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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo apresentar os processos de formação e atualização do banco de dados 
geo-referenciado, utilizando plataforma SIG (GIS), das redes de distribuição da CELG. 
Com a proposição de dotar a CELG de uma tecnologia atual de gestão técnica, envolvendo o cadastro 
de informações de suas redes de distribuição, está em curso na CELG um grande projeto corporativo 
denominado Processo de Gestão Técnica – PGT. Para dotar este sistema de um banco de dados 
confiável e em plataforma moderna, a companhia optou por levantar em campo todos seus ativos de 
redes de distribuição, tensões primárias (13,8 e 34,5kV) e secundárias.  
As etapas deste levantamento englobaram: a coleta de dados em campo, o tratamento destes dados 
usando métodos de controle de qualidade, a edição de configuração e topologia de redes e, finalmente, 
o armazenamento das informações em um banco de dados geo-referenciado, que serve de base para 
vários aplicativos técnicos, que estão sendo desenvolvidos e implantados dentro do PGT. 

PALAVRAS-CHAVE 

Cadastro, Geo-Referenciamento, Redes de Distribuição 

1. INTRODUÇÃO 

Em 2003 a CELG deu início a modernização de seus processos de gestão técnica. Para tanto tomou 
uma série de medidas, das quais se destacam: 

a) Estabelecimento de convênio de cooperação técnica com a CEB – Companhia Energética de 
Brasília, visando compartilhar e atualizar uma série de aplicativos técnicos desenvolvidos pela 
CEB; 

b) Contratação de empresa de desenvolvimento de sistemas de engenharia para realizar a 
modernização dos aplicativos em uso na CEB e na CELG e desenvolvimento do aplicativo de 
operação; 

c)  Contratação de empresa operacionalizadora para realizar as atividades de preparação, 
recepção, controle de qualidade, edição e validação dos dados de levantamento de redes de 
distribuição e unidades consumidoras da CELG; 

d) Contratação de empresas de campo para os serviços de levantamento de dados dos elementos 
rede e de unidades consumidoras em toda a área de concessão da Companhia. 

 1/8

mailto:paulo.afonso@celg.com..br
mailto:paulo.afonso@celg.com..br


Ao término desse projeto, a CELG terá o cadastro geo-referenciado, no seu Sistema de Gestão Técnica 
– SGT, subconjunto de aplicativos computacionais do PGT, da rede primária e secundária, dos postes, 
das instalações e equipamentos, dos pontos de iluminação pública, assim como da vinculação à rede e 
das fases de suas unidades consumidoras. 

2. SERVIÇOS EXECUTADOS 

Em síntese os serviços executados para a formação do Banco de Dados foram: 
Identificação, com numeração única e serial, de todos os postes da CELG; • 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

Levantamento cadastral geo-referenciado da rede de distribuição, tensão primária e 
secundária, e de seus equipamentos; 
Vinculação e faseamento de todas as unidades consumidoras, representadas pelos pontos de 
entrega; 
Controle de qualidade dos dados levantados, baseado nos preceitos da NBR-5426 da ABNT 
“Planos de amostragem e procedimento de inspeção por atributos”; 
Edição e ajustes de configuração dos diagramas de rede; 
Carga dos alimentadores de distribuição, montados e energizados, no banco de dados do 
Sistema de Gestão Técnica (SGT). 

2.1. Volumes Levantados 
Área de concessão da CELG: 336.700 km2 
Postes de Distribuição (Pontos Geográficos - PG): 1.927.000 
Instalações de Rede: 230.000 
Unidades Consumidoras: 1.925.000 

2.2. Serviços Contratados 
Para os serviços de identificação de postes, levantamento cadastral, vinculação e faseamento de UCs, 
foram contratadas 3 empresas prestadoras de serviços técnicos de campo, que atuaram em áreas 
distintas conforme mostra a Tabela 1. 

Tabela 1 – Volume de Serviços Executados por Empresa – Fevereiro/2006 
Empresa Departamento Regional Identificação 

de Postes 
Postes 

Levantados 
Vinculação 

de UCs 
“A” Oeste 359.787 359.787 223.877
“A” Metropolitano 395.442 395.442 734.580
“A” Sudoeste 234.337 234.337 174.790
“B” Centro Norte 204.106 204.106 200.393
“B” Norte 167.879 167.879 114.730
“C” Leste 140.316 140.316 157.465
“C” Nordeste 114.206 114.206 97.790
“C” Sul 310.442 310.442 221.375

