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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
Coordenadoria de Gestão do Cadastro Técnico e Administra vo da Base de Remuneração
Laudo Técnico SEI-GDF - CEB-D/DD/DR/CGB

Laudo Técnico nº 438
Brasília-DF, 28 de agosto de 2018
Interessado: ECOTECH TECNOLOGIA AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA
Solicitante: ANDRÉ LUIZ DA SILVA MOURA

Assunto: Resposta a solicitação de existência de interferência
Prezado(a) Senhor(a),
Em atenção a sua solicitação, segue abaixo:

Existe Interferência: SIM
Ressaltamos a necessidade do cumprimento das NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO
para a colocação de andaimes, equipamentos ou infra-estruturas próximas às redes aéreas da CEB-D de modo a
preservar a integridade sica do trabalhador.
Adver mos, ainda, a necessidade de que sejam tomados cuidados especiais na construção ou
escavação em locais próximos de redes elétricas, com vistas a garan r sua preservação e correto funcionamento,
sendo necessário o ressarcimento de eventuais danos à CEB-D.
Havendo interesse na eliminação da(s) interferência(s) sinalizada(s), torna-se necessário formalizar
solicitação de orçamento junto a CEB-D ou contratar empresa legalmente habilitada, observando as diretrizes
estabelecidas na Resolução 414/2010-ANEEL.
Informação conforme Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF (LC 803/2009 de 25 de abril de
2009), Decreto 29.590 de 09/10/2008, informações e normas técnicas presentes no site da CEB-D (NTDs), além de
visitas técnicas in-loco e consultas aos arquivos digitais da CEB-D.
Local(is)/Tipo(s) da Interferência Iden ﬁcado:
Rodovia BR-070 Km 13, gleba 04, Lote 796, Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão PICAG - Ceilândia/DF
1. Consta Interferência com Rede Aérea Existente;

LAUDO VÁLIDO ATÉ: 24/02/2019
Observações Adicionais ao Laudo:

Existem diversos trechos de rede aérea dentro dos polígono que envolve a área. Não é possível o
levantamento de interferência para cada lote, via ou ediﬁcação existente dentro da área de projeto. Entretanto,
elencam-se nos parágrafos seguintes as condicionantes para a caracterização de interferência.
Para redes aéreas de média e baixa tensão, é necessário levar em conta dois aspectos. O primeiro diz
respeito à locação ﬁnal de postes em relação às vias e áreas pavimentadas. As normas da CEB-D estabelecem uma
distância horizontal mínima de 0,2 m entre o início da calçada (meio-ﬁo) e a face do poste. Qualquer poste que não
respeite tais parâmetros deve ser alvo de remanejamento. Além disso, devem ser adotadas todas as recomendações
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previstas na Lei de Acessibilidade (Lei nº 258, de 05 de maio de 1992 e suas alterações) no que diz respeito ao projeto
de vias, calçadas ou acessos e suas distâncias para equipamentos da CEB-D.
O segundo aspecto a ser considerado volta-se aos cuidados necessários durante a execução de obras
no local. Caso, na fase execu va, seja necessário qualquer po de escavação em profundidade superior a 0,5 m, devese considerar como afastamento horizontal de segurança a distância de 2 metros. Essa medida visa garan r a
estabilidade mecânica dos postes da CEB-D. Além disso, é necessária atenção especial a todas as normas de
segurança para a colocação de andaimes, equipamentos, veículos ou infraestruturas próximas às redes elétricas da
CEB-D de modo a preservar a integridade sica do trabalhador e o correto funcionamento do sistema elétrico do
local.
Com relação aos cabos e demais equipamentos energizados em rede aérea, é necessário levar em
conta a distância de segurança entre as redes elétricas e as ediﬁcações urbanas. As normas da CEB-D, baseadas na
NBR 15688/2009 e no Edital de No ﬁcação referente à ação n° 31408/93 de 16 de dezembro de 1993, estabelecem
distâncias de segurança de acordo com a tensão da rede elétrica presente no local. Assim, para redes em média
tensão, deve-se adotar um afastamento horizontal mínimo de 1,5 m (um metro e cinquenta cen metros) entre
qualquer elemento energizado e a parede da ediﬁcação. Para redes de baixa tensão, a distância de segurança
es pulada é de 1 m (um metro). Para os casos de construções de marquises, sacadas e cumeeiras ou, ainda PROJETOS
EM ÁREAS RURAIS, recomenda-se a consulta às Normas Técnicas presentes no site da CEB-D.
No caso dos trechos de redes subterrâneas, não se deve, mesmo que provisoriamente, vedar ou
mesmo impedir o acesso de funcionários da CEB às caixas existentes em campo. Além disso, deve-se evitar o
perfuramento ou revolvimento do solo na linha que une duas caixas subterrâneas adjacentes, de forma a evitar a
exposição de dutos e cabos. Em caso de obras que envolvam alteração do nível do terreno, deve-se respeitar o
nivelamento da tampa da caixa subterrânea evitando a sobre ou a subexposição da alvenaria de acesso à caixa
(pescoço). A profundidade de instalação dos dutos subterrâneos é variável de acordo com caracterís cas do solo,
topograﬁa e existência de interferências. Ainda em relação a a vos elétricos em subsolo, é importante ressaltar a
existência distribuída de ramais de ligação de consumidores que se alinham, em baixa profundidade, entre os postes
de distribuição e os pontaletes de entrega aos clientes.
Os cabos responsáveis pela iluminação pública ornamental são diretamente enterrados (sem dutos) e
apresentam uma profundidade média de 50 cm. Deve-se garan r a estabilidade mecânica dos postes ornamentais
evitando escavações muito próximas a eles. Além disso, deve-se evitar o revolvimento de solo nos alinhamentos entre
postes de modo a preservar a integridade dos cabos.
Caso haja a necessidade de remanejamento, é preciso que se encaminhe o projeto detalhado para a
Superintendência de Engenharia de modo que seja possível a elaboração de orçamento considerando a re rada das
interferências e o atendimento de novas cargas.
Existem, ainda, Linhas de Distribuição Aérea (LD) de 138kV nas proximidades da poligonal de
regularização em tela. A CEB adota, por meio da NTD 4.36 (baseada na NBR/5422), as faixas horizontais de
segurança conforme a tabela 1:
Tabela 1 - Faixas Horizontais de Segurança
Tensão (kV)
34,5
69
138

