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1. FINALIDADE
A presente norma tem como objetivo estabelecer os critérios básicos e as condições gerais
para a elaboração de Projetos de Redes de Distribuição, pela Distribuidora ou por terceiros, no
Grupo CPFL Energia.
2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
Engenharia;
Serviços de Rede;
Operações de Campo;
Obras e Manutenção
Gerências de Ativos.
3. NORMAS COMPLEMENTARES
 CPFL - Normas e Padrões de Montagem, Conexões e Aterramentos (Redes Primárias,
Secundárias, Ramal de Ligação e Iluminação Pública).
 CPFL - GED 3668 - Projeto de Rede de Distribuição - Terminologia.
4. MEIO AMBIENTE
As atividades, projetos, serviços, orientações e procedimentos estabelecidos neste documento,
deverão atender aos princípios, políticas e diretrizes de Meio Ambiente do Grupo CPFL, bem
como atender a todos os requisitos de normas e procedimentos do Sistema de Gestão
Ambiental.
5. CONSIDERAÇÕES BÁSICAS
5.1 - Os projetos de redes de distribuição apresentados por terceiros (www.cpfl.com.br /
projetos particulares) terão prazo normal de validade para execução de 12 (doze) meses, após
serem visitados pelos responsáveis dos Serviços da Distribuição do Grupo CPFL, desde que
não haja um procedimento especifico para o tipo de atendimento. Findo esse prazo e não
executada a obra, deverá ser consultado o respectivo Serviços da Distribuição quanto à
necessidade de apresentação de novo projeto, de acordo com os padrões e normas vigentes
para cada tipo de projeto.
5.2 - Os projetos para as regiões onde existe ou não rede elétrica, deverão obedecer a um
planejamento básico, elaborado pelas áreas de Gerência de Planejamento do Sistema Elétrico
do Grupo da CPFL e Gerências de Gestão de Ativos, possibilitando um desenvolvimento
contínuo e uniforme da rede, dentro da expectativa de crescimento de cada localidade.
5.3 - O projetista deve sempre avaliar o efeito da rede proposta no meio ambiente onde será
construída, procurando sempre minimizar ou eliminar os aspectos que possam interferir
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diretamente com o desempenho do fornecimento de energia elétrica, mas considerando
também aspectos como ecologia, estética e fatores sociais.
Ao verificar árvores de porte inadequado sob a rede elétrica, quando de levantamentos de
campo para projetos, deve-se procurar o cliente e orientá-lo a contatar o setor pertinente da
Prefeitura Municipal de sua cidade para a extração das mesmas quando possível, e solicitar o
plantio de árvores de porte adequado (até quatro metros de altura), evitando-se podas
corretivas e emergenciais futuras, interrupções de energia elétrica, acidentes elétricos, etc.
5.4 - Todo projeto de extensão e reforma de redes urbanas de distribuição, elaborado pela
Distribuidora ou por terceiros, devem prever somente postes de concreto ou fibra de vidro
circular, padronizados pelo Grupo CPFL. Obs.: em casos especiais poderão ser previstos
postes de aço, desde que aprovado pelo Grupo CPFL.
5.5 - Sempre que possível, colocar a posteação do lado oeste na rua cujo eixo esteja na
direção aproximada norte-sul, a fim de que as futuras árvores de médio porte possam ser
plantadas do lado leste, dando maior sombra, à tarde, sobre as frentes das casas e as
calçadas. Para as ruas cujo eixo está na direção leste-oeste, o lado da posteação deve ser
sempre que possível do lado norte, para que as árvores de porte médio, plantadas do lado Sul,
deem sombra sobre a calçada. Desse modo a arborização obtém maior insolação durante o dia
e os moradores têm sombra à tarde, refrescando suas casas, e a Distribuidora e a comunidade
beneficiam-se com a não interferência entre a rede elétrica e a arborização. As figuras a seguir
mostram a localização dos postes e das árvores em função do seu porte.
FIGURA I - LOCAIS ADEQUADOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE
DISTRIBUIÇÃO AÉREA
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FIGURA II - LOCAIS ADEQUADOS PARA O PLANTIO DE ÁRVORES DE PEQUENO E
MÉDIO PORTE

