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1 OBJETIVO
Estabelecer os critérios e procedimentos para identificação operativa de Postos das Redes de
Distribuição (chaves e equipamentos), instalados nas redes e linhas de distribuição das
Distribuidoras do Grupo CPFL Energia, visando:
- Melhorar as condições operativas, tornando consequentemente menores os riscos e mais
seguras as manobras;
- Facilitar a elaboração e atualização de planos de manobras;
- Estabelecer uma sistemática para identificação de postos da rede de distribuição comuns aos
sistemas de informações corporativos das distribuidoras;
- Facilitar o controle dos Postos das Redes de Distribuição e a operação das redes de
distribuição pelos Centros de Operação.
2 ÂMBITOS DE APLICAÇÃO
2.1 Empresa
Esta norma é aplicável a todas as empresas distribuidoras da CPFL Energia.
2.2 Área
Gerências de Obras e Manutenção, Gerências de Operações de Campo, Gestão de Ativos,
Diretoria de Operações da Distribuição, Diretoria de Engenharia.
3 DEFINIÇÕES
Número Operativo: Número sequencial único que identifica o posto da rede de distribuição,
para finalidades: de operação. Sua função é promover o acompanhamento e controle do posto
da rede de distribuição e não pode ser confundido com número de equipamento, que tem a
finalidade de fazer o controle patrimonial por parte das distribuidoras.
Número de Campo: É o número que identifica o posto da rede de distribuição no campo
atualmente. Esse atributo do posto foi criado para suportar a incorporação de novas empresas
ao grupo CPFL, cuja identificação dos postos ainda não é realizada com o número operativo.
GISD (Gerenciamento Integrado do Sistema de Distribuição): Conjunto de tecnologias que
operam integradas entre si e com outros sistemas da distribuidora para apoiar os processos de
Planejamento, Engenharia, Projeto, Operação e Manutenção da Distribuição.
O presente documento contempla os padrões e requisitos necessários ao sistema de dados
GISD e seus módulos. Todo o controle da sequência operativa advém do sistema GIS, estando
compatíveis com outros sistemas (SAP, IHM, SDDT, SGD, In-Service, ADMS) de
gerenciamento de rede.
Os postos da rede de distribuição abrangidos por esta orientação, são definidos a seguir:
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Posto Chave Fusível: Local físico de uma estrutura padronizada para a instalação de chave
fusível, religadora ou não, com elos fusíveis ou lâmina desligadora, de redes de distribuição
primária, nas classes de tensão de 15, 25 ou 34,5kV, da distribuidora ou entradas primárias de
instalações particulares;
Posto Chave e Posto Chave Subterrânea: Local físico de uma estrutura padronizada para a
instalação de equipamento chave seccionadora de manobra, unipolar ou tripolar, para as redes
de distribuição primária, nas classes de tensão de 15, 25 ou 34,5kV, da distribuidora ou
entradas primárias de instalações particulares;
Posto Religador: Local físico de uma estrutura padronizada para a instalação de equipamento
religador nas redes de distribuição primária, nas classes de tensão de 15, 25 ou 34,5kV, da
distribuidora ou entradas primárias de instalações particulares;
Posto Seccionalizador: Local físico de uma estrutura padronizada para a instalação de
equipamento seccionalizador nas redes de distribuição primária, nas classes de tensão de 15,
25 ou 34,5kV, da distribuidora ou entradas primárias de instalações particulares;
Posto Regulador de Tensão: Local físico de uma estrutura padronizada para a instalação, em
plataforma ou poste, do equipamento regulador de tensão ou auto-booster, em redes de
distribuição primária, nas classes de tensão de 15, 25 e 34,5kV;
Posto Banco Capacitor: Local físico de uma estrutura padronizada para a instalação de banco
de capacitores, fixos ou automáticos, nas redes de distribuição primária, nas classes de tensão
de 15, 25 e 34,5kV;
Posto Transformador: Local físico de instalação de um transformador de distribuição, em
poste, plataforma, cabina ou cubículo blindado, nas redes de distribuição primária, nas classes
de tensão de 15, 25 e 34,5kV.
Posto Transformador Subterrâneo: Local físico de instalação de um transformador de
distribuição, instalado em pedestal ou câmara, cabine ou cubículo blindado, nas redes de
distribuição primária, nas classes de tensão de 15, 25 e 34,5kV.
Posto Indicador de Falta: Local físico de instalação de equipamento detector de falta, nas
redes de distribuição primária, nas classes de tensão de 15, 25 e 34,5kV.
Posto Transformador Abaixador: Local físico de instalação de um transformador abaixador
de distribuição, nas redes de distribuição primária, nas classes de tensão de 15 ou 24,2kV.
Postos da Rede de Distribuição: Local ou ponto da rede de distribuição, definido
geograficamente por coordenadas em UTM (Universal Transversa de Mercator), onde existe
