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RESUMO 

 
O presente trabalho visa identificar as diferenças entre os padrões de instalações 

elétricas de baixa tensão das duas concessionárias atuantes no estado do Rio de Janeiro, Enel 
Distribuição Rio e Light SA. Para esse fim, foram apresentadas as metodologias utilizadas para 
os cálculos das demandas de medição residencial individual, comercial individual, residencial 
agrupada, comercial agrupada e mista de ambas as concessionárias. No intuito de efetuar a 
comparação entre os padrões, foram elaborados projetos de instalações elétricas em baixa 
tensão para cada concessionária e para cada um dos tipos de medição, considerando a mesma 
carga. Com os resultados desses estudos de caso, foram identificadas a demanda individual e 
total, o tipo de fornecimento (monofásico, bifásico e trifásico), a capacidade dos disjuntores e 
a bitola do condutor a ser utilizado. Assim, foi possível constatar diferenças significativas entre 
os equipamentos de proteção e condutores dimensionados. 

 
Palavras-Chave: Baixa tensão, medição individual, medição agrupada, instalações 

elétricas. 



ABSTRACT 

 
The present work aims to identify the differences between the standards of low voltage 

electrical installations of the two concessionaires operating in the state of Rio de Janeiro, Enel 
Distribuição Rio and Light SA. For this purpose, the methodologies used to calculate the 
demands for individual residential, individual commercial, grouped residential, grouped 
commercial and mixed measurements of both concessionaires were presented. In order to make 
a comparison between the standards, low voltage electrical installation projects were elaborated 
for each concessionaire and for each type of measurement, considering the same load. With the 
results of these case studies, the individual and total demand, the type of supply (single-phase, 
two-phase and three-phase), the capacity of the circuit breakers and the conductor gauge to be 
used were identified. Thus, it was possible to see significant differences between the protective 
equipment and dimensioned conductors. 

 
Keywords: Low voltage, individual measurement, grouped measurement, electrical 

installations. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Segundo Cotrim (2009), as instalações elétricas são os componentes elétricos físicos, 

que não necessariamente conduzem corrente, mas são fundamentais para o funcionamento dos 

circuitos elétricos, conforme explicitou em seu livro Instalações Elétricas – 5ª Edição. 

As instalações elétricas se diferenciam de acordo com o nível da tensão nominal, 

podendo variar entre alta, média e baixa tensão. A norma internacional IEC 60364, aplicada a 

todas as instalações elétricas, define como baixa tensão as instalações que possuem tensão igual 

ou inferior a 1.000 V em corrente alternada e 1.500 V em corrente contínua. Vale ressaltar que 

a maioria dos clientes das distribuidoras de energia elétrica são atendidos em baixa tensão, haja 

vista se tratar de residências, edifícios e comércios. 

Segundo o artigo 12 da Resolução 414 da ANEEL (2010) compete as distribuidoras 

informar aos interessados a tensão de fornecimento para cada unidade consumidora em relação 

a baixa tensão quando, em rede aérea, a carga instalada na unidade consumidora for igual ou 

inferior a 75 kW e, em rede subterrânea, conforme o limite de carga instalada definido no padrão 

de atendimento de cada distribuidora. 

Com isso, cada distribuidora, no país, é obrigada a determinar os requisitos técnicos 

mínimos indispensáveis para projetos e instalações elétricas de baixa tensão para entradas 

individuais e coletivas, nas modalidades residencial e comercial em sua área de concessão. 

Sendo assim, cada concessionária possui um padrão que deve ser atendido a fim de identificar 

a demanda que será necessária para atendimento de cada unidade consumidora e para avaliar a 

necessidade de melhorias estruturais de sua rede de distribuição. 

 

1.1 OBJETIVO 

 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar e comparar os padrões de instalação 

elétrica de baixa tensão das concessionárias do estado do Rio de Janeiro. Para isso, serão 

apresentados breves conceitos quanto ao sistema elétrico para elucidação do tema. 

 

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Após a breve introdução sobre as instalações de baixa tensão e determinações 

regulatórias, no capítulo 2 serão apresentados os padrões das concessionárias Enel Distribuição 
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Rio e Light pertencentes ao estado do Rio de Janeiro com objetivo de realizar a avaliação e 

comparação entre eles. 

No capítulo 3, serão exemplificados os principais modelos de projeto apresentados às 

concessionárias, a fim de demonstrar como os cálculos são efetuados e para que seja possível 

comparar os resultados obtidos entre os padrões Enel Distribuição Rio e Light que serão 

avaliados no capítulo 4. 

Deste modo, no capítulo 5, será possível obter uma visão geral dos critérios e 

determinações de cada concessionária e pontuar as possíveis melhorias em cada um dos 

padrões. 
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2 APRESENTAÇÃO DOS PADRÕES 

 

Os padrões de baixa tensão das concessionárias visam definir o cálculo de demanda 

dos clientes para que sejam especificados o ramal de ligação, o ramal de entrada, a proteção 

geral, as proteções parciais (caso hajam) e o tipo de medição individual ou coletiva. Essas 

definições são realizadas de uma forma para a modalidade residencial e de outra para a 

modalidade comercial. 

A seguir, para melhor compreensão dos padrões, serão apresentadas algumas 

definições necessárias para o completo entendimento dos projetos. 

A carga instalada citada no artigo 12 da resolução da ANEEL consiste no somatório 

de potências nominais de todos os equipamentos elétricos, em condições de entrar em 

funcionamento, expressa em kW. Para equipamentos onde a potência é expressa em kVA, a 

resolução nº 414 da ANEEL (2010) e suas atualizações, determina que a carga instalada seja 

calculada por meio da expressão: carga instalada (kW) = carga instalada (kVA) x 0,92, onde 

0,92 é o fator de potência médio que o consumidor, tanto residencial quanto comercial, pode 

admitir em suas instalações elétricas sem que seja multado. 

A demanda é caracterizada pelo conjunto das potências elétricas ativas ou reativas de 

cada unidade consumidora durante um período especificado. A entrada individual é o conjunto 

de equipamentos e materiais que possuem a finalidade de fornecer energia elétrica a uma única 

unidade consumidora, enquanto a entrada coletiva possui a finalidade de fornecer energia 

elétrica a um grupo de unidades de consumidoras. 

A medição é realizada por meio de equipamentos a fim de possibilitar a quantificação 

de grandezas elétricas associadas ao consumo, podendo ocorrer de forma direta, conectando 

diretamente os equipamentos medidores à instalação, ou de forma indireta, conectando 

transformadores de corrente aos equipamentos de medição, visto que estes não possuem 

capacidade para suportar magnitudes de correntes muito altas. A medição de serviço é atribuída 

ao registro de consumo de energia elétrica das cargas de uso comum de um condomínio. 

A proteção geral é o equipamento responsável por proteger toda a instalação da 

unidade consumidora ou agrupamento de medidores contra correntes de sobrecarga e curto-

circuito. O ramal de entrada é conjunto de condutores e acessórios instalados pelo consumidor, 

da medição até o quadro de distribuição interno da unidade consumidora. O ramal de ligação é 

conjunto de condutores e acessórios instalados pela concessionária, da derivação da rede até a 

medição. 
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2.1 ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO 

 

A Enel Distribuição Rio atende a 2,7 milhões de clientes residenciais, comerciais, 

industriais e públicos em 66 municípios fluminenses, atendendo uma população de 7,8 milhões 

de pessoas (Enel Distribuição Rio, 2021). Em março de 2018 foi publicada a última atualização 

da Instrução de Trabalho nº 263 - Cálculo de Demanda para Medição de Clientes em Baixa 

Tensão (Enel Distribuição Rio, 2018) que orienta os consumidores quanto a apresentação dos 

projetos de instalações elétricas na sua área de concessão. 

 

2.1.1 DETERMINAÇÃO DA DEMANDA RESIDÊNCIAL INDIVIDUAL 

 

Conforme a Instrução de Trabalho nº 263, a determinação da demanda final do 

consumidor residencial individual será obtida por meio da equação (1): 

 

DC (kVA) = a + (100% da maior demanda entre b, c, d) + (70% do 
somatório entre b, c, d excluindo-se a maior delas) 

(1) 

 

onde as variáveis “a”, “b”, “c” e “d” serão apresentadas detalhadamente ao longo deste capítulo, 

e podem ser entendidas resumidamente como:  

a = demanda em kVA calculada conforme item 2.1.1.1 (módulos de demanda já 

aplicados os fatores de diversidade entre módulos e fator de localização). 

b = demanda dos aparelhos de aquecimento calculada conforme item 2.1.1.2. 

c = demanda em kVA dos motores elétricos calculada conforme item 2.1.1.3, já 

aplicada a diversidade. 

d = demanda de iluminação especial, calculado conforme item 2.1.1.4. 

 

2.1.1.1 MÉTODO DOS MÓDULOS DE DEMANDA 

 

A Enel define como módulo de demanda a média atribuída a cada cômodo de uma 

residência para determinar a demanda total de uma unidade de consumo ou de um agrupamento, 

utilizando esse método para definir o tipo de medição do cliente residencial (monofásica, 

bifásica ou trifásica). Nesse método, o cliente deve informar em seu projeto o número de 

cômodos que possui na residência separados por tipo, ou seja, deverão ser informados quantos 

quartos, banheiros, salas, cozinhas, varandas, etc. 
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Os módulos de demanda foram definidos pela concessionária para os diversos 

cômodos de uma residência e incluem a potência de uso diário conforme consta na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Módulos de demanda por cômodo. 