5.6 - As distâncias entre a rede elétrica e as construções, fachadas, letreiros, luminosos,
reformas, etc., devem ser avaliadas prevendo futuras ampliações destas e o futuro afastamento
das redes elétricas, propondo desde já estruturas definitivas, conforme a largura das calçadas
existentes e evitando condições inseguras para os moradores do local, bem como gastos
futuros com as remoções e interrupções de energia. Nos padrões de montagem, são definidos
as distâncias e afastamentos mínimos de segurança permitidos.
5.7 - Não propor posteação em locais onde às curvas das ruas, avenidas, rotatórias, etc.,
direcionam os veículos, pela força centrífuga, para fora do eixo da curva, diretamente a estes
locais, o que eleva a probabilidade de abalroamentos dos postes. Esses devem ser locados no
outro lado da rua, evitando-se possíveis abalroamentos com danos materiais e pessoais para o
Grupo CPFL e pessoas. Evitar posteação fora do alinhamento das divisas dos terrenos onde
não está definida a entrada de veículos, evitando-se futuras remoções de postes.
5.8 - A responsabilidade de autorização de locação dos postes nas vias / áreas públicas é
sempre da prefeitura municipal (PM). No caso de instalação de postes dentro de propriedades
particulares, aprovadas pela Distribuidora, o proprietário deve autorizar formalmente e ser
responsável pela locação desses postes na sua propriedade.
5.9 - Projetar sempre se utilizando das estruturas mínimas necessárias ao atendimento
proposto, sempre obedecendo aos requisitos técnicos mínimos previstos em norma, porém,
aplicando-se as reduções de tração possíveis e corretos cálculos mecânicos dos postes, o que
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certamente trará economias ao projeto, segurança para os trabalhadores e a comunidade,
favorecendo a Distribuidora e o cliente.
5.10 - Propor sempre, no projeto o “reparo de passeio” em locais onde os postes forem
instalados ou removidos e existam calçadas pavimentadas.
5.11 - Não devem ser realizados cruzamentos (“flying-tap”) entre rede compacta e rede nua.
Nestes casos deve-se recondutorar a rede nua e realizar o cruzamento em rede compacta.
Caso não seja possível, deve-se propor outra solução, desde que o cruzamento ocorra com o
mesmo tipo de rede.
5.12 - Em cruzamentos de condutores de alumínio com condutores de cobre, os de alumínio
sempre devem ser instalados por cima.
5.13 - Todos os materiais previstos nos projetos e construção devem seguir as especificações
e padrões técnicos vigentes, e de fornecedores habilitados pelo Grupo CPFL para o respectivo
material.
6. CONCEITOS BÁSICOS PARA PROJETO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA - REDE
SECUNDÁRIA
6.1 - O dimensionamento elétrico de um circuito de distribuição em baixa tensão é feito
verificando-se dois parâmetros principais, a saber, queda de tensão e o limite térmico dos
cabos e transformadores. Os comprimentos usuais de nossas redes secundárias 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 fazer a verificação do limite térmico.
Não são feitas restrições quanto às perdas, nos projetos de redes secundárias, porque os
limites de queda de tensão estabelecidos são suficientes para restringir as perdas a níveis
aceitáveis.
6.2 - Nas redes de distribuição de energia elétrica qualquer modificação ou alteração proposta
acarreta geralmente custos elevados. Por esse motivo, é fundamental que nos projetos, a
configuração dos circuitos secundários tenha uma escolha bastante criteriosa. É de grande
importância o formato ou configuração dos circuitos das redes secundárias e, sendo estas bem
dimensionadas, com a proposição de circuitos flexíveis e bem definidos, 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, etc.
6.3 - Para fins de projeto, estabelecemos que um circuito secundário deve ter uma vida útil
teórica de 15 anos sendo que, no 7,5o ano é previsto um seccionamento com intercalação de
transformadores. É evidente que, na prática, este seccionamento e esta vida útil poderão se
confirmar ou não dependendo do crescimento real da carga.
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6.4 - As redes secundárias de uma região, onde existe o mesmo padrão de carga (mesma
carga residencial típica), devem ser alimentadas com setores secundários justapostos da
mesma configuração, mesmo comprimento e mesmas bitolas de condutores, fazendo-se
alterações apenas onde cargas atípicas assim o exigirem. Esta uniformidade facilitará o projeto
e permitirá fazerem-se os seccionamentos e intercalação de transformadores, de uma maneira
mais repetitiva e uniforme.
6.5 - Em bairros residenciais estáveis, como é geralmente o caso dos conjuntos habitacionais
com edificações, onde a possibilidade de grandes alterações nos tipos de carga é pequena,
pode-se reduzir ao mínimo o custo da instalação e da operação da rede de distribuição
colocando-se o menor número possível de transformadores e em consequência, a menor
extensão possível de rede primária, com o uso de circuitos secundários longos e com bitolas
maiores que, em geral, dão menos problemas de manutenção.
6.6 - Em bairros comerciais ou com pequenas indústrias ligados à rede secundária, ou ainda,
bairros em que as residências estão sendo substituídas por prédios de apartamentos, ou outras
cargas maiores, é conveniente que se tenha a rede primária se estendendo por um maior
número de ruas e um número maior de transformadores de distribuição, tornando a rede mais
flexível para futuras alterações. Neste caso a rede secundária resultante deve ser com cabos
mais leves reduzindo-se os ônus nos casos de sua substituição antes do término da sua vida
útil.
6.7 - Os condutores padronizados no GED 921 a serem utilizados na rede secundária serão
multiplexados, recomendando-se para os barramentos, bitola fase e neutro 120(70) mm2 ou
bitola fase e neutro 70(70) mm2 e, para as laterais, bitola fase e neutro 70(70) mm2 ou bitola
fase e neutro 50(50) mm2.
6.7.1 - Desde que haja condições técnicas, ou seja, dentro dos parâmetros de queda de tensão
e carregamento planejados para cada tipo de projeto, o barramento ou lateral poderá ser um
único tipo de condutor multiplexado padronizado.
6.8 - De um modo geral, deve-se evitar o projeto de circuitos novos com cargas completas
equivalentes a transformadores inferiores a 45 kVA, em bairros estáveis conforme o item 6.5 e
30 kVA em bairros com redes secundárias mais leves.
6.9 - Preferencialmente, ramais de ligação de consumidores próximos ao meio do vão da rede
secundária deverão ser ligados ao poste mais próximo do transformador reduzindo, desta
forma, a carga do vão e, em consequência, as quedas de tensão e as perdas de energia.
6.10 - Por motivos de segurança, a rede secundária em um poste com transformador deve
sempre ser alimentada por este.
6.10.1 - Sendo desnecessária, a rede secundária na área urbana deve ser retirada
permanecendo sempre o neutro.
6.10.2 - Dois transformadores instalados no mesmo poste deverão, preferencialmente, serem
ligados independentemente, sem paralelismo evitando a transposição da rede primária, a não
ser que a carga do maior consumidor for maior que um dos transformadores.
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Neste caso evitar instalar rede secundária e, se for inevitável, alimentar a rede somente por um
dos transformadores ligando-se o segundo transformador a um número pequeno de ramais de
serviço de grandes cargas.
6.10.3 - Transformadores instalados em postes adjacentes tornam desnecessária a rede
secundária no vão, permanecendo sempre o condutor neutro se for em área urbana.
6.11 – Para cada lado do circuito secundário do transformador, a soma dos trechos deve ter,
no máximo, 350 metros, desde que respeitado o limite máximo de queda de tensão.
6.12 - A não ser que haja evidentes vantagens de custo, convém evitar a construção de
circuitos secundários com cruzamento com seccionamento aéreo.
7. CONCEITOS BÁSICOS PARA PROJETO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA
PRIMÁRIO
As redes de distribuição aérea primária podem estar na área urbana ou rural. São utilizadas
algumas terminologias. Tais como:
a) Alimentador: como sendo a parte do sistema de distribuição da Distribuidora em tensão