um equipamento ou dispositivo instalado.
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4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
As seguintes normas e padrões devem ser consultados como complemento a esta orientação
técnica:
- GED 0960 - Fita de Aço Inoxidável;
- GED 1217 - Fecho para Fita de Aço Inoxidável;
- GED 1509 - Placa para Identificação de Estruturas de Chaves Particulares (Placas P);
- GED 4577 - Abraçadeira Auto-Travante;
- GED 4656 - Placa para Numeração Adesiva de Postos da Rede de Distribuição;
- GED 4657 - Numeração Adesiva;
- GED 6268 - Placa para Numeração Operativa com números adesivos - Ambiente Agressivo;
- GED 0119 - Fornecimento de Energia Elétrica a Edifícios de Uso Coletivo;
- GED 4101 - Rede de Distribuição Subterrânea para Condomínios - Projeto Elétrico;
- 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.
5 REGRAS BÁSICAS
5.1 Procedimentos Gerais
5.1.1. Devem ser identificados em campo, com a instalação de placas de número operativo, os
seguintes tipos de postos:
- Posto Chave Fusível;
- Posto Chave;
- Posto Religador;
- Posto Seccionalizador;
- Posto Regulador de Tensão;
- Posto Banco Capacitor;
- Posto Transformador;
- Posto Transformador Subterrâneo;
- Posto Indicador de Falta;
- Posto Transformador Abaixador;
5.1.2. No caso de substituição de um equipamento de um posto da rede por outro de mesmo
tipo, o número operativo não deve sofrer alterações;
5.1.3. Quando ocorrer divergências entre o tipo do Posto existente em campo e o cadastrado
na base GIS, é necessário excluir o objeto na base. Um novo Posto deve ser incluído no GIS,
consequentemente um novo número operativo e nova placa a ser instalada em campo;
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5.1.4. Ao realizar a alteração do tipo de posto na rede, mesmo que seja mantido o local físico, o
número operativo também deve ser alterado. Um novo tipo de objeto deve ser incluído no GIS,
consequentemente um novo número e nova placa em campo;
5.1.5. O número operativo, uma vez gerado, não pode ser realocado de um posto para outro;
5.1.6. O número operativo deve identificar os postos tanto nos sistemas corporativos (GISD,
SDDT, SAP, IHM, InService, ADMS) como em campo e é totalmente independente do número
patrimonial do equipamento instalado;
5.1.7. As placas com número operativo dos postos da rede de distribuição devem ser
instaladas nos postes a uma altura mínima de 3,5m e máxima de 4,5m do solo, tendo como
referência, o lado superior da placa e devem ser fixadas aos postes na face voltada para a via
pública ou local de mais fácil acesso, visando facilitar sua leitura;
5.1.8. Em um poste ou local de mesmas coordenadas poderá haver mais de um posto de
mesmo tipo ou de tipos diferentes, como, por exemplo, duas entradas primárias de edifícios ou
uma entrada de edifício e um transformador. Nessa situação, as placas de número operativo
devem ser posicionadas sob o respectivo posto, de forma a não haver dúvidas sobre a
identificação de cada posto;
5.1.9. No caso de transformadores em paralelo no mesmo poste, no GISD deve ser cadastrado
apenas um posto transformador com os respectivos equipamentos cadastrados no registro
“Transformador”, totalizando a potência total do posto. Em campo, o posto é identificado com
apenas uma placa com o número operativo cadastrado no GISD;
5.1.10. Para uma melhor visualização das placas de identificação, quando o número operativo
tiver menos que 7 algarismos, não devem ser utilizados zeros nos primeiros dígitos superiores.
Exemplo: 1 e não 000001, 30 e não 000030, 450 e não 000450, 1000 e não 001000;
5.1.11. Nas remoções definitivas de postos quaisquer, o responsável pela execução dos
serviços deve remover também sua placa de identificação, sendo vedada sua reutilização;
5.1.12. Quando houver deslocamento ou substituição de postes que contenham placas de
identificação de postos por motivos de abalroamento, danos estruturais ou quaisquer motivos
que impossibilitem sua permanência, sem alteração do tipo do equipamento do posto e da
topologia da rede, as placas de identificação devem ser transferidas pelo executor da
substituição para instalação no novo poste do posto;
5.1.13. Em caso de execução de obra de qualquer natureza no circuito de um determinado
posto que não esteja com número operativo instalado em campo, deve ser providenciada a
instalação da placa com o número operativo. Caso o posto esteja identificado com número de
campo, ele deverá ser substituído pelo número operativo;
5.1.14. Quando houver substituição, manutenção ou operação de qualquer equipamento, caso
seu posto não possua placa no poste, o responsável pelo serviço em campo deve informar ao
Centro de Operação a falta da mesma. O Centro de Operação deverá solicitar a Gerência de
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Obras e Manutenção que realize as tratativas para instalação do número operativo no posto em