 
Fonte: (Enel Distribuição Rio, 2018) 

 

Portanto, a demanda total em kVA de uma residência será calculada pelo somatório 

dos módulos de demanda de cada cômodo existente na unidade consumidora. A Enel estipula 

ainda dois fatores corretivos para uma melhor precisão da demanda final do consumidor: o fator 

de diversidade entre módulos e o fator de localização. 

O fator de diversidade entre módulos é vinculado ao número de quartos que a 

residência em que o cálculo está sendo efetuado possui. Assim, após o somatório dos módulos 

de demanda de cada cômodo, a depender da quantidade de quartos, a demanda deverá ser 

dividida pelos fatores indicados na tabela 2. Com isso, considerando um mesmo valor de 

somatório dos módulos de demanda, uma residência com dois ou mais quartos possuirá uma 

demanda maior do que uma residência com apenas um quarto. 
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Tabela 2 – Módulos de demanda por cômodo. 

 
Fonte: (Enel Distribuição Rio, 2018) 

 

Já o fator de localização visa minimizar distorções do cálculo pelo método de módulos 

de demanda. Como a demanda está sendo igualada para residências que se localizam em regiões 

diferentes, onde existem perfis de demanda particulares, a Enel determina os multiplicadores 

abaixo para aplicação no cálculo: 

 

Bairros com alto consumo de energia - fator de localização = 1  

Bairros com médio consumo de energia - fator de localização = 0,88  

Bairros com baixo consumo de energia - fator de localização = 0,75  

Bairros com baixíssimo consumo de energia - fator de localização = 0,55 

 

Portanto, após a divisão do somatório dos módulos de demanda pelo fator de 

diversidade, deve-se multiplicar a demanda obtida pelos fatores de localização descritos 

conforme o consumo de energia de cada bairro para corrigir as distorções e assim obter a 

demanda total em kVA.  

 

2.1.1.2 POTÊNCIAS DE AQUECIMENTO 

 

Algumas potências, por não serem utilizadas constantemente em uma residência, são 

caracterizadas como potências especiais e assim não estão incluídas nos módulos de demanda, 

como as potências de aquecimento, de motores, e de iluminação especial. Neste tópico serão 

descritas as potências de aquecimento. 

O padrão especifica que, em geral, são considerados equipamentos de aquecimento 

residenciais, as saunas para banheiro e convencionais, hidromassagem com aquecimento, fogão 

ou forno elétrico, aquecedor elétrico (residencial) e fritadeira elétrica. 

Assim, a potência do equipamento de aquecimento deve ser informada em kW e a 

demanda deverá ser calculada através da tabela 3, onde são apresentadas as demandas 
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diversificadas em kW. Por serem cargas puramente resistivas, ou seja, com fator de potência 

unitário, o padrão determina que seja considerado 1 kW = 1 kVA. 

 

Tabela 3 – Fator de demanda de aparelhos de aquecimento 

  

 

Fonte: (Enel Distribuição Rio, 2018) 

 

Desse modo, após identificado o fator de demanda, a demanda total de cada 

equipamento de aquecimento será obtida através da multiplicação entre a potência em kW do 

equipamento e o próprio fator de demanda. 

 

2.1.1.3 POTÊNCIAS DE MOTORES 

 

A potência de motores que o padrão faz referência são as hidromassagens sem 

aquecimento, os próprios motores e as bombas. Para esse cálculo, deverá ser informado o tipo 

de ligação (monofásicos ou trifásicos) que o equipamento necessita, o número de equipamentos 
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e as potências dos motores em CV. Assim, a potência em kVA será determinada em razão da 

potência em função da quantidade de motores conforme as tabelas 4 e 5. 

É importante salientar que, se existirem motores de potências diferentes, para o cálculo 

deve ser aplicada uma diversificação de acordo com a equação (2): 

 

Demanda total dos motores (kVA) = 100% da maior demanda de motores de 
mesma potência + 70% do somatório das demais demandas dos motores 
restantes. 

(2) 

 

Tabela 4 – Motores trifásicos 

 

Fonte: (Enel Distribuição Rio, 2018) 

 

Tabela 5 – Motores monofásicos 

 
Fonte: (Enel Distribuição Rio, 2018) 
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2.1.1.4 POTÊNCIA DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL 

 

Nesse cálculo se enquadram as residências que possuem iluminação específica para 

quadra esportiva, jardim e fachadas decorativas. Para o cálculo da demanda de potência de 

iluminação especial, deve ser considerado 100% da potência instalada. 

Para a iluminação à vapor de mercúrio ou vapor de sódio, por não possuírem fator de 

potência unitário, o padrão determina que, para conversão de kW para kVA, deve ser dividida 

a carga instalada pelo fator 0,9. Exceto para as lâmpadas incandescentes decorativas em que 

deve ser considerado 1 kW = 1 kVA. 

 

2.1.1.5 DETERMINAÇÃO DO TIPO DE FORNECIMENTO 

 

Após concluir os cálculos da demanda do consumidor (DC), apresentada no tópico 

2.1.1, basta consultar a tabela 6 para que seja determinado o tipo de fornecimento, o 

equipamento de proteção e o ramal de ligação de uma medição residencial individual. 
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Tabela 6 – Dimensionamento medição individual 

 
Fonte: (Enel Distribuição Rio, 2018) 
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2.1.2 DETERMINAÇÃO DA DEMANDA DE POTÊNCIA COMERCIAL E 

INDUSTRIAL INDIVIDUAL 

 

Diferente do cálculo da demanda residencial individual, as instalações comerciais e 

industriais, por possuírem naturezas e características de potências heterogêneas, terão suas 

demandas calculadas conforme o padrão da Enel segundo a equação (3): 

 

DCOM/IND (kVA) = a + b + c + d + e (3) 

 

Sendo: 

a = demanda dos aparelhos de aquecimento calculada conforme item 2.1.1.2. 

b = demanda dos aparelhos de refrigeração calculada através das tabelas de 7 a 9, 

conforme item 2.1.2.1 

c = demanda de iluminação e tomadas calculada através da tabela 10, conforme item 

2.1.2.1. 

d = demanda em kVA dos motores elétricos e solda tipo motor gerador, calculada 

conforme item 2.1.1.3, já aplicada a diversidade. 

e = Demanda em kVA das máquinas de solda a transformador, calculada da seguinte 

maneira: 100% da potência do maior aparelho + 70% da potência do 2º maior aparelho + 40% 

da potência do 3º maior aparelho + 30% da potência dos demais 

 

2.1.2.1 DEMANDA DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E POTÊNCIA DE 

ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

 

Para determinar a demanda dos aparelhos de refrigeração, o padrão da concessionária 

estabelece as tabelas de ar-condicionado do tipo janela, do tipo split e do tipo central com 

condensação de ar.  

As tabelas de número 7 e 8 fornecem a demanda individual, em kVA, de acordo com 

o número de aparelhos e potência em BTU/h. Já na tabela 9, a demanda individual, em kVA, é 

fornecida pelo número de aparelhos e potência em kcal/h ou TR.  

A fim de encontrar a demanda total, deve-se multiplicar o número de aparelhos pela 

demanda individual diversificada, obedecendo as faixas de demanda, ou seja, caso uma unidade 

comercial possua 27 aparelhos, precisará calcular de 1 a 10 de acordo com a faixa 

correspondente, de 11 a 20 com a próxima faixa e de 21 a 27 sucessivamente. 
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Tabela 7 – Demanda ar-condicionado tipo janela 

 
Fonte: (Enel Distribuição Rio, 2018) 
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Tabela 8 – Demanda ar-condicionado tipo split 

 
Fonte: (Enel Distribuição Rio, 2018) 
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Tabela 9 – Demanda ar-condicionado tipo central com condensação a ar 

 
Fonte: (Enel Distribuição Rio, 2018) 
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A tabela 10 apresenta o fator de demanda para as instalações de iluminação e tomada 

referente a cada tipo de empreendimento. Esses fatores devem ser aplicados a carga instalada. 

 

Tabela 10 – Demanda de iluminação e tomadas 

 
Fonte: (Enel Distribuição Rio, 2018) 

 

2.1.3 CÁLCULO DE DEMANDA PARA MEDIÇÃO AGRUPADA 

 

A medição agrupada, também apresentada como coletiva, é caracterizada pelo 

conjunto de medições individuais unidas por meio de um barramento em um único painel. 

Normalmente, esse tipo de medição é encontrado em condomínios ou edifícios, onde seria mais 

complexo alimentar as medições individualmente. 

Para efetuar esse cálculo, primeiramente deve ser realizado o cálculo das várias 

medições individuais que serão agrupadas por meio da caixa de distribuição. Com esse 

resultado, pode-se calcular a demanda total do agrupamento e consequentemente a proteção 

geral do agrupamento. Após essa etapa, calcula-se a demanda da medição de serviço e, 
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juntamente com a demanda do agrupamento, é possível verificar a demanda do ramal de 

ligação, conforme exemplificado na figura 1. 

 

Figura 1 – Diagrama unifilar para entradas coletivas 

 
Fonte: (Enel Distribuição Rio, 2018) 

 

Onde:  

 Dr - Demanda do ramal de ligação  

 Dunid – Demanda da unidade de consumo 

 DPG - Demanda da proteção geral de entrada  

 CD – Caixa de distribuição 

 Dag - Demanda de cada agrupamento  

 M - Medição 

 Ds - Demanda do circuito de serviço  

 UC – Unidades de consumo 

 DTC - Demanda total dos consumidores 

 

Além disso, e de acordo com a figura 1, é possível verificar que, no caso de medição 

agrupada para condomínios horizontais, a medição do serviço não obrigatoriamente será ligada 

antes da proteção geral e poderá ser ligada através da caixa de distribuição, conforme alternativa 

pontilhada. Com isso, a demanda do ramal de ligação será equivalente a encontrada no 

agrupamento de medidores. 
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2.1.3.1 CÁLCULO DE DEMANDA PARA MEDIÇÃO AGRUPADA RESIDENCIAL 

 

Segundo o padrão da Enel, a definição da demanda total residencial agrupada ou 

conhecida como demanda do ramal de ligação é obtida através da equação (4): 

 

DR (kVA) = (DTC + DSERV) x 0,90 (4) 

 

Essa demanda é utilizada para dimensionar os barramentos e condutores de entrada da 

medição agrupada. 

