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1.

O programa Paraná Trifásico

“Na prática, a espinha dorsal da rede de distribuição será “trifaseada”, substituindo a tecnologia
monofásica hoje existente no campo. Os novos cabos serão todos protegidos, com nível de
resistência reforçado quando atingidos por galhos de árvores ou outros objetos.
As novas redes de distribuição também conferem redundância ao fornecimento de energia, pois,
com o trifaseamento, haverá interligação entre elas. Dessa forma, se acabar a energia em uma
ponta, a outra assume e, em caso de desligamentos, o restabelecimento da energia será mais
rápido.
As redes trifásicas também vão permitir que tecnologias avançadas sejam instaladas e integradas
ao restante das redes da Copel. Um exemplo é a automação que a Copel vem implantando em
todo o Estado, como os religadores automáticos.”
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2.

Obras aprovadas no programa Paraná Trifásico
As obras aprovadas no programa Paraná Trifásico deverão ser consultadas no sistema PObras.
Para acesso ao PObras, pode digitar no navegador “ POBRAS/ ” ou pelo endereço na intranet:
https://webprd.copel.nt/pobweb/paginas/inicio.jsf

Observações:
- O acesso sistema PObras pode ser disponibilizado apenas aos funcionários Copel das áreas
de Projetos e Obras;
- O sistema utiliza a mesma senha de rede;
- Caso não tenha permissão de acesso, solicitar liberação ao Reginaldo Prestes (c048333).
- Importante confirmar que a obra esteja na situação “Aprovada”.

3.

Croquis das obras aprovadas
Nas obras aprovadas pelo Planejamento à partir do caderno PO PR TRIFASICO 1 - 2020 é
esperado que os croquis tenham as características básicas conforme o exemplo abaixo:
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Observações:
- Os religadores estão indicados em forma de tabela no próprio croqui com a indicação da
coordenada e a sua configuração de operação normal (NA ou NF);
- As obras planejadas do Paraná Trifásico passaram pela avaliação da Equipe de Imersão para
validação prévia dos traçados;
- Cada sigla de obra planejada corresponde a um alimentador e está previsto croquis
independentes para cada interligação;
- A validação prévia dos traçados pela Equipe de Imersão, bem como a padronização do croqui,
tem por objetivo possibilitar que o projeto possa ser terceirizado diretamente após a aprovação
da obra pelo Planejamento.

4.

Avaliação preliminar da complexidade das obras
Tendo em vista a necessidade de otimização do processo de elaboração dos projetos das obras
do Programa Paraná Trifásico, foi realizado pela Equipe de Imersão um levantamento preliminar
da complexidade das obras quanto alguns aspectos relevantes, como: ocupação de rodovias,
supressão de vegetação, etc... Através do preenchimento de formulários (Forms Office).
O principal objetivo dos formulários é auxiliar a avaliação da VPO quanto a priorização na
elaboração dos projetos de acordo com a complexidade dos mesmos, ou mesmo direcionar a
terceirização dos projetos que necessariamente dependem de topografia.
Por exemplo, sendo a necessidade a evolução em km’s de rede construída, pode-se priorizar a
elaboração dos projetos com menores possibilidades de embaraços com agentes externos:
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Os gráficos acima apresentam o resumo dos dados de levantamentos de 282 interligações
realizadas até 28 de fevereiro de 2020; mas, novas propostas continuam sendo analisadas.
A consulta dos formulários de cada obra pode ser realizada na planilha com os dados completos,
bem como a visualização dos anexos que porventura tenham sido anexados pela Equipe de
Imersão (fotos, etc...), disponível apenas aos funcionários Copel em:
\\KM3REDE2\grp3\PR_Trifasico\Formulários
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Observações:
- Cada formulário/linha da planilha corresponde a uma interligação do alimentador; portanto,
poderá existir mais de um formulário por alimentador;
- Os formulários foram preenchidos para as obras a partir dos cadernos PO PR TRIFASICO 1 –
2020. As obras carimbadas na fase “P0” (Caderno PO PR TRIFASICO 0 – 2020) não passaram
pela análise da Equipe de Imersão; portanto, não possuem formulários.