primária na classe de tensão de 15 kV ou 25 kV, localizada no perímetro urbano das
localidades e que alimenta diretamente, ou através de derivações primárias, os
transformadores de distribuição ou consumidores.
Podem ser subdivididos em tronco e ramal:
a.1) Tronco de Alimentador Aéreo: Trecho de alimentador geralmente na área urbana, que
transporta a parcela maior da corrente de carga. Entende-se também por tronco o trecho de
alimentador que atende uma localidade ou área rural, ou mesmo um único cliente primário, na
sua maioria construído em cabos de bitolas 336,4 MCM ou 477 MCM, em rede nua, ou 185
mm2 ou 300 mm2, com cabo protegido com XLPE.
a.2) Ramal de Alimentador Urbano: Trecho de alimentador que deriva de um tronco.
Normalmente são construídos em bitolas menores que 336,4 MCM e menores que
185 mm2 com cabo protegido com XLPE.
Dependendo da existência ou não de um tronco ou de ramal de alimentador, a rede primária na
área rural que alimenta diretamente os transformadores é classificada como ramal. As regras
dadas a seguir são aplicáveis a ambos os casos, sendo que para simplificar o texto, nos
referimos na sua maioria apenas a ramais, exceção feita a alguns casos específicos onde a
distinção está claramente mostrada.
7.1 - Os ramais primários são determinados pela localização dos consumidores em média
tensão e, basicamente, pelas configurações adotadas para a rede secundária e as
consequentes localizações dos seus postos de transformação.
7.2 - Escolhida a configuração da rede secundária a ser adotada em determinado local,
conforme descrito no item 6 e demais capítulos aplicáveis, deve-se definir a configuração dos
ramais primários.
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7.3 - Para alguns formatos e disposições de quarteirões a direção dos ramais primários é única
e para outros, tem-se mais de uma opção (quarteirões quadrados, por exemplo). Dado o
caráter repetitivo da rede secundária, em geral será possível construir-se os ramais na
configuração mais adequada, isto é, paralelos uns aos outros ou seguindo aproximadamente a
mesma direção.
7.4 - Sempre que possível os ramais construídos, o mais paralelamente possível uns dos
outros, devem ser dispostos de tal maneira a derivarem de um tronco de alimentador ou, caso
não exista, de um ramal.
7.5 - Os ramais primários devem ser projetados com comprimentos finais de ordem de 1 km a 2
km, a menos que a configuração do bairro determine comprimentos menores sendo, nas áreas
de maior densidade de carga, adotados comprimentos menores (1 km). Havendo previsão de
expansões da rede elétrica os ramais poderão ser construídos inicialmente mais curtos, sempre
obedecendo ao planejamento global da área para a rede primária. Este item não se aplica a
ramais de pequena extensão.
7.6 - Na construção dos ramais deverão ser evitados ângulos ou mudanças de direção.
7.7 - Sempre que possível, um ramal primário deverá possuir, como fonte alternativa de
alimentação, um ponto de ligação em sua extremidade, através de uma ligação com chave à
extremidade de outro ramal ligado a outro alimentador ou ramal. No caso de ramais de
pequena extensão dificilmente se terá justificativa econômica para a dupla fonte.
7.8 - Devem-se instalar estruturas de ancoragem a cada 500 m, aproximadamente, visando
assegurar maior confiabilidade ao projeto mecânico da rede, além de facilitar a construção e
eventual troca de condutores.
8. PADRONIZAÇÕES DE REDES PRIMÁRIAS URBANAS DE DISTRIBUIÇÃO
O padrão de rede primária urbana da CPFL é a rede primária compacta, com condutores de
alumínio (CA) protegidos com cobertura de XLPE, instalados em espaçadores conforme os
padrões técnicos de montagem vigentes.
8.1. Critérios para Aplicação dos Padrões
8.1.1 - Área Urbana
Nas áreas urbanas, ou com características urbanas, a rede compacta deve ser sempre
utilizada, mesmo em pequenas extensões.
A seção mínima para os ramais primários será 70 mm2 para rede compacta. Serão utilizadas
seções maiores se as cargas projetadas para o ramal ultrapassarem os limites de
carregamento econômico ou limites de queda de tensão, no caso de ramais excepcionalmente
longos. Seção menor padronizada pode ser utilizada desde que constatada a inexistência de
crescimento de carga na área a ser atendida pelo ramal, ou seja, não deve ser prevista a troca
deste condutor dentro da vida útil da rede.
NOTAS:
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a) Para regiões densamente poluídas e nas áreas próxima à orla marítima, não deverão ser
projetadas redes aéreas com cabos protegidos, pois a deposição de agentes agressivos
e/ou da maresia na superfície protetora dos cabos permite a passagem das correntes
elétricas superficiais, o que ocasiona um fenômeno conhecido como tracking (trilhamento
elétrico);
A restrição de uso dos cabos protegidos nos municípios litorâneos está limitada a uma
distância de trezentos (300) metros da orla marítima.
b) Nessas situações específicas, ou quando explicitamente mencionadas nas Normas de
Projetos de Redes Aéreas de Distribuição Urbanas, a rede primária será projetada e
construída com condutores nus de alumínio (CA). Nesse caso a seção mínima para os
ramais primários deve ser 1/0 AWG CA.
8.1.2 - Área Rural
Nas áreas rurais, ou com características rurais, o padrão a ser utilizado será:
a) Rede compacta: onde existam condutores próximos à arborização de grande porte, grande
densidade de arborização, área de proteção ambiental ou mais de um alimentador no
mesmo poste.
b) Rede nua nos demais locais onde não existam interferências elencadas no item a) e não
comprometam a segurança do sistema.
c) Particularidades de Distribuidoras ou regiões onde há necessidade de análise específica, a
Gerência ou Liderança de Gestão de Ativos ajustará com as respectivas Gerências de
Obras e Manutenção ou Serviços da Distribuição ou Serviços de Rede o padrão a ser
adotado.
8.2. Condições Especiais
Em casos onde são exigidas condições especiais de instalação, devido a espaçamentos
críticos, arborização histórica, áreas de preservação ambiental, necessidade de
aproveitamento de posteação existente, congestionamento de saídas de alimentadores de
SE’s, poderão vir a serem projetadas, além da Rede Primária Compacta (RPC), as Redes
Primárias Isoladas (RPI) com cabos isolados multiplexados - 3x240 mm2 + 1x120 mm2 (8,7/15
ou 15/25 kV) ou mesmo cabos subterrâneos. Esses tipos de projetos são considerados
especiais e deverá ser consultada, previamente, a Gerência de Manutenção e Padrões do
Grupo CPFL.
9. PADRONIZAÇÕES DE REDES SECUNDÁRIAS URBANAS DE DISTRIBUIÇÃO
O padrão de rede secundária urbana no Grupo CPFL é a Rede Secundária Isolada (RSI), com
cabos multiplexados, isolação 1 kV, conforme os padrões técnicos de montagem vigentes.
NOTA: Somente em situações específicas, quando explicitamente mencionadas nas Normas
de Projetos de Redes Aéreas de Distribuição Urbanas, a rede secundária será projetada e
construída com condutores nus de alumínio (CA).
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10. TIPOS DE PROJETOS
Para facilitar o entendimento dos procedimentos para a elaboração dos projetos nas redes de
distribuição primária e secundária, definiram-se os tipos de projetos, que se baseiam no motivo
principal da sua realização, que poderá ser para adequar tecnicamente as redes ou para a
expansão das mesmas com o objetivo de atender pedidos de terceiros e o crescimento de
mercado.
10.1. Ligações de Clientes (GED 3738)
São aqueles destinados a atender novos consumidores e que implicam no prolongamento das
redes de distribuição existentes, e quanto à sua natureza, podem ser:
 Extensão de rede primária para atender cargas industriais localizadas, com fornecimento
em média tensão (23,1 - 13,8 - 11,9 kV) ;
 Extensão de rede primária para atender cargas comerciais localizadas (como shopping
centers), com fornecimento em média tensão (23,1 - 13,8 ou 11,9 kV) ;
 Extensão de rede primária para atendimento de edifícios de uso coletivo ou mistos (23,1 13,8 ou 11,9 kV);
 Extensão de rede primária e secundária para atender ligações em novos loteamentos,
pedidos de ligação de terceiros, ou para possibilitar a eletrificação de conjuntos habitacionais,
etc.; e