Para os casos de medição agrupada em condomínios verticais, a medição de serviço 

deve ser ligada obrigatoriamente antes da proteção geral. Esse é um requisito de segurança para 

que seja possível manter equipamentos que necessitem ser utilizados em caso de emergência. 

Já nos casos de condomínios horizontais, conforme já citado no item 2.1.3, a medição de serviço 

poderá ser ligada através da caixa de distribuição.  

Assim, a demanda das potências de serviço deve ser calculada por meio da equação 

(5): 

 

DSERV (kVA) = (100% da maior demanda entre a, b, c, d) + (70% do 

somatório entre a, b, c, d excluindo-se a maior delas) 
(5) 

 

Sendo: 

a = demanda dos aparelhos de aquecimento calculada conforme item 2.1.1.2. 

b = demanda em kVA dos motores elétricos calculada conforme item 2.1.1.3, já 

aplicada a diversidade. 

c = demanda das iluminações e tomadas, calculada conforme item 2.1.1.4. 

d = demanda dos aparelhos de refrigeração do condomínio conforme tabelas 7 a 9, 

conforme item 2.1.2.1. 

 

Após a definição da demanda de serviço, é necessário determinar a demanda total dos 

consumidores, que será obtida através da equação (6): 

 

DTC (kVA) = nº de consumidores do agrupamento x DDI (6) 
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A demanda diversificada individual (DDI), segundo consta no padrão da Enel, é 

encontrada através do número de clientes de um agrupamento residencial e o tipo de 

fornecimento de cada unidade de consumo e pode ser verificada nas tabelas de 11 a 17. 

Vale salientar que, caso haja diferentes tipos de fornecimento no mesmo agrupamento, 

deve ser utilizado o número total de clientes. 

Tabela 11 – Demanda diversificada individual (DDI) para clientes monofásicos 40A 

 
Fonte: (Enel Distribuição Rio, 2018) 
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Tabela 12 – Demanda diversificada individual (DDI) para clientes monofásicos 70A 

 
Fonte: (Enel Distribuição Rio, 2018) 
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Tabela 13 – Demanda diversificada individual (DDI) para clientes bifásicos 50A 

 
Fonte: (Enel Distribuição Rio, 2018) 
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Tabela 14 – Demanda diversificada individual (DDI) para clientes trifásicos 40A 

 
Fonte: (Enel Distribuição Rio, 2018) 
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Tabela 15 – Demanda diversificada individual (DDI) para clientes trifásicos 50A 

 
Fonte: (Enel Distribuição Rio, 2018) 
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Tabela 16 – Demanda diversificada individual (DDI) para clientes trifásicos 70A 

 
Fonte: (Enel Distribuição Rio, 2018) 
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Tabela 17 – Demanda diversificada individual (DDI) para clientes trifásicos 100A 

 
Fonte: (Enel Distribuição Rio, 2018) 
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2.1.3.2 CÁLCULO DE DEMANDA PARA MEDIÇÃO AGRUPADA COMERCIAL 

OU INDUSTRIAL 

 

As demandas das unidades de consumo comerciais individuais devem ser calculadas 

conforme o item 2.1.2 e a demanda de serviço conforme item 2.1.3.1. Para o cálculo da demanda 

do agrupamento, devem ser considerados os mesmos critérios adotados no item 2.1.2. Porém, 

considerando toda a carga instalada do agrupamento. 

Existindo medição de serviço, o cálculo da demanda do ramal de ligação será o 

somatório da demanda do agrupamento e a demanda de serviço, sendo o resultado multiplicado 

por 0,90, segundo a equação (7): 

 

DR = (DCOM/IND + DSERV) x 0,90 (7) 

 

2.1.3.3 MEDIÇÃO AGRUPADA MISTA 

 

A medição agrupada mista é caracterizada por medidores residenciais e comerciais em 

um mesmo agrupamento. Esta situação, como exemplo, ocorre em empreendimentos em que 

os andares são residenciais e no térreo encontram-se lojas. A demanda do ramal de ligação dos 

empreendimentos agrupados mistos será obtida por meio da equação (8): 

 

DR = ( DRESIDENCIAL + DCOM/IND + DSERV) x 0,90 (8) 

 

Sendo: 

DRESIDENCIAL: demanda individual das unidades de consumo residencial – módulos de 

demanda (item 2.1.1); 

DCOM/IND: demanda individual das unidades de consumo comercial – potência 

instalada (item 2.1.2); 

DSERV: demanda do circuito de serviço de uso do condomínio (DSERV) – potência 

instalada (item 2.1.3.1). 
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2.1.3.4 DETERMINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E DO RAMAL 

DE LIGAÇÃO 

 

Após concluir os cálculos das demandas dos agrupamentos, apresentadas no tópico 

2.1.3, basta consultar a tabela 18 para que sejam determinados os equipamentos de proteção e 

o ramal de ligação dos agrupamentos. 

Por fim, após a demonstração dos cálculos de demanda das unidades consumidoras em 

cada uma das modalidades, segundo os padrões da Enel, será possível realizar análises e 

comparações com o padrão da concessionária Light, que será elucidado a partir do tópico 2.2. 
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Tabela 18 – Dimensionamento dos equipamentos de medição agrupada 

 
Fonte: (Enel Distribuição Rio, 2018) 
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2.2 LIGHT 

 

A concessionária Light atua no fornecimento de energia elétrica para cerca de 4 

milhões de clientes em 31 municípios do estado do Rio de Janeiro (Light S.A., 2021). Em 

fevereiro de 2021 foi publicada a última atualização do padrão Recon-BT, que tem por objetivo 

estabelecer “as condições mínimas para projeto e execução de instalações de entradas 

individuais e coletivas nas atividades residenciais e não residenciais, com fornecimento de 

energia elétrica em tensão secundária de distribuição na área de concessão da Light” (Light 

S.A., 2021). 

O padrão apresentado pela Light, diferente do padrão Enel, descrito no tópico 2.1 deste 

capítulo, onde há uma divisão do cálculo de demanda por tipo de medição (residencial 

individual, residencial agrupada, comercial individual, comercial agrupada ou agrupada mista). 

A Light opta por apresentar dois métodos de avaliação das demandas, o qual será descrito, para 

fins comparativos, no decorrer desse subtópico. 

A metodologia apresentada no padrão Light para a avaliação das demandas é dividida 

em seções A e B a depender das características de cada instalação. 

 

2.2.1 SEÇÃO A 

 

O método de avaliação determinado pela seção A do padrão Light possui aplicação 

tanto em entradas individuais quanto em agrupadas, desde que se enquadrem nas seguintes 

características: 

 Medição individual residencial ou comercial ligada por meio de ramal 

independente; 

 Medição individual de cada unidade consumidora de um agrupamento; 

 Medição agrupada residencial que possua até três unidades consumidoras; 

 Medição agrupada comercial; 

 Medição de serviço em agrupamentos mistos (residencial e comercial); 

Com isso, conforme consta no padrão, para as medições descritas, o cálculo de 

demanda deve ser efetuado com base na equação (9): 

 

D (kVA) = D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6 (9) 
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Sendo: 

D1 (kVA) = demanda de iluminação e tomadas de uso geral, calculada conforme item 

2.2.1.1. 

D2 (kVA) = demanda de aparelhos para aquecimento (chuveiros, aquecedores, 

torneiras etc.) calculada conforme item 2.2.1.2. 

D3 (kVA) = demanda de aparelhos de ar-condicionado tipo janela e similares (Split, 

Cassete e Fan Coil), calculada conforme item 2.2.1.3 

D4 (kVA) = demanda de unidades centrais de condicionamento de ar e similares (Self 

Contained), calculada conforme item 2.2.1.4. 

D5 (kVA) = demanda de motores elétricos e máquinas de solda tipo motor – gerador, 

calculada conforme item 2.2.1.5. 

D6 (kVA) = demanda de máquinas de solda a transformador, equipamentos odonto-

médico hospitalares (aparelhos de raio-x, tomógrafos, mamógrafos e outros), calculada 

conforme item 2.2.1.6. 

 

2.2.1.1 DEMANDA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS (D1) 

 

Para o cálculo de demanda de iluminação e tomadas de uso geral, primeiro deve ser 

avaliado se a carga instalada é maior ou menor que a previsão mínima estipulada pela Tabela 

19, devendo ser utilizada a maior carga entre as duas. Assim, pode ser calculada a demanda de 

iluminação e tomadas, de acordo com o tipo de empreendimento. 
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Tabela 19 – CARGA MÍNIMA E FATOR DE DEMANDA PARA INSTALAÇÕES DE 

ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE USO GERAL [D1] 

 
Fonte: (Light S.A., 2021) 

 

2.2.1.2 DEMANDA DE POTÊNCIA DE APARELHOS DE AQUECIMENTO (D2) 

 

Para o cálculo de demanda de aparelhos de aquecimento, como chuveiros, aquecedores 

e torneiras, deve-se multiplicar a carga instalada pelo fator de demanda, de acordo com o 

número de aparelhos, conforme Tabela 20. 

