
definida considerando:
a) cargas previstas para um período de no mínimo 10 anos.
b) flexibilidade para atendimento de eventuais cargas superiores as previstas sem
necessidade de substituição de materiais ou de execução de escavações em vias de
circulação de veículos.
c) Prever pontos de atendimento à iluminação pública, semáforos, eventos festivos,
bancas, quiosques, etc.
d) A rede subterrânea secundária deve atender todas as unidades consumidoras/lotes,
praças, áreas institucionais, áreas de lazer, áreas verdes, etc. em suas respectivas
calçadas, independente se está previsto o atendimento em ligação em Média Tensão.
Notas:
1) flexibilidade de atendimento pode ser obtida considerando, por exemplo, trechos
adicionais de dutos estrategicamente localizados.
2) após a implantação do projeto, poderá ser necessário alimentar cargas atípicas não
previstas no projeto sendo que, nestes casos, obras civis adicionais poderão ser
executadas.
5.4.1.3- Projeto adequado da rede subterrânea, além de outras vantagens, poderá
proporcionar:
a) máxima vida útil da instalação, evitando que a rede de distribuição tenha um
envelhecimento prematuro, respondendo ao crescimento da carga para a qual foi
dimensionada.
b) obtenção de um maior benefício pelo menor custo operacional, incluindo perdas de
energia, custos dos condutores, transformadores de distribuição, materiais diversos.
5.4.1.4- Todos os materiais previstos nos projetos e construção, devem seguir os
específicos documentos de cada material, e ser de fornecedores habilitados pela CPFL
para o respectivo material.
Nota: na alimentação dos empreendimentos particulares devem ser considerados
exclusivamente materiais e equipamentos indicados nesta norma.
5.4.1.5- Não serão permitidas construções da rede elétrica por etapas, ou seja, é
apresentado um projeto único para o qual o empreendedor constrói
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frações/etapas/trechos dele e para o qual é solicitado a ligação de cada trecho à
medida em que é construído, tal situação está terminantemente proibida.
Nota: caso o projeto apresentado faça parte de um empreendimento maior, para o qual
posteriormente serão desenvolvidos vários projetos subsequentes, o interessado
deverá apresentar:
a) uma planta com a concepção dos circuitos primários (anteprojeto primário) para
alimentação de todo o empreendimento e a estimativa de carga correspondente;
b) elaboração de memorial descritivo, projeto elétrico e civil para cada futuro projeto a
ser implantado, cujas obras civis, referentes à rede elétrica, deverão ser iniciadas em
período não superior a 180 dias.
5.4.1.6- No projeto de obra e construção civil, não serão aceitos compartilhamentos de
caixas de passagem e valas por onde passam os dutos de rede de distribuição
subterrânea (secundária, primária e duto reserva), com outros dutos de Empresas
prestadoras de serviços ou terceiros (TV a cabo, comunicação, telefonia, gás, água,
esgoto, iluminação, etc.).
5.4.1.7. Caso exista interferências com linhas de transmissão (LT) de energia elétrica, o
projeto deverá ser analisado pelo órgão responsável por essa linha, objetivando a
verificação da ocupação de faixa de LT.
5.4.1.8- O custo total da rede subterrânea é de responsabilidade do interessado.
5.4.1.9- Os materiais e equipamentos utilizados na construção da rede subterrânea
deverão ser de fabricantes e fornecedores cadastrados no GED-5551. Para demais
materiais e equipamentos não constantes da listagem apresentada no GED-5551, os
mesmos deverão, no mínimo, atender às normas e padrões da CPFL.
5.4.1.10- Quando da necessidade de conexão entre dutos devem ser aplicadas luvas
de conexão para dutos corrugados, conforme GED-3998.
5.4.2 - Conceitos Básicos para Projeto de Rede de Distribuição Subterrânea Rede Secundária
5.4.2.1- O dimensionamento elétrico de um circuito de distribuição em baixa tensão é
feito verificando-se dois parâmetros principais, a saber, queda de tensão e correntes
admissíveis dos cabos. Os comprimentos usuais das redes secundárias subterrâneas
fazem com que, na maioria dos casos, seja suficiente o cálculo da queda de tensão. No
entanto, em casos especiais de circuitos muito curtos, é necessário verificar se a
corrente de carga é inferior à admissível dos cabos.
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5.4.2.2- Nos projetos de redes secundárias subterrâneas não são feitas restrições
quanto às perdas visto que os limites de queda de tensão estabelecidos são suficientes
para restringir as perdas a níveis aceitáveis.
5.4.2.3- Os circuitos secundários e ramais de entrada serão radiais e constituídos de
condutores de cobre ou alumínio para a rede secundária e de cobre para os ramais de
entrada, isolados instalados em dutos corrugados de PEAD diretamente enterrados nos
passeios/calçadas. Exceção se faz em regiões litorâneas, onde somente serão
permitidos condutores de cobre.
5.4.2.4- As derivações para os consumidores serão feitas através de conectores de
derivações (barramentos isolados – GED-3877) em caixas de passagem nas calçadas
ou de saídas diretas dos quadros de distribuição e proteção (painel com dispositivos de
proteção situados nas proximidades dos transformadores) ou dos transformadores.
5.4.2.5- Os transformadores deverão ser do tipo pedestal (instalados sobre bases de
concreto), devendo ser instalado um tapete de borracha, conforme GED-3984, entre a
parte metálica de sua base e a base de concreto.
5.4.2.6- Os transformadores em pedestal deverão ser localizados preferencialmente em
praças. Quando os equipamentos forem instalados em ilhas ou canteiros centrais,
deverão ser implantados defensas ou obstáculos visando protegê-los contra impactos
de veículos.
5.4.2.7 – Todos os equipamentos instalados no empreendimento, exemplo:
transformadores e quadros de distribuição e proteção (QDP), o empreendedor deverá
apresentar autorização dos órgãos responsáveis pelos mesmos (prefeituras, empresas
de saneamento, etc.).
5.4.3- Conceitos Básicos para Projeto de Rede de Distribuição Subterrânea –
Rede Primária
5.4.3.1- Os circuitos primários devem ser radiais com recursos e constituídos de
condutores de cobre ou alumínio isolados, instalados em dutos corrugados de PEAD
diretamente enterrados. Exceção se faz em regiões litorâneas, onde somente serão
permitidos condutores de cobre.
5.4.3.2- Os bancos de dutos de circuitos primários podem ser instalados em
passeios/calçadas ou vias de circulação de veículos.
5.4.3.3- Derivações deverão ser instaladas em circuitos primários para alimentação de
transformadores ou consumidores primários, constituídas de acessórios
desconectáveis instalados em caixas de inspeções.
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6- ATENDIMENTO AOS EMPREENDIMENTOS
6.1- Deverá ser feita uma consulta preliminar ao Grupo CPFL (viabilidade para ligação
de loteamento), endereçada à respectiva área de projetos, através do sistema de
projetos particulares, carta conforme modelo do anexo 1, com as seguintes
informações:
- Número de Lotes
- Consumo (kWh) estimado por lote: (mínimo o da tabela da norma técnica - GED 3738
- Ligação de Clientes)
- Característica das ligações no empreendimento: Alta / Média / Baixa Renda;
- Tipo de Ligação: Monofásico / Bifásico / Trifásico
- planta planialtimétrica do loteamento com a localização do empreendimento dentro do
Município a que pertence, indicando a divisão dos lotes, arruamento, praças e largura
de calçada.
6.2- Visando atender o disposto na Lei do Meio Ambiente, que dispõe sobre as
responsabilidades decorrentes do parcelamento do solo em áreas de preservação
ambiental, a distribuidora adota os seguintes procedimentos:
a) Regra geral: Visando evitar problemas decorrentes de possível demanda judicial,
como corresponsabilidade de crime contra o meio-ambiente, e atendendo o disposto no
Artigo 27º inciso II letra “d” da Resolução 414 da ANEEL de 09/Setembro/2010, antes
de vistar e liberar um projeto para execução, a distribuidora deverá certificar-se que o
empreendimento não se localiza em área de preservação ambiental.
b) Documento de comprovação exigido:
b.1) Registro do empreendimento no Cartório de Registro de Imóveis;
Nota: Não é registro de gleba, mas sim do empreendimento com as frações ideais de
seus lotes).
b.2) Apresentar o Projeto Urbanístico aprovado pela Prefeitura Municipal, conforme
item 5.1, quando o empreendimento se localizar na área urbana (Ver item 7.5.1).
b.3) Licença Ambiental, podendo ser:
b.3.1) Certificado de Aprovação ou de Dispensa emitido pelo GRAPROHAB.
Notas:
1) Aplica-se também o mesmo procedimento a empreendimentos com construções
verticais.
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2) Certificado emitido, até 18/12/2007, não tem prazo de validade, sendo sua emissão
após esta data permanece válido por 2 anos.
3) O Certificado de Dispensa não desobriga o proprietário de atender às demais
disposições da legislação vigente. Quando for necessária supressão de vegetação,
intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) ou o terreno estiver inserido
em Área de Proteção aos Mananciais (APM) ou em Área de Proteção e Recuperação
aos Mananciais (APRM), o projeto deverá ser submetido à aprovação do
GRAPROHAB, independentemente do tamanho do terreno e/ou do número de
unidades.
b.3.2) Emitido pelo órgão licenciador ambiental estadual (CETESB, no caso do Estado
de São Paulo), ou federal (IBAMA), conforme o caso.
b.3.3) Ofício de liberação para execução do empreendimento expedido pela
Secretaria do Meio-Ambiente, ou outro órgão competente para a fiscalização ambiental.
Notas:
1) Se o loteamento for na área rural, Ofício da Prefeitura Municipal declarando que
não tem nada a se opor à execução do empreendimento.
2) Para atendimento a novos empreendimentos de responsabilidade do CDHU, por se
tratar de órgão estadual, vinculado à mesma Secretaria em que se encontra o
GRAPROHAB, poderá ser liberada a obra sem a apresentação do Ofício.
3) Decreto Estadual (Estado de São Paulo) 52.053/2007 tem a seguinte redação:
“Artigo 5º- Caberá ao GRAPROHAB analisar e deliberar sobre os seguintes projetos
de parcelamento do solo e de núcleos habitacionais urbanos a serem implantados:
I - projetos de loteamentos para fins habitacionais;
II - projetos de conjuntos habitacionais com abertura ou prolongamento de vias públicas
existentes;
III - projetos de desmembramentos para fins habitacionais que resultem em mais de 10
(dez) lotes não servidos por redes de água e de coleta de esgotos, guias e sarjetas,
energia e iluminação pública;
IV - projetos de condomínios residenciais que se enquadrem em uma das seguintes
situações:
a) condomínios horizontais e mistos (horizontais e verticais), com mais de 200
unidades ou com área de terreno superior a 50.000,00m²;
b) condomínios verticais, com mais de 200 unidades ou com área de terreno superior
a 50.000,00m², que não sejam servidos por redes de água e de coleta de esgotos,
guias e sarjetas, energia e iluminação pública;
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c) condomínios horizontais, verticais ou mistos (horizontais e verticais) localizados
em área especialmente protegidas pela legislação ambiental com área de terreno
igual ou superior a 10.000,00m².
Parágrafo único - Os projetos não enquadrados nas hipóteses previstas neste artigo
deverão, do mesmo modo, atender às disposições da legislação vigente, facultando-se
ao interessado requerer a apreciação e aprovação por parte do GRAPROHAB.”
6.3- A CPFL notificará via sítio Projetos Particulares informando: a viabilidade do
fornecimento de energia elétrica, necessidade de obras na rede e subestação para
atender o loteamento, conforme orientações da Área de Planejamento do Sistema;
prazos de execução para a obra de extensão/interligação, e demais orientações
necessárias para a elaboração do projeto. O estudo de viabilidade tem validade de 90
dias após sua aprovação/liberação. A solicitação (Atividade/Nota de Serviço) expira
após este prazo, sendo necessária nova solicitação e nova análise.
6.4- Todos os procedimentos que precedem a energização do loteamento deverão ser
feitos com a antecedência requerida, de tal forma que o pedido de interligação da rede
de energia elétrica do empreendimento/loteamento deva ser solicitado à CPFL, de
acordo com o prazo informado na carta resposta do item anterior, ou com no mínimo 90
dias de antecedência da data prevista para energização.
6.5- O loteador/incorporador será responsável pela elaboração do projeto e construção
da rede subterrânea (civil e elétrica) às suas expensas, inclusive com a instalação das
derivações necessárias para a ligação das unidades consumidoras em condições de
ligação imediata, quando for o caso.
6.6- O projeto (elétrico e civil) deverá ser elaborado por profissional devidamente
habilitado e contratado pelo interessado.
6.7- Na apresentação dos documentos para análise e aprovação pela CPFL, deve-se
dar especial atenção para:
a) Carta de apresentação do projeto, constando:
- dados do proprietário/empreendedor (nome da empresa ou proprietário,
responsável, CPF/CNPJ, inscrição estadual, e-mail, telefone);
- dados da empresa contratada para execução do projeto (nome da empresa,
responsável técnico, endereço, certidão do CREA da empresa e/ou responsável
técnico; CNPJ, inscrição estadual, e-mail, telefone);
- áreas (total do empreendimento, total dos lotes, áreas comuns, verdes,
institucionais, etc.) e número de lotes do empreendimento;
- documentos constantes do processo;
- datas previstas para início das obras de terraplanagem e da rede elétrica;
- data prevista para início de vendas;
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- data para conclusão do empreendimento (entrega dos lotes/casas);
- data de previsão de energização da rede do loteamento.
b) Documentos de aprovação do loteamento (item 6.2).
c) Para os casos em que, para possibilitar a interligação do loteamento, seja necessária
a incorporação de linhas ou redes particulares e com a finalidade da permitir à CPFL
executá-la, deverá ser apresentada uma carta na qual o proprietário expresse essa
intenção. Para a efetivação da incorporação, essas instalações elétricas deverão ser
regularizadas às expensas dos interessados.
d) Projeto elétrico (primário e secundário) e civil (básico) da rede em AutoCAD.
e) Projeto das travessias (se for o caso) em AutoCAD.
f) Imagem da ART, com autenticação mecânica de pagamento, do projeto elétrico
(primário e secundário) e do projeto civil (básico).
Nota: a ART do projeto civil básico deve obrigatoriamente ser assinada por engenheiro
civil.
g) Memorial descritivo.
6.8- O projeto estrutural deverá ser apresentado, após a aprovação do projeto básico
civil, juntamente com a ART correspondente, para visto da CPFL, quando da
solicitação de inspeção.
Notas:
1) apesar do visto da CPFL, toda responsabilidade pelo projeto estrutural é do
projetista/calculista responsável;
2) caso seja de interesse do empreendedor, o projeto estrutural poderá ser
apresentado juntamente com o projeto elétrico (primário e secundário) e civil (básico).
6.9- Para os consumidores a serem ligados juntamente com a rede (áreas comuns,
iluminação externa, residências de loteamentos edificados, etc.), o interessado deverá
apresentar os projetos das entradas correspondentes para aprovação da CPFL.
6.10- Qualquer alteração no projeto somente poderá ser executada após consulta e
prévia autorização da CPFL.
6.11- A construção da rede somente deverá ser iniciada após a liberação oficial do
projeto pelo setor competente da CPFL, que só o fará quando as ruas estiverem bem
definidas e demarcadas com piquetes de concreto ou guias e sarjetas. Será de total
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responsabilidade do interessado a não observância desta condição, podendo a CPFL,
quando considerar necessário, solicitar paralisação da obra a qualquer tempo, com
possibilidade do interessado ter de reiniciar a execução dentro dos procedimentos
normais.
6.12- Não serão permitidas soluções provisórias na construção da rede de distribuição
para fins de ligação à rede da CPFL.
6.13- O loteador/empreendedor deverá contratar diretamente as empreiteiras (civil e/ou
elétrica) para execução dos serviços, que devem ser legalmente constituídas do ponto
de vista técnico, comercial, econômico-financeiro e jurídico-fiscal.
6.14- Anteriormente ao inicio da execução das obras civis e da implantação da rede
elétrica, o loteador/empreendedor deverá indicar, por escrito, os responsáveis pelas
mesmas (construtora/instaladora), juntamente com cópias da Carteira de Registro do
CREA dos profissionais técnicos responsáveis. No caso de firma instaladora, também
deve ser apresentada a Certidão de Registro naquele Conselho.
6.15- A data prevista para o início das obras civis deverá ser informada a CPFL, com
no mínimo 5 dias úteis de antecedência, sendo que a mesma reserva o direito de
acompanhar todas as etapas da construção, tanto civis quanto elétricas, e poderá
solicitar a seu exclusivo critério a paralisação e/ou correção de qualquer instalação que
não esteja em conformidade com as normas e padrões.
6.16- Após as conclusões das obras civis, os responsáveis pelas mesmas deverão
solicitar sua inspeção com a finalidade de liberá-las. Para tanto os responsáveis
deverão encaminhar a CPFL, pedido de inspeção de acordo com o anexo 2, projeto
estrutural, laudo correspondente à mandrilagem da linha de dutos assinado pelo
responsável pelo serviço, e ART’s (Anotações de Responsabilidade Técnica) do projeto
estrutural, das obras civis e da mandrilagem.
Nota: Na ART de execução civil, quando a mandrilagem estiver inclusa, esta deverá
ser citada/enfatizada textualmente na descrição da obra e/ou serviço executados.
6.17- A CPFL, após a solicitação do responsável, fará inspeções para liberação das
mesmas. Nos casos de linhas de dutos, deverão ser feitas verificações através da
mandrilagem de trechos definidos por amostragem estabelecida pelo inspetor. Sendo
identificadas irregularidades, verificações deverão ser feitas pelos responsáveis, com a
presença de inspetor da CPFL, em toda a linha de dutos.
6.18- O instalador deverá apresentar, para liberação pela CPFL, desenhos de
transformadores (dimensional, buchas primárias e secundárias - dimensional e
identificação do fabricante, comutador de tensão com identificação do fornecedor, placa
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de identificação, placa de advertência) e quadros de distribuição e proteção - QDP
(dimensional, identificação das chaves e dos fusíveis).
6.19- Para os transformadores devem ser apresentados os ensaios de tipo e de
recebimento, que devem ser acompanhados por inspetor designado pela CPFL.
6.20- O instalador deverá enviar correspondência a CPFL informando com
antecedência de 5 dias úteis, as datas de execução dos ensaios dos transformadores e
se responsabilizar pelos custos correspondentes de locomoções, sendo que para
viagens com distâncias superiores a 100km devem ser consideradas passagens
aéreas.
6.21- Dispensas de execução, apresentação ou acompanhamento de ensaios de tipo
ou de recebimento podem ser solicitadas pelo empreendedor, sendo que a CPFL
reserva o direito de aceitá-las ou não e a mesma somente terá validade quando feita
por escrito.
6.22- Os interessados deverão fornecer a CPFL , planilha eletrônica (Microsoft Excel)
com as informações requeridas no anexo 10, correspondentes aos ensaios dos
transformadores a serem incorporados, assinados pelo engenheiro responsável.
Juntamente com a liberação para instalação dos transformadores, a CPFL fornecerá
o(s) número(s) patrimonial(is) correspondente(s), que deve(m) ser(em) indicado(s)
na(s) placa(s) de identificação(ões) do(s) mesmo(s). A CPFL também fornecerá o(s)
número(s) operativo(s) correspondente(s) ao(s) local(is) de instalação do(s)
transformador(es).
6.23- O instalador deverá informar, com antecedência de 5 dias úteis, a data prevista
para o inicio da instalação da rede elétrica, sendo que a CPFL reserva o direito de
acompanhar a execução das mesmas. Juntamente com esta solicitação o instalador
deve apresentar carta compromisso, conforme anexo 3.
Nota: a instalação da rede elétrica somente deverá ser iniciada após a liberação das
obras civis pela CPFL.
6.24- A instalação das derivações necessárias para a efetivação das ligações nas
unidades consumidoras em condições de ligação imediata de energização, serão
executadas pela empreiteira conforme a orientação dada pela CPFL, ficando desta
somente a responsabilidade pela execução da conexão na caixa entrada do
consumidor.
Nota: Para loteamentos não edificados, o interessado deverá entregar a rede com
condições para futura conexão do ramal de entrada, que deverá ser feito com material
fornecido pelo consumidor.
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6.25- Após a conclusão, o instalador deverá solicitar a inspeção da rede elétrica, com a
finalidade de verificar se a mesma foi executada de acordo com o projeto liberado e de
acordo com os padrões e especificações da CPFL. Para tanto o instalador deverá
enviar, com antecipação, em meio magnético e apresentar durante a inspeção:
a) pedido de inspeção de acordo com o anexo 4;
b) imagem dos relatórios de ensaios e diagramas de todos os transformadores, bem
como planilha preenchida conforme anexo 10;
Nota: No ensaio de tranformador pedestal deve conter o valor do nivel de ruido audível.
c) imagem das ART´s correspondente a execução da rede (civil e elétrica),
d) imagem do laudo de medição de aterramento em todos os pontos (para o caso de
loteamento/núcleo que não está interligado com o neutro da localidade), assim como
ART correspondente a este serviço,
e) imagens das notas fiscais de materiais e serviços aplicados na construção da rede
de distribuição elétrica.
f) Anexar o relatório de ensaios das tampas articuladas das caixas instaladas, conforme
documentos GEDs relacionados abaixo, devidamente assinado pelo responsável /
empresa que realizou os testes;
GED 16391 -Tampa de Ferro Articulada sem Recobrimento para Caixa CS-2
GED 16787 - Tampa Tripartida Articulada para Caixa Primária.
GED 4005 - Tampão Articulado de Ferro.
6.26- As notas fiscais originais dos materiais e equipamentos deverão conter as
descrições e características dos mesmos, devendo ficar de posse do
proprietário/empreiteiro por um período de 5 anos, a partir da energização da rede,
para o caso de uma eventual necessidade de comprovação decorrente de danos e
prejuizos que essas instalações possam vir a causar à CPFL ou a terceiros.
6.27- Durante as inspeções da rede elétrica, a CPFL reserva o direito de solicitar
documentos (notas fiscais) que demonstrem que os materias e equipamentos
instalados estejam de acordo com os requisitos estabelecidos por esta norma.
6.28- Não devem ser aceitos materiais recuperados, em hipótese alguma, inclusive
transformadores.
6.29- Os transformadores de distribuição deverão estar devidamente identificados, com
a numeração pintada fornecida pela CPFL, conforme documento GED 3825.
6.30- Também deverão estar claramente identificados:
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a) No projeto elétrico: circuitos e fases da rede primária e da rede secundária;
b) No projeto civil: caixas de inpeção (primária) e de passagem (secundária), bases de
transformador e quadros de distribuição e proteção, dutos e ramais de entrada na
saídas das caixas secundárias.
6.31- Caso seja verificada alguma irregularidade nos materiais ou na execução dos
serviços na ocasião da inspeção, as instalações não serão liberadas para a
energização até a completa regularização dos problemas existentes.
6.32- Após a inspeção da rede subterrânea e anteriormente a sua energização, devem
ser feitos, sob responsabilidade do instalador e acompanhados pela CPFL, ensaios
durante e após a instalação em cabos primários, conforme disposto nas normas NBR7286 para cabos com isolação EPR e NBR-7287 para cabos com isolação XLPE.
6.33- O instalador deverá deverá informar com 5 dias úteis de antecedência a data da
execução dos ensaios na rede (cabos).
6.34- Dispensas de execução ou apresentação de ensaios de recebimento das obras
poderão ser solicitadas pelo empreendedor, sendo que a CPFL reserva o direito de
aceitá-las ou não e a mesma somente terá validade quando feita por escrito.
6.35- Após a conclusão da rede e anteriormente a energização da mesma, o
empreendedor deverá encaminhar via sítio projetos particulares (caso não tenha sido
encaminhados) e apresentar ao inspetor durante a inspeção:
a) plantas revisadas (primário, secundário e obras civis), indicando a situação real (as
built), e com indicações de outras obras de infra-estrutura (água, telefone, esgoto e
outros) que possam interferir em eventuais futuras manutenções (linhas próximas,
cruzamentos e outros). As plantas do projeto (primário, secundário, civil básico, civil
estrutural) devem ser apresentadas em meio magnético (em AutoCAD, na extensão
“dwg”);
b) imagem da ART correspondente aos ensaios dos cabos primários;
c) memorial descritivo com revisões que levem em consideração eventuais alterações
efetuadas na obra;
d) planilha de custos referentes a obras civis e rede elétrica conforme modelos dos
anexos 5 e 6, respectivamente;
e) imagem da autorização de passagem por terras de terceiros, de linha de
alimentação do loteamento, ou de outras linhas particulares, se existirem;
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f) imagem da autorizações de passagem, no caso de haver remanejamento de trechos
de linha da CPFL para terrenos de terceiros;
g) imagem das autorizações para travessias sobre rodovias, ferrovias, hidrovias, rios,
lagos e represas;
h) imagem da autorização dos órgãos competentes do Ministério da Aeronáutica,
quando o loteamento situar-se nas proximidades de áreas aeroportuárias;
i) imagem do projeto vistado pela prefeitura.
6.36- A CPFL reserva o direito de não energizar e/ou aceitar transferência de redes de
distribuição subterrânea construídas pelos interessados que:
a) construiram a rede sem projeto previamente aprovado.
b) construiram a rede (obras civis, rede elétrica) sem acompanhamento da CPFL.
c) instalaram a rede elétrica anteriormente a liberação das obras civis.
d) utilizaram materiais e/ou equipamentos não homologados e/ou não inspecionados
pela CPFL.
e) instalaram a rede utilizando ferramentas inadequadas.
f) nos ensaios de recebimento das obras, não atenderam os requisitos estabelecidos;
g) não apresentaram a documentação solicitada.
6.37- A energização do loteamento ficará condicionada à doação da rede elétrica para
a CPFL, sendo que a mesma fornecerá orientações ao loteador quanto aos
procedimentos a serem adotados, esclarecendo seus critérios e fornecendo modelos
da documentação.
6.38- As obras civis e rede de distribuição elétrica devem ter garantia de 5 anos a partir
de sua incorporação por parte da CPFL.
7- DADOS GERAIS PARA PROJETOS
Antes do início da elaboração do projeto de rede de distribuição subterrânea em um
novo empreendimento é indispensável à obtenção dos dados que irão subsidiar o
projetista na escolha da melhor solução para cada caso, bem como possibilitar a
confecção do mesmo.
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7.1- Previsão de Cargas
7.1.1- A responsabilidade de previsão de cargas, que será utilizada no
dimensionamento da rede de distribuição e influenciará nos custos correspondentes, é
de responsabilidade do projetista.
A metodologia apresentada corresponde aos valores mínimos aceitáveis em projetos
de redes subterrâneas de empreendimentos particulares.
7.1.2- Para definição do ramal de entrada (seção do condutor, tipo de ligação, número
de circuitos, etc), as demandas devem ser estimadas de acordo com os padrões da
CPFL para entradas de consumidores.
7.1.3- Nos cálculos de queda de tensões e de dimensionamento da rede subterrânea
(definição dos cabos secundários e primários, transformadores, etc) as cargas devem
ser estimadas considerando a metodologia apresentada a seguir:
a) Consumidores Residenciais Horizontais
a.1- Empreendimentos Edificados
a.1.1- O projetista deve inicialmente estimar o consumo mensal por residência em
função da área construída das mesmas e das cargas previstas, sendo que os valores
mínimos aceitáveis estão mostrados na tabela 7.1.
a.1.2- A partir dos consumos mensais, as demandas estimadas mínimas dos circuitos
secundários e transformadores podem ser calculadas através da seguinte fórmula:
KVAD = (A) x (Nr x kWhr)(B)
Onde:
KVAD: demanda estimada mínima do ramal de entrada ou circuito secundário, em kVA;
Nr: número de residências;
kWhr: consumo mensal estimado por residência (Obs.: para residências com consumos
diferentes, considerar a soma dos mesmos).
(A) e (B) = Constantes específicas para o cálculos do KVAS nos municípios na área de
concessão da CPFL, relacionadas no item 3 – Terminologias e Definições.
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a.2- Empreendimentos Não Edificados
a.2.1- O projetista deve inicialmente estimar o consumo mensal por lote em função das
características previstas para as residências e de empreendimentos similares
implantados anteriormente na região.
a.2.2- Os valores mínimos aceitáveis para utilização no dimensionamento da rede
estão indicados na tabela 7.1.
a.2.3- A partir dos valores estimados de consumo mensal deve ser utilizada a
metodologia apresentada no sub-item a.1.2.
Nota: quando há diversos tipos de casas/lotes, que implicam em consumos diferentes,
a demanda estimada pode ser calculada, através da fórmula citada anteriormente,
considerando a soma dos consumos das mesmas em substituição ao termo (Nr x
kWhr).
Tabela 7.1: Consumos Mensais Mínimos Estimados
Loteamento Edificado
Área construída
Consumo mensal
por lote - Sc (m²)
estimado (kWh)
300kWh
Sc  150
1,5kWh/m² + 75kWh
150< Sc  500
500 < Sc  1000 1,0kWh/m² + 325kWh
0,5kWh/m² + 825kWh
Sc  1000

