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1.

FINALIDADE

Estabelecer Padrão de Entrada na Baixa Tensão para agrupamento de até quatro
consumidores individual respeitando limite de demanda calculada total de até 75 kVA.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
Para aplicação nas áreas de Distribuição das Distribuidoras da CPFL Energia.

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
No manuseio desta Norma pode haver necessidade da consulta aos seguintes documentos,
vigentes na época da aplicação.
CPFL GED 13 - Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição;
CPFL GED 16630 – Conexão de Aterramento para Poste de Entrada BT;

CPFL GED 15783 - Padrão de Entrada Multi 100 com Caixa Incorporada para 3
Clientes;
CPFL GED 14857 - Padrão de Entrada MINI com Caixa Incorporada para 1,2 e 3
Clientes;
CPFL GED 14945 - Padrão de Entrada Multi 100,200 para 1 e 2 Clientes;
CPFL GED 13244 - Padrão de Entrada em Pedestal Multi 100,200 para 1 e 2
Clientes;
CPFL GED 15033 - Padrão de Entrada com Caixa Incorporada para agrupamento
de até 4 Clientes com Descida Única;
CPFL GED 4319 - Ramal de Ligação – Montagem;
CPFL GED 3412 – Fabricantes de Materiais – Padrão de Entrada Consumidor;
CPFL GED 10126 – Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição – Ramal de
Entrada Subterrâneo;
CPFL GED 119 – Fornecimento a Edifício de Uso Coletivo.

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS
O Padrão de Entrada para quatro consumidores na entrada de energia BT permite a ligação de
até quatro clientes individuais com a condição da Demanda Total da Entrada Consumidora não
ultrapassar 75 kVA.
O poste possui caixa de medição e proteção incorporadas. As tubulações de entrada dos
ramais são individuais e embutidas no corpo de concreto. O aterramento é integrado com a
ferragem do poste.
O poste de concreto tem a configuração duplo T com capacidade de 600 daN face B e 300 daN
face A de acordo com os ensaios previstos na norma NBR 8452.
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5. DOCUMENTEÇÃO A SER APRESENTADA E CRITÉRIOS PARA UTILIZAÇÃO
DESSE TIPO DE PADRÃO DE ENTRADA
No ato da solicitação das ligações dos clientes desse tipo de Padrão deverá ser apresentado
documentação conforme consta no item 5 do GED 4621 - Medição Agrupada na Baixa Tensão.
a)Apresentação da ART;
b)Para esse tipo de padrão o fornecedor deverá obrigatoriamente ser homologado/qualificado
na CPFL Energia;
c)Não é necessário apresentação de projeto completo, pois o detalhamento desse tipo de
padrão consta neste documento;
d)Apresentação da relação de cargas individuais de todos os clientes;
e)Cálculo da Demanda total da entrada consumidora, conforme modelo de cálculo de demanda
do GED 119. A demanda total da entrada não poderá ultrapassar 75 kVA;
f)Diagrama unifilar indicando cabo e proteção por unidade consumidora;
g)Croqui de localização/situação, ou seja, informações pertinentes no item 5 do GED 4621;
h)O dimensionamento da Entrada Consumidora – Ramal de Entrada e Poste Auxiliar será
baseado na Demanda Calculada apresentada, respeitando limites da tabela 1 A ou 1 B do GED
13.

6. ENSAIOS MECÂNICOS
O poste de concreto deve estar em conformidade com o exigido na norma NBR 8452 para
postes de concreto duplo T de capacidade 600 daN para a face B de maior esforço.
Para a face A de menor esforço onde provavelmente o ramal de ligação será ancorado, o poste
deve suportar no mínimo 300 daN de esforço mecânico respeitando tabela 1 A e 1 B do GED
13.

7. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS
O Padrão de Entrada com Poste Padrão para quatro consumidores na entrada de energia em
baixa tensão é composto dos seguintes materiais:
 Poste de concreto duplo T;
 Conector terminal de aterramento do condutor neutro do ramal de entrada;
 Conector terminal para fixação da haste de terra;
 Haste de terra;
 Parafuso olhal para ancoragem do ramal de ligação;
 Pingadeira para proteção da entrada de energia;
 Cabos condutores;
 Placa de fixação do medidor e do disjuntor;
 Placa de fixação do disjuntor;
 Caixa do medidor;
 Caixa da proteção.
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7.1. Poste de concreto duplo T
Poste de concreto armado duplo T com caixa de medição e proteção incorporadas:
 Comprimento nominal de 7,5m;
 Resistência mecânica nominal de 600 daN na face B e 300 daN na face A.
Notas Importantes:
a)Para os postes com caixa de medição e proteção incorporada, padrão com
agrupamento de até quatro consumidores, será exigido no ensaio de ruptura
apresentado desses postes, que a FACE A de menor capacidade de esforço, deverá
suportar no mínimo o valor da tabela 1 A do GED 13 para a carga máxima com valor
mínimo de 300 daN.
b) Para efeito de suportar o esforço mecânico do lado do poste onde é ancorado o ramal
de ligação, não será considerado, para aprovação, o resultado do ensaio de ruptura
do lado do poste mais favorável - FACE B - uma vez que será sempre maior que o
resultado da face A.
O poste deve ter as características descritas abaixo cravadas em marca relevo no poste:
Comprimento nominal de 7,5 m;
Resistência mecânica de 300 daN na face B;
Estar em conformidade com a NBR-8451e NBR 8452;
Traço demarcatório, diretamente no concreto, para verificação do engastamento;
Concreto armado duplo T com quatro electrodutos de PVC de 1 ¼” de diâmetro, anti-chama
para entrada de energia elétrica, embutidos no corpo do poste;
Os ferros da armação do poste devem estar solidamente interligados através de solda elétrica
a estribos de ferro. A conexão para terra é realizada por terminais soldados na estrutura da
ferragem e aparentes na face externa do poste. Somente serão aceitas conexões bi metálicas
ou de aço zincado a fogo;
Identificação - Gravação de forma legível e indelével, diretamente no concreto, com as
seguintes informações:
- Nome e/ou marca do fabricante;
- Comprimento nominal 7,5metros;
- Carga nominal (300daN face B);
- Data de fabricação (mês e ano);
- Demais características conforme a figura 1.
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240

Vista Frontal

Vista Lateral

Figura 1 – Vistas frontal e lateral do padrão para quatro consumidores

Nota: A haste de aterramento que consta no desenho acima é dispensável desde que seja
adotado a conexão tipo Z Estampada em Inox conforme item 5.2 ou a solda a por ponto por
resistência conforme item 5.3 do GED 16630.
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Detalhe do Padrão de Entrada para quatro clientes individuais no mesmo poste. Ramal de
Ligação único.

Detalhe dos quatro compartimentos individuais – Padrão de Entrada para quatro clientes.
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Vista geral do Padrão de Entrada para quatro clientes individuais no mesmo poste.

7.2. Aterramento integrado com a ferragem do poste – Tipos de Conexão à Terra
Detalhes da Conexão de Aterramento vide GED 16630 Conexão de Aterramento para
Entrada BT.
O Padrão de Entrada para quatro consumidores possui o aterramento integrado com a
ferragem do poste.
O aterramento deverá ser com a conexão tipo Z Estampada em material Inox item 5.2 ou
conexão com solda a ponto por resistência conforme item 5.3 do GED 16630.
Neste padrão com 4 clientes cada compartimento de proteção deverá ter sua conexão de
aterramento independente.

Conexão de Aterramento Tipo Z Estampada em Inox
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Conexão com solda a ponto por resistência
São disponibilizados dois pontos de conexão a terra. Um na parte superior do poste para
conexão do condutor neutro e outro na parte inferior abaixo da linha de engastamento do poste
para conexão da haste de terra.
Na face do poste concretado deve ser feita uma concavidade no ponto de afloramento do
terminal parafuso para evitar que a ponta do parafuso fique saliente à face do poste.