 

 

 



31 

Tabela 20 – FATORES DE DEMANDA PARA APARELHOS DE AQUECIMENTO [D2] 

 
Fonte: (Light S.A., 2021) 

 

2.2.1.3 DEMANDA DE AR-CONDICIONADO RESIDENCIAL E COMERCIAL TIPO 

JANELA E SIMILARES (D3) 

 

Para o cálculo de demanda de aparelhos de ar condicionado e similares, como split, 

cassete e fan coil, deve-se multiplicar a carga instalada pelo fator de demanda, de acordo com 

o número de aparelhos, conforme Tabela 21, em caso de utilização residencial, e Tabela 22, 

para utilização comercial. 
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Tabela 21 – FATORES DE DEMANDA PARA APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 

RESIDENCIAL [D3] 

 
Fonte: (Light S.A., 2021) 

 

Tabela 22 – FATORES DE DEMANDA PARA APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 

COMERCIAL [D3] 

 
Fonte: (Light S.A., 2021) 

 

2.2.1.4 DEMANDA DE AR-CONDICIONADO CENTRAL, SELF CONTEINED E 

SIMILARES (D4) 

 

O padrão da Light, para aparelhos de ar-condicionado central, self conteined e 

similares, por possuírem características que diferem das convencionais, determina que, 

independentemente da utilização em residências ou comércios, o fator de demanda aplicado 

sobre a carga instalada, seja o mesmo, conforme Tabela 23. 

 

 

 

 

 

 

 



33 

Tabela 23 – FATORES DE DEMANDA PARA APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 

CENTRAL, SELF CONTAINED E SIMILARES [D4] 

 
Fonte: (Light S.A., 2021) 

 

2.2.1.5 DEMANDA DE MOTORES ELÉTRICOS E MÁQUINAS DE SOLDA TIPO 

MOTOR (D5) 

 

Para o cálculo de demanda de motores elétricos e máquinas de solda do tipo motor, 

primeiro deve ser convertida a potência dos motores, apresentadas em CV, para kVA, conforme 

Tabela 24. 

Com esse resultado, pode ser calculada a demanda dos motores, aplicando o fator de 

demanda, de acordo com o número total de equipamentos, conforme a Tabela 25. 

Outro ponto relevante, quanto a essa demanda, é a condição de que, em caso de mais 

de um motor, deve prevalecer como demanda total o maior valor entre a potência original do 

maior motor e a demanda calculada, ou seja, caso haja um estabelecimento com um motor de 

50 CV e outro motor de 2 CV, a demanda calculada seria (48,73 kVA + 2,70 kVA) x 0,75 = 

38,57 kVA. Dessa forma, como a demanda calculada foi inferior a demanda original do maior 

motor (50 CV - 48,73 kVA), o valor a ser considerado deve ser o maior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

Tabela 24 – CONVERSÃO DE “CV” EM “KVA” 

 

Fonte: (Light S.A., 2021) 
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Tabela 25 – FATORES DE DEMANDA PARA MOTORES ELÉTRICOS E MÁQUINAS DE SOLDA 

TIPO MOTOR - GERADOR [D5] 

 
Fonte: (Light S.A., 2021) 

 

2.2.1.6 DEMANDA DE MÁQUINAS DE SOLDA A TRANSFORMADOR E 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (D6) 

 

Para o cálculo de demanda de máquinas de solda a transformador e equipamentos 

hospitalares, como aparelhos de raio-x, tomógrafos, mamógrafos e outros, deve-se multiplicar 

a carga instalada pelo fator de demanda, de acordo com o número de aparelhos, conforme 

Tabela 26. 

Tabela 26 – FATORES DE DEMANDA PARA MÁQUINAS DE SOLDA A TRANSFORMADOR E 

EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES (APARELHOS DE RAIO-X, TOMÓGRAFOS, 

MAMÓGRAFOS E OUTROS) [D6] 

 
Fonte: (Light S.A., 2021) 
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2.2.1.7 AVALIAÇÃO DAS DEMANDAS 

 

Após os cálculos das demandas conforme equação (9), o padrão da Light determina 

que seja realizado, para as medições agrupadas, uma avaliação da demanda a fim de determinar 

a demanda de proteção geral e a demanda do ramal de entrada. 

Para isso, fica estabelecido que a demanda de proteção geral (DPG) deve ser igual a 

demanda do agrupamento de medidores (DAG) que é determinada conforme critérios descritos 

no item 2.2.1. 

Já a demanda do ramal de entrada (DR) deve ser calculada pelo resultado da soma da 

demanda do agrupamento (DAG) com a demanda de serviço (DS) e multiplicados por 0,90, 

conforme a equação (10): 

 

DR = (DAG + DS) x 0,90 (10) 

 

2.2.2 SEÇÃO B 

 

O método de avaliação determinado pela seção B do padrão Light possui aplicação 

apenas em medições agrupadas, desde que se enquadrem nas seguintes características: 

 Medição agrupada exclusivamente residencial composta de 4 a 300 unidades 

consumidoras; 

 Medição agrupada mista composta de 4 a 300 unidades consumidoras; 

Vale ressaltar que o limite de 300 unidades é referente apenas a um edifício. 

Dessa forma, o cálculo da demanda de medições agrupadas, conforme o padrão, devem 

ser obtidas por meio da Tabela 27, da Tabela 28 e da Tabela 29, e aplicadas na equação (11) 

em função da sua área útil: 

 

D = (kVA(m²) - Tabela 27 ou Tabela 28) x (Fator de Diversificação - Tabela 29) (11) 

 

Na seção B, a Light optou por dividir as unidades consumidoras entre as que utilizam 

equipamento elétrico para aquecimento de água, ou seja, chuveiros com potência nominal de 

até 4,40 kVA, e unidades consumidores que não utilizam equipamentos elétricos para 

aquecimento. 

Na Tabela 30 constam os valores das demandas em kVA em função da área (m²) por 

unidade consumidora que utiliza equipamentos elétricos para aquecimento de água com 
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potência até 4,40 kVA. Para equipamentos com potência acima dos 4,40 kVA, o padrão 

determina que seja aplicado um fator de segurança no valor da demanda conforme Tabela 30 

Nas hipóteses em que, em uma mesma unidade de consumo, existam dois ou mais 

equipamentos elétricos para aquecimento de água com potências diferentes, a concessionária 

define que deve ser realizada a média ponderada para que seja definido o valor da potência, que 

será objeto de definição para escolha do fator de segurança. A média ponderada será dada de 

acordo com a equação (12): 

 

𝑃𝑒𝑞. =
      

  (12) 

 

Sendo: 

Peq. = Potência equivalente do aquecedor para escolha do fator de segurança; 

Q = Quantidade de aparelhos de aquecimento em suas respectivas potências; 

P = Potências dos aquecedores. 
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Tabela 27 – Demandas (kVA) de apartamentos em função das áreas (m²) para Unidades de consumo 

que utilizem equipamentos elétricos individuais p/ aquecimento de água 

 
Fonte: (Light S.A., 2021) 

 

Na Tabela 28 constam os valores das demandas em kVA em função da área (m²) por 

unidade consumidora que não utilizam equipamentos elétricos para aquecimento de água. 
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Tabela 28 – Demandas (kVA) de apartamentos em função das áreas (m²) para Unidades de consumo 

que NÃO utilizem equipamentos elétricos individuais p/ aquecimento de água 

 

Fonte: (Light S.A., 2021) 

 

Na Tabela 29 são descritos os fatores para diversificação de cargas em função do 

número de apartamentos de cada edificação. 
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Tabela 29 – Fatores para diversificação de cargas em função do nº de apartamentos 

 

Fonte: (Light S.A., 2021) 

 

Tabela 30 – Demandas (kVA) de apartamentos em função das áreas (m²) para Unidades de consumo 

que utilizem equipamentos elétricos individuais p/ aquecimento de água 

 
Fonte: (Light S.A., 2021) 
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Cumpre salientar que as informações contidas nas Tabela 27 e Tabela 28 são aplicadas 

apenas em unidades consumidoras que possuem área útil de até 400 m². Com isso, para as 

unidades consumidores de área superior, devem ser utilizadas as expressões abaixo para 

identificação da demanda da unidade consumidora em kVA. 

 

 Unidades consumidoras com chuveiros elétricos: 

D = 0,0568528 x S0,895075 

 Unidades consumidoras sem chuveiros elétricos: 

D = 0,0531216 x S0,895075 

 

Sendo: 

D = Demanda da unidade consumidora residencial em kVA; 

S = Área útil em m² da unidade consumidora residencial. 

 

Por fim, caso hajam unidades consumidora com áreas úteis diferentes, a determinação 

da demanda total deve ser encontrada a partir da área útil equivalente (Aeq.), por meio da 

equação (13): 

 

𝐴𝑒𝑞. =
[ º   ( )  ]  [ º   ( )  ] ⋯  [ º   ( )  ]

º   ( )  º   ( )  º   ( )
  (13) 

 

Sendo: 

Nº de Apts. (s1) = Nº de apartamentos do primeiro agrupamento com área S1; 

S1 = área dos apartamentos do primeiro agrupamento; 

Nº de Apts. (s2) = Nº de apartamentos do primeiro agrupamento com área S2; 

S2 = área dos apartamentos do primeiro agrupamento; 

Nº de Apts. (sn) = Nº de apartamentos do enésimo agrupamento com área Sn; 

Sn = área dos apartamentos do enésimo agrupamento; 

Aeq. = Área equivalente ponderada dos apartamentos em m2; 

 

Desse modo, após identificada a área equivalente das unidades consumidoras, a 

demanda de proteção geral será calculada pela equação (14): 

 

DPG = kVA (Aeq.) x Fator de Diversificação (Nº total de Apts) (14) 
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2.2.3 DIMENSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E CONDUTORES 

 

Após concluir os cálculos das demandas apresentadas nos tópicos 2.2.1 e 2.2.2, é 

necessário consultar, para as medições individuais, as tabelas 31 e 32 e, para as medições 

agrupadas, as tabelas 33, 34 e 35 para que sejam dimensionados os condutores, materiais, 

componentes e equipamentos de instalação. 