Extensão de rede secundária para atender novas cargas próximas a redes existentes;

10.2. Conjuntos Habitacionais e Loteamentos (GED 3735)
Não deixa de ser um projeto de ligação de clientes, porém devido à particularidade desse tipo
de atendimento, identificamos como um projeto específico.
Quanto a sua natureza podem ser:


Projetos de conjuntos habitacionais horizontais e ou verticais;



Projetos de loteamentos urbanos ou rurais com características urbanas.

NOTA:
a) Os conjuntos habitacionais se caracterizam por terem todas as casas prontas, cuja
ocupação é imediata, diferentemente dos loteamentos, que têm ocupação aleatória,
caracterizando-se por haver lotes vagos;
b) Nos loteamentos, o projeto deve permitir a construção parcial da rede, para o atendimento
dos primeiros pedidos de ligação, sem gerar custos adicionais para a Distribuidora, mediante a
substituição de materiais recentemente instalados nas primeiras ligações.
10.3. Melhoramentos na Rede de Distribuição (GED 3736)
São projetos que visam introduzir modificações significativas nas redes, alterando a sua
configuração física e elétrica para atender os seguintes casos:
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 Melhoria ou reforma de rede para atender ao crescimento de carga na área, eliminando as
suas deficiências técnicas e procurando manter níveis de qualidade de fornecimento dentro de
valores desejáveis ou pré-determinados; e
 Melhoramentos de redes com o reforço mecânico das estruturas para que as mesmas
possam suportar com segurança os esforços provenientes da ocupação por terceiros, tais
como redes das companhias telefônicas, TV’s a cabo, redes de sistemas de tróleibus, etc;
10.4. Projetos de Alimentadores e Ramais (GED 3737)
Os alimentadores podem ser:
 Alimentadores expressos não exclusivos, para atender prioritariamente cargas significativas
em áreas industriais ou mesmo para alimentar cargas especiais, como fornos elétricos, etc.;
 Alimentadores que irão energizar as redes de distribuição urbanas a partir das subestações
abaixadoras;
Alimentadores que possibilitarão a energização de localidades onde não existe subestação;



 Alimentadores propostos para aliviar ou dividir cargas de circuitos sobrecarregados com
demanda próxima de sua capacidade térmica ou com queda de tensão elevada; e
 Ramais primários que possibilitarão a energização de transformadores ou de instalações
particulares.
11.

DADOS GERAIS PARA PROJETOS NAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO

11.1. Dados Iniciais para o Projeto
Antes do início da elaboração do projeto de rede de distribuição urbana 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.
11.1.1 - Planejamento e projetos existentes
Deve ser verificado com as Gerências de Planejamento do Sistema Elétrico e Ativos, se há
algum planejamento de alimentadores, ramais primários e redes secundárias, ou obra ainda
não executada, para aquele local onde está sendo desenvolvido o projeto. Caso não exista o
planejamento, o mesmo deve ser elaborado, e servirá de base para o projeto.
11.1.2 - Mapas e Cadastros
a) Mapas com bases sistêmicas georeferenciadas, ao sistema de coordenadas UTM cm
(Universal Transversa de Mercator), com a indicação bem clara da direção do Norte
Geográfico, seja através de seta, seja através de quadrículas de coordenadas UTM;
b) Para núcleos habitacionais ou loteamentos, obter cópias das plantas com a dimensão dos
lotes e arruamento, inclusive o levantamento topográfico da área sempre em meio eletrônico
georeferenciadas (Datum de referência SIRGAS2000) com precisão sub-métrica (erro menor
que um metro), sistema de coordenadas UTM, nos respectivos fusos 22 e 23 nas respectivas
empresas, com as Prefeituras Municipais ou firmas loteadoras;
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c) Para alimentadores, obter projeto unifilar junto à área Gerência de Planejamento do Sistema
Elétrico do Grupo CPFL.
11.1.3 - Outros dados importantes
a) Ter em mãos o documento / solicitação gerador do projeto, determinando o tipo e forma de
atendimento;
b) Verificar se é consumidor em mudança de endereço, com ou sem variação de carga;
c) Analisar o envolvimento de outros órgãos externos (Companhias Telefônicas, TV a Cabo,
rodovias, ferrovias, Aeronáutica, Marinha, IBAMA, Prefeitura, GRAPOHAB, CTEEP, Eletrosul,
outras Distribuidoras e Permissionárias, etc) ou internos que envolvam usinas, subestações ou
linhas de transmissão;
d) Para melhoramentos, analisar as reclamações (quando necessário), através de medições
gráficas e instantâneas, e pesquisar as interrupções de energia do local;
e) Para atendimento a Companhias Telefônicas e TV a Cabo, obter dados de tração dos cabos
a serem instalados nos postes da Distribuidora, bem como o projeto de ocupação, com
indicação dos postes a serem ocupados, conforme norma especifica.
11.2. Levantamento de Campo
O projetista deve fazer o levantamento de campo, somente após a elaboração do projeto
preliminar, através de análise dos dados existentes nos arquivos e mapas, fazendo-se
simultaneamente a viabilidade projeto.
a) Confrontar dados dos mapas com o real encontrado em campo, verificando as redes
primária e secundária, consumidores existentes, faseamento, postes, estais,
transformadores, etc;
b) Avaliar o estado físico dos materiais (postes, cruzetas, cabos, ramais de ligação, conexões,
etc.);
c) Avaliar os consumos (kWh) altos, apurando possíveis cargas elevadas com pouco tempo de
uso e baixo consumo ou cargas pequenas com grande tempo de uso e alto consumo, por
exemplo: motores de bombas d’água, máquinas de solda, residências com oficinas de
“fundo de quintal”, etc.;
d) Observar as construções em andamento, terrenos vagos, perfil de renda dos consumidores
existentes, mudança de padrão e/ou tipo de construções, tais como de residências para
comércio, de residências para edifícios de uso coletivo, etc.;
e) Verificar a existência de equipamentos de terceiros nos postes da Distribuidora,
identificando sua propriedade (Companhias de Telecomunicação, TV a Cabo, entrada
subterrânea, sinaleiros, etc.);
f) Verificar a existência de cargas que causam perturbação nas redes de distribuição, tais
como: motores acima de 5 CV, Raio X, máquina de solda e forno a arco;
g) Verificar a existência de árvores, marquises, fachadas, sacadas, acidentes geográficos e a
topografia do local;
h) Verificar o tipo e a largura do passeio onde se irá propor instalação, retirada, ou reinstalação
de postes, estruturas e aterramentos, prevendo a recomposição do passeio e escolhendo as
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estruturas que possibilitem a manutenção dos afastamentos mínimos entre rede elétrica e
construções;
i) Verificar a existência de construções subterrâneas, tais como redes de água, esgotos,
águas pluviais, redes telefônicas, etc.;
j) Verificar os equipamentos e chaves instaladas nos postes, assim como as características
mecânicas e alturas dos postes; e
k) Verificar a existência de guias e sarjetas ou se o alinhamento do arruamento está definido
pela Prefeitura Municipal, caso contrário, o projeto deverá ser encaminhado ao órgão
competente da mesma, para aprovação e definição em campo através de estacas.
12. SIMBOLOGIA E NOMENCLATURA PARA PROJETO
Simbologia e Nomenclatura - Vide Anexo 1
13. REGISTRO DE REVISÃO
Este documento foi revisado com a colaboração dos seguintes profissionais das empresas do
Grupo CPFL Energia.
Empresa
CPFL Paulista
CPFL Piratininga
CPFL Santa Cruz
RGE
RGE Sul
Versão
anterior