campo;
5.1.15. As placas de identificação devem seguir o padrão descrito no documento GED 1511 Placa para Numeração de Postos da Rede de Distribuição.
5.1.16. As placas devem ser fixadas conforme descrito no documento GED 1511 - Placa para
Numeração de Postos da Rede de Distribuição.
5.1.18. Quando houver a necessidade de alteração em campo da localização de um posto,
sem alteração do tipo do equipamento do posto e da topologia da rede, o número operativo
deverá ser mantido.
5.2 Procedimentos para Numeração de Postos de Redes de Distribuição Novos
5.2.1 Postes da Distribuidora
5.2.1.1. Cabe às Gerências de Obras e Manutenção a responsabilidade pela instalação em
campo das placas com a numeração operativa para os novos postos de rede de distribuição,
conforme os procedimentos definidos neste documento;
5.2.1.2. As placas de número operativo, bem como as abraçadeiras e os próprios dígitos
numéricos devem ser previstos nos projetos e orçamentos gerados pelas Gerências de Obras e
Manutenção;
5.2.1.3. As placas de número operativo a serem utilizadas devem seguir a especificação do
material definido nos documentos GED 4577, GED 4656 ou 6268 e GED 4657;
5.2.1.4. A gestão da instalação das placas para número operativo e da numeração adesiva é
de responsabilidade das Gerências de Obras e Manutenção;
5.2.1.5. Em casos de construção de rede por terceiros, as placas de número operativo, bem
como as abraçadeiras e os próprios dígitos numéricos devem ser providenciados e instalados
pelos empreendedores;
5.2.1.6. Quando do recebimento das obras, o técnico responsável pela Fiscalização deve
verificar se a instalação da placa de identificação ocorreu corretamente e se o número
operativo está de acordo com o projetado;
5.2.2 Postes Particulares
5.2.2.1. Cabe às Gerências de Obras e Manutenção em conjunto com os empreendedores,
realizar em campo a instalação das placas com a numeração operativa para os novos postos
de rede de distribuição, conforme os procedimentos definidos neste documento;
5.2.2.2. As placas de número operativo a serem utilizadas devem seguir o padrão definido nos
documentos GED 4656 ou 6268, GED 4657 e GED 1509;
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5.2.2.3. A gestão da instalação das placas para número operativo e da numeração adesiva é
de responsabilidade das Gerências de Obras e Manutenção;
5.2.2.4. Quando do recebimento das obras, o técnico responsável pela Fiscalização deve
verificar se a instalação da placa de identificação ocorreu corretamente e se o número
operativo está de acordo com o projetado;
5.2.2.5. Em se tratando de redes particulares, urbanas ou rurais, em casos de remoções
definitivas de equipamentos de postos da rede, o responsável pela execução dos serviços deve
remover também sua placa de identificação, sendo vedada sua reutilização com o mesmo
número. Este procedimento deve ser informado ao proprietário da rede pelas Gerências de
Obras e Manutenção.
5.2.3 Instalações (Cabinas, Pedestal, Cubículos) com Transformadores da Distribuidora
5.2.3.1. Cabe às Gerências de Obras e Manutenção em conjunto com os empreendedores,
realizar em campo a instalação das placas com a numeração operativa para os novos postos
de rede de distribuição, conforme os procedimentos definidos neste documento;
5.2.3.2. As placas de número operativo a serem utilizadas devem seguir o padrão definido nos
documentos GED 4656 ou 6268 e GED 4657;
5.2.3.3. A gestão da instalação das placas para número operativo e da numeração adesiva é
de responsabilidade das Gerências de Obras e Manutenção;
5.2.3.4. As placas devem ser fixadas na tela da grade de acesso ao equipamento da
distribuidora;
5.2.3.5. As placas podem ser fixadas utilizando-se das abraçadeiras auto-travantes (GED
4577). Observação: como alternativa também podem ser utilizados fita e fecho de aço
inoxidável, conforme especificado nos documentos GED 960 e GED 1217 ou outra forma de
fixação, desde que previamente aprovada pela respectiva Gerência de Obras e Manutenção;
5.2.3.6. Em loteamentos com redes subterrâneas, onde são utilizados transformadores tipo
pedestal, o número operativo deve ser pintado no QDP (Quadro de Distribuição Pedestal).
5.2.4 Instalações (Cabinas, Pedestal, Cubículos) com Equipamentos Particulares
5.2.4.1. Cabe às Gerências de Obras e Manutenção em conjunto com os empreendedores,
realizar em campo a instalação das placas com a numeração operativa para os novos postos
de rede de distribuição, conforme os procedimentos definidos neste documento;
5.2.4.2. As placas de número operativo a serem utilizadas devem seguir o padrão definido nos
documentos GED 4656 ou 6268 e GED 4657;
5.2.4.3. A gestão da instalação das placas de número operativo e da numeração adesiva é de
responsabilidade das Gerências de Obras e Manutenção;