Loteamento não Edificado
Área do lote
Consumo mensal
SL (m²)
estimado (kWh)
225kWh
SL  150
150 < SL  500 1,2kWh/m² + 45kWh
500 < SL  1000 0,8kWh/m² + 245kWh
0,4kWh/m² + 645kWh
SL  1000

b) Consumidores Não Residenciais
b.1- O projetista deverá estimar o consumo médio mensal de cada consumidor em
função das cargas e características de utilização previstas para os mesmos. Na
ausência de informações precisas pode ser utilizada a tabela I do GED-3738 como
referência para calcular o consumo previsto. A definição da categoria de atendimento
deve ser obtida conforme documento GED-13.
b.2- O valor de consumo médio adotado será utilizado na fórmula apresentada no item
7.1 para estimativas das cargas nos circuitos secundários e transformadores.
c) Consumidor Secundário com Carga Especial
Para consumidores, cujas cargas ocasionarem flutuação de tensão na rede, ou que
introduzam tensões harmônicas no sistema elétrico, deve ser considerado o
procedimento estabelecido no documento GED-13.
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d) Edifícios
As estimativas de cargas de edifícios devem ser feitas de acordo com a metodologia
apresentada no documento GED-119.
7.1.4- Cargas da administração, clubes, bombas de recalque, etc, normalmente já
estão determinadas, visto que normalmente serão ligadas imediatamente após a
energização, devendo portanto serem envolvidas nos cálculos de previsão de carga do
empreendimento.
7.2- Informações da CPFL
A CPFL, no caso de consulta preliminar do empreendedor, poderá fornecer
informações adicionais para eliminar eventuais dúvidas.
7.3- Plantas Topográficas e de Localização
7.3.1- As plantas topográficas dos loteamentos deverão ser fornecidas à CPFL pelo
interessado (Prefeitura Municipal ou loteador), sempre em meio eletrônico, conforme
itens a seguir. As plantas deverão estar geo-referenciadas (Datum SIRGAS2000), com
precisão sub-métrica (erro menor que um metro), sistema de coordenadas UTM, nos
respectivos fusos 22 e 23, escala 1:1000, em arquivo AutoCad Versão 2008 ou anterior
e serem fornecidas com o ART do responsável técnico e aprovação da Prefeitura
Municipal. Como informação adicional, deverá ser fornecida também a planta de
localização do núcleo ou loteamento dentro do município a que pertence, em escala
adequada e a memória de cálculo do levantamento das coordenadas geodésicas. Os
Eixos de Arruamento (“Layer” 003) deverão ser digitalizados seccionados em cada
cruzamento.
7.3.2- Os arquivos encaminhados devem ser padrão AutoCad (na extensão “dwg”).
7.3.3- Os arquivos deverão ser compostos apenas e tão somente por registros dos
elementos da cartografia, que se quer representar, através dos seguintes elementos:
- segmento de reta (“polilinhas” abertas)
- círculo
- texto
- blocos
7.3.4- As entidades (“polilinhas” abertas, círculos, outras) deverão, quando necessário,
ser divididas para que fiquem contidas na folha à qual pertencem. Assim, sempre que
uma entidade abranja mais de um arquivo digital, a mesma será subdividida para que
um arquivo não contenha elementos do outro.
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7.3.5- Toda entidade deve ser desenhada em seu nível, mesmo que o seu traço
coincida (se sobreponha) com o traço de outra entidade de outro nível.
7.3.6- Não serão permitidos pontos intermediários entre os que ligam os lados das
rodovias, estradas vicinais ou caminhos, quando o ângulo de desvio for inferior a 3
(três) graus, exceto quando houver mudança do tipo de traço, ou quando existir uma
seqüência de nós que resultem em uma angulação total maior que 3 graus.
7.3.7- Níveis (“Layers”) e tabelas relacionadas. Os níveis deverão ser identificados com
uma descrição alfa numérica de acordo com a sua abrangência descrita abaixo.
NÍVEL
(Layer)
001
002
003
004
014
005
015
006

016
007
017
008
018
009
019
010
011

DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS
Arruamento, rodovias, caminhos e picadas.
Toponímia dos logradouros (ruas, vielas, etc.)
Eixos de arruamento (“Center Line”)
Hidrografia (rios, lagos, córregos etc.)
Toponímia referente ao “layer” 004
Cercas metálicas
Toponímia referente ao “layer” 005
Edificações notáveis (fábricas, igrejas, hospitais, monumentos, sedes de
fazendas, aeroportos, estações rodoviárias e ferroviárias, bosques e parques,
estádios, autódromos, hipódromos, áreas militares, parques indígenas etc.)
Toponímia referente ao “layer” 006
Pontes, viadutos e túneis
Toponímia referente ao “layer” 007
Ferrovias, metrôs
Toponímia referente ao ”layer” 008
Divisas municipais
Toponímia referente ao “layer” 009
Altimetria
Toponímia referente ao “layer” 010

Nota:
O Nível (layer) 001 deve estar em polilinha, com a propriedade Misc > Closed > No e
na esala 1/100.

7.4- Plantas Básicas
As plantas básicas para elaboração dos projetos deverão apresentar indicações
referentes a:
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- logradouros públicos (ruas, avenidas, praças, canteiros centrais, ilhas e outros),
rodovias e ferrovias;
- indicações do lotes (dimensões);
- tunéis, pontes e viadutos;
- situação física da rua;
- acidentes topográficos e obstáculos mais destacados que possam influenciar na
escolha do melhor traçado;
- divisas de municípios e estados;
- indicações das linhas de transmissão e das redes particulares com as respectivas
tensões nominais:
- indicações dos ocupantes da calçada (distribuidora de energia, telefonia, TV a cabo,
comunicação, sistema de iluminação pública, gás, água, esgosto, etc.)
7.5- Informações Referentes a Outros Serviços
O projeto da rede elétrica subterrânea deve ser desenvolvido considerando a existência
de outros serviços (telefone, TV a cabo, água, gás, esgoto, etc) que também poderão
ser subterrâneos. Distâncias mínimas entre os mesmos, especificadas pelas
concessionárias devem ser consideradas na elaborações dos projetos
correspondentes.
7.5.1 – Ocupação de Calçadas.
Segue sugestão para ocupação ordenada do solo do empreendimento conforme a
largura da calçada (tabelas 7.2 e 7.3).
A quantidade de ocupantes pode variar em cada localidade, deve ser indicado no
Projeto Urbanístico (devidamente aprovado pelo órgão competente) a localização e
faixa de ocupação de cada serviço/concessionária respeitando as distâncias mínimas
conforme regulamentação vigente.
Tabela 7.2 – Rede de distribuição subterrânea sem ramal primário na calçada

Serviços
Guia
Iluminação Pública
Comunicações
Elétrico - Secundário
Esgoto
Água
Livre
Total
N.Documento:
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2950 > L ≥ 2500 3350 > L ≥ 2950
L ≥ 3350
Faixa de serviços (mm)
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100
100
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300
300
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670
670
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510
460
460
410
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Tabela 7.3 – Rede de distribuição subterrânea com ramal primário na calçada

Largura da calçada - L ≥ 4200 mm

SERVIÇOS

Faixa de serviços (mm)
100
400
1135
852
853
200
410
250
4200

Guia
Iluminação Pública
Comunicações
Elétrico - primário
Elétrico - Secundário
Esgoto
Água
Livre
Total

7.6- Levantamento de Campo
É aconselhável que o o projetista, anteriormente a elaboração do projeto, faça o
levantamento de campo para:
a) confrontar dados dos mapas com o real encontrado no campo (existências de outros
serviços,que podem influenciar no projeto e não foram apresentados nos
levantamentos de dados preliminares).
b) verificar visualmente as condições do solo para evitar instalações em locais
inadequados, tais como locais alagadiços ou sujeitos a inundações.
c) verificar as localizações viáveis para instalação dos transformadores em pedestal
(espaços, estética, etc).
d) verificar a existência (previsão) de guias e sargetas ou se o alinhamento do
arruamento está definido pela Prefeitura Municipal, verificar a adequacidade da
localização dos postes de transição.
e) verificar se houve alteração do cronograma de obras.

N.Documento:

16991

Categoria:

Manual

Versão:

1.1

Aprovado por:

Caius Vinicíus S Malagoli

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA

Data Publicação:

Página:

03/01/2017

31 de 111

Tipo de Documento:
Área de Aplicação:

Norma Técnica
Distribuição

Título do Documento:

Rede de Distribuição Subterrânea para Loteamento
Aberto - Projeto Elétrico (S)

8- PROJETO DA REDE SECUNDÁRIA SUBTERRÂNEA
8.1- Concepção Básica
8.1.1- Os circuitos secundários devem ser trifásicos a 4 fios (3 fases + neutro) e
radiais, derivados de quadros de distribuição e proteção localizados nas proximidades
dos transformadores em pedestal.
8.1.2- Os cabos dos circuitos secundários devem ser instalados em dutos de PEAD
diretamente enterrados e normalmente localizados nos passeios/calçadas.
8.1.3- Os dutos devem ser instalados nos passeios/calçadas considerando uma
profundidade mínima de 600mm. Quando for necessário a instalação de dutos para
travessias de vias de circulação de veículos deve ser considerada profundidade mínima
de 800mm.
8.1.4- Esquema unifilar simplificado correspondente a uma rede secundária alimentada
por um transformador pode ser observado na figura 8.1.
8.1.5- Nas caixas de passagem onde estão instalados os barramentos isolados (GED3877), devem ser deixadas folgas de cabos que permitam o puxamento/retirada dos
barramentos para fora das caixas.
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Figura 8.1- Concepção Básica de Redes Secundárias

8.2- Transformadores Padronizados
8.2.1- As redes secundárias de distribuição subterrâneas devem ser alimentadas por
transformadores em pedestal.
8.2.2- Os transformadores em pedestal padronizados consideram capacidades
nominais de 75kVA, 150kVA, 300kVA e 500kVA.e tensões nominais de:
a) Primário
- 13,8/13,2/12,0/11,4/10,8kV (exclusivamente para a RGE utiliza-se apenas as tensões
13,8/13,2/12,6kV) nos circuitos operando em classe 15kV;
- 23,1/22,0/20,9kV nos circuitos operando em classe 25kV
b) Secundário
- 380/220V nos municípios de Lins e Piratininga e em todos municípios atendidos pela
RGE.
- 220/127V nos demais municípios (não aplicado na RGE).
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8.2.3- Os transformadores em pedestal devem atender os requisitos complementares e
dimensões básicas máximas estabelecidas no documento GED-3825.
Nota: O transformador pedestal deve ser de baixo ruído audível inferior a 45db. Esta
informação deve constar na placa de identificação do equipamento.