Largura (m)
8
12
16

Observação
4 metros para cada lado do eixo da LD
6 metros para cada lado do eixo da LD
8 metros para cada lado do eixo da LD

Dessa forma, qualquer po de ocupação do solo que esteja a uma distância menor que as citadas,
interfere com a LD. Além disso, existem os casos de travessia, ou seja, quando a LD precisa cruzar obstáculos como
rodovias, vias, parques, matas etc. Nesses casos, as normas de projeto determinam que o ângulo entre o eixo da LD e
o obstáculo deve ser maior que 15° e, ainda, que a distância do condutor ao solo (asfalto) deve ser no mínimo de 10
metros. Caso o estudo elaborado implique em alterações nas proximidades da LD ou de suas estruturas suportantes,
é necessária consulta formal à CEB indicando a natureza da intervenção pretendida.
Alertamos especialmente quanto à necessidade do cumprimento das NORMAS TÉCNICAS DE
SEGURANÇA DO TRABALHO para a colocação de andaimes, equipamentos ou infraestruturas próximas às redes
elétricas da CEB de modo a preservar a integridade sica do trabalhador. Adver mos, ainda, acerca da necessidade de
que sejam tomados cuidados especiais na construção ou escavação em locais próximos de redes elétricas (respeitar a
distância de segurança citada nos parágrafos anteriores), com vistas a garan r sua preservação e correto
funcionamento, sendo necessário o ressarcimento de eventuais danos à CEB.
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Conforme solicitado, disponibilizamos a cópia digital do cadastro técnico da CEB-D para as
proximidades da poligonal indicada. Os arquivos podem ser copiados por meio do seguinte link:
p://189.42.210.79/geoceb/rede_ceb/ (Usuário: rede_ceb, Senha: L*gt_h@). Os arquivos estão compactados e
nomeados como SEI_009036_2018.zip. Informamos que o posicionamento geodésico das estruturas, redes e
equipamentos representados na base geográﬁca da CEB-D não é compa vel com escala cadastral e que a atualização
da base de a vos elétricos é feita diariamente, o que pode implicar em trechos de redes ausentes nos arquivos
anexos.
Quanto ao sistema de referência, os dados fornecidos estão de acordo com a úl ma atualização do
Sistema Cartográﬁco de Distrito Federal - SICAD (projeção/coordenadas UTM, meridiano central 45, datum SIRGAS 2000,4).