Data da versão
anterior

1.0

08/09/2003

1.3

14/03/2007

1.4

Colaborador
Marcelo de Moraes
Celso Rogério Tomachuk dos Santos
Marco Antonio Brito
Albino Marcelo Redmann
Erico Bruchmann Spier

29/07/2011

Alterações em relação à versão anterior


Inclusão de limite de trecho de rede primária com
estrutura de encabeçamento (6.9); padronização de
bitolas para circuitos secundários (5.7.1) e locação de
postes (4.9)






Inclusão do item meio ambiente
Inclusão da RGE como unificação deste documento;
Alterações de nomenclaturas das Áreas envolvidas;
Item 3 – Normas Complementares – Inclusão do
documento GED 3668;
Alteração do item 5 – Considerações Gerais
Alterações do item 8 – Padronizações de Redes
Primárias Urbanas de Distribuição – inclusão da Circular
n.001/DE de 03/06/2008;
Alterações no item 10.1.2 - Mapas e Cadastros;
Exclusão do item 10.4 – Iluminação Pública
Inclusão do item 12 – Simbologia e Nomenclatura
Item 13 – Registro de Revisões – inclusão dos








N.Documento:

3650

Categoria:

Manual

Versão:

1.12

Aprovado por:

Caius Vinicíus S Malagoli

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA

Data Publicação:

22/10/2018

Página:

13 de 46

Tipo de Documento:

Norma Técnica
Distribuição

Área de Aplicação:
Título do Documento:

1.5

21/09/2012

1.7

17/09/2013





1.8

02/06/2014

1.9

04/04/2016





1.10

22/11/2017





1.11

27/02/2018




N.Documento:

3650

Categoria:

Manual

Versão:

1.12

Projeto de Rede de Distribuição Condições Gerais

colaboradores das empresas.
Inclusão de exemplos no Anexo 1
Inclusão da cruzeta polimérica no quadro do subitem
“Estruturas” (nos anexos).
Acrescentadas as maneiras de compor um mnemônico
de postes triangulares, de fibra, ferro galvanizado, auto
aterrado, arranjos de rede aérea primária, rede
subterrânea, condutor de proteção, cabos de ramal de
ligação da rede subterrânea, rede secundária aérea, rede
secundária subterrânea, conjunto de iluminação pública,
novas estruturas com equipamentos, mnemônicos de
religadores automáticos e uso de isolador pilar.
Reformulação do item 6.11 a fim de esclarecer a
orientação.
Para fibra de vidro foi trocado fb por fv;
Acrescentado mnemônico MP para conjunto de medição
primária.
Inclusão de condutores unipolar para rede primária
subterrânea.
Inclusão dos tipos de isoladores para rede primária
aérea.
Alteração do padrão construtivo para redes compactas
nas áreas urbanas e rurais.
Realizar o cruzamento de redes primárias somente com
um tipo de rede.
Utilização de somente postes circulares de concreto ou
fibra de vidro.
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ANEXO 1 - Simbologia e Nomenclatura
1 - Simbologia (Estilos)

1.1 - Condutores
a) Condutor Primário Aéreo

b) Condutor Secundário Aéreo

1.2 - Seccionamento Primário

1.3 - Cruzamento Aéreo
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1.4 - Transformadores
a) Posto Transformador Aéreo
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b) Posto Transformador Abaixador

1.5 - Equipamentos
a) Quadro de Distribuição e Proteção (QDP)

b) Posto Capacitor
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a) Posto Chave
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d) Posto Chave Fusível

1.6 - Posto Indicador de Falta

1.7 - Posto Regulador de Tensão
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1.8 - Posto Religador

1.9 - Posto Seccionalizador

1.10 - Para-raios
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1.11 - Afloramento

1.12 - Elemento Terra

1.13 - Estai
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1.14 - Pedestal (base de QDP)

1.15 - Poste

1.16 - Base de Poste (engastamento)
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1.17 - Uso Mútuo (compartilhamento de poste)

1.18 – Banco de Dutos (obra civil)

Detalhamento:
- DPE: banco de dutos diretamente enterrado;
- LxC): (formação do banco (L=linha e C=coluna);
- DN: diâmetro nominal do duto;
- P: profundidade (6 = 60cm para passeio e 8 = 80cm para leito carroçável);
- Lm: distancia, em metros, entre caixas de inspeção.
1.19 - Cargas de Rede
a) Gerador

N.Documento:

3650

Categoria:

Manual

Versão:

1.12

Aprovado por:

Caius Vinicíus S Malagoli

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA

Data Publicação:

22/10/2018

Página:

23 de 46

Tipo de Documento:
Área de Aplicação:

Norma Técnica
Distribuição

Título do Documento:

Projeto de Rede de Distribuição Condições Gerais

b) Iluminação Pública

c) Ponto de Entrega
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2 - Nomenclatura (mnemônico)
a) POSTES
Comprimento : . . . ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; . . .
Poste de Concreto Circular

Postes de Concreto Duplo T

Postes de concreto triangulares
10.5/2T
10.5 – comprimento nominal (m)
/ - barra
2 – 200 daN
T – identificador do poste de seção triangular
9/1T
9 – comprimento nominal (m)
/ - barra
1 – 150 daN
T – identificador do poste de seção triangular
Postes de fibra circular
11/4Fibra
11 – comprimento nominal (m)
/ - barra
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4 – 400 daN
Fibra – identificador do poste de fibra
18/15Fibra
18 – comprimento nominal (m)
/ - barra
15 – 1500 daN
Fibra – identificador do poste de fibra
Poste de Madeira (MCSPE) – Eucalipto ou aroeira

- Eucalípto
5P
5 – 5 metros de altura
P – Pesado (600 daN)
8M
8 – 8 metros de altura
M – Médio (300 daN)
9L
9 – 9 metros de altura
L – leve (150 daN)
12XP
12 – 12 metros de altura
XP – Extra pesado (1000 daN)
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- Aroeira
7A
7 – 7 metros de altura
A – Aroeira (600 dan)
12A
12 – 12 metros de altura
A – Aroeira (600 dan)
15A
15 – 15 metros de altura
A – Aroeira (600 daN)

Postes de Ferro Galvanizado terão como identificador o final
FG:

Postes de Aço com o formato circular terá como identificador o final FE:
4/1FE
4 – comprimento nominal (m)
1 – 150 daN
FE – identificador do material
Resistencia do poste em daN:
1= 150
2 = 200
3 = 300
4 = 400
6 = 600
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Postes de Aço com o formato de trilho terão como identificador o final T:
7T
7 – 7 metros de altura
T – Identificador de “trilho”
13T
13 – 13 metros de altura
T – Identificador de “trilho”
Poste circular auto aterrado
Identificado com AA.
9/2AA
9 – 9 metros de altura
2 – 200 daN
AA – identificador de poste Auto aterrado
11/4AA
11 – 11 metros de altura
4 – 400 daN
AA – identificador de poste Auto aterrado
12/6AA
12 – 12 metros de altura
6 – 600 da
AA – identificador de poste Auto aterrado
18/10AA
18 – 18 metros de altura
10 – 1000 daN
AA – identificador de poste Auto aterrado
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12/12AA
12 – 12 metros de altura
12 (depois da /) – 1200 daN
AA – identificador de poste Auto aterrado
b) REDE PRIMÁRIA AÉREA
a) material da fase/tipo
C – fio ou cabo de cobre
A – cabo de alumínio sem alma de aço
S – cabo de alumínio com alma de aço
E – cabo de alumínio protegido (rede compacta)
P – cabo multiplexado
X – cabo de alumínio protegido (rede convencional)
B – cabo aço-alumínio (bimetálico)
CAZ – cabo de aço zincado
V – cabos instalados em disposição vertical
b) bitola da fase
06, 04, 02, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 336 MCM e 477 MCM (AWG)
16, 25, 35, 50, 70, 95 e 185 mm2
3A336
3 – número de fases (1, 2 ou 3)
A – material da fase (alumínio)
336 – bitola da fase
3P240(A120)
3 - numero de fases
P – cabo multiplexado
240 – bitola da fase
A – material do neutro
120 – bitola do neutro
1CAZ_3.09
1 – rede monofásica
CAZ – cabo de aço zincado
3.09 – bitola da fase (3,09 mm2)
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2VA04
2 – numero de fases
V – cabos em disposição vertical
A - Material do cabo fase (alumínio)
04 – bitola do cabo fase
2VC02
2 – numero de fases
V - cabos em disposição vertical
C – material da fase (cobre)
02 – bitola da fase
3E120
3 – numero de fases
E – cabo protegido em rede compacta
120 – bitola das fases
3XC2/0
3 – numero de fases
X – cabos protegidos sobre cruzetas
C – material da fase
2/0 – bitola da fase
c) REDE SUBTERRÂNEA
- rede primária subterrânea
c.1) condutor unipolar

Tipo de montagem:
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U – Especifica rede subterrânea (underground)
Material da fase:
C – cobre (fio ou cabo)
A – alumínio sem alma de aço
Bitola da fase:
35, 50, 70, 95, 120, 240, 400.
Proteção:
(UC) – Underground Aterramento, material cabo de cobre.
Bitola da proteção:
35, 120
Tipo do Condutor:
u - Unipolar
Tensão da rede:
1 – 15 kV
2 – 25 kV

3UC35u-1
3 – rede trifásica
U – especifica a rede subterrânea (undergound)
C – material da fase (cobre)
35 – bitola do condutor
u – condutores unipolares
1 – rede da classe de tensão de 15 kV
c.2) condutor multiplexado

Tipo de montagem:
U – Especifica rede subterrânea (underground)
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Material da fase:
C – cobre (fio ou cabo)
A – alumínio sem alma de aço
Bitola da fase:
35, 50, 70, 95, 120, 240, 400.
Proteção:
(UC) – Underground Aterramento, material cabo de cobre.
Bitola da proteção:
35, 120
Tipo do Condutor:
u - Unipolar
Tensão da rede:
1 – 15 kV
2 – 25 kV
3 – 25 kV
3UC50-2
3 – rede trifásica
U – especifica a rede subterrânea (undergound)
50 – bitola do condutor
2 – rede da classe de tensão de 25 kV
3UC70-1
3 – rede trifásica
U – especifica a rede subterrânea (undergound)
70 – bitola do condutor
1 – rede da classe de tensão de 15 kV
c.3) condutor de proteção
UA35-1
UA – designação do condutor de proteção
35 – bitola do condutor
1 – classe de tensão da rede de 15 kV
- rede secundária subterrânea
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3UC70(C70)
3 – rede trifásica
U - especifica a rede subterrânea (undergound)
C – material dos cabos fase (cobre)
70 – bitola dos cabos fase
C - material do cabo neutro (cobre)
70 – bitola do cabo neutro
3UA95(C95)
3 – rede trifásica
U - especifica a rede subterrânea (undergound)
A – material dos cabos fase (alumínio)
95 – bitola dos cabos fase
C - material do cabo neutro (cobre)
95 – bitola do cabo neutro
- cabos do ramal de ligação da rede subterrânea
xUC16
x – número de cabos (fases + o neutro)
U - especifica a rede subterrânea (undergound)
C – Material dos cabos fase e do neutro (cobre)
16 – bitola dos cabos