 

Tabela 31 – Materiais do padrão de medição individual – demandas até 76 kVA 

 
Fonte: (Light S.A., 2021) 
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Tabela 32 – Materiais do padrão de medição individual – demandas de 76 kVA até 1143 kVA 

 
Fonte: (Light S.A., 2021) 
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Tabela 33 – Dimensionamento de materiais de unidades consumidoras individuais em entrada coletiva 

 

Fonte: (Light S.A., 2021) 
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Tabela 34 – Dimensionamento de materiais – Circuitos trifásicos em condutores unipolares de cobre, 

isolação PVC 70°C anti-chama 

 

Fonte: (Light S.A., 2021) 
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Tabela 35 – Dimensionamento de materiais – Circuitos trifásicos em condutores unipolares de cobre, 

isolação EPR ou XLPE 90°C 

 

Fonte: (Light S.A., 2021) 
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3 APLICAÇÃO DO CÁLCULO DE DEMANDA 

 

No presente capítulo serão efetuados estudos de caso para cada um dos tipos de 

medição apresentados nos padrões Enel e Light. Para isso, serão estabelecidos os mesmos 

modelos de carga para que seja possível efetuar a comparação entre ambos os padrões. 

Serão efetuados os seguintes estudos de caso: 

 Medição residencial individual; 

 Medição comercial individual; 

 Medição residencial agrupada; 

 Medição comercial agrupada; 

 Medição mista. 

 

3.1  MEDIÇÃO RESIDENCIAL INDIVIDUAL 

 

O caso apresentado será uma residência com área útil de 150m², situada em um bairro 

que possua alto consumo de energia, com 3 quartos, 3 banheiros com chuveiro, 1 sala, 1 

cozinha, 1 área de serviço, 2 varandas e 1 ambiente de circulação. 

A residência possui 3 ares-condicionados de 12.000 BTU, 1 bomba trifásica de 1/3 

CV, 1 hidromassagem 4.400 W, 1 torneira elétrica de 3.500 W e 9 kVA de iluminação e 

tomadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

3.1.1 ENEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MÓDULOS DE DEMANDA

Quartos Salas Banheiros Área de Serviço Cozinha 1 Cozinha 2 Outros Totais
Demanda 1,50 1,60 2,30 1,90 2,10 0,35

Quantidade 3 1 3 1 - 1 3
Sub-total 4,50 1,60 6,90 1,90 2,10 1,05 18,05

1,2
15,04

1
15,04 kVA

2. CARGAS ESPECIAIS

Potência Quantidade Carga Instalada Fator de Demanda Total
4,40 1 4,40 80% 3,52
3,50 1 3,50 80% 2,80

6,32 kVA

Carga de Motores

1/3
1

0,65
100%

Demanda c - à transportar 0,65 kVA

DEMANDA DO CLIENTE = Dc

Dc (kVA) = a + (100% da maior demanda entre b, c, d) + (70% do somatório das demais)
Dc = 15,04 + 6,32 + (70% x 0,65)
Dc (kVA) = 21,82

CÁLCULO DE DEMANDA PARA UNIDADE DE CONSUMO RESIDENCIAL

Fator de diversidade

Demanda b - à transportar

Potência em CV
Quantidade
Demanda em kVA

Hidromassagem com aquecimento
Torneira elétrica

Para residências com 2 ou mais quartos - dividir a demanda por
Sub-total
Fator de localização
Demanda a - à transportar

Cargas de Aquecimento
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3.1.2 LIGHT 

 

 

 

3.2 MEDIÇÃO COMERCIAL INDIVIDUAL 

 

O caso apresentado será um restaurante com área útil de 250m² com 6 ares-

condicionados de 18.000 BTU, 1 bomba trifásica de 1/2 CV, 3 fritadeiras elétrica de 1.500 W, 

2 fogões elétricos e 12 kVA de iluminação e tomadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da carga instalada Cálculo da demanda
C1 - Iluminação e tomadas D1 - Iluminação e tomadas

Potência original: 9,00 kVA (1,00 x 0,80) + (1,00 x 0,75) + (1,00 x 0,65) + 
Previsão mínima: 0,030 x 150 = 4,50 kVA (1,00 x 0,60) + (1,00 x 0,50) + (1,00 x 0,45) + 

Logo, deve ser considerado C1 = 9,00 kVA (1,00 x 0,40) + (1,00 x 0,35) + (1,00 x 0,30) =
D1 = 4,80 kVA

C2 - Aparelhos de aquecimento D2 - Aparelhos de aquecimento
Chuveiro elétrico: 3 x 4,40 = 13,20 kVA 13,20 x 0,70 = 9,24 kVA

Torneira elétrica: 1 x (3,50/0,92) = 3,80 kVA 3,80 x 1,00 = 3,80 kVA
Hidromassagem: 1 x (4,40/0,92) = 4,78 kVA 4,78 x 1,00 = 4,78 kVA

C2 = 21,78 kVA D2 = 9,24 + 3,80 + 4,78 = 17,82 kVA
C3 - Aparelhos de ar condicionado tipo janela e similares D3 - Aparelhos de ar condicionado tipo janela e similares

3 x Ar-condicionado split 12.000 BTU D3 = 2,47 x 1,00 = 2,47 kVA
C3 = 3 x 0,823 = 2,47 kVA

C4 - Aparelhos de ar condicionado central D4 - Aparelhos de ar condicionado central

- -

C5 - Motores elétricos D5 - Motores elétricos
Conversão de CV em kVA

1/3 CV = 0,77 D5 = 0,77 x 1,00 = 0,77 kVA
C5 = 1 x 0,77 = 0,77 kVA

C6 - Máquinas de solda e equipamentos hospitalares D6 - Máquinas de solda e equipamentos hospitalares

- -

ClTotal (kVA) = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 DTotal (kVA) = D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6

ClTotal (kVA) = 9,00 + 21,78 + 2,47 + 0,77 = 34,02 kVA

ClTotal (kVA) = 34,02 x 0,92 = 31,30 kW
DTotal (kVA) = 4,80 + 17,82 + 2,47 + 0,77 = 25,86 kVA
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3.2.1 ENEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargas de Aquecimento Potência Quantidade Carga Instalada Fator de Demanda Total
Fritadeira elétrica 1,50 3 4,50 75% 3,38

1,50 2 3,00 70% 2,10
Demanda a - à transportar 5,48 kVA

Aparelhos de Refrigeração
D = demanda individual diversificada x nº de aparelhos

18000
6

2,70
16,20 kVA

Cargas de iluminação e tomadas
Potência em W 60 100

Quantidade 50 90
Carga instalada 3000 9000
Fator de demanda = 100%
Demanda c - à transportar 12,00 kVA

Carga de Motores

1/2
1

1,18
100%

Demanda d - à transportar 1,18 kVA

DEMANDA TOTAL DDT (kVA) = a + b + c + d + e
DDT = 5,48 + 16,20 + 12,00 + 1,18
DDT = 34,86 kVA

Fator de diversidade

Demanda individual diversificada
Quantidade de aparelhos
Potência - BTU/h

Demanda b - à transportar

Fogão elétrico

Potência em CV
Quantidade
Demanda em kVA

CÁLCULO DE DEMANDA PARA UNIDADE DE CONSUMO COMERCIAL
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3.2.2 LIGHT 

 

 

 

3.3 MEDIÇÃO AGRUPADA RESIDENCIAL 

 

O caso apresentado será um edifício localizado em um bairro de alto consumo com 

100 unidades residenciais. Cada unidade possui área útil de 50m² com 2 quartos, 2 banheiros 

com chuveiro de 4,40 kVA, 1 cozinha, 1 área de serviço, 2 ares-condicionados de 9000 BTU e 

2,50 kVA de iluminação e tomadas.  

A unidade de uso comum do edifício (medição de serviço) possui 300m² de área útil, 

8 kVA de iluminação e tomadas, 1 bomba de 2 CV para a piscina e 2 motores de 7 e 1/2 CV 

para os elevadores. 