5.

Criação dos Polígonos de Projetos
A criação dos polígonos deve ser planejada observando:
Máximo 3,5km de rede projetada por polígono;
Área máxima de criação do polígono de 1.000.000m² (limitação GEO-PRO);
Sabendo que o ponto de transição entre projetos deverá ser uma estrutura de
encabeçamento, avaliar o melhor ponto de transição, observando o item 10 –
Encabeçamentos na RDP;
Procurar avaliar a divisão dos polígonos visando a otimização na execução das obras,
como desligamentos e distribuição de equipes;
Cada interligação/croqui deverá ser composto por um conjunto de projetos, afim de
permitir a conclusão/unitização das obras com maior celeridade possível;
Para os projetos terceirizados, cada polígono criado deverá possuir a sua composição
referente a medição das atividades (projeto e/ou topografia).

6.

Padrão de Montagem RDP – Rede de Distribuição Protegida
Pela Internet e Intranet é possível acessar os padrões de montagem para a RDP:
- Internet: https://www.copel.com/hpcopel/normas/pesquisa.jsp
- Intranet*: https://webprd/intra/normas/ntc.jsp?type=Montagem-RDP&field=&value
*Intranet apenas funcionários Copel.
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7.

Condutores na RDP
Na RDP poderão ser aplicados os seguintes condutores:
DADOS TÉCNICOS DO MATERIAL

NTC

810631
810632
810634
810640
810644
810648

Código
Copel

Material

20018287
20000068
20009375
20000064
20011002
20009433
20000092

02CAA XLPE 25kV
35XLPE 15kV
70XLPE 15kV
185XLPE 15kV
70XLPE 35kV
120XLPE 35kV
185XLPE 35kV

Seção
nominal
condutor
[mm²]
35
35
70
185
70
120
185

Diâmetro
máximo [mm]

Carga
ruptura
mínima [daN]

Massa
[kg/km]

16,01
15,30
18,00
24,30
28,60
31,90
34,90

1265
455
910
2405
910
1560
2405

289
190
315
695
660
895
1150

Observações:
- O condutor a ser aplicado deve ser conferido na proposta aprovada pelo Planejamento;
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- O cabo 02CAA XLPE 25kV será aplicado tanto em circuitos 13,8kV como em 34,5kV;
- Para as obras do ano 2020 (fases 0 e 1) não haverá disponibilidade do cabo 02CAA XLPE
25kV para todas as obras; portanto, para os projetos em 13,8kV no ano de 2020 será aplicado o
cabo 35XLPE 15kV (mesmo já utilizado na rede compacta);
- Os projetos planejados para execução à partir do ano 2021 já poderão ser projetados com o
cabo 02CAA XLPE 25kV.

7.1. Comparativo de flechas
Para auxiliar na análise das alternativas de montagem, segue um comparativo de flechas das
diversas topologias:

Observações:
- Todos os condutores CA XLPE (sem alma, classe 15kV e 35kV) possuem o mesmo
comportamento de flecha.

7.2. Vãos médios
Para a RDP é esperado que os projetos apresentem os seguintes vãos médios:
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Tensão
13,8
34,5

cabo

Vão médio [m]

CABO 02CAA XLPE 25kV
CABOS CA XLPE 15kV
CABO 02CAA XLPE 25kV
CABOS CA XLPE 35kV

100
70
84
59

Observações:
- Os valores acima correspondem a projetos com topografia;
- Em redes 13,8kV a condição crítica se apresenta no afastamento Cabo x Solo, enquanto em
redes 34,5kV, a condição crítica se apresenta no afastamento Fase x Fase (vão elétrico);
- Utilizado como referência um traçado compreendido por 50% de trechos em linha reta e 50%
de trechos sinuosos;
- Os vãos médios apresentados acima podem variar de acordo com as particularidades de cada
região; entretanto, recomenda-se explorar a topografia do terreno afim de obter a melhor divisão
dos vãos, visando a redução dos custos das obras.

8.

