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OBJETIVO

A presente instrução tem por objetivo estabelecer critérios e procedimentos que
deverão ser atendidos pelas diversas gerências envolvidas nas atividades de
atualização das bases de dados dos sistemas SGT, SAO, GCO, MAXIMO e SSC.
2.

TERMINOLOGIA


















3.

AS BUILT: Como Construído
CDI: Comunicação de Defeito e/ou Irregularidade
GCO: Sistema de Gestão Comercial
GR: Gestão de Relacionamento
GS: Gestão de Serviço
GTE: Guia de Transferência de Equipamentos
LPT: Liberação para Trabalho
LTV: Liberação de Trabalho em Linha Viva
MAXIMO: Sistema de Gerenciamento de Ativos
OS: Ordem de Serviço
PED: Pedido de Desligamento
PSE: Programa de Execução de Serviço Especial
SAO: Sistema de Apoio a Operação
SDD: Solicitação de Desligamento de Linha ou Equipamento
SGT: Sistema de Gestão Técnica
SLR: Solicitação de Ligação de Ramal
SSC: Sistema de Supervisão e Controle (ActionView)

FUNDAMENTAÇÃO PARA O ESTABELECIMENTO DOS PROCEDIMENTOS

3.1. Toda intervenção que altere a configuração do sistema elétrico da CEB-D é
feita mediante informação e posterior autorização da operação.
3.2. Energização de rede nova ou qualquer modificação que altere a configuração
da rede existente somente é realizada mediante solicitação de Pedido de
Desligamento - PED - ou Liberação de Trabalho em Linha Viva – LTV.
3.3. A Área de Operação é a responsável pelo gerenciamento destes serviços.
3.4. Ligação e corte ou qualquer alteração no atendimento elétrico de unidades
consumidoras somente pode ser realizada mediante solicitação de Ordem de
Serviço – OS.
3.5. A Área de Serviços é a responsável pelo gerenciamento dos serviços
realizados nas unidades consumidoras.
3.6. O acesso às bases de dados dos sistemas SGT, SAO, MAXIMO e SSC devem
ser efetuados por pessoas autorizadas, treinadas e que tenham visão de conceito
elétrico operacional, de forma a resguardar a confiabilidade do sistema e a
segurança dos eletricistas que atuam na rede.

INSTRUÇÃO NORMATIVA DA DISTRIBUIÇÃO

IND- 006.13

ATUALIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS SGT – SAO –
GCO – SSC - MAXIMO

Página

4/9

3.7. As bases de dados dos sistemas GCO, GR e GS devem ser gerenciadas por
especialistas da Superintendência de Atendimento, resguardando a integridade
cadastral.
3.8. Todas as intervenções realizadas nos sistemas de distribuição de energia
elétrica devem ser atualizadas nos sistemas SGT, SAO, MAXIMO e SSC pelas
áreas interventoras.
4.

DIRETRIZES PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

4.1. Toda rede nova, extensão, retirada ou modificação que altere a configuração
da rede existente e/ou das unidades consumidoras deve ser precedida de projeto
elaborado no sistema SGT(Módulo Projeto) pelas áreas interventoras.
4.2. Toda intervenção na rede elétrica será realizada em conformidade com os
procedimentos estabelecidos no documento IND
005.13
–
Procedimento
Operativo para Intervenções no Sistema Elétrico da CEB–D.
4.3. Na solicitação de energização de rede nova, extensão de rede ou qualquer
modificação que altere a configuração da rede existente que não estejam
cadastradas nos sistemas SGT, SAO e SSC (não conformidade com o procedimento
IND 005.13), o Coordenador da Operação deve informar da impossibilidade de
realizar os serviços até que os sistemas estejam atualizados. Simultaneamente,
solicitar à equipe de programação da Operação providências e ações junto às
gerências envolvidas para a devida atualização, no menor prazo possível.
4.4. Na ligação, corte ou qualquer alteração de atendimento elétrico das unidades
consumidoras, os dados de fechamento da OS devem conter as informações
cadastrais necessárias desta unidade consumidora para sua vinculação ao ponto
elétrico de atendimento.
5.

ÁREAS RESPONSÁVEIS PELA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

A atualização da base cadastral dos sistemas SGT, SAO, MAXIMO e SSC é de
responsabilidade das áreas que alteram ou detectam inconsistências na base de
dados dos sistemas, quais sejam: Projeto, Obra, Manutenção, Serviço e Operação.
6.