TOTAL CELG 1.926.515 1.926.515 1.925.000

2.3. Resumo Esquemático dos Serviços Executados 
A Figura 1 mostra de forma esquemática as etapas dos serviços executados da preparação até a carga 
definitiva no Banco de Dados: 
Para cada área geográfica a ser levantada, antes da coleta em campo propriamente dita, traçava-se um 
planejamento geral do trabalho, envolvendo equipes de cadastro da CELG, a empresa 
operacionalizadora e a empresa de campo que atuaria naquela área: Ação (1) da Figura 1. 
Em seguida a opercionalizadora preparava os serviços, divididos em lotes, e os repassava à empresa de 
campo: Ação (2) da Figura 1. 
As demais ações (3), (4), (5) e (6) serão tratadas em mais detalhes nas próximas seções. 
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Figura 1 – Diagrama esquemático dos serviços 

2.4. Cronologia do Levantamento 
Os serviços de formação do banco de dados se iniciaram em fevereiro de 2004, restando em fevereiro 
de 2006, praticamente apenas cerca de 30% da carga definitiva a ser executada. 
A Tabela 02 apresenta, temporalmente, o desenrolar dos serviços executados: 

Tabela 2 – Volume de Serviços Realizados – 2004 a 2006 
 2004 2005 2006 
 

1º SEM. 2º SEM. 1º SEM. 2º SEM.
1º SEM. 

ATÉ 
FEV. 

TOTAIS

       
IDENTIFIC. DE POSTES 1.170.216 548.490 153.942 53.867 0 1.926.515
POSTES (PG) LEVANTADOS 178.003 762.034 735.036 247.901 3.541 1.926.515
POSTES (PG) ACEITOS – CQ 18.199 237.845 597.800 787.479 172.995 1.814.318
POSTES (PG) EDITADOS 0 206.619 513.541 860.544 201.802 1.782.506
POSTES (PG) CARREGADOS 0 0 0 844.308 499.394 1.343.702
       
QUANT. MÉDIA DIÁRIA DE 
TÉCNICOS EM CAMPO 36 75 85 27 3  

PRODUTIVIDADE MÉDIA 
DIÁRIA POR EQUIPE (PG) 41 74 65 49 27  

3. IDENTIFICAÇÃO DOS POSTES 

Todos os postes da área de concessão foram identificados através de  numeração seqüencial e única. 
A identificação consiste em numeração de 7 dígitos mais um dígito de consistência, pintada ou através 
de placa metálica incrustada em cada poste. 
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Este serviço foi executado pelas 3 empresas de campo, que percorreram todos os circuitos de 
distribuição existentes na área da Companhia. 
A Figura 2 mostra a altura, no poste, em que a identificação era pintada: 2,5m em área urbana e 1,7m 
em área rural. 
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Figura 2 – Alturas de colocação da identificação no poste e

4. LEVANTAMENTO CADASTRAL 

O levantamento cadastral das entidades de rede de distri
realizado pelas mesmas empresas de campo que realizaram
A empresa operacionalizadora foi contratada para 
‘operacionalização do levantamento de campo’, que cons
controle de qualidade, edição e validação dos dados de
unidades consumidoras da CELG. 
Os levantamentos foram feitos por área geográfica 
alimentadores de distribuição, conforme ilustra a Figura 3.

4.1. Equipamentos Utilizados 
Para os serviços de campo as equipes montadas pelas 3 e
tipos de equipamentos de coleta de dados, a saber: 

TRIMBLE RECON: Utilizado nos levantamento
20% da rede total); 

• 

• TRIMBLE GeoXM: Utilizado nos levantamentos
coordenadas geográficas dos postes através do rece

Cada um desses equipamentos era carregado com um so
redes de distribuição chamado EletroPOCKET. 
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Figura 03 – Levantamento de atributos de rede urbana com equipamento de coleta/receptor GPS. 

4.2. Entidades de Rede Levantadas 
O inventário iniciava-se a partir do primeiro poste após o disjuntor do circuito alimentador, seguindo o 
caminhamento até os pontos de entrega das unidades consumidoras. 
As entidades de rede levantadas foram, basicamente, as seguintes: 

• Subestação: código da SE, código do circuito alimentador; 
• Ponto Geográfico (Poste): tipo, característica, pára-raios, aterramento e posicionamento; 
• Estai: tipo e poste de vinculação; 
• Estruturas: tipo, e poste de vinculação; 
• Uso Compartilhado: tipo, pontos de conexão, tipo do cabo (Metálico ou Fibra Óptica), 

existência de equipamento e poste de vinculação; 
• Instalação: tipo, placa identificadora, fases, poste de vinculação, quantidade de bancos e tipo 

de acionamento para banco capacitor, tipo de ligação (Estrela ou Triângulo) para regulador de 
tensão e tipo de construção e capacidade do elo fusível   para entrada primária e posto 
transformador;  

• Equipamento: Patrimonial (CT), fase, potência e poste de vinculação. Na falta do número 
patrimonial (CT), coletava-se os seguintes dados de placa: número de série, fabricante, 
potência, fase, mês e ano de fabricação; 