7.2.1 Conector terminal com parafuso para conexão do condutor neutro do
ramal de entrada
Fica situado na parte superior do poste abaixo do ponto de ancoragem do ramal de serviço,
conforme mostrado nas figuras 2 e 3.
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Terminal p/
Aterramento
do Neutro

Figura 2 – Vista frontal do conector de aterramento do neutro

Terminal p/
aterramento do
neutro

Figura 3 – Vista lateral do conector de aterramento do neutro
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7.2.2 Conector terminal para conexão da haste de aterramento
O conector terminal fica localizado no centro da face frontal do poste 10 cm abaixo da linha de
engastamento.
A haste de aterramento fica posicionada junto ao poste conforme figura abaixo.

160

255

1000

140
Haste de Terra

660
Figura 4 – Posicionamento da haste de aterramento no poste
Nota: A haste de aterramento conforme detalhe acima é dispensável. Porém neste
agrupamento é imprescindível adotar um ponto de aterramento no alto do poste e um ponto de
aterramento em cada compartimento destinado a proteção utilizando a Conexão Tipo Z
Estampado em Inox ou a Solda a Ponto por Resistência conforme itens 5.2 e 5.3 do GED
16630.

7.3. Parafuso olhal
O Padrão de Entrada para quatro consumidores utiliza como sistema de ancoragem do ramal
multiplexado o parafuso olhal de ferro.
O parafuso olhal, a porca e a arruela devem ter acabamento zincado eletrolítico e seguir as
dimensões da figura abaixo.
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180

60

Ø 1/2"

Rosca UNC 1/2"

Acabamento
Zincado Eletrolítico

PARAFUSO OLHAL PARA ANCORAGEM
8,5 mm

30 mm

3/8"

9/16"

14 mm

Porca para Parafuso Olhal

Arruela para Parafuso Olhal

Acabamento:Zincado Eletrolítico Rosca UNC 1/2"

Acabamento:Zincado Eletrolítico

Figura 5 – Parafuso Olhal

7.4. Pingadeira
A pingadeira é utilizada para dar acabamento do eletroduto de entrada do ramal do cliente. A
pingadeira deve ser PVC anti chama de 1 ¼” conforme abaixo.
Eletroduto de 2"

Eletroduto de 11/4”

10 Graus
90 Graus

Figura 6 - Pingadeira

7.5. Cabos Condutores
Para o Padrão de Entrada para quatro clientes, os condutores dos ramais de entrada, devem
ser cabos de cobre isolação 750V, flexíveis ou extra flexíveis.
No caso de utilização de cabos extra flexíveis as pontas dos cabos para ligação no medidor
devem ser preparadas com terminais do tipo ilhós.

N.Documento:

12064

Categoria:

Instrução

Versão:

1.5

Aprovado por:

Alex Almeida Pignatti

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA

Data Publicação:

13/04/2017

Página:

11 de 18

Tipo de Documento:
Área de Aplicação:

Orientação Técnica
Distribuição

Título do Documento:

Padrão de entrada BT para quatro clientes individuais no

mesmo poste

7.6. Placa para fixação do medidor de energia
Não serão aceitos fundos de madeira para fixação do medidor.
O suporte para fixação do medidor deverá ser de policarbonato ou PVC de mesmas
características daqueles utilizados em caixas de policarbonato. O medidor deverá ser fixado na
placa, através de parafuso de fixação e posteriormente o suporte deve ser fixado no fundo da
caixa do medidor moldada no concreto através de parafuso e bucha plástica 6 mm conforme
desenhos abaixo.
210mm

7mm

300mm

7mm

13mm

105mm

Figura 7 – Placa para fixação do medidor

Placa para fixação do disjuntor.
Não serão aceitos fundos de madeira para fixação do disjuntor.
O suporte para fixação do disjuntor deverá ser de policarbonato ou PVC de mesmas
características daqueles utilizados em caixas de policarbonato.
O disjuntor deverá ser fixado na placa, através de parafuso de fixação e posteriormente o
suporte deve ser fixado no fundo da caixa do disjuntor moldada no concreto através de
parafuso e bucha plástica 6 mm conforme desenhos abaixo.
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105