Tabelas de flechas e trações no GEO-PRO
As tabelas de flechas e trações para os condutores devem ser gerados diretamente no GEOPRO, conforme abaixo:
a. Acionar o comando Analisar → Cálculo Mecânico:

b. Selecionar um poste qualquer para abrir a interface;

c.

Selecionar a guia Tabelas e ajustar a combinação para a RDP, conforme exemplo abaixo:
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Observações:
- Para gerar as tabelas de flechas e trações não é necessário estar com um projeto aberto.
- Ressaltando que com a velocidade do vento em 60km/h serão geradas as tabelas de flechas e
trações aplicáveis à RDC - Rede Compacta e com 80km/h as tabelas são da RDP.
- Importante lembrar que as empreiteiras de construção não possuem acesso ao GEO-PRO;
portanto, a VPO deverá fornecer as tabelas às empreiteiras, por meio físico ou digital,
ressaltando a necessidade de cumprimento das disposições do item 8.5.6 do MIT 163101 sobre
lançamento e tracionamento de condutores.

9.

Projeto dos trechos da RDP no GEO-PRO
Para que o GEO-PRO possa reconhecer a configuração da RDP, os trechos deverão ser
projetados na seguinte combinação:
- Família: Cabo Rede Compacta;
- Característica Instalação: Rede Convencional.

Observações:
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- Para que sejam relacionados todos os condutores possíveis, na tabela de cabos, selecionar
“Todos”;
- Para a RDP, para os cálculos mecânicos (dimensionamento dos postes e catenárias) a
velocidade do vento a ser considerada é 80km/h.

10. Encabeçamentos na RDP
Em função da complexidade de execução das estruturas de encabeçamento (N4, B4, etc...),
devido a necessidade de desencapamento dos condutores nas amarrações, o projeto deve ser
pensado em reduzir a quantidade de encabeçamentos, assim as estruturas passantes (N1, N2,
B1, etc...) exploradas no limite de deflexão disposto na NTC 859058, bem como nos limites dos
tramos.
A estrutura N2 para RDP (NTCs 859012 e 859058) tem por objetivo minimizar a necessidade de
estruturas de encabeçamento em deflexões maiores, onde for ultrapassado o limite da estrutura
N1, visando a redução dos custos das obras.

Importante ressaltar que a limitação disposta na NTC 859058 se refere à limitação mecânica da
estrutura (limitação dada pela esforço lateral aplicado na cruzeta); entretanto, observar que a
deflexão da estrutura também interfere no vão elétrico que também deve ser considerado,
conforme NTC 850001. Lembrando que, para os projetos elaborados com topografia, o GEOPRO realiza a validação do vão elétrico.

11. Tramos máximos
A limitação do tramo está relacionada com a complexidade de lançamento dos condutores;
portanto, os tramos máximos a serem aplicados para a RDP são:

TRAMO MÁXIMO PARA A RDP
NTC

Código Copel

Cabo

Massa [kg/km]

Tramo máximo
[m]

810631
810632
810634
810640
810644
810648

20018287
20000068
20009375
20000064
20011002
20009433
20000092

02CAA XLPE 25kV
35XLPE 15kV
70XLPE 15kV
185XLPE 15kV
70XLPE 35kV
120XLPE 35kV
185XLPE 35kV

289
190
315
695
660
895
1150

800
800
800
500
500
300
300
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12. Para raios e pontos de aterramento temporário na RDP
Deverá ser prevista a instalação de para raios de acordo com o item 4.4.1 do MIT 162401:
→ Tensão de 13,8 KV (NBI = 110 KV)
- Espaçamento entre para raios de 400-450m;
- Estes pontos serão suficientes para aterramentos temporários.
→ Tensão de 34,5 kV (NBI = 170 kV)
- Espaçamento entre para raios de 650-700m;
- Necessário ponto de aterramento temporário intermediário.

Observações:
- Estribos de chaves fusível e transformadores são considerados pontos de aterramento
temporário, se trifásico;
- Para raios de transformadores podem ser considerados, se trifásico.