d) REDE SECUNDÁRIA AÉREA
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a) material da fase/tipo, do neutro ou do controle de IP
C – cabo ou fio de cobre
A – cabo de alumínio
P – cabo multiplexado
M – cabo multiplexado para ramal de ligação de clientes BT
X – cabo de alumínio protegido (não multiplexado)
XC – cabo de cobre protegido (não multiplexado)
I – cabo de controle de iluminação pública
b) bitola da fase, do neutro ou do controle de IP
06, 04, 02, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0 e 336 MCM (AWG)
10, 16, 25, 35, 50, 70, 95 e 120 mm2
3A1/0(A1/0)
3 – número de fases (1,2 ou 3)
A – materi
al da fase
1/0 – bitola da fase
A – material do neutro
1/0 – bitola do neutro (dentro dos parêntese)
3A1/0(A1/0)I1/0
3 – número de fases (1,2 ou 3)
A – material da fase
1/0 – bitola da fase
A – material do neutro
1/0 – bitola do neutro (dentro dos parêntese)
I – cabo de controle de iluminação pública
1/0 - bitola do cabo de controle de iluminação pública
e) CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
a) tipo de braço
C – braço curto
M – braço médio
L – braço longo
V – braço viela
T – tirante em cabo de aço
D – diversos
E – econolite
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K – longo Paulista
R – Ribeirão Preto
PM – braço escolhido pela Prefeitura Municipal
b) tipo de lâmpada
S – vapor de sódio
T – vapor metálico
V – vapor de mercúrio
I – incandescente
F – fluorescente
M – mista
LED – Diodo Emissor de Luz
c) potência da lâmpada (Watts)
50, 70, 80, 100, 125, 150, 250, 315, 400 W
d) luminária
f – fechada
a – aberta
i – integrada
g – grade
p – prato para braço econolite ou Ribeirão Preto
Nota - Para LED, não pôr o tipo de luminária.
MS150f
M – tipo de braço
S – tipo de lâmpada
150 – potencia da lâmpada
F – detalhe da luminária
PMLED125
PM – Braço escolhido pela Prefeitura Municipal
LED – luminária de LED (diodo emissor de luz)
125 – Potência

f) ESTRUTURAS
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e.1) Estrutura Secundária (vide GEDs de Montagem de Estruturas Secundárias Nua e
Multiplexada)
e.2) Estrutura Primária: Rede Nua e Compacta (vide GEDs de Montagem de Estruturas
Primárias 15 e 25 kV para redes Nua e Compacta)
Obs: Para a identificação da Classe de Tensão, é acrescentado no final de cada mnemônico
da estrutura primária: -1 (para 15 kV); -2 (para 25 kV) ou -3 (para 34,5 kV).

Classe de tensão
1 – 15 kV
2 – 25 kV
3 – 34,5 kV
Material da cruzeta
cl – concreto leve
c – concreto armado
f – ferro
p – polimérica
fv – fibra
Obs.- Sem a indicação do material, é de madeira.
Tipo de isolador
p – pilar (não importa o material)
P – pino polimérico
Obs. – Sem a indicação do material, é de porcelana ou vidro.
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- Rede Compacta

Classe de tensão:
1 – 15 kV
2 – 25 kV
3 – 34,5 kV
e.3) Estrutura com Equipamentos (vide GEDs de Montagens de Estruturas Primárias 15 e
25 kV para redes Nua e Compacta com Equipamentos: Transformador; Religador;
Regulador de Tensão; Banco de Capacitores; Chave Faca; Chave Fusível)
- Rede Nua para Padrão de Estrutura com Transformador

ETRNMcl-1p
E – Estrutura com equipamento em rede nua
TR – Tipo de equipamento
N – Tipo de montagem da estrutura
M – Rede monofásica
cl – Cruzeta de concreto leve
1 – Rede da classe de 15 kV
p – Isolador pilar
ETRNBp-2p
E – Estrutura com equipamento em rede nua
TR – Tipo de equipamento
N – Tipo de montagem da estrutura
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B – Rede bifásica
p – Cruzeta polimérica
2 – Rede da classe de 25 kV
p - Isolador pilar
Estrutura de transformador com para raios no tanque:
ETRNsp-1
E – Estrutura com equipamento em rede nua
TR – Tipo de equipamento
N – Tipo de montagem da estrutura
sp – Sem para raios na estrutura, mas sim no tanque.
CE3TRBsp-2
CE3 – Tipo de montagem da estrutura primária compacta
TR – Tipo de equipamento
B – Tipo de montagem da estrutura das chaves
sp – Sem para raios na estrutura, mas sim no tanque.
ETRN2flsp-1
E – Estrutura com equipamento em rede nua
TR – Tipo de equipamento
N2 - Tipo de montagem da estrutura
fl – Fim de linha
sp – Sem para raios na estrutura, mas sim no tanque
ETRN3flrsp-1
E – Estrutura com equipamento em rede nua
TR – Tipo de equipamento
N3 - Tipo de montagem da estrutura
fl – Fim de linha
r - rural
sp – Sem para raios na estrutura, mas sim no tanque
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- Rede Compacta para Padrão de Estrutura com Transformador

a) classe de tensão:
1 – 15 kV
2 – 25 kV
3 – 34,5 kV
b) tipo de equipamento:
TR – transformador
BCA – banco de capacitores automático
BCF – banco de capacitore fixo
RT – regulador de tensão
RA – religador automático
MP – conjunto de medição primária
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- Rede Compacta com Chave Faca

- Transição de Rede Nua para Rede Compacta com chave faca

- Rede Nua com Derivação de rede Primária com Chave Fusível

EN1N3DCFusp-1p
E – Estrutura com equipamento em rede nua
N1 – Tipo de montagem da estrutura de linha
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N3 – Tipo de montagem da estrutura da derivação
D – Indicação de que é uma derivação
CFus – Tipo de equipamento
p – Cruzeta polimérica
1 – Rede da classe de tensão de 15 kV
p – Isolador pilar