8.3- Localizações de Transformadores
8.3.1- Circuitos Secundários Alimentados por Transformador em Pedestal
8.3.1.1- A alimentação de empreendimentos que necessitam de uma rede secundária
para alimentação dos consumidores (loteamentos residenciais horizontais,
empreendimentos com consumidores comerciais ou industriais alimentados em baixa
tensão, etc) deve ser feita através de transformadores em pedestal e quadros de
distribuição e proteção (QDP), instalados internamente ao empreendimento, em
praças, ilhas ou outros locais onde há espaço livre para circulação de pessoas.
8.3.1.2- Nestes empreendimentos não pode ser instalado transformador em pedestal
em frente de lotes, ou na divisa dos mesmos.
8.3.1.3- O espaço necessário para instalação de um transformador em pedestal em
empreendimentos residenciais horizontais está ilustrado na figura 8.2, que também
mostra os quadros de distribuição e proteção - QDP (painéis com dispositivos de
proteção) que devem ser instalados para proteção dos circuitos previstos para
instalação do sistema de aterramento e para possibilitar rmanutenção e inspeções.
Quadros de distribuição e proteção (QDPs) podem ser instalados nas calçadas
devidamente protegidos e com autorização do poder público.
Notas:
1) Normalmente utiliza-se um quadro de distribuição e proteção (QDP) por
transformador em pedestal, cabendo ao projetista escolher a localização do mesmo.
Quando for necessário instalar 2 quadros de distribuição e proteção (QDPs) para um
mesmo transformador, cada quadro deve ter seu próprio circuito de interligação ao
transformador.
2) Ao lado da base do transformador deve existir um espaço que permita a circulação
de pessoal para futuras inspeções/manutenções, considerando-se no mínimo 1000mm
nas laterais e fundo e na frente.
3) É aconselhável que as localizações dos transformadores em pedestal alimentando
circuitos secundários seja informada ao empreendedor anteriormente a elaboração do
projeto. Eventuais alterações podem ser feitas desde que não impliquem em problemas
técnicos e que os custos das mesmas sejam assumidos pelos empreendedores.
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1000 (no mín.)

3000 (máx.)

1000 (mín.)

BASE DO QDP

VIDE NOTA 1.

Figura 8.2: Instalação de Transformadores/Quadro de Distribuição e Proteção
Distâncias Básicas

1000 (mín)

3000 (máx.)

BASE DO QDP

BASE DO TRANSFORMADOR

CAIXA

NOTAS:
1) Quando há muro/parede adjacente ao transformador, a distância entre os mesmos deve ser no
mínimo de 1000mm;
2) Dimensões: em milímetros.
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8.3.2- Alimentação de Edifício com Transformador em Pedestal Exclusivo
8.3.2.1- Na alimentação exclusiva de energia elétrica de edifício de uso coletivo
(alimentação em baixa tensão), transformador em pedestal deve ser instalado em
terreno do consumidor, sendo que uma das faces do mesmo deve ser adjacente a linha
divisória entre a propriedade do consumidor e a via pública (via de circulação de
veículos), conforme ilustrado na figura 8.3.
Nota: Para esta situação não é necessário a instalação de quadro de distribuição e
proteção (QDP).
8.3.2.2- Ao lado do transformador deve existir um espaço livre para inspeção e
manutenção de acordo com o estabelecido no item 8.3.1.
8.3.2.3- Os transformadores em pedestal podem ser instalados, ao ar livre, sobre lajes
superiores de subsolo (prédio com subsolo ocupando espaço adjacente a linha
divisória do terreno com a via pública).
8.3.2.4- Transformadores em pedestal não estão previstos para instalação interna a
edifícios.
8.3.3- Alimentação de Dois ou Mais Edifícios de Empreendimentos com um Único
Transformador em rede aérea (Rede Mista)
Em empreendimentos, pode ser conveniente a alimentação de dois ou mais edifícios
por um mesmo transformador instadado na rede aérea, localizado na calçada,
conforme ilustrado na figura 8.4, sendo que nestes caso o ponto de entrega de energia
elétrica nas redes de distribuição subterrâneas, em loteamentos residenciais, será no
ponto de conexão da derivação da rede secundária com o ramal de entrada do cliente,
interno à caixa de passagem (CS-2).
Nota: Eventuais manutenções dos quadros de distribuição do edifício de uso coletivo e
dos circuitos derivados dos mesmos (alimentações dos edifícios) são de
responsabilidade do consumidor.
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Figura 8.3: Instalação de Transformador Pedestal Exclusivo para um Edifício
Distâncias Básicas

Desenho ilustrativo

Nota: Transformador em Pedestal – verificar distâncias permissíveis para
instalação, na figura 8.2
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Figura 8.4: Instalação de Transformador Aéreo (Rede Mista) para alimentação de
mais de um Edifício.
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8.3.4- Notas Complementares
8.3.4.1- A localização de transformador em pedestal deverá levar em consideração a
possibilidade de sua instalação/retirada através de caminhão com guindaste. Para
tanto, a largura das via de circulação de veículos onde os mesmo será instalado
deverá ser de no mínimo 4 metros.
8.3.4.2- Os transformadores em pedestal devem ser localizados em áreas livres sem
nenhuma construção sobre o mesmo.
8.3.4.3- Para os transformadores em pedestal, o empreendedor poderá,
opcionalmente, limitar o acesso de pessoal nas proximidades do mesmo através de
instalação de gradil metálico, considerando distância mínima, entre os mesmos e a
base do transformador, de 1000mm nas laterais, no fundo e na frente. O gradil deve
ser constituído de portões, com aberturas para fora da área cercada. Todos os
componentes do gradil devem ser aterrados.
8.3.4.4- Em praças, em vez de gradil, o empreendedor pode plantar uma cerca viva
paralela as laterais e/ou fundo do transformador, considerando-se distância mínima
entre as mesmas (transformador/cerca viva) de 1000mm. Em eventuais manutenções,
a cerca viva pode ser danificada, sendo que nestes casos a CPFL não se
responsabiliza pelos danos.
8.3.4.5- Em locais onde o fundo do transformador fica adjacente a muros, pode-se
considerar distância mínima entre os mesmos (transformador/muro) de 1000mm.
8.3.4.6- Informações complementares referentes às localizações de transformadores
estão apresentadas em itens correspondentes de obras civis.
8.4- Cabos
8.4.1- Os cabos padronizados pela CPFL para utilização em redes secundárias
(circuitos secundários e ramais de entrada) são de classe 0,6/1kV, unipolares, e
constituídos de condutores de cobre ou alumínio.
8.4.2- Os circuitos secundários serão constituídos de 4 cabos 1x120mm² de Cu,
1x70mm² de Cu , 1x185mm² de Al ou 1x95mm² de Al, sendo os cabos das 3 fases com
isolação de XLPE, com ou sem cobertura em PVC, ou EPR com cobertura em PVC, e
1 cabo para o neutro, com isolação e cobertura de PVC (0,6/1kV) ou XLPE na cor azul
claro. As seções dos condutores de fase e neutro devem ser iguais.
8.4.3- Em saídas de transformadores devem ser utilizados cabos 1x120mm² de Cu ou
1x185mm² de Al ou 1x240mm² de Cu com isolação de XLPE ou EPR, sendo o número
definido em função da potência nominal do equipamento (ver item 8.10).
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8.4.4- Os ramais de entrada dos consumidores, derivados de barramentos isolados,
serão constituídos de cabos de cobre, com encordoamento classe 2, isolação e
cobertura de PVC ou XLPE, classe de isolação de 0,6/1kV, podendo ser utilizadas
seções de 16mm² a 95mm².
Somente é permitido o uso de cabos de encordoamento classes 5 ou 6 (flexíveis),
quando no padrão de medição montado ou previsto, for utilizado caixas tipo IV ou V
(com leitura voltada para calçada), para tanto deve-se instalar terminais tipo ilhós,
padronizados conforme GED-2060, nas extremidades dos cabos.
8.4.5- O cabo do neutro deverá ter cobertura de PVC ou XLPE na cor azul claro.
8.4.6- Os cabos de XLPE/EPR devem atender os requisitos, características básicas e
parâmetros elétricos estabelecidos na padronização GED-918.
8.4.7- Os cabos com isolação e cobertura de PVC (classe 0,6/1kV) tambem devem
atender os requisitos estabelecidos na padronização GED-10831.
8.5- Ramal de Entrada
8.5.1. Generalidades
8.5.1.1- Ramais de entrada monofásicos ou bifásicos devem ser distribuídos entre as
fases de modo a equilibrar a correntes nas mesmas, que devem ser identificadas no
projeto.
8.5.1.2- Os ramais de entrada para alimentação de consumidores devem ser
constituídos de cabos de cobre de seções de 16mm² a 95mm² derivados da redes
secundárias através de emendas de derivações instaladas em caixas de passagem
(barramentos múltiplos isolados - GED-3877).
8.5.1.3- A limitação de número de derivações para atendimento a consumidores
(número de ramais de entrada) por caixa de passagem fica condicionado ao número
máximo de 3 barramentos múltiplos isolados de até 8 derivações para as fases (1 para
cada fase) e de 2 barramentos de até 8 derivações para o neutro.
8.5.1.4- A contrução de padrão de entrada deverá atender ao GED-13.
8.5.1.5- Derivações dos ramais de entrada, em caixas de derivações, deverão ser feitas
utilizando barramentos isolados (GED-3877) de 4, 6 ou 8 saídas, que possibilitem
conexões diretas dos cabos ou através de conectores apropriados.
8.5.1.6- Em cada caixa de passagem devem ser instalados 4 barramentos isolados (3
fases + neutro), ou 5 (3 fases + 2 neutros). Os barramentos devem ser do mesmo tipo
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(número de saídas), exceção se faz para o barramento isolado correspondente ao
neutro, que pode ter um número de saídas superior ao correspondente das fases.
8.5.1.7- Ramal de entrada através de cabos de cobre de seção superior a 95mm², deve
ser derivado diretamente do transformador, sem necessidade de quadros de
distribuição e proteção, pode ser instalado desde que o transformador alimente
somente aquele ramal de entrada (entrada única), e seja atendido os critérios
estabelecidos no documento GED-119.
8.5.1.8- Os ramais de entrada, na parte externa a propriedade do consumidor
(passeios/calçadas), devem ser instalados em dutos de PEAD diretamente enterrados
nos passeios/calçadas.
8.5.1.9- Os trechos dos ramais de entrada, entre as caixas de passagem (CS-2) e a
divisa do lote não devem ser superiores a 30 metros.
Nota: Somente podem ser considerados ramais de entrada de comprimento de 50
metros quando derivados dos QDP’s e exclusivo para um único ponto de entrada (ver
item 8.5.2.3).
8.5.1.10- A máxima queda de tensão admissível nos ramais de entrada com
comprimento superior a 30 metros, elencados no item 8.5.1.9, é de 1%.
8.5.1.11- Ramal de entrada não podem cruzar sob vias de acesso (passeios/calçadas,
via de circulação de veículos), praças e ilhas, conforme REN 414/2009
8.5.1.12- Os cabos de cada ramal de entrada (fases e neutro) deverão ser de mesma
seção e instalados em um único duto exclusivo para atendimento do consumidor.
8.5.1.13- Não é permitida a utilização de emendas em cabos de ramais de entrada.
8.5.1.14- Os dutos PEAD empregados no ramal de entrada, não necessariamente
precisam estar padronizados (homologados) na CPFL, devendo no mínimo atender às
características técnicas do GED-3989, atenderem ao diâmetro mínimo estipulado neste
item. O diâmetro interno mínimo dos dutos de PEAD dos ramais de entrada deve ser:
a) 49mm para cabos de seções de 16mm² a 35mm²;
b) 72mm para cabos de seções de 50mm² a 95mm²;
c) 103mm para cabos de seções de 120mm² ou 240mm².
8.5.1.15- As características básicas, assim como os parâmetros elétricos
correspondentes, dos cabos padronizados para utilização em ramais de entrada estão
indicados no documento GED-10831.
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8.5.1.16- Nas caixas de passagem onde estão instalados os barramentos isolados
(GED-3877), devem ser deixadas folgas de cabos dos ramais de entrada, que
permitam o puxamento/retirada dos barramentos para fora das caixas.
8.5.1.17- Todas as caixas secundárias deverão ser padronizadas, tipo CS-2, com
tampas articuladas conforme GED-16391.

8.5.2. Loteamentos edificados
8.5.2.1- Em loteamentos edificados, as demandas correspondentes aos ramais de
entrada devem ser calculadas, em função da carga instalada, pela metodologia
indicada no documento técnico GED-13.
8.5.2.2- Em loteamentos edificados, os cabos (seções) dos ramais de entrada devem
ser definidos em função da demanda estimada, e conforme GED-13 respeitando que o
menor cabo a ser utilizado é de 16mm².
8.5.2.3- Os ramais de entrada dos consumidores de loteamentos edificados devem ser
instalados juntamente com a rede de distribuição e conectados a caixa de medição do
consumidor, localizada em terreno do mesmo.
8.5.2.4- Os eletrodutos devem ter diâmetros mínimos indicados no item 8.5.1.14.

8.5.3- Loteamentos não edificados
8.5.3.1- O projeto secundário deve prever o local para medição/padrão de entrada de
cada lote, que deve estar situado em uma das divisas do mesmo com o terreno vizinho
e adjacente ao passeio/calçada.
8.5.3.2- O local previsto para medição/padrão de entrada deve atender as condições
constantes do documento técnico GED-13
8.5.3.3- Em loteamentos não edificados deve se estabelecer, para efeito de projeto,
seção do ramal de entrada de acordo com a tabela 8.1 que, entretanto não deverá ser
instalado com a rede de distribuição subterrânea.
8.5.3.4- Deverá(ão) ser instalado(s) duto(s) entre a caixa de passagem e o ponto
situado nas proximidades do local previsto para medição/padrão de entrada, sendo que
o número e diâmetro interno mínimo devem atender os requisitos estabelecidos no
item 8.5.1.
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8.5.3.5- Quando for solicitada a ligação, a seção do condutor deverá ser definida em
função da carga a ser instalada, que poderá ser diferente da prevista no projeto.
8.5.3.6- A instalação do ramal de entrada deve ser feita utilizando cabo fornecido pelo
consumidor.
Tabela 8.1: Ramais de Entrada Subterrâneos de Baixa Tensão
Ligação

Área do lote – A (m²)

Cabo - seção (mm²)(1)

FFN
FFFN
FFFN
FFFN

A  250
250 < A  500
500 < A  1000
A > 1000

3x1x16 - PVC (0,6/1kV) /XLPE
4x1x16 - PVC (0,6/1kV) /XLPE
4x1x35 - PVC (0,6/1kV) /XLPE
4x1x50 - PVC (0,6/1kV) /XLPE

(1) as seções indicadas na tabela correspondem a indicações orientativas, sendo que a
definição correta da mesma somente será feita quando for efetuado o pedido de
ligação do lote.
8.5.3.7- Os barramentos isolados (GED-3877) devem ser dimensionados considerando
a alimentação de todos os lotes do empreendimento e de outras cargas.
8.5.3.8- A extremidade do duto correspondente ao local da futura medição e padrão de
entrada deve ser bloqueada com tampões adequados (GED-4007), para impedir a
entrada de terra, água, etc, Este local da mesma deve ser facilmente identificável de
um bloco de concreto (figura 4 do GED-4102).
Nota: na ligação do padrão de medição, o bloco de concreto poderá ser eliminado para
colocação de uma emenda que possibilite a interligação do trecho adicional de duto
cuja outra extremidade ficará localizada na caixa de entrada do consumidor.
8.5.3.9- No(s) duto(s) do ramal de entrada deve ser deixado um “guia” interno aos
mesmo(s) para facilitar futuras instalações de cabos.
Nota: o empreendedor/loteador deve informar ao consumidor/comprador que o mesmo
(consumidor/comprador):
1) deverá fornecer os cabos do ramal de entrada, que deverá atender aos requisitos
estabelecidos nesta publicação e ter comprimento suficiente para interligar o ponto de
entrega localizado na caixa de passagem e o local da medição e padrão de entrada;
2) será responsável por eventuais mudanças de canalizações e caixas de passagem
necessárias para o atendimento das cargas instaladas dos mesmos;
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3) deverá instalar quadro de medição/padrão de entrada que atenda ao disposto no
documento GED-13.

8.6- Traçado da Rede Secundária
8.6.1- O traçado e o dimensionamento da rede secundária (circuitos secundários e
ramais de entrada) deve ser feito de tal forma a minimizar os custos de implantações,
perdas e manutenções dentro do horizonte do projeto.
8.6.2- Os circuitos secundários devem ser instalados em dutos de PEAD diretamente
enterrados, localizados nos passeios/calçadas de vias com largura mínima de 4
metros, podendo eventualmente ser localizados em praças, ilhas ou outros locais onde
haja espaço livre, para circulação de caminhões.
8.6.3- Quando há linhas de outros serviços no mesmo passeio/calçada, a rede elétrica
deve ficar entre as mesmas e via de circulação de veículos.
8.6.4- Caixas de derivações (passagem) CS-2, instaladas nos passeios/calçadas para
derivações de ramais de entrada, devem ser localizadas preferencialmente nas
proximidades da direção das linhas de divisas das propriedades.
8.6.5- O traçado dos circuitos secundários deve ser feito considerando:
a) conexões (origens) nos quadros de distribuição e proteção;
b) comprimentos máximos (trechos entre o quadro de distribuição e proteção e a última
caixa) de 200 metros para tensão nominal de 220 V e 300 metros para tensão nominal
de 380 V;
b.1) Queda de tensão máxima de 3% (projeto);
c) alternativa que possibilite atendimento da área com o menor número possível de
transformadores;
d) quando extremidades de circuitos secundários distintos e adjacentes e/ou entre
transformadores, estiverem situadas a uma distância não superior a 40 metros,
deverão ser considerados recursos para possibilitar, em emergências, interligações dos
circuitos secundários. Para tanto o circuito secundário que apresente cabo de maior
seção, deve ser prolongado até caixa de derivação da extremidade do outro, mantendo
a extremidade do cabo isolada através de instalação de capuzes adequados conforme
GED-3986.
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Notas:
1) Para trechos superiores a 40 metros mas inferiores a 80 metros, deve ser previsto
somente dois dutos de interligações, sem instalações de cabos.
2) Trechos dos cabos de interligações de circuitos secundários (item 8.6.5(d)) não
devem ser considerados para definição do comprimento máximo do circuito secundário.