 

 

 

 

Descrição da carga instalada Cálculo da demanda
C1 - Iluminação e tomadas D1 - Iluminação e tomadas

Potência original: 12 kVA
Previsão mínima: 0,020 x 250 = 5,00 kVA 12 x 0,80 = 9,6 kVA
Logo, deve ser considerado C1 = 12 kVA

C2 - Aparelhos de aquecimento D2 - Aparelhos de aquecimento

Fritadeira elétrica: 3 x (1,50/0,92) = 4,89 kVA 4,89 x 0,70 = 2,90 kVA
C2 = 4,89 kVA D2 = 3,42 kVA

C3 - Aparelhos de ar condicionado tipo janela e similares D3 - Aparelhos de ar condicionado tipo janela e similares
6 x Ar-condicionado split 18.000 BTU D3 = 7,32 x 1,00 = 7,32 kVA

C3 = 6 x 1,22 = 7,32 kVA
C4 - Aparelhos de ar condicionado central D4 - Aparelhos de ar condicionado central

- -

C5 - Motores elétricos D5 - Motores elétricos
Conversão de CV em kVA

1/2 CV = 0,87 D5 = 0,87 x 1,00 = 0,87 kVA
C5 = 1 x 0,87 = 0,87 kVA

C6 - Máquinas de solda e equipamentos hospitalares D6 - Máquinas de solda e equipamentos hospitalares

- -

ClTotal (kVA) = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 DTotal (kVA) = D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6

ClTotal (kVA) = 12 + 4,89 + 7,32 + 0,87 = 25,08 kVA

ClTotal (kVA) = 25,08 x 0,92 = 23,07 kW
DTotal (kVA) = 9,60 + 3,42 + 7,32 + 0,87 = 20,69 kVA
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3.3.1 ENEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DEMANDA DIVERSIFICADA INDIVIDUAL - Ddi

Quartos Salas Banheiros Área de Serviço Cozinha 1 Cozinha 2 Outros Totais
Demanda 1,50 1,60 2,30 1,90 1,50 0,35

Quantidade 2 1 2 1 1 - 1
Sub-total 3,00 1,60 4,60 1,90 1,50 0,35 12,95

1,2
10,79

1
10,79 kVA

Pela tabela 6 optou-se para que a unidade de consumo tenha ligação: 

Pela tabela 14 encontramos para 100 clientes: Ddi = 1,58 kVA

2. DEMANDA TOTAL DOS CONSUMIDORES - Dtc

Dtc (kVA) = nº de consumidores x Ddi

3. DEMANDA DO SERVIÇO

Cargas de iluminação e tomadas
Potência em W 40 100

Quantidade 50 60
Carga instalada 2000 6000
Fator de demanda = 100%
Demanda c - à transportar 8,00 kVA

Carga de Motores

2 7 1/2
1 2

2,70 12,98
70% 100%

Demanda d - à transportar 1,89 12,98 14,87 kVA

Dserv (kVA) = (100% da maior demanda entre a, b, c, d) + (70% do somotário entre a, b, c, d exceto a maior delas)

CÁLCULO DE DEMANDA PARA MEDIÇÃO AGRUPADA RESIDENCIAL

Para residências com 2 ou mais quartos - dividir a demanda por
Sub-total
Fator de localização
Demanda a - à transportar

Fator de diversidade

Dserv = 14,87 + 0,70 x 8,00 = 20,47 kVA

TRIFÁSICA - disjuntor 40 A

Dtc = 100 x 1,58 = 158 kVA à transportar

Potência em CV
Quantidade
Demanda em kVA



53 

3.3.2 LIGHT 

 

 

 

Descrição da carga instalada Cálculo da demanda
C1 - Iluminação e tomadas D1 - Iluminação e tomadas

Potência original: 2,50 kVA
Previsão mínima: 0,030 x 50 = 1,50 kVA (1,00 x 0,80) + (1,00 x 0,75) + (0,50 x 0,65) =

Logo, deve ser considerado C1 = 2,50 kVA D1 = 1,88 kVA

C2 - Aparelhos de aquecimento D2 - Aparelhos de aquecimento

Chuveiro elétrico: 2 x 4,40 = 8,80 kVA 8,80 x 0,75 = 8,80 kVA
C2 = 8,80 kVA D2 = 6,60 kVA

C3 - Aparelhos de ar condicionado tipo janela e similares D3 - Aparelhos de ar condicionado tipo janela e similares
2 x Ar-condicionado split 9.000 BTU D3 = 1,65 x 1,00 = 1,65 kVA

C3 = 2 x 0,823 = 1,65 kVA
C4 - Aparelhos de ar condicionado central D4 - Aparelhos de ar condicionado central

- -

C5 - Motores elétricos D5 - Motores elétricos

- -

C6 - Máquinas de solda e equipamentos hospitalares D6 - Máquinas de solda e equipamentos hospitalares

- -

ClTotal (kVA) = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 DTotal (kVA) = D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6

ClTotal (kVA) = 2,50 + 8,80 + 1,65 = 12,95 kVA

ClTotal (kVA) = 12,95 x 0,92 = 11,91 kW
DTotal (kVA) = 1,88 + 6,60 + 1,65 = 10,13 kVA

UNIDADE CONSUMIDORA RESIDENCIAL INDIVIDUAL
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3.4 MEDIÇÃO AGRUPADA COMERCIAL 

 

O caso apresentado será um edifício comercial com 45 consultórios e 5 lojas. Cada 

consultório possui área útil de 45m² com 2,00 kVA de iluminação e tomadas, 1 chuveiro elétrico 

de 4,40 kVA, 1 torneira elétrica de 3,25 kVA e 1 ar-condicionado de 12.000 BTU. As lojas 

possuem, cada uma, uma área útil de 70m² com 5,00 kVA de iluminação e tomadas, 1 torneira 

elétrica de 3,25 kVA e 3 ares-condicionados de 18.000 BTU. 

A unidade de uso comum do edifício (medição de serviço) possui 300m² de área útil, 

6,70 kVA de iluminação e tomadas, 2 chuveiros elétricos de 4,40 kVA, 1 bomba d’água de 2 

CV e 2 motores de 7 e 1/2 CV para os elevadores. 

 

 

 

Descrição da carga instalada Cálculo da demanda
C1 - Iluminação e tomadas D1 - Iluminação e tomadas

Potência original: 8,00 kVA
Previsão mínima: 0,005 x 300 = 1,50 kVA D1 = 8,00 x 0,80 = 6,4 kVA
Logo, deve ser considerado C1 = 8 kVA

C2 - Aparelhos de aquecimento D2 - Aparelhos de aquecimento
- -

C3 - Aparelhos de ar condicionado tipo janela e similares D3 - Aparelhos de ar condicionado tipo janela e similares
- -

C4 - Aparelhos de ar condicionado central D4 - Aparelhos de ar condicionado central

- -

C5 - Motores elétricos D5 - Motores elétricos
1 x 2 CV = 1 x 2,70 = 2,70 kVA

2 x 7 1/2 CV = 2 x 8,65 = 17,30 kVA D5 = 20,00 x 0,6333 = 12,67 kVA
C5 = 2,70 + 17,30 = 20,00 kVA

C6 - Máquinas de solda e equipamentos hospitalares D6 - Máquinas de solda e equipamentos hospitalares

- -

ClTotal (kVA) = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 DTotal (kVA) = D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6

ClTotal (kVA) = 8,00 + 20,00 = 28,00 kVA

ClTotal (kVA) = 28,00 x 0,92 = 25,76 kW

UNIDADE DE SERVIÇO

DTotal (kVA) = 6,40 + 12,67 = 19,07 kVA

Demanda (kVA) de apartamento em função das áreas 50m² = 1,88 kVA
Fator para diversificação de cargas em função do nº de apartamentos 100 apartamentos = 63,34 kVA

DAG = kVA (Área do apartamento) x Fator de diversidade (nº total de apartamentos)

DAG = 1,88 x 63,34 = 119,00 kVA

DEMANDA DO AGRUPAMENTO
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3.4.1 ENEL 

 

 

 

 

 

 

 

1. DETERMINAÇÃO DO TIPO DE MEDIÇÃO DA UNIDADE DE CONSUMO

1.1. LOJAS

Potências de Aquecimento
1 torneira elétrica – (3,25 x 0,92) x 0,80 = 2,39 kVA

Aparelhos de refrigeração
3 ares condicionados de 18.000 BTU = 3 x 2,70 = 8,10 kVA 

Potências de Iluminação e Tomadas
Potência instalada = 5,00 x 1,00 = 5,00 kVA
Obs: Considerando-se as lojas como bares, lanchonetes ou semelhantes, o fator de demanda será 100%.

Pela tabela 6, para 15,49 kVA de demanda individual, tem-se: Tipo de fornecimento: Trifásico
Disjuntor: 50 A
Condutor: Concêntrico 3 x 6 (6) mm²

Demanda de cada loja = 2,39 + 8,10 + 5,00 = 15,49 kVA

CÁLCULO DE DEMANDA PARA MEDIÇÃO AGRUPADA COMERCIAL

1.2. CONSULTÓRIOS

Potências de Aquecimento
1 chuveiro – (4,400 x 0,92) x 0,80 = 3,24 kVA
1 torneira elétrica – (3,25 x 0,92) x 0,80 = 2,39 kVA Total = 5,63 kVA

Aparelhos de refrigeração
1 ar condicionado de 12.000 BTU = 1 x 1,60 = 1,60 kVA 

Potências de Iluminação e Tomadas
Potência instalada = 2,00 x 1,00 = 2,00 kVA
Obs: Considerando-se as consultórios como bares, lanchonetes ou semelhantes, o fator de demanda será 100%.