193

Figura 8 – Placa para fixação do disjuntor

7.7. Parafuso para lacrar a caixa de medição
O Padrão de Entrada para quatro consumidores individuais deve ser utilizado na configuração
de leitura voltada para a calçada.
Tratando-se de padrão com instalação voltada para a calçada, o parafuso de fixação da tampa
do medidor deve ser passante ao poste, de maneira que o lacre seja feito do lado interno ao
cliente. O parafuso passante deve possuir na sua extremidade um furo transversal de 2 mm de
diâmetro para colocação do lacre conforme figura abaixo.
O parafuso de fixação e lacre da tampa do medidor voltado para a calçada depois de instalado,
não deve ultrapassar o limite da face do poste, devendo para isso terminar em concavidade na
face do poste.
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Parafuso de Lacrar caixa de Medição
190
55

Ø 5/16"

Furo de 2mm
para Lacre

Material:Aço Zincado Eletrolítico Rosca UNC

20mm

6,5mm

3,5mm

5/16"

5/16"

12,5mm

Figura 9 – Parafuso de lacre

7.8. Caixa do medidor
No Padrão de Entrada para quatro consumidores a caixa do medidor é moldada no corpo do
poste de concreto (caixa incorporada).
Esse Padrão possui duas caixas dispostas paralelamente no sentido longitudinal do poste, na
face A frontal, sendo que cada uma permite a instalação de dois medidores.

7.8.1 Tampa da caixa do medidor
Cada alojamento incorporado no poste, para os medidores, deve possuir uma única tampa,
com um único lacre.
A tampa da caixa do medidor deve ser de fibra de vidro ou policarbonato, resistentes aos raios
ultravioletas, e possuir visor em policarbonato transparente ou vidro com espessura mínima de
3 mm para visualização dos medidores conforme desenho abaixo.
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Figura 10 – Tampa da caixa dos medidores

7.9. Caixa da proteção
No Padrão de Entrada para quatro consumidores a caixa da proteção é moldada no corpo do
poste de concreto (caixa incorporada).
Esse Padrão possui duas caixas dispostas paralelamente no sentido longitudinal do poste, na
face A dorsal, sendo que cada uma permite a instalação de dois conjuntos de disjuntores.
A caixa de proteção também deve permitir a instalação de supressores de surto para todos os
consumidores.
O alojamento da proteção deve ser moldado no concreto da face A do poste, na parte frontal
ou dorsal conforme o tipo de instalação do padrão (voltado para a calçada ou no muro lateral),
servindo para fixação dos disjuntores e do dispositivo protetor de surto (DPS).
Ver item 8.3.do GED 13 - Dispositivos de Proteção Contra Surto de Tensão e Descarga

Atmosférica – DPS.
Nota: Nos compartimentos destinados a proteção deverá obrigatoriamente cada
compartimento ter um ponto de aterramento com conexão tipo Z Estampada conforme item 5.2
do GED 16630.
7.9.1 Tampa da caixa de proteção
A tampa da caixa de proteção deve ser de fibra de vidro em uma única peça, ou com sobre
tampa, conforme desenho abaixo.
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Figura 11 – Tampa da caixa da proteção

7.10. Haste de Aterramento
Padrão de Entrada com caixa de medição e proteção incorporado com aterramento integrado
com a ferragem da estrutura do poste, a haste de aterramento é dispensável devendo adotar a
conexão tipo Z Estampada em Inox ou a solda a ponto por resistência conforme item 7.2.
Nas situações em que for adotada deverá ser em cobre aço com diâmetro ½” e comprimento
de 1,20 m.
2
Identificação