Willyston Ferreira
CREA 13.891 TD-DF
Técnico Responsável

Documento assinado eletronicamente por WILLYSTON REME DANTAS FERREIRA Matr.0005673-1, Técnico(a) Industrial - Ediﬁcações, em 28/08/2018, às 16:40, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
A auten cidade do documento pode ser conferida no site:
h p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
veriﬁcador= 11930921 código CRC= C59661CE.
"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SIA - Área de Serviço Público, Lote "C", Bloco D - Bairro Zona Industrial - CEP 71215-902 - DF
3465-9357

00310-00009036/2018-10

Doc. SEI/GDF 11930921
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
Gerência Canal de Atendimento ao Cliente
Carta SEI-GDF n.º 471/2019 - CEB-D/DD/DC/GCAC

Brasília-DF, 05 de abril de 2019

Ao Senhor
DANIEL CHEVALLIER FREIRE
Diretor Administra vo
Ecotech Ambiental
CLSW 102, Bloco A, Subsolo, Salas 01/03
Brasília/DF
CEP: 70.670-511
Referência: Carta nº 036/2019 de 12/03/2019
Assunto: Complementação de consulta acerca da capacidade de atendimento dos serviços de
distribuição de energia elétrica e iluminação pública para o parcelamento de solo urbano em Ceilândia/DF

Senhor Diretor,
Em atenção a Carta 036/2019-Ecotech Ambiental, na qual solicita a capacidade de
atendimento para o parcelamento de sono urbano em - Ceilândia/DF, informamos que conforme a
complementação da documentação apresentada, foi elaborado estudo técnico para atendimento ao seu
pleito, seguindo anexo o relatório da análise solicitada.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por IARA RODRIGUES DE OLIVEIRA PEREIRA Matr.0004213-7, Gerente do Canal de Atendimento ao Cliente, em 10/04/2019, às 16:04,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
A auten cidade do documento pode ser conferida no site:
h p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
veriﬁcador= 20640790 código CRC= 6A6AFDCF.
"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SIA - Área de Serviço Público, Lote "C", Bloco D - Bairro Zona Industrial - CEP 71215-902 - DF
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=24781712&infra_siste…
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3465-9226
00310-00003720/2019-79

Doc. SEI/GDF 20640790
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
Gerência de Planejamento Elétrico e Qualidade do Serviço
Estudo de Conexão SEI-GDF n.º 60/2019 - CEB-D/DD/DI/SOE/GPQS

Brasília-DF, 27 de março de 2019

Assunto: Diretrizes para o fornecimento de energia elétrica ao parcelamento de solo urbano localizado na Rodovia BR-070
Km 13 Gleba 04 Lote 496 - Ceilândia/ DF.
1.

INTRODUÇÃO

Este estudo tem a ﬁnalidade de estabelecer diretrizes para o fornecimento de energia elétrica ao parcelamento IKEDA,
localizado às margens da BR-070 - DF-180, na Gleba 04, Lote 496 do Projeto Integrado de Colonização Alexandre de Gusmão PICAG na Região Administra va de Ceilândia.
Referências: Processo SEI 00310-00003720/2019-79.
2.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

O projeto de parcelamento de solo urbano denominado IKEDA limita-se ao norte pela rodovia BR-070 (DF-180), ao oeste e ao
leste por áreas urbanas ainda não ocupadas e ao sul por área rural.
O empreendimento, cuja área é de aproximadamente 51,46 hectares, será cons tuído por 06 lotes para habitação cole va, 119
lotes com des nação comercial/industrial/ ins tucional, 3 lotes para equipamentos públicos comunitários e 2 lotes para
equipamentos públicos urbanos. O projeto obje va complementar e dinamizar tanto o parcelamento quanto a Região
Administra va de Ceilândia.
No uso residencial haverá 2336 unidades habitacionais, com áreas privadas de até 46m².
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Figura 1 – Local do empreendimento
3.