- Estruturas com Religador Automático – Para redes nua e compacta

ERAN-2
E – estrutura com equipamento
RA – religador automático
N – tipo de montagem da estrutura (Normal)
2 – rede da classe de tensão de 25 kV
ERAM-1
E – estrutura com equipamento
RA – religador automático
M – tipo de montagem da estrutura (Meio Beco)
1 – rede da classe de tensão de 15 kV
ERAB-3
E – estrutura com equipamento
RA – religador automático
B – tipo de montagem da estrutura (Beco)
3 – rede da classe de tensão de 34,5 kV
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- O equipamento Religador Automático
RA_FABRICANTE_MODELO-X
RA – indicação de que se trata de Religador Automático
_ - underline
FABRICANTE – nome do fabricante
MODELO – especificação do modelo
X – nível de tensão em que é aplicado (1, 2 ou 3)

RA_TAVRIDA_OSM15-1
RA – religador automático
TAVRIDA – nome do fabricante
OSM15 – modelo
1 – Nível de tensão de 15 kV
RA_COOPER_NOVA15-1
RA – religador automático
COOPER – nome do fabricante
NOVA15 – modelo
1 – Nível de tensão de 15 kV
RA_SCHNEIDER_U27-2
RA – religador automático
SCHNEIDER– nome do fabricante
U27 – modelo
2 – Nível de tensão de 25 kV
RA_NOJA_OSM38-3
RA – religador automático
NOJA – nome do fabricante
OSM38 – modelo
3 – Nível de tensão de 34,5 kV

N.Documento:

3650

Categoria:

Manual

Versão:

1.12

Aprovado por:

Caius Vinicíus S Malagoli

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA

Data Publicação:

22/10/2018

Página:

42 de 46

Tipo de Documento:
Área de Aplicação:

Norma Técnica
Distribuição

Título do Documento:

Projeto de Rede de Distribuição Condições Gerais

- Isolador Pilar
Ex: U4-1p

Ex: T1cl-2p

-1p quando a estrutura tem isolador pilar em rede de 15 kV;
Ex: Só a derivação - ET1N3DCFcl-1p

-2p quando a estrutura tem isolador pilar em rede de 25 kV.
Ex: Só a derivação - ET1N3DCFcl-2p

- Quando estrutura tem o nível 0 com estruturas diferentes e as derivações são iguais
Ex: Só da derivação monofásica com chave fusível:

N.Documento:

3650

Categoria:

Manual

Versão:

1.12

Aprovado por:

Caius Vinicíus S Malagoli

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA

Data Publicação:

22/10/2018

Página:

43 de 46

Tipo de Documento:
Área de Aplicação:

Norma Técnica
Distribuição

Título do Documento:

Projeto de Rede de Distribuição Condições Gerais

A - EU3DMONOCFus-1 – E indica equipamento (Chave Fusivel), U3 é a derivação, D indica
que é uma derivação, MONO indica que é monofásica, CFus é a Chave Fusível e 1 que é para
uma rede de 15 kV (os isoladores pilar estão na estrutura T).
B - EU3DMONOCFus-2 - E indica equipamento (Chave Fusivel), U3 é a derivação, D indica
que é uma derivação, MONO indica que é monofásica, CFus é a Chave Fusível e 2 que é para
uma rede de 25 kV (os isoladores pilar estão na estrutura T).
- B2Bp-2p
B2 – estrutura B2
B – Bifásica
P – cruzeta polimérica
2 – rede de 25 kV
p – tem isolador pilar sem o suporte vertical
3- Exemplos
3.1) Legenda de Projeto no Ponto P5

(P5)
+12/4; CE1-2; IT
- 9M; S1
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Retirada de um poste de 9 metros de madeira Médio e
estrutura secundária com 1 estribo (GED 3602)
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3.2) Legenda de Projeto no vão entre os Pontos 10 e 11 (V10-11)
Instalação: de um trecho (35m) de rede primária
compacta, classe de tensão 25kV, com fase na bitola
de 70mm2; e rede cabo multiplexado de alumínio,
quadruplex (3 fases e 1 neutro) na bitola de 70mm2
fase isolada com XLPE e neutro nu.

(V10-11) 35m
+ 3E70-2; 3P70(A70)
- (C1/0)

Retirada de um trecho (35m) de rede (neutro) com
condutor de cobre na bitola 1/0 AWG

3.3) Legenda de Projeto no Ponto P18
Instalação de um poste de concreto circular de 12m
(P18)
400daN, estrutura primária compacta tangente
+12/4;
CE1H-1;
ETRNcl-1; CE1H-1 (GED 11847), estrutura da chave fusível e
TRT45_1; ITA; ET1H
para-raios do transformador com cruzeta de
concreto leve na posição Normal ETRNcl-1 (GED
11846), transformador convencional de 45kVA;
estrutura secundária ITA (GED 3597); Aterramento
simples 1 haste.

3.4) Legenda de Projeto no Ponto P3
Instalação de um poste de concreto circular de 13m
1000daN; estrutura primária, 25kV, de rede nua
para mudança de direção N3N3cl-2 (GED 10640)
com cruzetas de concreto leve; e 2 estruturas
secundárias S1L (GED 3602) com isoladores
roldana de 2 leitos
Retirada de um poste de concreto circular de 12m
600daN; estrutura primária, 25kV, de rede nua em
meio beco M4-2 (GED 10640) com cruzetas de
madeira; e 2 estruturas secundárias de final de rede
S1fl (GED 3602) com isolador roldana 1 leito.
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3.5) Legenda de Projeto no Vão entre os Pontos 2 e 3 (V2-3)
Instalação de um vão (29m) de rede primária com 3 fases
de condutores nus de alumínio, bitola 1/0 AWG; neutro de
condutor nu de alumínio na bitola 1/0 AWG.

3.6) Legenda de Projeto no Ponto P7
Instalação de um poste de concreto circular de
12m 400daN, estrutura primária compacta para
equipamento CE4-1(aberta); estrutura da chave
Seccionadora Tripolar modelo Omni-Rupter
EB4CFTOR-1 (GED 6242); aterramento especial
ET_ChaveCE; e estrutura secundária IT (GED
3597)

(P7)
+12/4; CE4-1(aberta); EB4CFTOR-1;
ET_ChaveCE; IT

3.7) Legenda de Projeto no Ponto P1
Instalação de um poste de concreto circular de
13m 600daN, estrutura primária normal, aberta,
34,5kV, para equipamento N4-3(aberta); estrutura
do tipo normal da chave by-pass ERAN-3; TP para
34,5kV; religador modelo Noja_OSM38;
aterramento especial para religador (GED 15521)
2 jogos de raios 34,5kV

(P1)
+13/6; N4-3(aberta); ERAN-3; TP-3;
RA_NOJA_OSM38; ET_RA
+ PR-3; PR-3

3.8) Legenda de Projeto no Ponto P79

(P79)
+12/10; BC11; CE2-2; CE3D-2; ID
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