10

2

A

120 50

A

1.200 mm

Revestimento (cobre) 254 m
HASTE DE TERRA AÇO-COBRE
Núcleo (oço)
Ø 11,5 mm

CORTE A A

Figura 12 – Haste de Aterramento
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7.11. Ruptura
O ensaio de ruptura deve ser realizado conforme normas ABNT NBR 8451 e NBR 6124.
A resistência à ruptura do poste não deve ser inferior a duas vezes a resistência nominal da
face sob ensaio.
O ensaio de ruptura dos postes com caixa de medição e proteção incorporada deve ser
realizado na face A – mais fraca – obedecendo ao valor estabelecido na tabela 1A e 1B do
GED 13.
A capacidade do poste deve ser definida como a da Face A e identificado da seguinte forma FACE A 300 daN.
Para recebimento não será necessário realizar o ensaio de ruptura do poste com a face B –
mais forte.
Nota Importante: Para os postes com caixa de medição e proteção incorporada, padrões Multi
100, Multi 200 e MINI, exigir nos ensaios apresentados, que a FACE A de menor esforço, a
ruptura do poste deverá suportar no mínimo o valor da tabela 1 A e 1 B do GED 13 para a
carga declarada para até 4 clientes.
Para efeito de suportar o esforço mecânico do lado do poste onde é ancorado o ramal de
ligação, não vale o ensaio do lado do poste mais favorável FACE B.

8. MEIO AMBIENTE
As atividades, projetos, serviços, orientações e procedimentos estabelecidos neste documento,
deverão atender aos princípios, políticas e diretrizes de Meio Ambiente da CPFL, bem como
atender a todos os requisitos de normas e procedimentos do Sistema de Gestão Ambiental.
Complementarmente, os casos específicos relativos a este documento estão detalhados no
corpo do texto do mesmo, incluindo-se as designações de órgãos externos responsáveis,
quando aplicável.
Documentos complementares (GEDs):
- 02292 Aspectos ambientais
- 02293 Controle operacional
- 02294 Comunicação
- 02295 Requisitos legais
- 02296 Riscos ambientais
- 02299 Controle de não conformidades em meio ambiente
- 02314 Utilização e armazenamento de agrotóxicos e afins
- 02428 Gerenciamento controle e disposição de resíduos
- 02430 Planejamento e controle da arborização na coexistência com o sistema elétrico
- 02592 Vazamento de óleo em equipamento hidráulico de caminhões
- 03404 Inspeção e limpeza de fossa séptica
- 03462 Plano de emergência para queda de condutor
- 05656 Diretrizes ambientais para empresas contratadas
- 12669 Análise e investigação de contaminação de derramamento de óleo
- 12671 Desmantelamento de áreas operacionais e avaliação de passivos ambientais
- 12672 Ação emergencial para limpeza de derramamento de óleo
- 12689 Avaliação ambiental de novos empreendimentos
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- 13020 Licenciamento ambiental
- 13102 Cadastro no IBAMA - Atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos
naturais.
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Alterações efetuadas:
Versão
anterior

Data da versão
anterior

Alterações em relação à versão anterior

1.0

06/11/2007

Unificação CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz,
CPFL Leste Paulista, CPFL Sul Paulista, CPFL Mococa e CPFL
Jaguarí. Acertos nos desenhos e logomarca.

1.1

08/05/2012

Uniformização dos critérios para dimensionamento da Entrada
Consumidora – Poste de Entrada, Ramal de Ligação e Ramal
de Entrada. O cálculo da Demanda Total da Entrada de
Energia deve ser de acordo com o GED 13 e não deve
ultrapassar 75kVA.

1.2

02/07/2013

Rever os critérios das documentações necessárias apresentar
para agrupamento de até 4 clientes no mesmo poste da
Entrada Consumidora – ver item 5.

1.3

28/08/2013

Revisão para eliminação de solda no ponto de conexão para
aterramento pela armadura do postinho. Detalhamento vide no
item 5.2 do GED 16630.

1.4

21/10/2015

Revisão para adequação da conexão de aterramento conforme
item 7.2.
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