N.Documento:

3842

Categoria:

Instrução

Versão:

1.7

Aprovado por:

Carlos Almeida Simões

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA

Data Publicação:

17/09/2021

Página:

7 de 18

Tipo de Documento:
Área de Aplicação:
Título do Documento:

Orientação Técnica
Eng. Processos da Distribuição
Numeração de Postos da Rede de Distribuição

5.2.4.4. Quando se tratar de cabina mista (com transformadores da CPFL e particulares), as
placas devem ser fixadas na tela da grade de acesso ao(s) dispositivo(s) geral(is) de
manobra(s) (chaves-fusíveis ou disjuntor) do(s) equipamento(s) de cada cliente;
5.2.4.5. Quando se tratar de cabina com somente transformadores particulares de um único
cliente (consumidor do grupo A), as placas devem ser fixadas na porta principal de acesso à
instalação, através de rebites ou parafusos, conforme disposto no documento GEDs 2855 /
2856 / 2858 / 2859 / 2861;
5.2.4.6. As placas podem ser fixadas utilizando-se das abraçadeiras auto-travantes (GED
4577). Observação: como alternativa também podem ser utilizados fita e fecho de aço
inoxidável, conforme especificado nos documentos GED 960 e GED 1217 ou outra forma de
fixação, desde que previamente aprovada pela respectiva Gerência de Obras e Manutenção;
5.3 Procedimentos para Numeração de Postos de Redes de Distribuição Existentes
5.3.1 Postes da Distribuidora
5.3.1.1. Cabe às Gerências de Operações de Campo a responsabilidade pela gestão e
instalação em campo das placas com a numeração operativa, conforme os procedimentos
definidos neste documento;
5.3.1.2. As placas de número operativo a serem utilizadas devem seguir o padrão definido no
documento GED 4656 ou GED 6268 e GED 4657.
5.3.2 Postes Particulares
5.3.2.1. Cabe às Gerências de Operações de Campo a responsabilidade pela instalação em
campo das placas com a numeração operativa, conforme os procedimentos definidos neste
documento;
5.3.2.2. As placas de número operativo a serem utilizadas devem seguir o padrão definido no
documento GED 4656 ou GED 6268 e GED 4657;
5.3.3 Instalações (Cabinas, Pedestal e Cubículos) com Transformadores da Distribuidora
5.3.3.1. Cabe às Gerências de Operações de Campo a responsabilidade pela instalação das
placas com a numeração operativa, de todos os postos cabinas, pedestal ou cubículos
blindados particulares existentes com transformadores pertencentes à Distribuidora que devem
ser numerados em campo conforme procedimentos definidos neste documento;
5.3.3.2. As placas de número operativo a serem utilizadas devem seguir o padrão definido no
documento GED 4656 ou GED 6268 e GED 4657;
5.3.3.3. As placas devem ser fixadas na tela da grade de acesso ao equipamento da
distribuidora. Para cada transformador da distribuidora deve ser colocado uma placa com o
respectivo número operativo;
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5.3.3.4. As placas devem ser fixadas no poste utilizando-se as abraçadeiras auto-travantes
(Especificação Técnica CPFL 4577). Observação: como alternativa, também podem ser
utilizados fita e fecho de aço inoxidável, conforme especificado nas especificações técnicas;
5.3.3.5. Caso durante uma substituição de equipamento da distribuidora, haja no mesmo
recinto um ou mais transformadores particulares (Cabina Mista), e se constate que a cabina de
medição do cliente, não possui placa operativa, o mesmo responsável pela substituição,
também deverá informar ao Centro de Operação a falta da mesma;
5.3.3.6. Em loteamentos com redes subterrâneas, onde são utilizados transformadores tipo
pedestal, o número operativo deve ser pintado no QDP (Quadro de Distribuição e Proteção).
5.3.4 Instalações (Cabinas, Pedestal e Cubículos) com Equipamentos Particulares
5.3.4.1. Cabe às Gerências de Operações de Campo a responsabilidade pela instalação das
placas com a numeração operativa, de todos os postos cabinas, pedestal ou cubículos
blindados particulares existentes com transformadores particulares que devem ser numerados
em campo conforme procedimentos definidos neste documento;
5.3.4.2. As placas de número operativo a serem utilizadas devem seguir o padrão definido no
documento GED 4656 ou GED 6268 e GED 4657;
5.3.4.3. Quando cabina mista (com transformadores da distribuidora e particulares), as placas
devem ser fixadas na tela da grade de acesso ao(s) dispositivo(s) geral(is) de manobra(s)
(chaves-fusíveis ou disjuntor) do(s) equipamento(s) de cada cliente;
5.3.4.4. Quando cabina com somente transformadores particulares de um único cliente
(consumidor do grupo A), as placas devem ser fixadas na porta principal de acesso à
instalação, através de rebites ou parafusos, conforme disposto no documento GED´s 2855 /
2856 / 2858 / 2859 / 2861;
5.3.4.5. As placas podem ser fixadas utilizando-se das abraçadeiras auto-travantes (GED
4577). Observação: como alternativa também podem ser utilizados fita e fecho de aço
inoxidável, conforme especificado nos documentos GED 960 e GED 1217 ou outra forma de
fixação, desde que previamente aprovada pela respectiva Gerência de Obras e Manutenção.
5.4 Exemplos
Ao cadastrar no GISD Pro uma obra já executada em campo (backlog), o número operativo do
posto será criado automaticamente e o número de campo será preenchido com o mesmo valor.
As seguintes situações podem ocorrer:
5.4.1 Número de Campo igual ao Número Operativo na base GISD
Nesta situação, em que o Número de Campo é igualado ao Número Operativo, na base GISD,
considera-se que, em campo, a placa de identificação está instalada conforme normas
vigentes:
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Figura 1 - Número de campo igual ao Número Operativo