PROCEDIMENTOS PARA INTERVENÇÃO NAS BASES DE DADOS

6.1. Identificação Operacional
A numeração dos equipamentos da rede é feita mediante os seguintes
procedimentos:
6.1.1. Numeração de chaves
 As Gerências de Obras e Manutenção são responsáveis por definir os
quantitativos de placas que serão utilizadas pelas mesmas e fazer previsão
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orçamentária para aquisição. Este quantitativo deverá ser encaminhado para
a Gerência de Operação;
a Gerência de Operação irá gerar a lista de sequencia de numeração das
placas e encaminhar para a SSU que providenciará a compra e
armanezamento;
a Gerência de Operação será é a responsável pelo controle da numeração
de chaves e pela elaboração do código;
quando detectada pelas Áreas de Operação ou de Serviços a falta de
identificação de chave ou numeração apagada, o Coordenador/Controlador
da Operação emite uma CDI (Comunicação de Irregularidades), através do
sistema SAO, para a Gerência de Manutenção providenciar a substituição
da placa de identificação;
após a confirmação da instalação da placa pela Gerência de Manutenção, a
CDI é concluída e realiza-se a atualização dos sistemas SGT, SAO e SSC
pela Manutenção;
as gerências responsáveis por Projetos e Obras quando identificarem
chaves com numeração danificada ou sem numeração, em redes
energizadas, encaminharão OS emitida através do sistema GR à
Manutenção, que providenciará a substituição/instalação da placa de
identificação e atualização dos sistemas;
a fixação das placas em redes classe 15 kV é feita, preferencialmente, na
seguinte ordem:

o no parafuso da cinta da mão francesa;
o amarrada com arame galvanizado n° 12;
o em uma cinta exclusiva.
 a fixação das placas em redes acima de 15 kV é feita, preferencialmente, na
seguinte ordem:
o
o
o
o

pintura na estrutura ou no equipamento;
arrebitada na estrutura ou no equipamento;
colada na estrutura ou no equipamento;
amarrada com arame galvanizado n° 12.

 a identificação de chaves fusível e faca deve ser executada em
conformidade com a Instrução Normativa da Distribuição - IND 004.13;
 quando da identificação em campo de placa de numeração de chaves em
desacordo com o cadastro dos sistemas SGT, SAO ou SSC, deve ser feita a
verificação nos mesmos quanto à sua conformidade de identificação ou sua
duplicidade. Se houver duplicidade, uma das placas deve ser substituída e
atualizada nos sistemas;
 a instalação da placa de numeração é realizada pela Área de Manutenção,
por meio de OS ou CDI, com base nas informações fornecidas pela área que
identificou a inconsistência.
6.1.2. Numeração de transformadores
 A numeração e o controle de transformadores é obtida através do sistema
MAXIMO, que contém os dados patrimoniais da CEB-D e do fabricante do
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transformador. Através do MAXIMO que é criada a numeração para os
novos transformadores adquiridos pela CEB-D, bem como de
transformadores particulares cuja propriedade é transferida à CEB-D;
quando da aquisição de transformador pela área de suprimento, a mesma
será responsável por realizar a pintura dos mesmos, para tanto deverá
através do sistema Maximo obter a numeração a ser utilizada,
quando da aquisição por meio de obra Turny Key, “obra particular” será de
responsabilidade da área de obra obter a numeração através do sistema
Maximo e repassar ao executor da obra para realizar a numeração.
a gerência que identificar transformador de propriedade CEB-D com
numeração danificada ou sem numeração, quando da realização de
projetos, obras, manutenção ou operação no sistema, deve coletar em
campo o número de série do transformador e consultar o sistema MAXIMO,
para obtenção da numeração patrimonial CEB-D a ser pintada no mesmo.
Deve encaminhar à Manutenção a OS ou CDI, para realização do serviço de
numeração em campo;
A Área de Manutenção realizará a pintura da numeração do transformador,
através das suas equipes, bem como efetuará as atualizações dos dados
nos sistemas SGT, SAO e SSC;
quando transformadores particulares forem doados à CEB-D, a Gerência de
Projetos de Rede Aérea encaminhará o processo de doação à Manutenção,
que realizará a numeração, a instalação de placa de identificação e a
atualização nos sistemas SGT, SAO e MAXIMO ;
quando da retirada ou substituição de transformador ou outro equipamento
da rede, a gerência responsável pela retirada faz a movimentação e
atualização nos sistemas SGT, SAO e MAXIMO, para o pátio da empreiteira,
e emite a GTE para possibilitar o envio, pela empreiteira, do equipamento ao
Laboratório de Ensaios Elétricos do Almoxarifado.