13. Instalação de chaves
Prezando pela seletividade na operação e proteção do sistema de distribuição, observar a
necessidade de instalação de chaves complementares para possibilitar as manobras
necessárias no sistema, considerando as chaves (RAs) definidas pelo Planejamento.
Se necessário instalar chaves complementares no tronco das interligações, aplicar chave SU,
independente da bitola do condutor.
Seguem as considerações da Pré Operação:
Instalação de chaves complementares no trecho
Considerando a necessidade de desligamentos programados para execução da obra,
deverão ser previstas chaves SU ao longo do tronco trifásico a cada 100 unidades
consumidoras ou limite de 5km.
Existindo ramais de derivação com 100 unidades consumidoras ou mais, prever
chaves de manobras em ambos os lados da derivação, a fim de possibilitar
transferência de carga em desligamentos programados ou acidentais.
Instalação de chaves em derivações radiais
Prever a instalação de CFs nas derivações radiais. Se eventualmente alguma
derivação não for instalada CF, prever a instalação de GLV (grampo de linha viva).
Estas ações visam facilitar a realização de desligamentos programados e isolamento
de defeitos em atendimentos emergenciais.

14. Elos fusíveis de chaves
Tendo em vista a necessidade de otimização do processo de elaboração de projetos, para as
CFs instaladas nas derivações radiais, foram fornecidos pela área de Proteção alguns critérios
para determinação dos elos daquelas chaves de derivação de circuitos radiais à partir do tronco
trifásico:
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Seguem nossas recomendação para Chaves Projetadas ou Relocadas em derivações
do tronco (fusível ou Trip Saver) para o Programa.
→ (a) Derivações 13,8 kV em que a soma da potência dos trafos do ramal
seja de até 200 kVA >>> Usar elo de 6K
→ (b) Derivações 13,8 kV em que a soma da potência dos trafos do ramal
seja de até 400 kVA >>> Usar elo de 10K
→ (c) Derivações 34,5 kV em que a soma da potência dos trafos do ramal
seja de até 300 kVA >>> Usar elo de 6K
→ (d) Derivações 34,5 kV em que a soma da potência dos trafos do ramal
seja de até 500 kVA >>> Usar elo de 10K
Caso no ramal já exista uma chave (CF, CR ou TS) com elo de 6K e termos por
exemplo a condição (a) ou (c), utilizar o próximo elo/ajuste >>> 10K.
Caso no ramal já exista uma chave (CF, CR ou TS) com elo de 10K e termos por
exemplo a condição (b) ou (d), utilizar o próximo elo/ajuste >>> 15K.

Para as chaves de by-pass dos religadores a serem instalados nas interligações (NF
ou NA), recomendamos lâminas (LA).
Em nossas coordenações utilizamos os elos preferenciais, ou seja, sentido carga
para fonte temos: 6K >>> 10K >>> 15K >>> 25K.
Acreditamos que estas recomendações irão atender grande parte das solicitações.
Rafael de Oliveira Ribeiro SEO/DOPD/VPED – 13/02/2020.

Observações:
- Para os casos não contemplados nas condições acima, gerar o APD para a Proteção;
- Observar que as regras acima também se aplicam para os Religadores monofásicos (fuse e
tripsavers) a serem relocados;

15. Religadores Automáticos
Nos projetos do programa Paraná Trifásico, os RAs estão previstos pelo Planejamento nos
croquis das propostas aprovadas, na elaboração dos projetos observar:
- Para circuitos 13,8kV serão aplicados religadores de 400A cód. 20017014 (NTC 858110
para posição NA e NF);
- Para circuitos 34,5kV serão aplicados religadores de 560A cód. 20005519 (NTC 858118
para posição NA e NTC 858115 para posição NF);
- As chaves de by-pass dos Religadores deverão ser laminadas (seccionadora unipolar base
C), uma vez que tratam-se de equipamentos instalados em interligações (não radiais).

Observações:
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- Nos cadernos de obras, foram especificados pelo Planejamento apenas religadores de 560A;
pois, até então não foi criado o modulo orçamentário para o religador de 400A; entretanto, para
as obras do Programa Paraná Trifásico, seguir a regra disposta acima.