5.4.2 Número de Campo diferente ao Número Operativo na base GISD
5.4.2.1 Identificação antiga do posto, antes da migração para o sistema GISD Pro
Nesta situação, em que o Número de Campo é diferente do Número Operativo, na base GISD,
mas existe uma placa com outra numeração em campo, considera-se que, a placa instalada é
a identificação antiga do posto, antes da migração para o sistema GISD Pro:

Figura 2 – Placa numeração antiga, com Operativo diferente no GISD
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5.4.2.2 Posto sem placa de identificação
Nesta situação, em que o Número de Campo é diferente do Número Operativo na base GISD,
considera-se que o posto não possui placa de identificação instalada em campo. Nesse caso,
deve-se informar a operação tempo real que o posto não possui placa de identificação e seguir
as orientações do operador para localizar o equipamento. Se houver um evento vinculado ao
posto em questão, a equipe responsável pelo atendimento do mesmo deve gerar uma
pendência para providenciar a instalação do número operativo existente no GISD seja instalado
em campo. Caso o posto que esteja sem o número operativo não possua evento associado, a
equipe em campo deve informar o técnico programador da Estação Avançada para que ele
possa criar uma nota do tipo “A1” para regularização, para instalação do número operativo do
GISD seja instalado em campo.

Figura 3 – Posto sem número em campo, e diferente do Número Operativo no GISD

6 ANEXOS
6.1 Procedimento para “Alterar Número de Campo para Número Operativo”
Sempre que a placa com número operativo for instalada no posto da rede, o campo “Número
de Campo” deve ser atualizado no GISD. Para isso utilizar a funcionalidade “Alterar Número de
Campo para Número Operativo”:
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Figura 4 - Aba editor do GISD

Figura 5 - Menu especiais
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Figura 6 - Funcionalidade "Alterar Número de Campo para Operativo"

Figura 7 – Resultado após usar funcionalidade "Alterar Número de Campo para Operativo"
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6.2 Procedimento para utilização da função “Usar Placa da Reserva”
Quando a obra for executada, todos os números operativos dos postos já tenham sido
definidos e gerados dentro do projeto.
Opcionalmente a equipe de cadastro pode utilizar a função “Usar Placa da Reserva” para
preencher o campo “Número Operativo” e “Número de Campo” conforme lista de números
operativos reservados que foram atribuídos para a obra:

Figura 8 - Funcionalidade "Usar Placa da Reserva"

Figura 9 - Inclusão de número da placa
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Figura 10 - Efetuar busca e atualização

Figura 11 – Solicitação de confirmação da alteração
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Figura 12 - Confirmação de atualização

Figura 13 - Posto Atualizado
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