8.7- Dimensionamento do Circuito Secundário
8.7.1- Os circuitos secundários deverão ser constituídos de cabos com condutores de
cobre de seção 70mm² ou 120mm² ou de alumínio de seção 95mm² ou 185mm².
8.7.2- Todos os cabos dos circuitos secundários à partir do quadro de distribuição e
proteção (QDP) e saídas de transformadores de um empreendimento devem
considerar condutor de um único material (cobre ou alumínio).
8.7.3- Todos os cabos de um circuito secundário (3 fases + neutro) deverão ser de
mesma seção/condutor exceto para aqueles onde não há previsões para eventuais
interligações (manobras, remanejamentos de cargas) onde admite-se 2 seções de
circuitos secundários.
Nota: quando forem utilizadas 2 seções de cabos para circuitos secundários as
mesmas devem ser decrescentes a partir do QDP.
8.7.4- Cada circuito secundário (4 cabos: 3 fases + neutro) deve ser instalado em um
duto exclusivo.
8.7.5- A definição da seção do cabo a ser utilizado em circuito secundário, em função
da carga estimada, deve levar em consideração as correntes admissíveis dos mesmos
e o limites de queda de tensão nos pontos de entrega de energia.
8.7.6- As correntes admissíveis dos cabos estão indicadas na tabela 8.2. Nesta tabela
observa-se que as correntes admissíveis de projeto correspondem a cerca 80% das
correntes de operação, sendo que este fator foi considerado para possibilitar eventuais
ligações de cargas superiores às previstas e/ou permitir flexibilidade para eventuais
manutenções.
Nota: em empreendimentos residenciais, a utilização desta premissa normalmente não
implica em custos adicionais visto que o dimensionamento dos cabos normalmente
estão limitados pelas quedas de tensão admissiveis.
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Tabela 8.2: Correntes Admissíveis de Condutores de Cobre de 0,6/1kV
Correntes Admissíveis (A)
Projeto
Operação(1)
240mm² de Cu
290
360
120mm² de Cu / 185mm² de Al
225
285
70mm² de Cu / 95mm² de Al
145
180
(1) Fator de carga: 75% - 2 circuitos por banco de dutos
Cabos

8.7.7- No dimensionamento do circuito secundário deve ser considerado que a queda
de tensão entre a saída do transformador e o ponto de entrega (barramentos isolados
nas caixas de derivações) deve ser igual ou inferior a 3%.
8.7.8- Cálculos de quedas de tensão devem ser feitos baseando-se nos parâmetros
elétricos indicados tabela 8.3, ou através de fatores obtidos em função destes
parâmetros que também estão apresentados na mencionada tabela. Normalmente, os
cálculos de quedas de tensão são feitos considerando:
a) cargas trifásicas equilibradas de correntes constantes;
b) fator de potência de 0,95.
Notas:
1) parâmetros elétricos form calculados considerando temperatura de operação de
70°C, embora o cabo admita 90°C, porque, em rede secundária, normalmente os
mesmos operam com correntes inferiores às admissíveis em decorrência de limitações
de quedas de tensões;
2) exemplo ilustrativo de cálculo de queda de tensão está apresentado no anexo 7.
8.7.9- Preferencialmente devem ser utilizados cabos com condutores de seção de
70mm² de Cu ou 95mm² de Al e, quando não for viável, seção de 120mm² de Cu ou
185mm² de Al .
8.7.10- A configuração (traçado) do circuito secundário ou localização do transformador
deve ser modificada, quando não for possível atender as premissas anteriores
(corrente admissível, queda de tensão) e refeitos os cálculos correspondentes.
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Tabela 8.3: Parâmetros e Coeficientes de Queda de Tensão Referentes a Cabos
de Cobre de 0,6/1kV Instalados em Trifólio
Descrição

Seção dos condutores(mm²) / Condutor (1)
240/Cu 120/Cu 70/Cu 35/Cu 16/Cu 185/Al 95/Al

Parâm. elétricos (/km)
Resistência seq. posit.(R1)
Reatância seq. posit.(X1)
Resistência seq. zero (R0)
Reatância seq. zero (X0)
Coeficientes - cálculo de
queda de tensão
Fator de potência: 1,00
V/(A x km) (2)
kVA/(A x km) (3)
Fator de potência: 0,95
V/(A x km) (2)
kVA/(A x km) (3)

0,094
0,096
0,299
0,313

0,185
0,097
0,564
0,358

0,322
0,104
0,931
0,502

0,628
0,108
0,931
0,502

1,376
0,116
1,636
0,817

0,195
0,097
0,600
0,366

0,377
0,101
0,627
0,261

0,16
0,43

0,32
0,84

0,56
1,46

1,09
2,85

2,38
6,26

0,34
0,89

0,65
1,71

0,21
0,54

0,36
0,94

0,59
1,54

1,09
2,86

2,33
6,11

0,37
0,98

0,67
1,77

(1) Isolação: XLPE/EPR - Seções: 240mm², 185mm², 95mm² e 70mm² - Temperatura do
condutor: 70oC
Isolação: PVC - Seções: 35mm² e 16mm² - Temperatura do condutor: 70oC
(2) 3 x (R1 x cos + X1 x sen)  cos: fator de potência
(3) 1000 x (R1 x cos + X1 x sen)/220

8.8- Quadros de Distribuição e Proteção – QDP
8.8.1- A proteção dos circuitos secundários contra sobrecorrentes é feita através de
fusíveis NH instalados em quadros de distribuição e proteção, que devem ser
localizados nas proximidades do transformador.
8.8.2- É recomendável que a distância entre o quadro de distribuição e proteção (QDP)
e o transformador em pedestal ou aereo não seja superior a 3 metros. Em casos
excepcionais pode ser utilizada uma distância superior que, sob nenhuma hipótese,
deve ser superior a 10 metros.
8.8.3- A definição do quadro de distribuição e proteção (dimensões) e de seus
componentes (número e características das chaves, fusíveis e conectores) é função
das condições específicas de cada instalação.
8.8.4- Dimensões dos quadros de distribuição e proteção DIN-00 (465mm), DIN-0
(590mm), DIN-1 (785mm) e DIN-2 (1115mm), assim como das bases sobre as quais
os mesmos podem ser instalados, que são padronizados pela CPFL, estão indicadas
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nos documentos GED-3826, GED-13611 e GED-4102.
8.8.5- Os barramentos internos dos QDP (DIN-00, DIN-0, DIN-1 e DIN-2), devem ser
dimensionados conforme tipo do QDP, vide documentos GED-3826 e GED-13611.
8.8.6- O QDP completo (chave seccionadora + fusíveis + barramentos) deve suportar
corrente de curto-circuito de 25kA, durante 1 segundo.
8.8.7- As chaves dos QDPs, que devem atender o GED-3901, ser de abertura trifásica
e ter os fusíveis NH situados em um mesmo “eixo” vertical, sendo que as capacidades
nominais padronizadas são 160A (tipo 000 e 00), 250A (tipo 1), 400A (tipo 2) e 630
(tipo 2 e 3).
8.8.8- As chaves do QDP de 160A tem largura de 50mm e as de 250A, 400A e 630A
larguras de 100mm.
8.8.9- As seções máximas dos cabos a serem conectados nas chaves são 95mm²,
para chaves de 160A e 185mm² para chaves de 250A, 400A e 630A.
8.8.10- Em um QDP podem ser utilizadas chaves de diferentes capacidades nominais.
8.8.11- Na definição das capacidades nominais das chaves do QDP devem ser
definidas que a correntes máximas das mesmas não devem superar o seu valor
nominal multiplicado por um fator de ajuste, mostrado na tabela 8.5, que é função da
quantidade das mesmas no quadro
Tabela 8.5: Fator de ajuste
Número de chaves
Fator de ajuste
2-3
0,9
4-5
0,8
6-9
0,7
≥ 10
0,6
NBR-IEC-60439-1

8.8.12- As capacidades nominais dos fusíveis NH a serem instalados nas chaves não
devem ser superiores aos valores admissíveis das chaves (corrente nominal x fator de
ajuste).
8.8.13- Os fusíveis NH devem ser de baixas perdas e atender os requisitos
estabelecidos no GED-3902 e os indicados na tabela 8.6.
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Tabela 8.6: Perdas máximas admissíveis nos fusíveis NH
Tamanho
000 e 00
1
2

Perdas máximas (W)(1)
7,5/12
23
34
(1) IEC-60269-2-1

8.8.14- Os fusíveis NH devem ser fornecidos pelo fabricante do QDP.
8.8.15- As correntes máximas de operação dos circuitos não devem ser superiores a
90% da capacidade nominal do fusível.
8.8.16- O(s) circuito(s) de entrada deve(m) ser conectados na parte central do
barramento de modo que a corrente seja dividida pelos 2 trechos laterais do mesmo.
8.8.17- A distribuição das chaves nos quadros de distribuição e proteção deve ser feita
de modo a corrente nos barramentos não ultrapassem a 800A para QDP’s alimentados
por transformadores de até 300kVA.
8.8.18- Em todo QDP deve se deixar uma chave reserva de 400A para execução de
serviços em emergências (sem fusível).
8.8.19- Em alimentação de conjunto de edifícios considerando QDP, de
responsabilidade do empreendedor, deve ser considerada uma chave exclusiva para
alimentação de bombas contra incendio, se a mesma for prevista pelo projetista.
8.8.20- Na definição da largura do QDP (465mm, 590mm, 785mm, 1115mm),
considerou-se:
a) espaço para conexão dos cabos de entrada (módulos de entrada): 50mm para cada
circuito;
b) espaço para fixação dos barramentos: 85mm;
c) espaço livre para chave auxiliar (serviços quando necessários): 50mm;
d) espaço correspondente a cada chave: 50mm para chaves de 160A e 100mm para
chaves de 250A, 400 e 630A.
8.8.21- Para circuitos secundários alimentados através de transformadores em
pedestal de 75kVA não devem ser utilizados fusíveis NH com correntes nominais
superiores a 200A e 160A para tensões primárias de 13,8 e 23,1kV, respectivamente.
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Nota: Premissa adotada com o objetivo de evitar queimas de fusíveis primários dos
transformadores em decorrência de defeitos nos circuitos secundários.
8.8.22- As conexões dos cabos (entrada/saída) nos quadros de distribuição devem ser
feitas através de conectores que devem ser fornecidos pelo fabricante do QDP e estar
de acordo com o utilizado na homologação do produto. Para tanto, a aquisição dos
quadros de distribuição e proteção deve estabelecer o número de circuitos de entradas
e os cabos correspondentes (seção e material do condutor).
8.8.23- Os QDPs devem ser instalados em locais que permita facilidade de instalação,
retirada e inspeção. Quando instalado em passeios/calçadas, a distância mínima do
fundo do QDP à parede da edificação ou limite da divisa deve ser de 400mm. Deve se
prever espaço livre à frente, no mínimo, de 1 metro para possibilitar a manutenção e a
operação adequada.
8.8.24- Os quadros de distribuição e proteção devem estar de acordo com os
documentos GED-3826, GED-3827 e GED-13611.
8.8.25- Os quadros de distribuição e proteção deverão ser do tipo pedestal (instalados
sobre bases de concreto), devendo ser instalado um tapete de borracha, conforme
GED-3984, entre a parte metálica de sua base e a base de concreto.

8.9- Dimensionamento do Transformador
8.9.1- Os transformadores em pedestal utilizados em redes subterrâneas devem ser
projetados para operar com carga que não deve superar sua capacidade nominal
durante o horizonte do estudo (10 anos).
8.9.2- As potências nominais dos transformadores em pedestal a serem utilizados em
redes subterrâneas, estão indicadas no item 8.2.2.
8.9.3- Caso não seja informado no pedido de compra, os transformadores devem ser
fornecidos pelo fabricante no tap primário correspondente a maior tensão.
8.9.4- Considera-se, nesta norma, uma única base (1450mm x 1200mm) independente
da potência e tensão do transformador em pedestal a ser utilizado (padronizado).
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8.10- Saídas Secundárias e Aterramento de Transformadores
8.10.1- Os transformadores em pedestal serão conectados aos quadros de distribuição
e proteção através de circuitos de saídas conforme descrito a seguir:

Potência

Cabos
por Fase

75kVA

1

150kVA

2

2
300kVA
4

500kVA

4

Cabo Fase
120mm² de Cu
XLPE/EPR
185mm² de Al
XLPE/EPR
120mm² de Cu
XLPE/EPR
185mm² de Al
XLPE/EPR
240mm² de Cu
XLPE/EPR
120mm² de Cu
XLPE/EPR
185mm² de Al
XLPE/EPR
240mm² de Cu
XLPE/EPR

Cabos por
Neutro
1

1

1

2

2

Cabo Neutro
120mm² de Cu
PVC(0,6/1kV) /XLPE
185mm² de Al
PVC(0,6/1kV) /XLPE
120mm² de Cu
PVC(0,6/1kV) /XLPE
185mm² de Al
PVC(0,6/1kV) /XLPE
240mm² de Cu
PVC(0,6/1kV) /XLPE
120mm² de Cu
PVC(0,6/1kV) /XLPE
185mm² de Al
PVC(0,6/1kV) /XLPE
240mm² de Cu
PVC(0,6/1kV) /XLPE

8.10.2- Transformadores de 75kVA e 150kVA são fornecidos om buchas de 400A
(terminal de ligação T2 - figura 2 da NBR-5437) e 800A (terminal de ligação T3 - figura
3 da NBR-5437), respectivamente, que permitem conexões diretas dos cabos através
de conectores terminais de 2 furos.
8.10.3- Os transformadores de 300kVA e 500kVA são fornecidos com buchas de
acordo com o documento GED-3825, que não permitem conexões diretas de cabos.
Para tanto, os fabricantes devem entregar os transformadores de 300kVA e 500kVA
com terminais tipo spades acoplados nas buchas secundárias, que devem estar de
acordo com a padronização do documento GED-3825 (4 furos e 6 furos).
8.10.4- As conexões dos cabos de fases nos transformadores são feitas através de
conectores terminais de compressão de 2 furos, que são posteriormente isolados,
conforme mostrado na padronização de estruturas do documento GED-4106, para
qualquer uma das situações a seguir:
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- 1 circuito de 120mm² de Cu ou 185mm² de Al (transformador de 75kVA);
- 2 circuitos de 120mm² de Cu ou 185mm² de Al (transformador de 150kVA);
- 2 circuitos de 240mm² de Cu (transformador de 300kVA);
- 4 circuitos de 120mm² de Cu ou 185mm² de Al (transformador de 300kVA);
- 4 circuitos de 240mm² de Cu (transformador de 500kVA).
Nota: Os conjuntos mencionados também consideram a conexão do neutro do(s)
circuito(s) na barra de terra.
8.10.5- Aterramento dos transformadores em pedestal (anel terra - neutro) devem ser
feitos de acordo com a padronização de estruturas do documento GED-4104.
8.10.6- Aterramento do neutro do transformador deve ser feito considerando a
padronização de estruturas do documento GED-4104, para qualquer uma das
situações a seguir:
- 1 cabo de 120mm2 de Cu ou 185mm² de Al (75kVA e 150kVA);
- 2 cabos de 120mm2 de Cu ou 185mm² de Al (300kVA);
- 1 cabo de 240mm2 de Cu (300kVA);
- 2 cabo de 240mm2 de Cu (500kVA).
8.11. Diagrama Unifilar e Croqui
8.11.1. Diagramas unifilares e Croqui por transformador devem ser elaborados e
constar das plantas secundárias, de modo a facilitar a localização das redes e circuitos
pelas equipes de atendimento em caso de emergência.
8.11.2. Os diagramas unifilares e croquis, indicando os quadros de distribuição,
circuitos secundários, ramais de entradas, arruamentos, etc, devem ser elaborados de
acordo com a figura 8.5, fotos 8.1 e 8.2, que levam em consideração as premissas
indicadas na tabela 8.7.
8.11.3. Após a instalação da rede subterrânea, cópias dos diagrama unifilar e croqui
correspondente a cada quadro de distribuição e proteção deve ser fixada na parte
interna da porta do mesmo. Caso o croqui contenha as informações apresentadas
através do diagrama unifilar, este poderá ser suprimido, permanecendo apenas cópia
do croqui.
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Figura 8.5: Diagrama unifilar para instalação nos QDP’s
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Tabela 8.7: Legenda correspondente ao diagrama unifilar

Simb. Componente

Código

Transformador

TX-Y/Z

Interligação
transformador –
QDP

XY/Z

Quadro de
distribuição e
proteção – QDP

Q-X/Y

T: transformador
X = P: pedestal
= A aéreo (poste)
Y: nº da instalação
Z: capacidade nominal, em kVA
X: nº de circuitos
Y: seção do condutor
Z = C: cobre; Z = A: alumínio
Q: quadro de distribuição e proteção
X: nº da instalação
Y = 00: (DIN-00/465mm) ou
Y = 0: (DIN-0/590mm) ou
Y = 1: (DIN-1/785mm) ou
Y = 2: (DIN-2/1115mm)

Chave do QDP

X

X: capacidade nominal em ampères

Fusível NH

X

X: capacidade nominal em ampères
X: nº do QDP (instalação)

Identificação do
circuito

X/Y

Y: nº do circuito

Caixa tipo CS-2

X

X: nº da caixa (instalação)

Identificação do
consumidor

X/Y

Circuito

XY/Z/W

X: nº da quadra (1)
Y: nº do lote (1)
X: seção do condutor, em mm²
Y: material do condutor (C: cobre, A:
alumínio)
Z: comprimento do trecho, em m
W: nº de circuitos (2)

(1) Na(s) medição(ões) (entrada(s)) correspondente(s) à(s) administração(ões)
considerar X: ADM e Y: nº da entrada da administração;
(2) Quando há somente 1 circuito omitir /W.