SITUAÇÃO DO ATENDIMENTO DA REGIÃO

O local é atendido pelo circuito aéreo CN15, oriundo da Subestação Ceilândia Norte (SE CN). Os dados de carregamento deste
circuito são apresentados na Tabela 1. Esses dados foram extraídos do Sistema de Supervisão e Controle (SSC) e do Sistema de
Apoio à Operação (SAO), considerando o maior carregamento entre janeiro de 2018 e março de 2019.
Tabela 1 - Carregamento do circuito CN15
Alimentador

Capacidade do
circuito [A]

Limitante

Nível de
carregamento

Demanda [A]

Carregamento
Rela vo [%]

CN15

318

Cabo 4/0 CAA

Máximo

135,25

42,53

CN15

318

Cabo 4/0 CAA

Médio

121,23

38,12

CN15

318

Cabo 4/0 CAA

Mínimo

105,55

33,19

A Tabela 2 apresenta os dados de carregamento dos transformadores da Subestação Ceilândia Norte. Esses dados foram
extraídos do Sistema de Supervisão e Controle (SSC), considerando o maior carregamento entre janeiro de 2018 e março de
2019.

Tabela 2 - Carregamento dos transformadores T1 e T2 da SE CN
Transformador

Subestação

Limite Operacional
[MVA]

Nível de
carregamento

Demanda
[MVA]

Carregamento Rela vo
[%]
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T1

CN

32

Máximo

32,11

100

T1

CN

32

Médio

29,48

92,13

T1

CN

32

Mínimo

26,38

82,43

T2

CN

32

Máximo

26,62

83,18

T2

CN

32

Médio

22,04

77,25

T2

CN

32

Mínimo

24,72

68,87

A Tabela 3 indica outras informações deste alimentador. Os valores de potência instalada e número de clientes foram
veriﬁcados em março de 2019, os valores dos indicadores de Duração Equivalente de Interrupção (DEC) e Frequência
Equivalente de Interrupção (FEC) correspondem aos acumulados no período entre janeiro de 2018 e dezembro de 2018 e os
limites anuais de DEC e FEC são aqueles deﬁnidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para o conjunto Ceilândia
Norte para o ano de 2018.
Tabela 3 – Dados sicos do circuito CN15

4.

Alimentador

Conjunto

Nº de
clientes

Potência
instalada [kVA]

DEC [h]

Limite anual
DEC [h]

FEC

Limite anual FEC

[nº int.]

[nº int.]

CN15

Ceilândia Norte

1141

12503

28,41

10

10,07

8

ANÁLISE

A Gedal Engenharia informa que a demanda prevista para a área habitacional do parcelamento é de 2258kVA. Es mou-se para
a parte comercial a demanda de 5kVA por 1.500m², como essa área do empreendimento é de aproximadamente 175.000m²,
tem-se uma demanda de aproximadamente 583kVA. Assim, neste estudo será considerada uma demanda total de 2841kVA, o
que representa um acréscimo de 118,87A para a rede de 13,8kV. Como o circuito CN15 já está carregado em 135,25A, o limite
prudencial de 65% de carregamento rela vo estabelecido pela CEB seria ultrapassado (79,91 %).
Assim, sugere-se compar lhar o circuito CN06, que está menos carregado. A Figura 2 mostra o circuito CN06.

Figura 2 - Circuito CN06
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A Tabela 4 apresenta os dados do circuito CN06, que foram extraídos do Sistema de Supervisão e Controle (SSC) e do Sistema
de Apoio à Operação (SAO), considerando o maior carregamento entre janeiro de 2018 e março de 2019.
Tabela 4 - Carregamento do circuito CN06
Alimentador

Capacidade do
circuito [A]

Limitante

Nível de
carregamento

Demanda [A]

Carregamento
Rela vo [%]

CN06

314

Cabo 4/0 CA

Máximo

5,99

1,9

CN06

314

Cabo 4/0 CA

Médio

3,71

1,18

CN06

314

Cabo 4/0 CA

Mínimo

2,05

0,65

A Tabela 5 indica outras informações deste alimentador. Os valores de potência instalada e número de clientes foram
veriﬁcados em março de 2019, os valores dos indicadores de Duração Equivalente de Interrupção (DEC) e Frequência
Equivalente de Interrupção (FEC) correspondem aos acumulados no período entre janeiro de 2018 e dezembro de 2018 e os
limites anuais de DEC e FEC são aqueles deﬁnidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para o conjunto Ceilândia
Norte para o ano de 2018.
Tabela 5 – Dados sicos do circuito CN 06
Alimentador

Conjunto

Nº de
clientes

Potência
instalada [kVA]

DEC [h]

Limite anual
DEC [h]

FEC

Limite anual FEC

[nº int.]