16. Aspectos ambientais
A área de meio ambiente (VMAR) elaborou a recomendação “Melhores práticas de Meio
Ambiente – Projetos de redes de distribuição de média tensão” que consta no Anexo 1. Neste
manual estão contidas orientações que possibilitam a mitigação dos impactos ambientais e
consequentemente otimização do processo de licenciamento nos projetos de redes.

16.1.

Gerar arquivo de coordenadas para autorização florestal

Para os projetos que precisam de Autorização Florestal, a área de Meio Ambiente realiza o
cadastro dos projetos no sistema SINAFLOR onde é necessário inserir as coordenadas da rede
projetada, estas coordenadas devem ser fornecidas pela VPO.
No Anexo 2, segue o tutorial “Exportação do arquivo de coordenadas dos pontos de um projeto
no GEO-PRO”, através do qual é possível gerar o arquivo com as coordenadas da rede projeta
com recursos disponíveis no GEO-PRO.

17. Perguntas e respostas
Para auxiliar no saneamento de algumas dúvidas, seguem alguns questionamentos que podem
ser aplicados na solução de situações similares.

17.1.

Construção de ramais radias decorrentes da relocação da rede
Aqueles casos que eu tiro a rede do mato e tem um trafo de cliente lá. Ao construir a
rede nova pela estrada preciso voltar com uma rede para alimentar esse trafo essa rede
não pode ser bifásica?
Pode ser; entretanto, avaliar com coerência a remoção da rede existente, em casos onde
será necessário construir um novo ramal radial para energizar um trafo ou ramal que
ficou isolado, projetar um ramal com o cabo protegido com a quantidade de fases
correspondentes ao transformador. No exemplo abaixo fica claro que o mais coerente é
retirar a rede antiga e fazer pequenas interligações monofásicas (em verde) para ligação
dos trafos/ramais existentes:
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17.2.

Ligação de consumidores e/ou adequação de circuitos BT
Posso aproveitar a obra do Paraná Trifásico para adequar os circuitos de baixa tensão
ou realizar a ligação de consumidores?
Não, no programa Paraná Trifásico não será realizada a ligação direta de consumidores.
Portanto, não estão previstos transformadores além daqueles necessários para
alimentação dos RAs; portanto, evitar ao máximo a adequação de circuitos de baixa
tensão, em função da disponibilidade de materiais e estar aderente ao escopo do
programa. O atendimento de ligação de consumidores deverá ser realizado em
solicitação específica para tal, seguindo o disposto no MIT 162803.

17.3.

Relocação de rede a pedido de cliente
Durante o levantamento do projeto um proprietário pediu para retirar a rede de um ramal
que passa pelo terreno dele, mas não está no traçado da interligação trifásica aprovado
pelo Planejamento.
No programa Paraná Trifásico deve-se procurar privilegiar a construção/relocação das
redes pela estrada; entretanto, se a relocação de rede solicitada pelo proprietário não
tiver na abrangência da relocação prevista no programa Paraná Trifásico, orientar o
cliente a realizar uma solicitação específica de relocação de rede.

17.4.

Obras predominantes com cabos nus
Se o projeto não puder ser executado com cabo protegido (RDC ou RDP)?
As obras que não puderem ser executadas com o cabo protegido não deverão ser
enquadradas no Programa Paraná Trifásico, ficando no banco de obras planejadas para
outros Programas de Obras. Exceto para aqueles projetos que possuem pequenos
trechos de cabos nus onde o cabo protegido não pode ser aplicado e devidamente
justificados, como: vãos longos em transposição de rios, sobre oleodutos, etc...

17.5.

Travessia de rodovia
Posso realizar a travessia de rodovia com a RDP?
Sim, realizar os encabeçamento nos postes adjacentes.
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17.6.