PROCEDIMENTOS PARA INTERVENÇÃO NAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO

7.1. Redes não Cadastradas nos Sistemas SGT e SAO.
 A gerência que detectar a existência de trecho de rede não cadastrada nos
sistemas SGT e SAO deve consultar as Áreas de Manutenção, Projeto e
Obras para verificar a origem da rede;
 caso a rede seja regular, a gerência responsável pela execução desta rede
deve proceder a atualização dos sistemas SGT, através do módulo de
projeto para que seja contabilizada no sistema EVOLUZ, e SAO e deve
informar a Gerência de Serviços para que execute o levantamento dos
eventuais consumidores, coletando as informações necessárias para
atualização do SGT e SAO;
 caso a origem da rede seja clandestina, é acionada a Gerência de Medição
e Fiscalização, para investigar a propriedade da mesma e determinar as
providências cabíveis.
7.2. Procedimentos das Gerências de Projetos e Obras
As gerências responsáveis pelos projetos e obras devem cumprir os procedimentos
relacionados a seguir, para garantir a integridade da base de dados dos sistemas.
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7.2.1. Atualização dos sistemas SGT e SAO pelas gerências de projetos
Na elaboração de projetos, devem ser cumpridos os procedimentos relacionados a
seguir, para garantir a base de dados dos sistemas:





Recorte e impressão da área onde será projetada a rede;
inspeção em campo verificando se o existente está de acordo com o
cadastro;
atualizar o cadastro no SGT pelo módulo de “Projeto de Atualização Cadastral
e Patrimonial” (a ser criado), atualizando o SAO, caso necessário, via
integração dos sistemas;
para os casos de ligação provisória ou ligação definitiva em que necessite
aprovação de projeto de padrão de entrada ou aumento de carga da unidade
consumidora de AT, deve ser enviada a SLR e um croqui para a Gerência de
Manutenção, caso se trate de apenas um vão de rede. Acima de um vão,
deve ser elaborado projeto, que é encaminhado à Gerência de Obras. Em
ambos os casos, a área executora deve proceder a atualização do SGT e do
SAO, em conformidade com o item anterior.

7.2.2. Atualização dos sistemas SGT, SAO, MAXIMO e SSC pelas áreas de
obras
Na execução de obras, devem ser cumpridos os procedimentos relacionados a
seguir, para garantir a base de dados dos sistemas:
7.2.2.1. Até 15 kV
 Emitir PED (Pedido de desligamento) com o número do projeto ou
solicitação de bloqueio de circuito, para fins de aprovação pela Área de
Operação, com vistas ao encabeçamento do novo trecho;
 atualizar o projeto conforme executado:
 Alterar a situação do projeto original para o construído (AS BUILT);
 inclusão de número operacional das chaves, informando os seguintes dados:
tipo de instalação, propriedade (CEB-D ou particular), número operacional
da chave, identificação de fase, dados do equipamento (capacidade, tipo de
chave, capacidade do elo, estado da chave - normalmente fechada ou
aberta);
 inclusão de transformador, informando os seguintes dados: número
operacional (ex: FX1458), número patrimonial (ex: 2917), potência do
transformador (ex: 112,5 kVA), capacidade nominal da chave (ex: 100 A),
capacidade do elo (ex: 5H); No caso de transformador particular, o número
patrimonial do mesmo é o número da chave fusível (ex: FP6203). No
MAXIMO, o transformador é representado da seguinte forma:
TRFP6203/45T;
 no SGT, montar a rede primária e secundária, conforme subestação e
circuito;
 enviar para base do SGT e atualizar o sistema SAO;
 remontagem dos circuitos primários e secundários envolvidos.

INSTRUÇÃO NORMATIVA DA DISTRIBUIÇÃO

IND- 006.13

ATUALIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS SGT – SAO –
GCO – SSC - MAXIMO