N.Documento:

16991

Categoria:

Manual

Versão:

1.1

Aprovado por:

Caius Vinicíus S Malagoli

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA

Data Publicação:

Página:

03/01/2017

54 de 111

Tipo de Documento:
Área de Aplicação:

Norma Técnica
Distribuição

Título do Documento:

Rede de Distribuição Subterrânea para Loteamento
Aberto - Projeto Elétrico (S)

Foto 8.1: Exemplo de Croqui para instalação nos QDP’s
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Foto 8.2: Exemplo de Croqui para instalação nos QDP’s
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9- PROJETO DA REDE PRIMÁRIA
9.1- Concepção Básica
9.1.1- Os circuitos primários subterrâneos devem ser trifásicos e radiais com recursos
para possibilitar transferências de cargas em emergências.
9.1.2- Os circuitos primários são instalados em dutos de PEAD diretamente enterrados.
9.1.3- Normalmente os circuitos primários são instalados em vias de circulação de
veículos à profundidade mínima de 800mm. Caso haja espaço disponível, as
canalizações dos cicuitos primários podem ser construídas nos passeios/calçadas à
profundidade de 800mm.
9.1.4- A configuração básica dos circuitos primários (rota) é função das características
da área a ser atendida, da rede elétrica nas proximidades da mesma e do grau de
confiabilidade a ser adotado, de maneira a compatibilizá-lo com a importância da carga
ou da localidade a ser atendida.
9.1.5- Circuito primário subterrâneo de novo empreendimento normalmente é
conectado em circuito(s) primário(s) aéreo(s) existente(s) nas proximidades do mesmo
ou deriva de circuito(s) primário(s) subterrâneo (s) existente(s).
Nota: Normalmente o empreendimento está distante da subestação, que torna inviável
economicamente a sua alimentação por circuito totalmente subterrâneo.
9.1.6- Configurações típicas para atendimento de novos empreendimentos podem ser
observadas nas figuras 9.1 e 9.2, que ilustram a alimentação de uma área através de
um ou dois pontos, respectivamente. Na configuração da figura 9.2 a alimentação do
novo empreendimento pode ser feita por um único circuito ou por diferentes circuitos,
dependendo da rede aérea existente no local.
9.1.7- Quando as características das cargas exigem alta confiabilidade pode se
considerar a alimentação das mesmas através de dois circuitos primários, conforme
ilustrado na figura 9.3. Neste esquema podem ser utilizadas chaves de manobras (ver
item 9.11) cuja operação pode ser manual ou automática.
Nota: Esta concepção permite a transferência de carga para o circuito de reserva
quando o circuito preferencial sai de operação.
9.1.8- Requisitos básicos típicos para sistema de transferência automática estão
indicados no anexo 8.
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9.1.9 - A Caixas Primária CP-1, conforme documentos técnicos GED-16379 e GED
4102, são instaladas em calçadas, jardins ou praças, etc; onde não estão sujeitas a
trafego de veículos.
As Caixas Primárias CP-1 são previstas para utilização em trechos com até 2 circuitos
primários, com cabos de seções de até 95 mm², ramal primário, em locais
correspondentes a:





Extremidades de cada trecho de canalização ramal primário.
Em todos os pontos onde serão instalados equipamentos.
Em locais onde há mudança de direção do banco de dutos (entre caixas CI).
Em fins de linhas de dutos.

NOTAS:
 As caixas CP-1 devem ser instaladas entre as Caixas de Inspeção (CI).
 Não é permitido somente utilizar caixas CP-1 nos empreendimentos.
 A Caixas Primária CP-1 não substitui a(s) Caixa(s) de Inspeção(ões) CI-1 ou CI-2.

N.Documento:

16991

Categoria:

Manual

Versão:

1.1

Aprovado por:

Caius Vinicíus S Malagoli

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA

Data Publicação:

Página:

03/01/2017

58 de 111

Tipo de Documento:
Área de Aplicação:

Norma Técnica
Distribuição

Título do Documento:

Rede de Distribuição Subterrânea para Loteamento
Aberto - Projeto Elétrico (S)

NA

NF

Figura 9.1: Circuito Primário Radial com Recursos Através de "Uma única
Entrada"
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Transformador em pedestal
Caixa de inspeção
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Circuito Primário Aéreo
Circuito Primário Subterrâneo
Poste de transição para Circuito Primário Subterrâneo

NA

Figura 9.2: Circuito Primário Radial com Recursos Através “ Entradas
Diferentes”
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NA
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NF
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Figura 9.3: Circuito Primário Conectados a Dois Circuitos - “Primário Seletivo”
Traçado da Rede Primária
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9.1.9- Quando a soma das capacidades instaladas dos transformadores conectados no
circuito primário subterrâneo é superior a 2MVA (para redes classe 15kV) ou 3MVA
(para redes classe 25kV), devem ser utilizadas chaves de manobras que possibilitem
subdividir o mesmo em trechos onde as somas das capacidades instaladas dos
transformadores não sejam superiores aos valores referenciados.
9.1.10- Trecho de circuito primário subterrâneo radial sem recurso, em uma rede
subterrânea, pode ser considerado desde que alimente uma única instalação
(consumidor primário ou transformador) e o seu comprimento não supere 150 metros,
sendo:

seções dos cabos  120 mm² - 150 metros:

seções dos cabos > 120 mm² - 100 metros.
9.1.11- Em loteamentos/empreendimentos atendidos por um único transformador
pedestal, alimentado por um ramal primário subterrâneo com comprimento inferior a
150 metros, deve ser considerado a instalação de 4 cabos unipolares (3 fases + 1
reserva), em um mesmo duto.
Notas:
1) o cabo de reserva deve ser mantido energizado, com uma extremidade conectada
na rede e outra com PIB e TDC localizada no transformador em pedestal;
2) o condutor de proteção deverá ser instalado em um duto independente.
9.1.12- Rede primária totalmente subterrânea, quando viável, também deve ser
projetada considerando circuitos primários com recursos, adotando-se critérios
análogos aos citados anteriormente.
9.1.13- Durante a análise do projeto na fase de projeto ( GA-Proteção), independente
da carga do empreendimento, a área de Gestão de Ativos (GA) do Grupo CPFL poderá
solicitar a instalação de novos pontos de seccionamento/proteção ao longo do trecho
da rede de distribuição subterrânea para garantir a operação, seletividade e
coordenação da proteção.
9.2- Cabos Isolados Padronizados
9.2.1- Os cabos padronizados pela CPFL para utilização em redes primárias
subterrâneas são de classe 8,7/15kV ou 15/25kV para utilização em circuitos operando
em 13,8/12kV ou 23,1kV, respectivamente. Estes cabos devem ser constituídos de
condutores de cobre ou alumínio, isolação de XLPE ou EPR, blindados com fios de
cobre e com cobertura de PVC.
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9.2.2- As características básicas dos cabos padronizados pela CPFL, assim como os
parâmetros elétricos correspondentes, estão indicados nas tabelas 9.1. e 9.2.
Nota: devem ser utilizados cabos triplexados mas admite-se a utilização de 3 cabos
unipolares em empreendimentos onde o comprimento total de circuitos primários é
inferior a 500 metros.
9.2.3- Os cabos de média tensão padronizados pela CPFL devem ser instalados em
dutos e são:
a) Para classe 15kV (8,7/15kV), de Cu ou Al: 70mm², Al: 95mm², Cu: 240mm² e
Al: 400mm².
b) Para classe 25kV (15/25kV), de Cu ou Al: 50mm², Cu: 240mm² e Al: 4000mm².
9.2.4- Os cabos de média tensão devem atender os requisitos estabelecidos no
documento GED-3978.
9.2.5- As correntes de cargas dos cabos nos projetos devem ser inferiores às
admissíveis conforme a tabelas 9.1. e 9.2, que considera 80% da corrente admissível,
para fatores de carga de 75%.
9.2.6- Nas instalações dos cabos de média tensão, a NBR 9.511 estabelece raios
mínimos de curvatura (cabos com blindagens metálicas de fios) de 12 vezes o diâmetro
externo do cabo. No caso de cabo triplexado, deve ser considerado como diâmetro
externo nominal o diâmetro nominal sobre a reunião das veias, ou seja, 2,16 x raio
externo do cabo unipolar ou veia.
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Tabela 9.1: Características Básicas e Parâmetros Elétricos dos
Cabos Isolados de Média Tensão - Classe de tensão: 8,7 / 15 kV

Nº cabos x seção (mm²) (1)
Descrição
3x1x70

3x1x70

3x1x95

3x1x240

3x1x400

3x1x400(3)

Cu

Al

Al

Cu

Al

Al

19,8 / 21,3

19,8 / 21,3

21,1 / 22,6

26,4 / 20,9

31,0 / 34,9

32,7 / 34,9

Diâm. nom.–singelo- (mm)

25,5

25,5

27,5

34,5

40

40

Seção da blindagem (mm 2) (4)

18,7

18,7

12

18,7

26,8

48

-

-

-

-

-

-

- resist.seq. positiva (/km)

0,3464

0,5724

0,4133

0,1029

0,1082

0,1117

-reat. seq. positiva (/km)

0,1364

0,1397

0,1297

0,1135

0,1083

0,1072

Condutor - material
Isolação– DMIN/DMAX (mm) (7)

Parâmetro elétricos (5)

-resist. seq. zero (/km)

0,9798

1,2066

1,1728

0,7136

0,6074

0,4296

-reat. seq. zero (/km)

0,3759

0,378

0,5877

0,4286

0,2739

0,1332

- capacitância (uF/km)

0,25158

0,23889

0,2816

0,40224

0,46456

0,46456

-

-

-

-

-

-

- 1 circuito

172

133

159

340

339

335

- 2 circuitos

165

128

153

327

325

321

- 3 circuitos

159

123

147

313

310

306

- 4 circuitos

155

120

143

304

301

297

Correntes admiss. (A) (6)

(1) Seção circular compactada;
(2) Uso exclusivo para manutenção das redes já existentes na RGE
(3) Uso exclusivo na RGE
(4) Fios de cobre – valores indicados correspondem a seção equivalente por fase
(5) Temperatura do condutor: 90 ºC – neutro: duto adjacente, seções de 35 mm², Cu para cabos de seções 35 a 95 mm² e de
120 mm² para cabos de seções 240 mm² e 400 mm² - resistividade elétrica do solo de: 100Ω/m.
(6) Temperatura do solo: 25 ºC – resistividade do solo: 1,5 K m / W
(7) Dmin e Dmax: Dimensão mínima e máxima sobre a isolação, para definição de desconectáveis.
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Tabela 9.2: Características Básicas e Parâmetros Elétricos dos
Cabos Isolados de Média Tensão - Classe de tensão: 15 / 25 kV

Nº cabos x seção (mm²) (1)
Descrição
3x1x50

3x1x50

3x1x50(3)

3x1x240(3)

3x1x240

3x1x400

Cu

Al

Al

Cu

Cu

Al

22,3 / 23,8

22,3 / 23,8

22,7 / 23,8

31,0 / 34.9

31,0 / 34.9

34,4 / 38,6

29

29

29

40

40

45

14,7

9,4

12

32

21,4

26,8

-

-

-

-

-

-

- resist.seq. positiva (/km)

0,497

0,8241

0,8246

0,1047

0,103

0,1081

-reat. seq. positiva (/km)

0,1603

0,1634

0,1634

0,1228

0,1232

0,1172

-resist. seq. zero (/km)

1,1999

1,6217

1,5827

0,5453

0,6704

0,6043

-reat. seq. zero (/km)

0,5066

0,7502

0,6204

0,2324

0,3782

0,2859

- capacitância (uF/km)

0,16515

0,15972

0,15972

0,28675

0,28675

0,32834

-

-

-

-

-

-

- 1 circuito

143

110

110

341

343

342

- 2 circuitos

138

106

106

327

329

327

- 3 circuitos

132

102

102

313

315

312

- 4 circuitos

129

100

100

304

306

303

Condutor - material
Isolação– DMIN/DMAX (mm) (7)
Diâm. nom.–singelo- (mm)
Seção da blindagem (mm 2) (4)
Parâmetro elétricos (5)

Correntes admiss. (A) (6)

(1) Seção circular compactada;
(2) Uso exclusivo para manutenção das redes já existentes na RGE
(3) Uso exclusivo na RGE
(4) Fios de cobre – valores indicados correspondem a seção equivalente por fase
(5) Temperatura do condutor: 90 ºC – neutro: duto adjacente, seções de 35 mm², Cu para cabos de seções 35 a 95 mm² e de
120 mm² para cabos de seções 240 mm² e 400 mm² - resistividade elétrica do solo de: 100Ω/m.
(6) Temperatura do solo: 25 ºC – resistividade do solo: 1,5 K m / W
(7) Dmin e Dmax: Dimensão mínima e máxima sobre a isolação, para definição de desconectáveis.

N.Documento:

16991

Categoria:

Manual

Versão:

1.1

Aprovado por:

Caius Vinicíus S Malagoli

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA

Data Publicação:

Página:

03/01/2017

65 de 111

Tipo de Documento:
Área de Aplicação:

Norma Técnica
Distribuição

Título do Documento:

Rede de Distribuição Subterrânea para Loteamento
Aberto - Projeto Elétrico (S)

9.3- Neutro (Condutor de Proteção)
8.3.1. Em um banco de dutos com circuitos primários, deverá ser instalado,
paralelamente ao circuito e em duto exclusivo, o neutro (condutor de proteção)
constituído de um cabo de cobre com isolação de PVC, na cor verde, classe 750V ou
superior, de acordo com o documento GED-932, de seções:
 35 mm² para circuitos primários com cabos de seções de 50 mm² e 70 mm².
 120 mm² para circuitos primários com cabos de seções de 240 mm² e 400 mm².
9.3.2. Os neutros (condutores de proteção) deverão ser conectados em todos os anéis
de terra de caixas de inspeções existentes em sua rota. Neutros (condutores de
proteção) para derivações do circuito primário devem ser conectados no anel terra da
caixa de inspeção existente em seu inicio (caixa onde estão instalados os acessórios
desconectáveis para derivação do circuito primário).
9.4- Traçado do Circuito Primário Subterrâneo
9.4.1- O traçado do circuito primário subterrâneo é feito a partir da escolha do(s)
ponto(s) de alimentação do mesmo, que é função do sistema elétrico existente nas
proximidades da área a ser atendida.
9.4.2- Redes subterrâneas alimentando grandes cargas normalmente devem ser
conectadas por circuitos primários derivados diretamente das subestações ou por
circuitos primários aéreos exclusivos. Para áreas com cargas menores (inferiores a
50% da carga de um alimentador aéreo) normalmente os circuitos subterrâneos são
derivados dos circuitos aéreos existentes nas proximidades.
9.4.3- A utilização de mais de um ponto de alimentação para a rede subterrânea,
quando disponível, pode permitir maior flexibilidade para operação e resultar em
melhores índices operativos.
8.4.4- O traçado de circuito primário subterrâneo deve obedecer às seguintes diretrizes
básicas:
a) circuitos primários devem ser instalados em vias públicas com traçado aprovado
pela prefeitura e localizações definidas;
b) vias de circulação de veículos com largura mínima de 4 metros;
c) alimentação de todos os transformadores de distribuição e ramais de entrada
primários considerando rota principal (condições normais de operação) e de reserva
(emergência);
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d) posição de interligação e de manobras (acessórios desconectáveis, chaves) de tal
forma que favoreça a confiabilidade dos consumidores especiais, tais como hospitais,
torres repetidoras, bombas de água, laticínios, etc.
9.4.5- Trecho de circuito primário pode ser instalado em viela desde que:
a) a mesma conste da planta aprovada pela prefeitura e seja fornecida autorização da
companhia de saneamento que solicitou a sua construção;
b) seja permitido livre acesso por parte de funcionários da CPFL;
c) a largura da mesma seja no mínimo 4 metros;
d) a distância da canalização às propriedades adjacentes e/ou canalizações de outros
serviços seja no mínimo 500mm;
e) o comprimento do trecho seja inferior a 150 metros, sendo:

seções dos cabos  120 mm² - 150 metros:

seções dos cabos > 120 mm² - 100 metros.
f) as caixas de inspeção nas extremidades do trecho fiquem em vias públicas
(passeios/calçadas, via de circulação de veículos) com largura mínima de 4 metros,
que possibilite a circulação de veículos.
Nota: caixas de inspeções ou de passagem não podem ser construídas em vielas.
9.4.6- Trecho de circuito primário pode ser instalado em área institucional desde que:
a) a mesma conste da planta aprovada pela prefeitura;
b) seja fornecida autorização por escrito da Prefeitura;
c) seja permitido livre acesso por parte de funcionários da CPFL;
d) seja considerada uma faixa de no mínimo 4 metros de largura onde não deverá
haver nenhuma construção;
e) o comprimento do trecho seja inferior a 150 metros, sendo:
seções dos cabos  120 mm² - 150 metros:


seções dos cabos > 120 mm² - 100 metros.