Pela tabela 6, para 9,23 kVA de demanda individual, tem-se: Tipo de fornecimento: Trifásico
Disjuntor: 40 A
Condutor: Concêntrico 3 x 6 (6) mm²

Demanda de cada loja = 5,63 + 1,60 + 2,00 = 9,23 kVA
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2. DETERMINAÇÃO DA DEMANDA DAS SALAS E LOJAS

Cargas de Aquecimento Potência Quantidade Carga Instalada Fator de Demanda Total
Chuveiro elétrico (4,400 x 0,92) 45 182,16 20% 36,43

(3,25 x 0,92) 50 149,50 30% 44,85
Demanda a - à transportar 81,28 kVA

Aparelhos de Refrigeração
D = demanda individual diversificada x nº de aparelhos

10 10 10 10 5
1,60 1,38 1,28 1,25 1,20

16,00 13,80 12,80 12,50 6,00

10 5
2,70 2,32

27,00 11,60

99,70 kVA

Cargas de iluminação e tomadas
Potência em W (2,00 x 0,92) (5,00 x 0,92)

Quantidade 45 5
Carga instalada 82,8 23

Fator de demanda = 100%
Demanda c - à transportar 105,80 kVA

Demanda total das lojas e consultórios = 81,28 + 99,70 + 105,80 = 286,78 kVA

12.000

Total

Quantidade de aparelhos
Demanda individual diversificada
Total

18.000

Demanda b - à transportar

Quantidade de aparelhos
Demanda individual diversificada

Potência - BTU/h

Potência - BTU/h

Torneira elétrica

3. DEMANDA DO SERVIÇO

Cargas de Aquecimento Potência Quantidade Carga Instalada Fator de Demanda Total
Chuveiro elétrico (4,40 x 0,92) 2 8,10 65% 5,26
Demanda a - à transportar 5,26 kVA

Cargas de iluminação e tomadas
Potência em W (6,70 x 0,92)

Quantidade 1
Carga instalada 6,16

Fator de demanda = 100%
Demanda b - à transportar 6,16 kVA

Carga de Motores
2 7 1/2

1 2
2,70 12,98
70% 100%

Demanda c - à transportar 1,89 12,98 14,87 kVA

Dserv (kVA) = (100% da maior demanda entre a, b, c, d) + (70% do somotário entre a, b, c, d exceto a maior delas)

Demanda em kVA
Fator de diversidade

Dserv = 14,87 + 0,70 x (5,26 + 6,16) = 22,86 kVA

Potência em CV
Quantidade
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3.4.2 LIGHT 

 

 

 

Descrição da carga instalada Cálculo da demanda
C1 - Iluminação e tomadas D1 - Iluminação e tomadas

Potência original: 5,00 kVA
Previsão mínima: 0,020 x 70 = 1,40 kVA D1 = 5,00 x 0,80

Logo, deve ser considerado C1 = 5,00 kVA D1 = 4,00 kVA

C2 - Aparelhos de aquecimento D2 - Aparelhos de aquecimento

Torneira elétrica: 1 x 3,25 = 3,25 kVA 3,25 x 1,00 = 3,25 kVA
C2 = 3,25 kVA D2 = 3,25 kVA

C3 - Aparelhos de ar condicionado tipo janela e similares D3 - Aparelhos de ar condicionado tipo janela e similares
3 x Ar-condicionado split 18.000 BTU D3 = 3,66 x 1,00 = 3,66 kVA

C3 = 3 x 1,22 = 3,66 kVA
C4 - Aparelhos de ar condicionado central D4 - Aparelhos de ar condicionado central

- -

C5 - Motores elétricos D5 - Motores elétricos

- -

C6 - Máquinas de solda e equipamentos hospitalares D6 - Máquinas de solda e equipamentos hospitalares

- -

ClTotal (kVA) = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 DTotal (kVA) = D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6

ClTotal (kVA) = 5,00 + 3,25 + 3,66 = 11,91 kVA

ClTotal (kVA) = 11,91 x 0,92 = 10,96 kW

UNIDADE CONSUMIDORA COMERCIAL INDIVIDUAL (LOJAS)

DTotal (kVA) = 4,00 + 3,25 + 3,66 = 10,91 kVA
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Descrição da carga instalada Cálculo da demanda
C1 - Iluminação e tomadas D1 - Iluminação e tomadas

Potência original: 2,00 kVA
Previsão mínima: 0,050 x 45 = 2,25 kVA D1 = 2,25 x 0,80

Logo, deve ser considerado C1 = 2,25 kVA D1 = 1,80 kVA

C2 - Aparelhos de aquecimento D2 - Aparelhos de aquecimento
Chuveiro elétrico: 1 x 4,40 = 4,40 kVA 4,40 x 1,00 = 4,40 kVA
Torneira elétrica: 1 x 3,25 = 3,25 kVA 3,25 x 1,00 = 3,25 kVA

C2 = 4,40 + 3,25 = 7,65 kVA D2 = 7,65 kVA

C3 - Aparelhos de ar condicionado tipo janela e similares D3 - Aparelhos de ar condicionado tipo janela e similares
1 x Ar-condicionado split 12.000 BTU D3 = 0,823 x 1,00 = 0,823 kVA

C3 = 1 x 0,823 = 0,823 kVA
C4 - Aparelhos de ar condicionado central D4 - Aparelhos de ar condicionado central

- -

C5 - Motores elétricos D5 - Motores elétricos

- -

C6 - Máquinas de solda e equipamentos hospitalares D6 - Máquinas de solda e equipamentos hospitalares

- -

ClTotal (kVA) = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 DTotal (kVA) = D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6

ClTotal (kVA) = 2,25 + 7,65 + 0,823 = 10,72 kVA

ClTotal (kVA) = 10,72 x 0,92 = 9,86 kW

UNIDADE CONSUMIDORA COMERCIAL INDIVIDUAL (CONSULTÓRIOS)

DTotal (kVA) = 1,80 + 7,65 + 0,823 = 10,27 kVA
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Descrição da carga instalada Cálculo da demanda
C1 - Iluminação e tomadas D1 - Iluminação e tomadas

Potência original: 6,70 kVA
Previsão mínima: 0,005 x 300 = 1,50 kVA D1 = 6,70 x 0,80

Logo, deve ser considerado C1 = 6,70 kVA D1 = 5,36 kVA

C2 - Aparelhos de aquecimento D2 - Aparelhos de aquecimento

Chuveiro elétrico: 2 x 4,40 = 8,80 kVA 8,80 x 0,75 = 8,80 kVA
C2 = 8,80 kVA D2 = 6,60 kVA

C3 - Aparelhos de ar condicionado tipo janela e similares D3 - Aparelhos de ar condicionado tipo janela e similares

C4 - Aparelhos de ar condicionado central D4 - Aparelhos de ar condicionado central

- -

C5 - Motores elétricos D5 - Motores elétricos
1 x 2 CV = 1 x 2,70 = 2,70 kVA

2 x 7 1/2 CV = 2 x 8,65 = 17,30 kVA D5 = 20,00 x 0,6333 = 12,67 kVA
C5 = 2,70 + 17,30 = 20,00 kVA

C6 - Máquinas de solda e equipamentos hospitalares D6 - Máquinas de solda e equipamentos hospitalares

- -

ClTotal (kVA) = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 DTotal (kVA) = D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6

ClTotal (kVA) = 6,70 + 8,80 + 20,00 = 35,50 kVA

ClTotal (kVA) = 35,50 x 0,92 = 32,66 kW

UNIDADE DE SERVIÇO

DTotal (kVA) = 5,36 + 6,60 + 12,67 = 24,63 kVA
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Descrição da carga instalada Cálculo da demanda
C1 - Iluminação e tomadas D1 - Iluminação e tomadas

5 x 5,00 = 25,00 kVA D1 = 25,00 x 0,80
C1 = 25,00 kVA D1 = 20,00 kVA

C2 - Aparelhos de aquecimento D2 - Aparelhos de aquecimento

Torneira elétrica: 5 x (1 x 3,25) = 16,25 kVA 16,25 x 0,62 = 10,08 kVA
C2 = 16,25 kVA D2 = 10,08 kVA

C3 - Aparelhos de ar condicionado tipo janela e similares D3 - Aparelhos de ar condicionado tipo janela e similares
5 x (3 x Ar-condicionado split 18.000 BTU) D3 = 18,30 x 0,75 = 13,73kVA

C3 = 15 x 1,22 = 18,30 kVA
C4 - Aparelhos de ar condicionado central D4 - Aparelhos de ar condicionado central

- -

C5 - Motores elétricos D5 - Motores elétricos

- -

C6 - Máquinas de solda e equipamentos hospitalares D6 - Máquinas de solda e equipamentos hospitalares

- -

ClTotal (kVA) = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 DTotal (kVA) = D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6

ClTotal (kVA) = 25,00 + 16,25 + 18,30 = 59,55 kVA

ClTotal (kVA) = 59,55 x 0,92 = 54,79 kW

AGRUPAMENTO LOJAS

DTotal (kVA) = 20,00 + 10,08 + 13,73 = 43,81 kVA



61 

 

 

3.5 MEDIÇÃO MISTA 

 

O caso apresentado será um edifício residencial e comercial localizado em um bairro 

de baixo consumo com 30 apartamentos e 20 escritórios. Cada apartamento possui área útil de 

70m² com 2 quartos, 1 sala, 2 banheiros, 1 área de serviço, 1 cozinha, 1 varanda. 4,00 kVA de 

iluminação e tomadas, 2 chuveiros elétricos de 4,40 kVA e 2 ares-condicionados de 12.000 

BTU. Os escritórios possuem, cada um, uma área útil de 55m² com 3,50 kVA de iluminação e 

tomadas e 1 ar-condicionado de 12.000 BTU.  

A unidade de uso comum do edifício (medição de serviço) possui 300m² de área útil, 

2,50 kVA de iluminação e tomadas, 2 bombas d’água de 2 CV e 3 motores de 7 e 1/2 CV para 

os elevadores. 