Página

8/9

7.2.2.2. Acima de 15 kV
 Em caso de reforma, ampliação ou modernização, emitir PSE (Programa de
Execução de Serviço Especial) e SDD (Solicitação de Desligamento de
Linha ou Equipamento), com o número do projeto ou solicitação de bloqueio
de circuito, para fins de aprovação pela Área de Operação, com vistas à
execução dos serviços em áreas energizadas;
 atualizar o projeto conforme executado:
 Atualizar o SGT, o MAXIMO e o SSC, conforme construído (AS BUILT);
 inclusão de número operacional e dados de placas dos equipamentos
7.3. Procedimentos das Gerências de Manutenção e de Serviços
As gerências responsáveis pela Conformidade do sistema elétrico devem cumprir os
procedimentos relacionados a seguir para garantir a integridade da base de dados
dos sistemas.
7.3.1. Atualização dos sistemas SGT e SAO pela área de manutenção
7.3.1.1. Ligação de consumidor de AT
 Receber SLR (Solicitação de Ligação de Ramal) através de OS, para
encabeçamento do ramal;
 solicitar bloqueio de circuito, para encabeçamento do novo trecho, para
atender à SLR, por meio de LPT, a ser executado com equipe de Linha Viva;
 a liberação da LPT pela operação somente será fornecida mediante a
atualização do serviço no SAO;Executar o serviço de encabeçamento;
 atualizar o sistema SGT, conforme o item 7.2.1.;
 concluir a OS da SLR.
7.3.1.2. Manutenção preditiva, preventiva e corretiva
 Inspecionar em campo a área que irá sofrer intervenção, verificando se o
cadastro está de acordo com o existente;
 atualizar o cadastro, se necessário, no sistema SGT pelo módulo “Projeto de
Atualização Cadastral e Patrimonial” (a ser criado), atualizando via
integração os sistemas SAO e SSC. Em se tratanto de equipamentos, o
sistema MAXIMO deverá ser atualizado;
 abrir a ordem de serviço de manutenção no MAXIMO;
 fazer programação de desligamento ou solicitação de bloqueio do circuito,
no caso de Linha Viva, e enviar à operação;
 executar o serviço de manutenção;
 fechar a ordem de serviço de manutenção no MAXIMO;
 se houver alteração na configuração da rede, atualizar o cadastro no sistema
SGT pelo módulo “Projeto de Atualização Cadastral e Patrimonial” (a ser
criado), atualizando via integração os sistemas SAO e SSC. Em se tratanto
de equipamentos, o sistema MAXIMO deverá ser atualizado;
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 quando da alteração de qualquer equipamento da rede, fazer a
movimentação no sistema MAXIMO para o pátio da empreiteira ou oficinas
da CEB-D e emitir a GTE, que possibilitará essa movimentação;
 na alteração de fase ou de poste na ligação da unidade consumidora,
executar a atualização nos sistemas SGT e SAO;
 no SGT, realizar a remontagem dos circuitos primários e secundários
envolvidos.
7.3.2. Atualização dos sistemas SGT e SAO pela área de serviços
 Proceder a atualização da base cadastral de consumidores do GCO/SAO,
referente à ligação, corte ou qualquer alteração de atendimento elétrico de
unidades consumidoras, inclusive os dados estáticos da rede (ponto elétrico
de atendimento, fase ligada, etc) devendo ser fornecidos pelos eletricistas
enquanto o SGT não estiver desenvolvido para fornecer tais dados;
 quando da realização da primeira leitura, as coordenadas do cliente são
enviadas para o SAO, que fará a correlação com o transformador mais
próximo;
 encaminhar à Gerência de Operação, para atualização nos sistemas SGT e
SAO, as informações da capacidade do elo fusível, número e endereço da
chave sempre que o informado pelo eletricista diferir do existente nos
referidos sistemas;
 quando identificada chave com posição diferente do cadastro dos sistemas
SGT ou SAO, o responsável pela atualização vai ao campo, colhe as
informações necessárias e atualiza as bases conforme croqui do trecho de
rede levantado em campo;
 deve-se atender a exigência da ANEEL quanto ao fornecimento de
informações do ponto de vinculação da unidade consumidora à rede, do
trecho da rede em que o ramal foi ligado e dos dados do ramal de ligação,
como tipo de formação, bitola, isolação, entre outros, além da coordenada
do ponto de entrega.
7.4. Procedimento da Gerência de Operação
A gerência responsável pela operação do sistema elétrico deve cumprir os
procedimentos relacionados a seguir, para garantir a integridade da base de dados
dos sistemas:
7.4.1. Atualização dos sistemas SGT, SAO e SSC pela área de operação
 A atualização da base cadastral dos sistemas SGT, SAO e SSC referentes
à numeração operacional de chaves e transformadores, quando detectada
divergência pela Gerência de Operação, é de responsabilidade da Área de
Operação;
 caso a Operação detecte consumidores com erro na locação de seu ponto
elétrico, ela providenciará a atualização do cadastro da unidade
consumidora, a qual é vinculada a chave do transformador em que está
ligada.