Projetos em 34,5kV para o ano 2020
Existem alguns alimentadores 34,5kV previstos ainda para o ano de 2020 (Al. Marumbi e
outras obras da fase 0), qual cabo deverá ser projetado?
Para os alimentadores em 34,5kV no Programa Paraná Trifásico previstos com cabo
04CAA, 02CA ou 35XLPE, deverão ser projetados com o cabo 02CAA XLPE 25kV. Para
os projetos pilotos em 34,5kV está sendo providenciada a compra de 750km deste cabo
para 2020. Para as demais bitolas de condutores será projetado o cabo XLPE
correspondente ao cabo nu previsto pelo Planejamento. A exceção será para os
alimentadores 13,8kV previstos com o cabo 2/0, em função da indisponibilidade do cabo
70XLPE-15kV no início do ano de 2020, estes projetos deverão ser elaborados com o
cabo 185XLPE-15kV.

17.7.

Relocação de religadores monofásicos
Qual a providência a ser tomada quanto aos religadores (fuse e tripsavers) que forem
retirados das novas interligações trifásicas?
Os religadores monofásicos retirados deverão ser reaplicados na própria obra em um
ramal radial próximo, se não houver a indicação do Planejamento no croqui da proposta
aprovada, projetar a relocação do equipamento para uma derivação radial próxima,
considerando a tensão, ajuste de corrente (elo, ver item 14) e número de fases,
importante é que estes equipamentos não sejam devolvidos ao Almoxarifado ou Oficina,
mas sim aplicados em outros ramais da localidade.

17.8.

Supressão de vegetação
Do aspecto de supressão de vegetação, como proceder com a RDP?
A RDP tem por premissa o aumento de confiabilidade do sistema de distribuição;
portanto, manter os mesmos critérios de afastamentos adotados na rede nua, em casos
de trechos muito críticos, poderá ser utilizada a rede compacta, se aplicável.

17.9.

Aplicação de GLV na estrutura DN3
Na RDP, a estrutura N3DN3 há previsão de GLV no módulo, deve ser orçada em toda
derivação?
Não, para simples deflexões na rede prever a realização da ligação com conectores
cunha, será disponibilizado o módulo de ligação com conectores na revisão da norma.
A NTC 859028 foi atualizada incluindo os módulos com conectores cunha para todas as
combinações.

17.10.

Projetos sem topografia
Para os casos de projetos sem topografia, qual o vão médio que é possível adotar?
Basicamente, dois critérios devem ser considerados para determinação dos vãos:
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Afastamento Cabo x Solo;
Vão elétrico (Flecha x Distância entre fases no meio do vão).
Sabemos que na RDP a flecha do cabo é maior, principalmente no cabo sem alma. Na
34,5kV o vão elétrico é mais crítico. Isso vai depender ainda da combinação das
estruturas (N1, N4, B1, etc...).
Numa análise preliminar, para estes casos de projetos sem topografia, para a RDP
adotar o seguinte:
Vão médio RDP - Projetos sem topografia *
Tensão
13,8kV
34,5kV

Cabos

Vão médio [m]

Cabo 02CAA XLPE 25kV

75

Cabos CA XLPE 15kV

65

Cabo 02CAA XLPE 25kV

65

Cabos CA XLPE 15kV

55

Observações:
- *Esta recomendação está baseada em projetos de simulação, cabe ao projetista avaliar
a distribuição dos vãos e estruturas a serem projetadas de acordo com as condições do
perfil do terreno e demais variáveis do projeto;
- Cálculos relacionados com a Limitação Elétrica de acordo com o item 1.6.2 da NTC
850001;
- Cabe a cada área (VPO) a avaliação quanto a elaboração de projetos sem topografia,
em função das características de cada projeto, bem como disponibilidade de contratos
na área;
- Para os projetos com topografia, seguir com a análise de catenárias e vão elétrico pelo
GEO-PRO.
- Deve-se considerar que nos projetos com topografia estima-se um aumento no vão
médio em torno de 20%, em função da possibilidade de melhor aproveitamento do perfil
do terreno em relação a projeção das catenárias.

17.11.