[nº int.]

CN06

Ceilândia Norte

1

450

3,52

10

3

8

Acrescentando-se a carga de 118,87A prevista para o empreendimento ao circuito CN06, o carregamento rela vo do circuito
seria de 37,86 %, abaixo do limite prudencial de 65% estabelecido pela CEB.
5.

DEFINIÇÃO DO ATENDIMENTO

Recomenda-se instalar uma chave a 340 m da subestação, derivando o circuito CN06 e seguir por aproximadamente 4.500 m
em direção ao parcelamento IKEDA, u lizando o cabo Al #185mm² XLPE Protegido. A Figura 3 ilustra o ponto de instalação da
nova chave e a Figura 4 ilustra a nova rede indicada para o parcelamento.
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Figura 3 - Ponto de instalação da nova chave

Figura 4 - Nova rede para o parcelamento IKEDA
6.

PROPORCIONALIDADE

A seguir será apresentado o cálculo da proporcionalidade de que trata o Art. 43º da REN 414/2010-ANEEL.
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A Proporção P será a relação entre o MUSD a ser acrescido/contratado e a capacidade acrescida ao sistema pelo item a ser
proporcionalizado, limitada a 100%.

capacidade p: é a capacidade de carregamento, acrescida ao subsistema pela execução do orçamento do interessado disponível
para atendimentos.
Nota: Compete ao responsável pela elaboração do orçamento veriﬁcar a aplicabilidade da proporcionalidade de que trata o Art.
43 da REN 414/2010-ANEEL.
7.

ENCAMINHAMENTOS

À GCAC:
Observar as obrigações do Art. 27º, REN 414/2010-ANEEL, principalmente quanto à celebração prévia dos contratos
per nentes;
Solicitar a revisão desse documento quando houver mudança de MUSD ou Solicitação de Acesso;
Consultar a GRQE quanto à regulação de tensão, dado o montante da carga a ser conectado à rede.

À GRAR:
Elaborar projetos e orçamentos da infraestrutura de distribuição necessária ao atendimento, conforme proposta indicada
neste relatório e de acordo com a regulamentação setorial.

8.

REFERÊNCIAS

CEB Distribuição S/A. Normas Técnicas de Distribuição disponíveis no site www.ceb.com.br.
Agência Nacional de Energia Elétrica. Resoluções Norma vas n° 414/2010 e nº 482/2012 e suas atualizações.
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LEGENDA:
MUROS DE CONTENÇÃO

:

EMPREENDIMENTO

:

OBRAS DE ARTE

:

ÁREA COINCIDENTE

:

DEPARTAMENTO
NACIONAL
DE INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

UL BRASÍLIA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL GO/DF
BRASÍLIA

ESTUDOS PRELIMINARES
LOCAÇÃO
DATA
JAN/2019

ESC
S/C
PRANCHA
ÚNICA

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTOS SÃO PROPRIEDADE DO DNIT, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

Carta n° 016/2018 – Claro

Brasília, 27 de Agosto de 2018.

À Ecotech Ambiental
At.:
Nesta
Prezado Senhor,
Em resposta a carta consulta n° 187.2018 de interferência de rede de dados e
telefonia, existentes e/ou projetados para o END: Rodovia BR-070, Km 13, Gleba 04,
Lote 496 em Ceilândia – Região Administrativa de Ceilândia - IX - Brasília. Venho por
meio desta informar que:


Não existe rede física da Claro Brasil S/A (NET, CLARO e EMBRATEL) nas
adjacências da área em questão.

Atenciosamente,

Eng. Alexandre Magno Rodrigues Paiva
Coordenador Técnico