• Trecho Primário: fases, tipo do condutor e poste de vinculação;  
• Trecho Secundário: fases, tipo do condutor do neutro da fase e do controle e poste de 

vinculação; 
• Encabeçamento de circuito: existência de encabeçamento de circuito primário ou secundário; 
• Iluminação Pública: tipo de luminária, tipo de braço, quantidade e potência de lâmpada, tipo 

de chave de acionamento e poste de vinculação. 
• Unidades Consumidoras: número do medidor, fases de ligação, poste de vinculação, 

posicionamento do ramal e tipo do ramal (Multiplex ou Convencional).  
Os dados da rede de distribuição foram levantados de acordo com as tabelas de padrões da CELG e 
analisadas com referência às normas técnicas da companhia. 
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4.3. Manutenção do Cadastro durante Levantamento 
A Rede de Distribuição sofre intervenções a todo o momento. Para garantir que um sistema retrate 
fielmente a configuração existente em campo é necessário que qualquer intervenção que ocorra na 
rede, seja controlada e posteriormente atualizada no Sistema SGT. 
Logo após início dos serviços de cadastro (a partir da identificação dos postes) em determinada área, 
foram armazenadas, pelo setor responsável (departamentos regionais, setores técnicos e agências), 
cópias dos documentos de alteração da rede, que em seguida forma repassadas à empresa 
operacionalizadora, que procedeu as devidas atualizações em um banco de dados intermediário, 
chamado EletroOffice. 
Após a carga de cada alimentador, no banco de dados do SGT, a responsabilidade pela atualização de 
qualquer alteração posterior da rede passa a ser da CELG, dentro dos procedimentos específicos 
definidos para esta atividade. 

5. CONTROLE DE QUALIDADE 

Os dados levantados em campo foram carregados no banco de dados intermediário EletroOFFICE, de 
propriedade da empresa operacionalizadora. 
As empresas de levantamento realizaram os trabalhos balizados pelos níveis de qualidade e aceite 
contidos no documento “Controle Estatístico da Qualidade nas Bases de Dados dos Sistemas de 
Gerência de Redes da Distribuição”, que é baseado na NBR-5426 da ABNT “Planos de amostragem e 
procedimento de inspeção por atributos”. 
O processo de aceite dos dados levantados foi coordenado pela empresa operacionalizadora, que 
executou atividades de garantia da qualidade durante toda a duração do levantamento. 
A operacionalizadora fiscalizava amostralmente cada circuito alimentador levantado pelas empresas 
de campo, após 10 dias úteis da entrega do último serviço daquele alimentador. Estando dentro dos 
níveis de qualidade exigidos o circuito era considerado ‘aceito’, caso contrário a empresa responsável 
procedia as correções necessárias. 

6. EDIÇÃO 

Cada circuito alimentador aceito pelo controle de qualidade passa por uma etapa de escritório, 
realizada pela empresa operacionalizadora, ainda no banco de dados intermediário EletroOffice, que 
consiste em editar graficamente a configuração e topologia das redes, localização de instalações, dos 
pontos de entrega das unidades consumidoras, pontos de iluminação pública, dentre outros elementos 
de rede. 

7. CARGA 

Após a finalização da edição do circuito alimentador completo, é feita a carga do mesmo no banco de 
dados da CELG. 
As informações carregadas são validadas por equipe da CELG, que analisa a configuração da rede, sua 
conectividade elétrica, e realiza inspeções amostrais em campo. Uma vez aceitas passam a compor o 
cadastro no banco de dados do SGT. 
A Figura 04 mostra uma tela do aplicativo de cadastro do Sistema de Gestão Técnica – SGT da CELG, 
denominado MAPA.  
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Figura 04 – Tela com trechos de rede no aplicativo de cadastro (MAPA) do SGT 

8. CONCLUSÕES 

Com uma base de dados de redes geo-referenciada e a iminente conclusão dos aplicativos 
computacionais componentes do PGT – Processo de Gestão Técnica, a CELG se prepara para um 
grande salto de qualidade na gestão de seus procedimentos técnicos. A meta deste esforço executado 
pela companhia é, em suma, uma considerável melhoria na qualidade do serviço prestado. 
Os rigorosos padrões de qualidade exigidos pelos órgãos reguladores e a crescente expectativa do 
mercado consumidor por melhores serviços, revestem de importância o resultado deste extenso 
trabalho que está sendo concluído. 
Para a empresa a modernização de seus procedimentos, representa a curto prazo, uma maior 
rentabilidade e competitividade no setor elétrico, com a conseqüente redução de seus tempos 
operacionais, melhoria do atendimento aos clientes, otimização de recursos e melhor monitoramento 
de seus indicadores de qualidade e desempenho, possibilitando ações preventivas e corretivas mais 
rápidas e eficazes.    
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