Ângulo máximo da estrutura N4 da RDP
Qual ângulo máximo que podemos projetar uma N4 na RDP?
Considerando que a limitação de deflexão horizontal apontada na NTC 859058 está
relacionada com a limitação de esforço lateral da cruzeta de concreto. Numa análise
preliminar, do ponto de vista esforço mecânico, pode-se considerar que a N4 suporta o
dobro da deflexão da N1; entretanto, este critério será incluído com maior precisão na
revisão da NTC, prevista para março/2020.
Deve-se considerar que a deflexão interfere no cálculo do vão elétrico, juntamente com
outros fatores (tensão de operação, comprimento do vão e tipo da estrutura).
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17.12.

Polígonos para os projeto dos Religadores trifásicos
Os RA’s podem ser projetados na mesma obra da rede?
Os RA’s possuem Programa Orçamentário distinto; portanto, deverão ser cadastrados
em projetos separados. Entretanto, o desenho eletromecânico do RA deve constar na
mesma prancha do projeto da rede, inserindo a indicação de qual projeto o equipamento
será fornecido e instalado.
Assim, para os RA’s, criar novo polígono no GEO-PRO, com “PS’s-fantasmas” apenas
para a modulação e criação do novo projeto no SAP-PS.

17.13.

Circuitos duplos com a RDP
É possível criar circuitos duplos com a RDP?
Sim, assim como nas demais topologias em circuitos duplos, procurar aplicar cabos com
as mesmas características, sabendo que todos os cabos de alumínio XLPE (sem alma)
possuem o mesmo comportamento de flecha.

17.14.

Módulo para o cabo coberto 02CAA
Qual o módulo para orçamento do cabo 02CAA XLPE 25kV?
Módulo U5020.

17.15.

Obras da fase P0 (zero)
As obras carimbadas na fase P0 do Paraná Trifásico podem ser com RDC – Rede
Compacta ou é necessário alterar para RDP?
Não, manter o projeto com Rede Compacta. A premissa para enquadramento das obras
do Paraná Trifásico na fase P0 são:
Redes trifásicas;
Predominância rural;
Relocação para a estrada;
Aplicação do cabo protegido (RDP ou RDC).
A inclusão ou retirada de obras aprovadas em outros PO’s no Paraná Trifásico deve ser
direcionada ao Thiago Magaldi (reg. c043116).

17.16.

Substituição de cruzetas tipo “T”
Num trecho de troca de cabo, é necessário trocar as cruzetas tipo “T”?
Em estruturas sem ângulo podem ser mantidas. Entretanto, a cruzeta tipo T possui uma
resistência mecânica inferior a cruzeta de concreto padrão; portanto, em estruturas com
deflexão (principalmente em cabos de maior bitola), recomenda-se a troca.
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17.17.

Cadernos de obras para 2020 e 2021
Para o ano de 2020 só poderão ser executadas obras dos cadernos PO PR TRIFÁSICO
0 e 1?
Não, em função da contabilização dos km's planejados para toda a Copel, foi definido
pelo Planejamento que os cadernos PO PR TRIFASICO 0 - 2020 e PO PR TRIFASICO 1
- 2020 são para execução em 2020 e o caderno PO PR TRIFÁSICO 2 - 2021 para o
ano 2021. Entretanto; deve ser observada a meta em km de cada DPO, assumida no
Compromisso de Gestão, bem como as meta de US's de cada VPO.
Dependendo dos embaraços que porventura possam ocorrer em obras previstas para
2020 (IAT, DER, etc...), cada área deverá avaliar a necessidade de antecipar projetos
previstos para 2021 para atingimento da meta de 2020.
Para auxiliar nesta análise, foi disponibilizada a planilha com os formulários realizados
pela Equipe de Imersão, com o objetivo de possibilitar a avaliação preliminar da
complexidade das obras, disponível na intranet em:
\\KM3REDE2\grp3\PR_Trifasico\Formulários

17.18.

Criação de protocolos
Uma sigla de obra planejada que possui 40km de rede em 6 interligações, devo criar um
protocolo para cada interligação ou um protocolo único?
Recomenda-se manter todos os projetos referente a uma sigla no mesmo protocolo.

17.19.