f) não sejam plantadas árvores cujas raízes possam danificar os dutos;
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g) as caixas de inspeção nas extremidades do trecho fiquem em vias públicas
(passeios/calçadas, vias de circulação de veículos), com largura mínima de 4 metros
que possibilite a circulação de veículos.
Nota: caixas de inspeções ou caixas de passagem não podem ser construídas em
áreas institucionais.
9.4.7- Trecho de circuito primário pode ser instalado em áreas comuns desde que:
a) sejam atendidos os requisitos estabelecidos nos itens 9.4.6.a, 9.4.6.c, 9.4.6.d, 9.4.6.
9.4.6.e, 9.4.6.f e 9.4.6.g;
b) o empreendedor assuma compromisso, por escrito, que na mesma não será feita
nenhuma construção e não serão plantadas árvores cujas raízes possam danificar os
dutos;
9.4.8- Desde que não implique em altos investimentos adicionais, deve ser evitada a
instalação dos circuitos preferencial e reserva (rota principal e alternativa), que
atendem a mesma área, em um mesmo banco de dutos, o que nem sempre é viável
economicamente.
9.5- Dimensionamento de Condutores
9.5.1- As cargas máximas admissíveis para os cabos primários estão indicadas na
tabelas 9.1 e 9.2.
9.5.2- O dimensionamento dos circuitos nos projetos de redes subterrâneas deve ser
efetuado considerando:
a) corrente de carga estimada para um período de 10 anos.
Nota:
 A metodologia apresentada nos itens 7.1 e 7.2, para empreendimentos
residenciais horizontais e edifícios residenciais respectivamente, já considera o
período de 10 anos.
 A corrente não deve ser superior a 200A, que corresponde ao valor admissível
dos acessórios desconectáveis – linha 200.
b) correntes nos cabos iguais ou inferiores as correntes indicadas para projeto nas
tabelas 9.1 e 9.2;
c) quedas de tensões nos circuitos primários, conforme disposto no GED-3667.
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9.5.3- Áreas (empreendimentos) com cargas inferiores a 2MVA normalmente são
alimentadas por trechos pequenos de circuitos primários subterrâneos derivados de
circuitos aéreos, onde ocorre a parcela principal de queda de tensão. Caso a queda de
tensão não esteja dentro dos limites da faixa admissível, as medidas necessárias para
correção serão feitas a partir da rede primária aérea.
9.5.4.-Em áreas (empreendimentos) com cargas superiores a 2MVA devem ser feitos
os cálculos de quedas de tensões nos circuitos primários, que devem constar do
memorial descritivo a ser fornecido a CPFL. Caso sejam detectados problemas
operativos (quedas de tensões: circuitos aéreos + circuitos subterrâneos ou cargas nos
circuitos primários aéreos), que não possam ser sanados no projeto da rede primária
subterrânea, as medidas necessárias para correção serão feitas a partir da rede
primária aérea.
9.6- Poste de Transição Aéreo-Subterrâneo
9.6.1- A interligação da rede subterrânea com a rede aérea é feita em postes,
denominados postes de transição, onde são instalados terminais dos cabos
subterrâneos.
9.6.2- Os postes de transição serão instalados pela CPFL, quando somente a rede
subterrânea for implantada pelo interessado, sendo que neste caso os mesmos se
responsabilizarão pela sua construção a partir dos terminais dos postes de transição.
O interessado deverá instalar os terminais que deverão ser fixados em cruzetas
instaladas pela CPFL, que também será responsável pela conexão da rede
subterrânea (interligação dos terminais às chaves fusíveis).
9.6.3- Os postes de transição a serem instalados devem considerar a instalação de:
a) chaves fusíveis (uma por fase), pára-raios de óxidos metálicos sem centelhadores e
terminais unipolares nas extremidades dos cabos isolados, de acordo com o
documento GED-3224 (15kV ou 25kV), para circuitos com capacidade instalada total
de transformadores menor que 750kVA;
b) religadores trifásicos automáticos, ajustados para uma única operação, antecedidos
em poste anterior, de chaves seccionadoras tripolares (abertura simultânea das 3
fases), para circuitos com capacidade instalada total de transformadores igual ou
superior a 750kVA.
Nota: Os religadores devem ter dispositivos para abertura por falta de tensão em uma
ou duas fases.
9.6.4- Cada derivação para circuito subterrâneo deve ser feita em um poste de
transição.
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9.6.5- Nos circuitos subterrâneos, que normalmente são alimentados por 2 pontos, as
chaves ou religadores deverão operar, normalmente fechados em um poste de
transição (alimentação preferencial) e normalmente abertos no outro (alimentação
reserva), neste ponto a necessidade ou não de religador, fica à critério da CPFL.
Deverá ser instalada, junto à chave ou religador, placa de advertência, conforme GED3981, informando que as muflas subterrâneas estão constantemente energizadas.
9.6.6- Os postes de transição podem ser localizado internamente ou externamente ao
empreendimento que será alimentado pela rede subterrânea.
9.6.7- Entradas dos circuitos nos empreendimentos deverão ser através de vias
públicas ou de locais que permitam a passagem de veículos.
Nota: Quando forem instalados postes internamente ao empreendimento, o circuito
aéreo poderá passar sobre o muro desde que:
1) a distância do muro a rede seja superior ao estabelecido nas normas de redes
aéreas e;
2) os 2 postes adjacentes ao muro (interno e externo ao empreendimento) estejam
localizados em calçadas junto ao referido muro, e;
3) que a faixa de terreno entre os 2 postes sejam públicas (calçadas/ruas/praças) ou
que seja fornecida uma faixa de servidão correspondente a mesma.
9.6.8- O eletroduto/tubo externo, para descida junto ao poste de transição/derivação,
deve ser de aço-carbono zincado por imersão a quente conforme GED-3985, com
diâmetro interno próximo ou superior ao aplicado nos dutos corrugados de PEAD,
altura de 6 metros acima do solo e ser preso ao poste com cintas ajustáveis ou arame
zincado 12BWG, bandagens de 5 voltas espaçadas de 2 metros. Todos os cabos que
fazem parte de um mesmo circuito, incluindo o neutro e o cabo reserva (se houver),
devem ser instalados no mesmo eletroduto/tubo externo. Esses eletrodutos/tubos
devem ser vedados nas extremidades com massa calafetadora para evitar a entrada de
água, insetos, etc;
9.7- Terminal
9.7.1- Nas extremidades dos cabos, onde os mesmos serão conectados na rede aérea
(terminais externos) devem ser instalados terminais, que podem ser contrátil a frio ou
termocontrátil e devem atender os requisitos técnicos especificados no documento
GED-1378.
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9.7.2- Os conjuntos padronizados para instalação de terminais externos, de acordo
com o documento GED-4105, são:
- para cabos 3x1x70mm², Cu/Al, XLPE/EPR, 8,7/15kV;
- para cabos 3x1x50mm², Cu/Al, XLPE/EPR, 15/25kV.
Notas:
1) Em chaves fusíveis de postes devem ser utilizados conectores terminais de
compressão de 1 furo;
2) Kits de terminais (internos ou externos) padronizados pela CPFL não incluem
conectores terminais de compressão, que devem atender os requisitos estabelecidos
no documento GED-4041. Estes conectores são considerados separadamente nos
conjuntos de instalação de terminais padronizados pela CPFL.
9.8- Emenda Fixa
9.8.1- Emendas retas fixas devem ser utilizadas para conexões de extremidades de
cabos, onde não há previsões para derivações.
9.8.2- Projetos de circuitos primários subterrâneos devem considerar instalação de
emendas retas fixas em caixas de inspeções.
9.8.3- As emendas retas fixas podem ser contráteis a frio ou termocontráteis, desde
que atendam os requisitos estabelecidos no documento GED-4364.

9.8.4- Emendas retas fixas não devem ser instaladas internamente a dutos.
9.8.5- Os conjuntos para instalação de emendas retas fixas estão definidos na
padronização de estruturas da CPFL, conforme documento GED-4105, são:
- para cabos 3x1x70mm², Cu/Al, XLPE/EPR, 8,7/15kV;
- para cabos 3x1x50mm², Cu/Al, XLPE/EPR, 15/25kV.
Nota: Kits de emendas retas fixas padronizados pela CPFL não incluem luvas de
compressão. Estas luvas de compressão são consideradas separadamente nos
conjuntos de emendas padronizados.

9.9- Conjunto Desconectável
9.9.1- Conjuntos desconectáveis devem ser utilizados em:
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a) fins de circuitos ou em locais estratégicos para execução de manobras em
contingências;
b) pontos intermediários dos circuitos onde há derivações ou previsões para utilização
das mesmas;
c) pontos onde há mudanças de seções de cabos;
d) conexões de equipamentos (transformadores, chaves);
e) pontos estratégicos para execução de manobras em contingências.
9.9.2- Os acessórios desconectáveis padronizados pela CPFL consideram correntes
nominais de 200A, classe de tensão de 15/25kV e operação sem carga.
9.9.3- Os acessórios desconectáveis são montados em conjuntos que devem atender
os requisitos estabelecidos no projeto. Os conjuntos padronizados pela CPFL para
utilização em circuitos primários (fim de linha, emenda reta, emenda de derivação, etc)
estão apresentados na tabela 9.3 e devem ser instalados em caixas de inspeções.
Tabela 9.3: Conjuntos (estruturas) Desconectáveis
Conjunto (1)
Tipo (2)
GED
FL
ER
EDS
4043
EDD
CTS
CTD

Componentes Desconectáveis
PIB TDC TDR MIB PT2 PT3 PIS
3
(3)
(3)
6 (4)
3
3 (4) 6 (4)
3
12(4)
3
3
3 (4)
3
6 (4)

PID

3

(1) Alem dos componentes desconectáveis indicados na tabela, os conjuntos incluem outros
componentes necessários a instalação.
(2) FL: fim de linha, ER: emenda reta, EDS: emenda de derivação simples, EDD: emenda de
derivação dupla, CTS: conexões de transformadores com PIS; CTD: conexões de
transformadores com PID.
(3) Pode ser utilizado com 3 TDC’s ou TDR’s que devem ser considerados separadamente
visto que dependem do cabo.
(4) Deve ser indicado separadamente visto que depende do cabo (não consta da estrutura
padronizada.

9.9.4- Os conectores dos terminais desconectáveis cotovelo e reto devem ser
bimetálicos para possibilitar conexões de condutores de cobre e de alumínio, sendo
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que a compressão do mesmo deve ser feita através de alicates de compressão tipo
Y35 e matrizes indicadas pelos fabricantes.
9.9.5- Acessórios desconectáveis em circuitos primários (fim de linha, emenda reta ou
de derivação) somente podem ser instalados em caixas de inspeções.
9.9.6- Para atendimento de situação atípica, conjuntos diferentes de acessórios
desconectáveis podem ser utilizados desde que constituídos de componentes
padronizados.
9.9.7- Os conjuntos desconectáveis não podem ser instalados internamente a dutos.
9.9.8- A definição dos terminais desconectáveis (cotovelo ou reto) deve ser feita em
função da seção, material e formação do condutor e do diâmetro sobre a isolação.
9.9.9- Terminais desconectáveis cotovelo e reto, padronizados pela CPFL, devem ter
pontos de testes.
9.9.10- As interfaces dos acessórios desconectáveis devem estar de acordo com o
documento GED-4043.
9.9.11- A eventual utilização de acessórios desconectáveis, que não atendam a
NBR-11835 e a ANSI/IEEE Std 386-1985, poderá ser avaliada pela CPFL desde que o
proponente apresente componentes adicionais que viabilizem a intercambialidade dos
mesmos com os acessórios padronizados.
9.9.12- Todos os conjuntos desconectáveis devem ser aterrados através dos “olhais”
existentes em TDC´s, TDR´s e TBB´s.
9.10- Conexão de Transformador
9.10.1- Os transformadores em pedestal devem ser conectados nos circuitos primários
com acessórios desconectáveis, através dos esquemas ilustados na figura 9.4, que são
apresentados suscintamente a seguir:
a) transformadores em fim de linha: conexões através de plugues de inserção simples
(bushing insert) (1 por fase) e terminais desconectáveis cotovelo (1 por fase);
b) transformadores no trecho de circuito “em anel”: conexões através de plugues de
inserção duplo (feed-thru insert) (1 por fase) e terminais desconectáveis cotovelo (2
por fase).
9.10.2- Devido aos seus preços, recomenda-se a utilização de plugues de inserção
duplo quando o transformador em pedestal (base) está no traçado de ramal primário e
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a sua utilização evite a construção de uma caixa de inspeção, para instalação de
emendas de derivações.
9.10.3- Nas conexões dos transformadores em fim de linha ou em anel devem ser
considerado o conjunto de estrutura padronizada no documento GED-4104, que
também estão indicados na tabela 9.4.

Figura 9.4- Ligações de Transformadores em Pedestal com Plugue de
Inserção Simples ou Duplo

Plugue de inserção simples
( "BUSHINGINSERT")

TRANSFORMADOR

Terminal desconectável
cotovelo

Bucha de
cavidade

Plugue de inserção dupla
("FEED-THRU INSERT")

9.11- Chave Seccionadora
9.11.1- Em circuito primário subterrâneo, quando a capacidade instalada dos
transformadores for superior a 2MVA (para redes de classe 15kV) ou 3MVA (para
redes de classe 25kV), chave(s) de seccionadora(s) trifásica(s) primária(s) de 2 vias
(entrada e saída) deve(m) ser instalada(s) para subdividi-lo(s) em trechos cujas soma
das capacidades instaladas não superem ao limite citado. O trecho, onde
eventualmente ocorra um defeito, deve ser isolado e as cargas dos demais trechos do
circuito, que apresentou defeito, devem ser remanejadas, através das chaves de
manobras, operadas em cargas, sem implicar em interrupções em outros consumidores
(consumidores de outros circuitos).
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9.11.2- Na análise do projeto (fase de viabilidade), independente da carga do
empreendimento, a área de Gestão de Ativos (GA) do Grupo CPFL poderá solicitar a
instalação de novos pontos de seccionamento/proteção ao longo do trecho da rede de
distribuição subterrânea para garantir a operação, seletividade e coordenação da
proteção.
9.11.3- As chaves seccionadoras trifásicas primárias podem ser do tipo pedestal,
submersível ou abrigada e devem atender os requisitos a serem especificados pela
CPFL quando de sua utilização.
9.11.4- As chaves seccionadoras padronizadas pela CPFL consideram interrupção no
vácuo ou SF6 e meio isolante constituído por SF6 (interno a um tanque) ou composto
polimérico.
9.11.5- As chaves seccionadoras, mesmo quando adquiridas para operação manual,
devem possuir recursos que permitam eventual futura motorização, se necessário.
9.11.6- A chave seccionadora tripolar submersível primária, conforme documento
técnico GED-16707, deve ser instalada em caixa primária tipo CP-1, conforme
documento técnico GED-16379.
9.11.7- As chaves seccionadoras em pedestal devem ser instaladas sobre uma base
de concreto. As chaves seccionadoras em pedestal devem atender à especificação
técnica GED-11367.
9.11.8- Quando os equipamentos forem instalados em ilhas ou canteiros centrais,
deverão ser implantados defensas ou obstáculos visando protegê-los contra impactos
de veículos.
9.12- Indicador de Defeitos
9.12.1- Indicadores de defeitos devem ser projetados com o objetivo de auxiliar na
localização de eventuais defeitos que ocorram nos circuitos primários ou
transformadores de distribuição.
9.12.2- Os indicadores de defeito devem ser projetados no circuito primário:
a) no circuito principal após cada derivação;
b) no inicio de cada derivação desde que o comprimento da mesma seja superior a 300
metros;
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c) em pontos intermediários para limitar o comprimento máximo entre dois indicadores
de defeito em 300 metros.
Nota: em trechos de circuitos expressos, sem cargas conectadas nos mesmos, podem
ser considerados trechos de 1000 metros entre indicadores de defeito
9.12.3- Os indicadores de defeito deverão ser projetados para instalação em caixas de
inspeção ou transformadores em pedestal.
9.12.4- O dispositivo de sinalização do indicador de defeito deve ser instalado,
preferencialmente, em local que permita facil visualização sem necessidade, por
exemplo, de entrada de pessoal na caixa de inspeção, que pode estar cheia de água.
9.12.5- O dispositivo de sinalização deve manter a indicação de defeito por um período
mínimo de 4 horas e pode estar situado a até 15 metros dos sensores de corrente.
9.12.6- O rearme do indicador de defeito, após a restauração do circuito, deve ser
automático.
9.12.7- Os indicadores de defeito podem ser para detectar correntes de desequilíbrios
(defeitos fase-terra ou defeitos dupla fase-terra) ou correntes de defeitos.
9.12.8- Os indicadores por correntes de desequilíbrio devem operar para correntes de
30A ou mais.
9.12.9- Os indicadores de defeito para correntes de curto-circuito devem operar para
correntes superiores a 400A.
9.12.10- Os indicadores de defeito devem atender os requisitos estabelecidos na
padronização conforme documento GED-4063.
Nota: Para os indicadores de defeito que dependem de uma fonte de alimentação,
deve ser considerado um circuito derivado dos terminais do transformador.
9.13- Alimentação de Consumidores em Média Tensão
9.13.1- Consumidores com cargas instaladas superiores a 75kW e inferiores a 2500kW
devem ser alimentados em média tensão. Caso seja de seu interesse, consumidor com
carga instalada na faixa mencionada no item anterior poderá solicitar ligação em baixa
tensão, que poderá ser considerada pela CPFL desde que não implique em
inconvenientes.
9.13.2- Para atendimento de consumidor individual atendido com ramal de entrada
subterrâneo em tensão primária (15 ou 25kV) deve ser instalada uma chave de
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seccionadora primária de 2 vias, que permite desenergizar o ramal de entrada
quando o consumidor solicitar desligamento para execução de eventuais manutenções
em suas instalações, sem interrupção do fornecimento para os demais consumidores
do circuito.
9.13.3- Para atendimento de ligação de edificio coletivo com ramal de entrada
subterrâneo em tensão primária (15 ou 25kV) deve ser instalada uma chave de
seccionadora primária de 2 vias, que permite desenergizar o ramal de entrada
quando o consumidor solicitar desligamento para execução de eventuais manutenções
em suas instalações, sem interrupção do fornecimento para os demais consumidores
do circuito.
9.13.4- Caso não impliquem em inconvenientes à CPFL, consumidores com cargas
acima de 2,5MVA poderão ser alimentados com dois circuitos primários, sendo um de
reserva, desde que façam a solicitação e se responsabilizem pelos custos adicionais.
Para tanto os consumidores devem instalar, na divisa do terreno com a via pública,
uma chave primária de 3 vias com dispositivos de transferência automática que deve
atender os requisitos básicos especificados pela CPFL, que estão suscintamente
apresentados no anexo 8. A localização e instalação das chaves primárias deve ser
feita de forma a possibilitar livre acesso a funcionários da CPFL.
9.13.5- As instalações internas dos consumidores deverão se executadas de acordo
com os documentos GED´s 2855, 2856, 2858, 2859 e 2861.
9.14- Dutos dos Circuitos Primários
O todos os cabos dos circuitos primários, incluindo ramais de entrada, devem ser
instalados em dutos de polietileno de alta densidade- PEAD (GED 3989), corrugados
flexíveis, diretamente enterrados.
Os dutos dos circuitos primários devem ser instalados em vias de circulação de
veículos. Quando há disponibilidade de espaço podem ser instalados nas calçadas
com largura maior que 4 metros.
Os dutos para atendimento de ramais de ligação de clientes de média tensão (MT)
devem ser no mínimo de diâmetro externo nominal de 125mm, tabela 9.5.
Os dutos para as linhas: principal e tronco devem ser no mínimo de diâmetro externo
nominal de 160mm, tabela 9.5.
Nota: **Nos empreendimentos onde tem possibilidade de expansão de rede primária,
conforme estudos das áreas de Gestão de Ativos e Planejamento, nestes trechos os
dutos das redes primárias devem ser diâmetro externo nominal de 200mm para linhas
tronco.
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Dutos devem ser instalados considerando profundidade mínima de 80 cm para circuitos
primários em calçadas e em vias públicas de circulação de veículos. Considera-se
como profundidade mínima a distância entre o nível do solo e o topo do banco de
dutos.

H

H

Figura 9.5- Exemplo de Dutos Diretamente Enterrados – Rede Pimária

Desenho

Banco de duto 2x2

Utilização

Rede primária (Ramal) :
1 circuito (DN-125)

3

3

Banco de duto 2x3
Rede primária (Ramal) :
2 e 3 circuitos (DN-125)
Rede primária (Tronco) :
1, 2 circuitos (mínimo DN-160)

H

Descrição

3

3

3

3

3

Desenho

3

3

Descrição

Banco de duto 2x4
Rede primária (Ramal) : 4 circuitos (DN-125)
Utilização
Rede primária (Tronco) : 3 e 4 circuitos (mínimo DN-160)
 Medidas em cm;
 Profundidade – H: 80cm;
 Cabos ≤ 70 mm² - Ramal - Dutos DN-125;
 Cabos > 70 mm² - Tronco - Dutos DN-160 (mínimo)**.
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10- PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTES
10.1- Generalidades
10.1.1- O esquema de proteção contra sobrecorrentes deve ser feito em função da
concepção da rede conforme exposto a seguir.
10.1.2- Curvas típicas de atuação características dos fusíveis citados nesta norma
estão apresentadas no anexo 9, visando subsidiar avaliações complementares.
10.2- Transformador em Pedestal
O transformador pedestal deve ser de baixo ruído audível inferior a 45db. Esta
informação deve constar na placa de identificação do equipamento.
10.2.1- A proteção contra sobrecorrentes nos transformadores em pedestal,
padronizados pela CPFL, é feita através de fusíveis internos aos mesmos, sendo para
tanto considerado:
a) fusíveis de expulsão em porta fusíveis internos aos transformadores que podem ser
substituídos no campo;
b) fusíveis limitadores de corrente imersos no óleo que somente poderão ser
substituídos nas oficinas.
10.2.2- Eventuais defeitos com baixas e médias correntes (defeitos nos circuitos
secundários) devem ser isolados pela atuação dos fusíveis de expulsão. Defeitos com
altas correntes, normalmente decorrentes de falhas internas aos transformadores, são
isolados pela atuação de fusível limitador de corrente.
10.2.3- Os transformadores são fornecidos com os fusíveis de expulsão tipo “dual
element” e limitadores de corrente, cujas capacidades nominais devem estar de acordo
com o indicado na tabela 10.1.
Notas:
1) para transformadores de 500kVA, classe 23kV, deve ser considerado fusíveis tipo
“dual sensing”, visto que o tipo “dual element” não é recomendado para esta utilização.
2) interrupção de alta corrente deve ser feita pela atuação dos fusíveis limitadores de
corrente visto que fusíveis de expulsão possuem capacidade de interrupção limitada
(2500A para 13,8kV e 2000A para 23,1kV).
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Tabela 10.1: Fusíveis Padronizados para Transformadores em Pedestal
Potência
Nominal do
Transformador
(kVA)

Correntes nominais dos fusíveis (A)
Circuitos Classe 15kV
Circuitos Classe 25kV
Fusível de
Fusível
Fusível de
Fusível
expulsão
limitador de
expulsão
limitador de
corrente
corrente
75
6 (1)
30
5 (1)
30
(1)
(1)
150
15
50
8
30
300
25 (1)
65
15 (1)
50
(1)
(2)
500
50
100
25
65
(1) tipo: dual element
(2) tipo: dual sensing

10.3- Fusíveis em Postes de Transição para Conexão de Circuitos Subterrâneos
Alimentando Transformadores em Pedestal
10.3.1- Em poste de transição para conexão de circuitos subterrâneos alimentando
transformadores em pedestal, a definição das características nominais dos dispositivos
a serem instalados no mesmo deve ser feita em função da carga prevista e do cabo
instalado, considerando critérios análogos aos adotados para redes aéreas.
10.3.2- Adicionalmente aos critérios mencionados no item anterior, deve se considerar
coordenação da operação dos dispositivos de proteção dos postes de transição com os
fusíveis do transformador em pedestal. Defeitos no transformador em pedestal ou nos
circuitos secundários devem ser isolados, normalmente, pela atuação dos fusíveis de
expulsão em baioneta ou pelo fusível limitador de corrente, sem danificação ou atuação
dos dispositivos de proteção dos postes de transição. Estes dispositivos, quando
possível, devem oferecer proteção de retaguarda.
10.3.3- As correntes nominais mínimas dos fusíveis dos postes de transição, que
dependem do transformador em pedestal de maior capacidade instalado a juzante dos
mesmos e atendem os requisitos definidos nos ítens anteriores, estão indicadas na
tabela 10.2.
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Tabela 10.2: Corrente Nominal Mínima de Fusível de Expulsão- Tipo K - de Postes
de Transição de Circuitos Subterrâneos com Transformadores em Pedestal
Capacidade Nominal do
Transformador (kVA)
75
150
300
500

Tensão Nominal do Circuito Primário (kV)
13,8
23
25K
25K
40K
25K
65K (1)
40K
(2)
(2)

(1) Chaves com fusíveis de 65K somente são utilizadas quando não há outra chave
fusível entre o poste de transição e a subestação. Caso contrário (há chaves fusíveis
entre o poste de transição e a subestação) deve ser utilizado chave seccionadora.
(2) A ser definido pela CPFL.

11- PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES
11.1- Em circuitos subterrâneos deve ser considerado:
a) instalação de um jogo de pára-raios (um em cada fase) no(s) poste(s) de transição:
b) em transformador pedestal alimentado por um ramal subterrâneo exclusivo, derivado
de circuito aéreo, com comprimento superior a 100 metros, deve ser instalado páraraios tipo desconectável acoplados nas buchas de transformadores.
Nota: devem ser utilizados para raios desconectáveis tipo cotovelo e plugues de
inserção duplo.
11.2- Em pontos de seccionamento de circuitos primários (chave seccionadora
operando normalmente aberta) devem ser instalados pára-raios desconectáveis,
acoplados nas buchas primárias correspondente a cada via aberta.
11.3- Os pára-raios nos postes de transição deverão ser de óxido metálicos,
semelhantes aos utilizados em redes aéreas, e instalados entre as chaves ou
religadores e os terminais (muflas) dos cabos subterrâneos.
11.4- Para-raios desconectáveis devem ser do tipo “cotovelo”, para operação sem
carga, e considerar MCOV (maximum continuous operating voltage) de 8,4kVrms e
17kVrms, em circuitos operando em 13,8kV e 23kV, respectivamente conforme
mostrado no documento GED-4128.
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12- ATERRAMENTO
12.1- Nas redes subterrâneas devem ser aterrados:
a) as blindagens dos cabos primários em todas emendas e extremidades (terminais,
emendas fixas, desconectáveis, conexões de equipamentos);
b) os acessórios desconectáveis (terminal desconectável cotovelo e reto, terminal
básico isolante);
c) terminal de neutro dos transformadores;
d) equipamentos (terminais de terra);
e) barramento múltiplo isolado de neutro de circuítos secundários devem ser aterrados
em todas as caixas em que forem instalados.
Nota: a) Deve ser instalada haste de aterramento nestas caixas.
b) A tampa de ferro articulada da caixa de passagem (CS-2) deve ser ligada no
aterramento da mesma com condutor de cobre de 35mm2.
12.2- Os esquemas de aterramento correspondentes a emendas fixas ou
desconectáveis devem ser feitos, em caixas de inspeção, de acordo com o
especificado no desenho da estrutura correspondente.
12.3- No caso de utilização de rede subterrânea secundária derivando de
transformador aéreo, o aterramento do QDP deverá ser feito no aterramento do poste
de transição.
12.4- A máxima resistência de aterramento admissível, tanto nas caixas como nas
instalações de transformadores é de 10 Ohms em terreno úmido e de 25 Ohms em
terreno seco.

13- IDENTIFICAÇÃO DE CABOS E CIRCUITOS
13.1- Identificação dos fase dos cabos devem ser feitas:
a) nos postes de transição;
b) nas entradas e saídas dos circuitos primários em caixas de inspeção;
c) nas conexões de transformadores em pedestal;
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d) nas entradas e saídas de circuitos secundários em quadros de distribuição e
proteção;
e) em circuitos secundários e ramais de entrada internamente as caixas de passagem.
13.2. A identificação das fases de circuitos primários e secundários deve ser feita
considerando no mínimo 3 voltas de fita isolante sobrepostas envolvendo todo o
diâmetro do cabo.
13.3- Devem ser utilizadas fitas isolantes nas cores:
Fase “V” – cor vermelha (antiga fase A) (MUNSELL 5R-4/14)
Fase “A” – cor azul escuro (azul Royal) (antiga fase B) (MUNSELL 2,5PB-4/10)
Fase “B” – cor branca (antiga fase C) (MUNSELL N9,5)
13.4- O condutor de proteção (primário) e o neutro (secundário) são identificados pela
cor das coberturas dos mesmos que deve ser verde e azul claro respectivamente.
13.5- Quando há mais de um circuito primário em caixa de inspeção os mesmos devem
ser identificados.
13.6- Os circuitos secundários devem ser identificados em todas caixas de passagem.
13.7- Identificação dos ramais de entrada devem ser feitas nas caixas passagem. No
caso de loteamento não edificado a identificação do duto e do ramal de entrada deve
ser feita através de placas de alumínio, de acordo com o GED-10832, fixadas nas
paredes das caixas de passagem.
13.8- A identificação dos circuitos primários e secundários e ramais de entrada deve
ser feito de acordo com o GED-3980.

14- CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTES A PROJETOS
ELÉTRICOS
14.1- Os cabos e acessórios devem ser instalados nas caixas de inspeções fixados
sobre estruturas que estão indicadas na tabela 14.1.
14.2- Anel de terra para possibilitar aterramento das blindagens e acessórios devem
ser construídos nas caixas de inspeção considerando as estruturas de construção que
também estão indicadas na tabela 14.1.
14.3- Dependendo das características específicas de cada instalação, materiais
adicionais devem ser considerados separadamente.
N.Documento:

16991

Categoria:

Manual

Versão:

1.1

Aprovado por:

Caius Vinicíus S Malagoli

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA

Data Publicação:

Página:

03/01/2017

83 de 111

Tipo de Documento:
Área de Aplicação:

Norma Técnica
Distribuição

Título do Documento:

Rede de Distribuição Subterrânea para Loteamento
Aberto - Projeto Elétrico (S)

14.4- Nas instalações de cabos devem ser considerados os raios de curvatura mínimos
admissíveis de 12 vezes o diâmetro do cabo. Sempre que possível, como medida de
segurança, é aconselhável considerar um aumento de 20% nos raios de curvaturas
estabelecidos anteriormente.
Nota: No caso de cabo multiplexado, deve ser considerado como diâmetro externo do
cabo o diâmetro sobre a reunião das veias.
14.5- Os cabos devem ser acondicionados em carretéis de madeira que devem atender
os requisitos estabelecidos na NBR-11137.
14.6- Cabos adquiridos para um empreendimento específico, podem ser adquiridos
considerando lances de acordo com os trechos de circuitos.

Tabela 14.1: Conjuntos para Anel Terra e Instalação de Cabos Primários
em Caixas de Inspeção
Conjunto
Denominação

Estrutura civil

GED

Anel terra
Suporte vertical
Caixa de inspeção CI-2 Suporte para apoio de cabo
- sem emenda
- com emenda
Anel terra
Suporte vertical
Caixa de inspeção CI-1 Suporte para apoio de cabo
- sem emenda
- com emenda

4104

14.7- Na definição dos comprimentos de cabos primários deve ser considerado
acréscimo de 3 metros de cabo, por lance, para possibilitar instalações de acessórios e
perda de cerca de 1 metro (evitar que eventuais defeitos durante o puxamento venham
a prejudicar o desempenho dos cabos).
14.8- No projeto primário deve constar, na própria planta ou em em planta
independente, uma relação indicando as estruturas padronizadas correspondentes a
ferragens para cada caixa de passagem, caixa de inspeção, câmara transformadora,
base de transformador em pedestal e de quadros de distribuição, etc. Eventuais
materiais adicionais (estrutras/ferragens), que são projetados para atendimento de
situações específicas, também devem ser indicados nesta tabela.
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14.9- Em eventuais travessias subterrâneas (linhas de transmissão, polidutos PETROBRAS, rodovias, etc) devem ser consultadas as concessionárias para que
sejam atendidos os procedimentos estabelecidos pelas mesmas.

15- REDE MISTA
15.1- O empreendedor poderá optar pela implantação de uma rede de distribuição
mista, constituída de circuitos primários aéreos, transformadores em postes e circuitos
secundários subterrâneos que, em função das características especificas do
empreendimento, poderá ser adequada para alimentação do mesmo.
15.2- Os projetos de redes mistas são divididos em:
a) Transformadores em poste + circuitos secundários subterrâneos, neste caso devem
ser elaborados considerando os critérios de dimensionamento (GED-3735) e padrões
de redes aéreas para os transformadores e postes (GED-10641 e GED-11846), e os
critérios de dimensionamento de redes subterrâneas para os circuitos secundários,
constante neste documento, e montagem do trecho de mergulho conforme GED-4104.
b) Circuito primário aéreo + transformadores em poste + circuitos secundários
subterrâneos, neste caso, além dos documentos apontados no subitem anterior, a rede
aérea deve ser elaborada considerando os critérios de dimensionamento e padrões de
construção de redes aéreas.
15.3- Os cabos dos circuitos secundários deverão ser conectados diretamente ao
“terminal bandeira” das buchas dos transformadores. Quando as buchas secundárias
não estão adequadas para estas conexões, deve se acoplar um terminal bandeira de
acordo com a padronização do documento GED-2945.
15.4- Os circuitos secundários subterrâneos deverão ser derivados dos postes onde
são instalados transformadores, de acordo com a padronização de estrutura conforme
documento GED-4104.
15.6- Os QDP’s deverão ser localizados na calçada do loteamento, com autorização do
poder público, a uma distância do poste do transformador não superior a 3 metros e em
local que permita acesso de caminhões.
Nota: eventual instalação de QDP a uma distância de até 15 metros do poste do
transformador poderá ser solicitada a CPFL que, após as análises necessárias, poderá
ser liberada ou não.
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15.7- Em um loteamento pode ser considerada a instalação de diversos
transformadores aéreos alimentando circuitos secundários subterrâneos.
15.8- Cada transformador deve alimentar um único quadro de distribuição e proteção.
15.9- Nos quadros de distribuição e proteção alimentados por transformadores de
postes devem ser instalados os fusíveis NH indicados na tabela 15.1.
15.10- Um empreendimento pode considerar rede secundária subterrânea alimentada
parte por transformadores em pedestais (primário subterrâneo) e parte por
transformadores em postes (circuitos primários aéreos).
Tabela 15.1: Fusíveis NH de QDP’s Conectados a Transformadores Aéreos
Transformador
Tensão (kV)(1)
Potência (kVA)
75
150
13,8
225
300
75
150
23
225
300

Fusíveis
Poste (trafo)
QDP – Tipo NH (2)
5H
125
6K
200
10K
315
12K
315
3H
125
5H
250
6K
315
10K
315

(1) Tensão primária nominal.
(2) Corrente nominal máxima para coordenação (maior circuito secundário alimentado
pelo QDP).
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16- ANEXOS
ANEXO 1
SOLICITAÇÃO DE VIABILIDADE PARA LIGAÇÃO DE LOTEAMENTO
(modelo de carta)
CARTA Nº
LOCAL
À (Citar o nome da empresa da CPFL que atende à região)
ASSUNTO: Viabilidade para Ligação do Loteamento Aberto com Rede de Distribuição
Subterrâneo.
Venho através desta, solicitar a V.Sa., em caráter excepcional, a viabilização do
fornecimento de energia elétrica no padrão alternativo de rede de distribuição
subterrânea, do “LOTEAMENTO ..........................................”, localizado no município
de .................................... - (UF), bem como nos fornecer o Ponto de Entrega na Rede
Primária (e/ou Secundária).
Por oportuno informamos as características do empreendimento:
a) Consumo (kWh) estimado por lote: _______ (conforme tabela 7.1 do documento
técnico (GED 16.991) - Rede de Distribuição Subterrânea para Loteamento Aberto Projeto Elétrico (S)).
b) Número de Lotes: _________
c) Característica das ligações no empreendimento: Alta/Média/Baixa Renda;

Segue em anexo uma planta do projeto do loteamento a ser eletrificado.
Sem mais para o momento,
___________________________
Responsável Técnico pelo Projeto
Nº do CREA
_____________________________________
De acordo: (proprietário/empreendedor)
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ANEXO 2
CARTA DE PEDIDO DE INSPEÇÃO DAS OBRAS CIVIS REFERENTES À REDE DE
DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA

CARTA Nº __________________ Data: _________________
À (citar o nome da empresa da CPFL que atende à região)
ASSUNTO: Inspeção das Obras Civis para Ligação de Rede Elétrica Subterrânea
(SA/Atividade/Nota de Serviço/Carta/Ofício) Nº ____________
Interessado:
Localidade:
Telefone(s) de informações e contatos:
E-mail:
Venho pela presente solicitar a inspeção das obras civis referentes à rede elétrica
subterrânea do Loteamento ____________________________________ localizado no
município de ___________________- (UF), e construído conforme projeto vistado por
essa Companhia.
Declaro que as obras civis, executadas sob a responsabilidade técnica constante da
ART nº ___________ , encontram-se totalmente concluídas desde o poste de transição
até as entradas do consumidor.
Informo estar encaminhando documentação necessária à inspeção, conforme solicitado
nos itens 6.16 e 6.17 do documento técnico (GED 16.991) - Rede de Distribuição
Subterrânea para Loteamento Aberto– Projeto Elétrico.
Instaladora: _____________________________

_________________________
Responsável Técnico pela Execução
Nome:
Nº do CREA:
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ANEXO 3
COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE PELAS OBRAS

À
(citar o nome da empresa da CPFL que atende à região)

Assunto: Execução de Serviços na Rede

Prezados Senhores
Servimo-nos da presente para informar V. Sa. que estamos de acordo com as
exigências dessa Empresa, conforme o descrito na carta nº............ , de ....../....../........,
e comprometemo-nos a observá-las na execução da obra ____________________ na
rede de distribuição de energia elétrica, e seguir os procedimentos:
a) Todos os materiais e equipamentos necessários à execução do projeto da rede de
distribuição, serão de fornecedores cadastrados junto à (citar o nome da empresa da
CPFL que atende à região), conforme comprovantes de compra apresentados,
atendendo às Especificações Técnicas dessa Empresa, assim como o padrão de
atendimento seguirá as normas vigentes e fabricantes cadastrados de materiais para
padrão de entrada de consumidor junto à (citar o nome da empresa da CPFL que
atende à região).
b) Concluída a execução da obra, haverá incorporação desta ao patrimônio da (citar o
nome da empresa da CPFL que atende à região), mediante celebração de contrato
específico entre o cliente/empreendedor e a (citar o nome da empresa da CPFL que
atende à região), após o recebimento definitivo da obra;
c) A execução da obra se dará por profissionais habilitados conforme NR10 Instalações e Serviços em Eletricidade;
d) O cliente/empreiteiro deverá manter a guarda por um período mínimo de 5 anos,
das Notas Fiscais de materiais e serviços para uma eventual comprovação decorrente
de danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa no exercício dessas atividades,
venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar, ao poder público, à (citar o nome
da empresa da CPFL que atende à região) ou a terceiros.
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ANEXO 3 (continuação)
e) A Empreiteira garante, desde já, por um período de 5 anos, os serviços civis e
elétricos executados, por força deste Contrato, sem prejuízo do disposto no Artigo
1254, do Código Civil. Qualquer defeito que venha a ocorrer em função de serviço
executado de forma inadequada, será sanado pela Empreiteira, a pedido da (citar o
nome da empresa da CPFL que atende à região), sem ônus para esta última.
f) Caso a Empreiteira não atenda à solicitação no prazo ajustado, a (citar o nome da
empresa da CPFL que atende à região) fica desde já autorizada a providenciar a
reparação do defeito e cobrar as despesas incorridas, com 10% de acréscimo,
mediante cobrança extrajudicial e 20% para a cobrança judicial.

Atenciosamente
Instaladora de rede elétrica
Nome: ___________________________________________
CNPJ: ___________________________________________
CREA: ___________________________________________
Responsável - nome: _______________________________
CPF: _________________________________
Ciente: ___________________________________________

Responsável pela Instalação da Rede Elétrica:
Nome: __________________________________
CREA: __________________________________
Ciente: __________________________________

Cliente - firma
Nome: ___________________________________________
CNPJ: ___________________________________________

Responsável - nome: _______________________________
CPF: ________________________________
Ciente: ___________________________________________
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ANEXO 4
CARTA DE PEDIDO DE INSPEÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA
CARTA Nº __________________ Data: _________________
À (citar o nome da empresa da CPFL que atende à região)
ASSUNTO: Inspeção para Ligação de Rede Elétrica Subterrânea
(SA/Atividade/Nota de Serviço/Carta/Ofício) Nº ____________
Localidade: ___________________________________________
Telefone de informações e contatos: _______________________
E-mail: _______________________________________________
Venho pela presente solicitar a inspeção dos serviços executados na rede elétrica
subterrânea do Loteamento ____________________________________ localizado no
município de ___________________- (UF), e construído conforme projeto vistoriado
por essa Companhia.
Declaro que as instalações, executadas sob a responsabilidade técnica constante da
ART nº ___________ , encontram-se totalmente concluídas e desenergizadas, desde o
poste de transição até as entradas dos consumidores, sendo que as obras civis já
foram anteriormente inspecionadas e liberadas pela (citar o nome da empresa da CPFL
que atende à região).
Informo estar encaminhando documentação necessária à inspeção, conforme solicitado
nos itens 6.25 e 6.35 do documento técnico (GED 16.991) - Rede de Distribuição
Subterrânea para Loteamento Aberto – Projeto Elétrico.

________________________________
Responsável Técnico pela Execução
Nome:
Nº do CREA:
________________________________________________
Cliente
Nome:
CPF:
RG:
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ANEXO 5
PLANILHA DE CUSTOS – OBRAS CIVIS
EMPREITEIRA:
NOME DO CLIENTE:
LOCAL DA OBRA:
DATA:
MATERIAIS
MATERIAL
DESCRIÇÃO
FABRICANTE (1)

UNID.

QTDE

CUSTO (R$)
UNIT.
TOTAL

(1) Deve ser indicado quando forem utilizadas estruturas pré-moldadas (caixas e bases).
1- VALOR TOTAL DOS MATERIAIS:

R$ __________

MÃO DE OBRA (Instalação/Montagem/Construção Civil)
DESCRIÇÃO

UNID.

Instalação de Duto/Vala Subterrâneo
Instalação de Base de Transformador em Pedestal
Instalação de Base de QDP
Instalação de Caixa de Passagem Primária
Instalação de Caixa de Passagem Secundária

QTDE

CUSTO (R$)
UNIT. TOTAL

metro
unid.
unid.
unid.
unid.

Outros serviços, favor descrever e indicar unidade de medição

2- VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA:

R$ __________

3- VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (1+2): R$ __________

________________________________________________
Profissional Responsável pela Execução da Obra Civil
Nome:
CREA:
________________________________________________
Cliente
Nome:
CPF:____________________ e RG: _______________
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ANEXO 6
PLANILHA DE CUSTOS – REDE ELÉTRICA
EMPREITEIRA:
NOME DO CLIENTE:
LOCAL DA OBRA:
DATA:
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
MATERIAL
DESCRIÇÃO
FABRICANTE

UNID.

QTDE

1- VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -

CUSTO (R$)
UNIT.
TOTAL

R$ __________

MÃO DE OBRA (Instalação/Montagem Elétrica)
DESCRIÇÃO

UNID.

Instalação de Rede Primária
Instalação de Rede Secundária
Instalação/montagem de QDP

QTDE

CUSTO (R$)
UNIT. TOTAL

metro
metro
unid.

Outros serviços, favor descrever e indicar unidade de medição

2- VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA -

R$ __________

3- VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (1+2) - R$ __________

________________________________________________
Profissional Responsável pela Execução da Rede Elétrica
Nome:
CREA:
________________________________________________
Cliente
Nome:
CPF:____________________ e RG: _______________
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ANEXO 7
CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO EM CIRCUITOS SECUNDÁRIOS
7.1- OBJETIVO
Apresentação da metodologia de cálculo de queda de tensão em circuitos secundários
subterrâneos.
7.2- PREMISSAS BÁSICAS
A metodologia considerada neste anexo considera:
- cargas trifásicas equilibradas;
- cargas representadas por correntes constantes determinadas em função da tensão
nominal do circuito.
7.3- PARÂMETROS DE CABOS
Parâmetros (resistências e reatâncias) típicos de cabos, que estão mostrados na tabela
8.3, foram calculados considerando:
- circuitos trifásicos com cabos triplexados;
- temperatura do condutor: 70°C.
7.4- FÓRMULAS DE CÁLCULOS
As quedas de tensões nos trechos de cabos são calculadas através das fórmulas
indicadas a seguir:
Z = R x cos + X x sen
V(V) = 3 x L x Z x I x 10-3 , fazendo K = 3 x Z, temos V(V ) = K x L x I/1000
V(%) = (V(V)/V) x 100
Onde:
Z = impedância do cabo, em ohms/km.
R = resistência do cabo, em ohms/km.
X = reatância do cabo, em ohms/km.
cos = fator de potência da carga, em pu.
L = comprimento do cabo, em metros.
I = corrente da carga, em ampères.
V = tensão nominal de operação, em volts.
V(V) = queda de tensão, em volts.
K = coeficiente para cálculo de queda de tensão, em V/(Axkm), indicados na tabela 8.3.
V(%) = queda de tensão, em porcentagem.
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7.5- EXEMPLO
Para o circuito secundário mostrado no diagrama unifilar da figura A7.1 deste anexo,
foram calculadas as quedas de tensões correspondentes a diversos pontos, que estão
mostradas na tabela A7.1.
Nesta tabela considera-se:
Coluna (1): número adotado para a barra “inicio”;
Coluna (2): número adotado para a barra “fim”;
Coluna (3): identificação da barra “fim” (QDP, identificação do lote, da caixa secundária,
etc);
Coluna (4): tipo do lote (ED: edificado - NE: não edificado);
Coluna (5): loteamento edificado (ED): área construída, em m² - loteamento não
edificado (NE): área do lote;
Coluna (6): consumo estimado do lote (tabela 7.1), caso não se trate lote vazio ou
edificado, mas havendo carga conectada neste ponto (exemplo: iluminação pública
com medição exclusiva, administração, clubes, bombas do sistema de águas e esgoto,
locais de lazer, etc.) esta deve ser indicada para cálculo da queda de tensão;
Coluna (7): comprimento do trecho (da barra “inicio” a barra “fim”);
Coluna (8): seção do cabo no trecho, em mm²;
Coluna (9): Impedância do condutor;
Coluna (10): número de circuitos;
Coluna (11): consumo estimado do trecho, em kWh;
Coluna (12): carga calculada do trecho, calculada em função do kWh, em kVA;
Coluna (13): carga calculada do trecho, em A;
Coluna (14) queda de tensão no trecho, em volts;
Coluna (15): queda de tensão correspondente à barra “fim”, em volts;
Coluna (16): queda de tensão correspondente à barra “fim”, em porcentagem.
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Figura A7.1: Diagrama Unifilar Simplificado do Circuito
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Tabela A7.1: Cálculo de Queda de Tensão
DE

PARA
ID

TL

(3)

(4)

TRECHO

(CD)

(CD)

A(M²) KWH

(1)

(2)

0

1

QDP

1

2

CS2-01

2

3

CASA A8

ED

250

2

4

CASA A7

ED

2

5

CASA A6

2

6

CASA A5

2

7

CS2-02

7

8

CASA A4

ED

400

7

9

CASA A3

ED

400

7

10

CASA A2

ED

7

11

CASA A1

(5)

(6)

L(M)
(7)

MM² Imp. CABO NC
(8)

(9)

(10)

BARRA

KWH

KVA

A

QT(V)

QT(V)

QT(%)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

3

240

0,21

1

20390

106,8

280,3

0,18

0,18

0,08

19

120

0,36

1

4500

31,7

83,3

0,57

0,75

0,34

450

11

16

2,33

1

450

5,0

13,1

0,34

1,08

0,49

250

450

3

16

2,33

1

450

5,0

13,1

0,09

0,84

0,38

ED

250

450

3

16

2,33

1

450

5,0

13,1

0,09

0,84

0,38

ED

250

450

11

16

2,33

1

450

5,0

13,1

0,34

1,08

0,49

46

120

0,36

1

2700

21,1

55,3

0,92

1,66

0,76

675

18

16

2,33

1

675

6,9

18,2

0,76

2,42

1,10

675

3

16

2,33

1

675

6,9

18,2

0,13

1,79

0,81

400

675

3

16

2,33

1

675

6,9

18,2

0,13

1,79

0,81

ED

400

675

18

16

2,33

1

675

6,9

18,2

0,76

2,42

1,10

1

12

CS2-03

22

120

0,36

1

4650

32,6

85,5

0,68

0,85

0,39

12

13

CASA B8

ED

350

600

11

16

2,33

1

600

6,3

16,5

0,42

1,28

0,58

12

14

CASA B7

ED

250

450

3

16

2,33

1

450

5,0

13,1

0,09

0,95

0,43

12

15

CASA B6

ED

250

450

3

16

2,33

1

450

5,0

13,1

0,09

0,95

0,43

12

16

CASA B5

ED

250

450

11

16

2,33

1

450

5,0

13,1

0,34

1,19

0,54

12

17

CS2-04

46

120

0,36

1

2700

21,1

55,3

0,92

1,77

0,80

17

18

CASA B4

ED

400

675

18

16

2,33

1

675

6,9

18,2

0,76

2,53

1,15

17

19

CASA B3

ED

400

675

3

16

2,33

1

675

6,9

18,2

0,13

1,90

0,86

17

20

CASA B2

ED

400

675

3

16

2,33

1

675

6,9

18,2

0,13

1,90

0,86

17

21

CASA B1

ED

400

675

18

16

2,33

1

675

6,9

18,2

0,76

2,53

1,15

1

22

CS2-05

22

120

0,36

1

4400

31,2

81,8

0,65

0,82

0,37

22

23

LOTE C8

LT

300

405

11

16

2,33

1

405

4,6

12,1

0,31

1,13

0,52

22

24

LOTE C7

LT

300

405

3

16

2,33

1

405

4,6

12,1

0,08

0,91

0,41

22

25

LOTE C6

LT

300

405

3

16

2,33

1

405

4,6

12,1

0,08

0,91

0,41

22

26

LOTE C5

LT

300

405

11

16

2,33

1

405

4,6

12,1

0,31

1,13

0,52

22

27

CS2-06

46

120

0,36

1

2780

21,6

56,6

0,94

1,76

0,80

27

28

LOTE C4

LT

600

725

18

16

2,33

1

725

7,3

19,2

0,81

2,57

1,17

27

29

LOTE C3

LT

550

685

3

16

2,33

1

685

7,0

18,4

0,13

1,89

0,86

27

30

LOTE C2

LT

550

685

3

16

2,33

1

685

7,0

18,4

0,13

1,89

0,86

27

31

LOTE C1

LT

550

685

18

16

2,33

1

685

7,0

18,4

0,77

2,53

1,15

1

32

CS2-07

22

120

0,36

1

6840

44,4

116,6

0,92

1,10

0,50

32

33

LOTE D8

LT

500

645

11

16

2,33

1

645

6,7

17,5

0,45

1,55

0,70

32

34

LOTE D7

LT

500

645

3

16

2,33

1

645

6,7

17,5

0,12

1,22

0,56

32

35

LOTE D6

LT

500

645

3

16

2,33

1

645

6,7

17,5

0,12

1,22

0,56

32

36

LOTE D5

LT

500

645

11

16

2,33

1

645

6,7

17,5

0,45

1,55

0,70

32

37

CS2-08

46

120

0,36

1

4260

30,4

79,7

1,32

2,42

1,10

37

38

LOTE D4

LT

1000

1045

18

16

2,33

1

1045

9,8

25,8

1,08

3,50

1,59

37

39

LOTE D3

LT

1000

1045

3

16

2,33

1

1045

9,8

25,8

0,18

2,60

1,18

37

40

LOTE D2

LT

1100

1085

3

16

2,33

1

1085

10,1

26,6

0,19

2,61

1,18

37

41

LOTE D1

LT

1100

1085

18

16

2,33

1

1085

10,1

26,6

1,12

3,54

1,61
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ANEXO 8
REQUISITOS BÁSICOS DE ESQUEMA DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA
A utilização de esquema de transferência automática de carga (primário seletivo)
poderá ser considerada para atendimento de consumidores desde que a instalação
correspondente atenda uma série de requisitos, sendo que os básicos estão
estabelecidos a seguir.
1- As chaves para transferência automática deverão ser instaladas em terreno do
consumidor (divisa com a via pública), em locais que permita o acesso livre de
caminhões e pessoas para instalação/retirada do equipamento ou para inspeções.
2- As chaves de transferência podem ser do tipo submersível, pedestal ou em
quiosques.
3- Todas as conexões de cabos com as chaves devem ser feitas com acessórios
desconectáveis.
4- Cada via chaveada deve considerar 3 posições: aberta, fechada e terra.
5- As chaves devem ter dispositivos que permitam travamento na posição aberta ou
terra.
6- As chaves devem ter visores que permitam verificação visual do estado operativo de
cada via chaveada.
7- As chaves devem ser de 3 vias sendo 2 chaveadas (entrada).
8- Em condições normais de operação a alimentação do consumidor será feita por uma
única via - preferencial, permanecendo a outra aberta - reserva.
9- Ocorrendo falta de tensão - saída do circuito preferencial - a alimentação do
consumidor deverá ser automaticamente transferida para o circuito de reserva desde
que:
a) o circuito de reserva esteja operando normalmente;
b) não tenha sido detectada corrente de curto-circuito na saída da chave (defeito
posterior à chave).
10- Quando for restabelecido o circuito preferencial, a alimentação do consumidor
deverá automaticamente ser transferida para o mesmo.
N.Documento:

16991

Categoria:

Manual

Versão:

1.1

Aprovado por:

Caius Vinicíus S Malagoli

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA

Data Publicação:

Página:

03/01/2017

98 de 111

Tipo de Documento:
Área de Aplicação:

Norma Técnica
Distribuição

Título do Documento:

Rede de Distribuição Subterrânea para Loteamento
Aberto - Projeto Elétrico (S)

11- A supervisão das tensões dos alimentadores deverá ser feita através de
transformadores internos às chaves.
12- Dispositivos para detecção de corrente de defeito (TC) após a chave devem ser
instalados internamente a mesma.
13- Painel com dispositivos para ajustes e para operação das chaves deverá ser
previsto para instalação sobre base de concreto (pedestal).
14- Os dispositivos do painel do controle devem possibilitar:
a) definição do modo de operação (manual ou automático);
b) operação manual da chave;
c) definição do circuito preferencial;
d) definição do tempo para transferência da carga para o circuito reserva (tempo que a
chave preferencial permanece fechada após a saída do circuito preferencial + tempo
para abertura da chave do circuito preferencial + tempo para fechamento da chave do
circuito de reserva);
e) definição do esquema básico de retorno: abertura da chave do circuito de reserva fechamento da chave do circuito preferencial ou fechamento da chave do circuito
preferencial - abertura da chave do circuito de reserva;
f) definição do tempo para inicio das operações para a alimentação retornar ao circuito
preferencial após a sua restauração;
g) que, saindo de operação simultaneamente o circuito preferencial e de reserva, as
chaves deverão permanecer na posição que estavam anteriormente à ocorrência;
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ANEXO 9 - CURVAS CARACTERÍSTICAS DE FUSÍVEIS
Figura A9.1: Fusível de Expulsão Tipo Dual (“dual sensing”) Tempo Mínimo de Danificação - Fabricante: ABB
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Figura A9.2: Fusível de Expulsão Tipo Dual (“dual sensing”) Tempo Máximo de Interrupção - Fabricante: ABB
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Figura A9.3: Fusível de Expulsão Tipo Dual (“dual element”) Tempo Mínimo de Danificação - Fabricante: ABB
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Figura A9.4: Fusível de Expulsão Tipo Dual (“dual element”) Tempo Máximo de Interrupção - Fabricante: ABB
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Figura A9.5: Fusível Limitador de Corrente - 15kV
Tempo Mínimo de Danificação - Fabricante: Hi-Tech Fuses
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Figura A9.6: Fusível Limitador de Corrente - 15kV
Tempo Máximo de Interrupção - Fabricante: Hi-Tech Fuses
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Figura A9.7: Fusível Limitador de Corrente - 25kV
Tempo Mínimo de Danificação - Fabricante: Hi-Tech Fuses
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Figura A9.8: Fusível Limitador de Corrente - 25kV
Tempo Máximo de Interrupção - Fabricante: Hi-Tech Fuses
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Figura A9.9: Fusível Limitador de Corrente - 35A e 45A - 15kV
Tempo Mínimo de Danificação - Fabricante: Hi-Tech Fuses
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ANEXO 10 – LEIAUTE DA PLANILHA ELETRÔNICA PARA RESULTADOS DE

ENSAIOS EM TRANSFORMADORES
Segue abaixo o nome das colunas de planilha Eletrônica – Microsoft Excel – para
registro dos dados de ensaios, bem como a forma de preenchimento dos dados
correspondentes:

Nome da Coluna
Empresa Reformadora
Fabricante Original
Número CPFL (Tombamento)
Número Série Fabricante Original
Data da Reforma
Data de Fabricação Original
Potência (KVA)
Número de Fases
Peso (Kg)
Derivações do Primário
Tensões do Secundário
Perdas a Vazio (W)
Perdas no Cobre A 75°C (W)
Impedância (%)
Corrente de Excitação (%)
Tipo de Óleo Isolante
Quantidade Óleo do Trafo (litros)
Ligação do Trafo
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Forma de preenchimento
Nome da reformadora
Nome do fabricante original

Formato: DD/MM/AAAA
Formato: DD/MM/AAAA
“3” para trifásico
Derivação de maior e menor tensão: Ex.
13,8kV a 10,2kV
Tensões entre fases e fase-neutro:
Ex. 220/127V

NAFTENICO ou PARAFINICO
Para transformadores trifásicos,
preencher com a letra “A”, a qual
corresponde na codificação interna à
CPFL a ligação delta no primário, estrela
no secundário.
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17- MEIO AMBIENTE
As atividades, projetos, serviços, orientações e procedimentos estabelecidos neste
documento, deverão atender aos princípios, políticas e diretrizes de Meio Ambiente da
CPFL, bem como atender a todos os requisitos de normas e procedimentos do Sistema
de Gestão Ambiental.
Complementarmente, os casos específicos relativos a este documento estão
detalhados no corpo do texto do mesmo, incluindo-se as designações de órgãos
externos responsáveis, quando aplicável.
Documentos complementares:
- GED-2292 - Aspectos Ambientais.
- GED-2293 - Controle Operacional.
- GED-2294 - Comunicação.
- GED-2295 - Requisitos Legais.
- GED-2299 - Controle de Não Conformidades em Meio Ambiente.
- GED-2314 - Utilização e Armazenamento de Agrotóxicos e Afins.
- GED-2428 - Gerenciamento Controle e Disposição de Resíduos.
- GED-2430 - Diretrizes para Execução de Podas em Vegetação Urbana e Rural.
- GED-3404 - Inspeção e Limpeza de Fossa Séptica.
- GED-5656 - Diretrizes Ambientais para Empresas Contratadas.
- GED-12671 - Desmantelamento de Áreas Operacionais e Avaliação de Passivos
Ambientais.
- GED-12672 - Emergências Ambientais.
- GED-12689 - Avaliação Ambiental de Novos Empreendimentos.
- GED-13020 - Licenciamento Ambiental.
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18- REGISTRO DE REVISÃO
Este documento foi revisado com a colaboração dos seguintes profissionais das
empresas do Grupo CPFL Energia.
Empresa
CPFL-Piratininga
CPFL-Piratininga
CPFL-Piratininga
CPFL-Piratininga
CPFL-Paulista
CPFL-Paulista
CPFL-Jaguari
CPFL-Leste Paulista
CPFL-Sul Paulista
CPFL-Mococa
CPFL-Santa Cruz
RGE-Rio Grande Energia

Alterações efetuadas:
Data da
Versão
versão
Anterior
anterior
-

Colaborador
Adriano Nicioli
Antonio Carlos De Almeida Cannabrava
Celso Rogério Tomachuk dos Santos
Rogério Macedo Moreira
Marcelo de Moraes
David Oliveira Silva Damasceno
Marco Antonio Brito
José Carlos Brizola Júnior
Albino Marcelo Redmann

Alterações em relação à versão anterior
Versão Inicial
Incluido o item 9.14- Dutos dos Circuitos Primários;
Alteradas as Tabelas 9.1 e 9.2 de: Características básica e
parâmetros elétricos dos cabos isolados de Média Tensão.

1.0

08/11/2016

Incluído mo item 6.25 - Anexar o relatório de ensaios das
tampas articuladas das caixas
Complementado o item 5.4.1.2 com o texto, independente
se está previsto o atendimento em ligação em Média
Tensão.
Alterado o item 9.1.13: de fase de viabilidade para fase de
projeto (Proteção GA).
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