Criação do perfil topográfico manual no GEO-PRO
Posso usar a criação manual do perfil topográfico do GEO-PRO para elaboração do
projeto de ocupação de rodovia?
Não, a criação manual do perfil topográfico do GEO-PRO é gerado à partir das curvas de
nível disponíveis na plataforma Esri e/ou Ortofotos; entretanto, estas informações não
possuem a precisão necessária para a elaboração de projetos executivos. Portanto, este
recurso deve ser utilizado apenas para eventuais estudos preliminares e o seu acesso é
bloqueado aos usuários terceiros.

17.20.

Cabo nu equivalente ao 02CAA XLPE ou 35XLPE
Para as interligações com cabo protegido 02CAA XLPE 25kV ou 35XLPE 15kV, onde
existe uma travessia onde a RDP não atende os requisitos de flecha, deve-se usar cabo
04CAA ou 2/0CAA?
A aplicação de cabo nú no Paraná Trifásico são casos muito específicos, se for aplicável
o cabo sem alma, utilizar o cabo 02CA. Mas, se for necessário cabo com alma,
recomendo consultar pontualmente o Planejamento se deve ser aplicado cabo 04CAA ou
2/0CAA. (Concentrar os questionamentos ao Planejamento no Felipe de Souza Forischi
– c042693).
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17.21.

Deflexão máxima das estruturas na RDP
Pela NTC de projeto Rural - 831001, não deveriam ser permitidas deflexões no traçado
da rede ente 30° e 75°; porém, na NTC 85058 para RDP existe a indicação que a
estrutura N1 pode chegar a 35º.
Para a RDP poderão ser aplicadas deflexões maiores, limitadas às deflexões máximas
que trata a NTC 859058, que se referem à limitação mecânica da estrutura (cruzetas,
isoladores e amarrações). Entretanto, ainda deve se considerar as limitações do vão
elétrico, que somente pode ser calculado após a definição dos vãos.

18. Contatos para saneamento de dúvidas e demais orientações
O presente Informativo Técnico deve ser disponibilizado pelas divisões de projetos aos
fornecedores terceirizados envolvidos com os projetos do Paraná Trifásico.
As questões relacionadas diretamente aos projetos do Programa Paraná Trifásico deverão ser
direcionadas aos representantes das respectivas regionais de Projetos e Obras, conforme
abaixo:
Área
VEOR

Nome

Telefone

Charles Jarek Ijaille (coordenador) (41) 3331-2901

Ramal interno

e-mail

(120) 2901

charles.ijaille@copel.com

DPOOES

Edenilson Ribeiro de Jesus

(45) 3521-2722

(124) 2722

edenilson.dejesus@copel.com

DPOOES

Solismar Manfroi

(46) 3520-9655

(126) 9655

solismar.manfroi@copel.com

DPOCSL

João Luiz da Silva Vidal Júnior

(42) 3272-2237

(121) 2237

joao.vidal@copel.com

DPOCSL

Jobara Mara Ayub

(42) 3421-2724

(121) 2724

jobara@copel.com

DPONRO

Juliano da Silva Martins

(44) 3293-5471

(123) 5471

juliano.martins@copel.com

DPOLES

Rodrigo Lodi Zecchin

(41) 3381-5698

(136) 5698

rodrigo.zecchin@copel.com

DPONRT

Thiago Emídio de Souza

(43) 3293-2389

(122) 2389

thiago.souza@copel.com

*Representantes dos DPOs do Grupo de trabalho constituído pelo Aviso DIS 023/2020.

Importante salientar que o presente documento está sendo atualizado constantemente, de
acordo com a evolução do programa, atualização de normas e contribuições das áreas; portanto,
certificar-se de que está de posse da última versão, que está sendo mantida atualizada no
Sistema Sorriso, Procedimento PRO-POP-006 - Elaboração de projetos para programa de obras:
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Charles Jarek Ijaille
SEE/DERG/VEOR/STACMT
Curitiba, 26 de junho de 2020
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19. Anexo 1 – Recomendações da área de Meio Ambiente

20. Anexo 2 – Tutorial para exportar coordenadas no GEO-PRO