 

 

 

 

Descrição da carga instalada Cálculo da demanda
C1 - Iluminação e tomadas D1 - Iluminação e tomadas

45 x 2,25 = 101,25 kVA D1 = (20,00 x 0,80) + (81,25 x 0,60)
C1 = 101,25 kVA D1 = 64,75 kVA

C2 - Aparelhos de aquecimento D2 - Aparelhos de aquecimento
Chuveiro elétrico: 45 x (1 x 4,40) = 198,00 kVA 198,00 x 0,30 = 43,88 kVA
Torneira elétrica: 45 x (1 x 3,25) = 146,25 kVA 146,25 x 0,30 = 103,28 kVA

C2 = 344,25 kVA D2 = 147,16 kVA

C3 - Aparelhos de ar condicionado tipo janela e similares D3 - Aparelhos de ar condicionado tipo janela e similares
45 x (1 x Ar-condicionado split 12.000 BTU) D3 = 37,04 x 0,60 = 22,44 kVA

C3 = 45 x 0,823 = 37,04 kVA
C4 - Aparelhos de ar condicionado central D4 - Aparelhos de ar condicionado central

- -

C5 - Motores elétricos D5 - Motores elétricos

- -

C6 - Máquinas de solda e equipamentos hospitalares D6 - Máquinas de solda e equipamentos hospitalares

- -

ClTotal (kVA) = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 DTotal (kVA) = D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6

ClTotal (kVA) = 101,25 + 344,25 + 37,04 = 482,54 kVA

ClTotal (kVA) = 482,54 x 0,92 = 443,94 kW

AGRUPAMENTO CONSULTÓRIOS

DTotal (kVA) = 64,75 + 147,16 + 22,44 = 234,35 kVA
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3.5.1 ENEL 

 

 

 

 

 

1. DETERMINAÇÃO DO TIPO DE MEDIÇÃO DA UNIDADE DE CONSUMO

1.1. ESCRITÓRIOS

Aparelhos de refrigeração
1 ar condicionado de 12.000 BTU = 1 x 1,60 = 1,60 kVA 

Potências de Iluminação e Tomadas
Potência instalada = 3,50 x 1,00 = 3,50 kVA

Pela tabela 6, para 5,10 kVA de demanda individual, tem-se: Tipo de fornecimento: Bifásico
Disjuntor: 50 A
Condutor: Concêntrico 2x 10 (10) mm²

CÁLCULO DE DEMANDA PARA MEDIÇÃO MISTA

Demanda de cada escritório = 1,60 + 3,50 = 5,10 kVA

1.1. DEMANDA DIVERSIFICADA INDIVIDUAL - Ddi

Quartos Salas Banheiros Área de Serviço Cozinha 1 Cozinha 2 Outros Totais
Demanda 1,50 1,60 2,30 1,90 1,50 0,35

Quantidade 2 1 2 1 1 - 1
Sub-total 3,00 1,60 4,60 1,90 1,50 0,35 12,95

1,2
10,79

1
10,79 kVA

Pela tabela 6 optou-se para que a unidade de consumo tenha ligação: 

Pela tabela 14 encontramos para 30 clientes: Ddi = 2,36 kVA

2. DEMANDA TOTAL DOS APARTAMENTOS - Dap

Dap (kVA) = nº de consumidores x Ddi Dap = 30 x 2,36 = 70,80 kVA à transportar

Fator de localização
Demanda a - à transportar

TRIFÁSICA - disjuntor 40 A

Para residências com 2 ou mais quartos - dividir a demanda por
Sub-total
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3. DEMANDA TOTAL DOS ESCRITÓRIOS

Cargas de Aquecimento Potência Quantidade Carga Instalada Fator de Demanda Total
Chuveiro elétrico (4,400 x 0,92) 20 80,96 28% 22,67
Demanda a - à transportar 22,67 kVA

Aparelhos de Refrigeração
D = demanda individual diversificada x nº de aparelhos

10 10
1,60 1,38
16,00 13,80 29,80 kVA

Cargas de iluminação e tomadas
Potência em W (3,50 x 0,92)

Quantidade 20
Carga instalada 64,4

Fator de demanda = 100% para os primeiros 20 kVA e 705 para o que exceder os 20 kVA
20,00 x 1,00 = 20,00 kVA
44,4 x 0,70 = 31,08 kVA
Demanda b - à transportar 51,08 kVA

12.000

Demanda a - à transportar

Potência - BTU/h
Quantidade de aparelhos
Demanda individual diversificada

Demanda total dos escritórios = 29,80 + 51,08 = 80,88 kVA

4. DEMANDA DO SERVIÇO

Cargas de iluminação e tomadas
Potência em W (2,50 x 0,92)

Quantidade 1
Carga instalada 2,30

Fator de demanda = 100%
Demanda b - à transportar 2,30 kVA

Carga de Motores
2 7 1/2

2 3
4,05 16,44
70% 100%

Demanda c - à transportar 2,835 16,44 19,28 kVA

Dserv (kVA) = (100% da maior demanda entre a, b, c, d) + (70% do somotário entre a, b, c, d exceto a maior delas)

Potência em CV
Quantidade
Demanda em kVA
Fator de diversidade

Dserv = 19,28 + 0,70 x 2,30 = 20,89 kVA



64 

3.5.2 LIGHT 

 

 

 

Descrição da carga instalada Cálculo da demanda
C1 - Iluminação e tomadas D1 - Iluminação e tomadas

Potência original: 4,00 kVA (1,00 x 0,80) + (1,00 x 0,75) + (1,00 x 0,65) +
Previsão mínima: 0,030 x 70 = 2,10 kVA (1,00 x 0,60) =

Logo, deve ser considerado C1 = 4,00 kVA D1 = 2,80 kVA

C2 - Aparelhos de aquecimento D2 - Aparelhos de aquecimento

Chuveiro elétrico: 2 x 4,40 = 8,80 kVA 8,80 x 0,75 = 8,80 kVA
C2 = 8,80 kVA D2 = 6,60 kVA

C3 - Aparelhos de ar condicionado tipo janela e similares D3 - Aparelhos de ar condicionado tipo janela e similares
2 x Ar-condicionado split 12.000 BTU D3 = 1,65 x 1,00 = 1,65kVA

C3 = 2 x 0,823 = 1,65 kVA
C4 - Aparelhos de ar condicionado central D4 - Aparelhos de ar condicionado central

- -

C5 - Motores elétricos D5 - Motores elétricos

- -

C6 - Máquinas de solda e equipamentos hospitalares D6 - Máquinas de solda e equipamentos hospitalares

- -

ClTotal (kVA) = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 DTotal (kVA) = D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6

ClTotal (kVA) = 4,00 + 8,80 + 1,65 = 14,45 kVA

ClTotal (kVA) = 14,45 x 0,92 = 13,29 kW

UNIDADE CONSUMIDORA RESIDENCIAL INDIVIDUAL

DTotal (kVA) = 2,80 + 6,60 + 1,65 = 11,05 kVA
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Descrição da carga instalada Cálculo da demanda
C1 - Iluminação e tomadas D1 - Iluminação e tomadas

Potência original: 3,50 kVA
Previsão mínima: 0,050 x 55 = 2,75 kVA D1 = 3,50 x 0,80

Logo, deve ser considerado C1 = 3,50 kVA D1 = 2,80 kVA

C2 - Aparelhos de aquecimento D2 - Aparelhos de aquecimento

- -

C3 - Aparelhos de ar condicionado tipo janela e similares D3 - Aparelhos de ar condicionado tipo janela e similares
1 x Ar-condicionado split 12.000 BTU D3 = 0,823 x 1,00 = 0,823 kVA

C3 = 1 x 0,823 = 0,823 kVA
C4 - Aparelhos de ar condicionado central D4 - Aparelhos de ar condicionado central

- -

C5 - Motores elétricos D5 - Motores elétricos

- -

C6 - Máquinas de solda e equipamentos hospitalares D6 - Máquinas de solda e equipamentos hospitalares

- -

ClTotal (kVA) = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 DTotal (kVA) = D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6

ClTotal (kVA) = 3,50 + 0,823 = 4,32 kVA

ClTotal (kVA) = 4,32 x 0,92 = 3,97 kW

UNIDADE CONSUMIDORA COMERCIAL INDIVIDUAL (ESCRITÓRIOS)

DTotal (kVA) = 2,80 + 0,823 = 3,62 kVA

Descrição da carga instalada Cálculo da demanda
C1 - Iluminação e tomadas D1 - Iluminação e tomadas

Potência original: 2,50 kVA
Previsão mínima: 0,005 x 300 = 1,50 kVA D1 = 2,50 x 0,80

Logo, deve ser considerado C1 = 2,50 kVA D1 = 2,00 kVA

C2 - Aparelhos de aquecimento D2 - Aparelhos de aquecimento

- -

C3 - Aparelhos de ar condicionado tipo janela e similares D3 - Aparelhos de ar condicionado tipo janela e similares

- -

C4 - Aparelhos de ar condicionado central D4 - Aparelhos de ar condicionado central

- -

C5 - Motores elétricos D5 - Motores elétricos
2 x 2 CV = 2 x 2,70 = 5,40 kVA

3 x 7 1/2 CV = 3 x 8,65 = 25,95 kVA D5 = 31,35 x 0,54 = 16,93 kVA
C5 = 5,40 + 25,95 = 31,35 kVA

C6 - Máquinas de solda e equipamentos hospitalares D6 - Máquinas de solda e equipamentos hospitalares

- -

ClTotal (kVA) = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 DTotal (kVA) = D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6

ClTotal (kVA) = 2,50 + 31,35 = 33,85 kVA

ClTotal (kVA) = 33,85 x 0,92 = 31,14 kW

UNIDADE DE SERVIÇO

DTotal (kVA) = 2,00 + 16,93 = 18,93 kVA



66 

 

 

 

  

Demanda (kVA) de apartamento em função das áreas 70m² = 2,26 kVA
Fator para diversificação de cargas em função do nº de apartamentos 30 apartamentos = 23,54 kVA

DEMANDA DO AGRUPAMENTO

DAG = kVA (Área do apartamento) x Fator de diversidade (nº total de apartamentos)

DAG = 2,26 x 23,54 = 53,20 kVA

Descrição da carga instalada Cálculo da demanda
C1 - Iluminação e tomadas D1 - Iluminação e tomadas

20 x 3,50 = 70,00 kVA D1 = (20,00 x 0,80) + (50,00 x 0,60)
C1 = 70,00 kVA D1 = 46,00 kVA

C2 - Aparelhos de aquecimento D2 - Aparelhos de aquecimento

- -

C3 - Aparelhos de ar condicionado tipo janela e similares D3 - Aparelhos de ar condicionado tipo janela e similares
20 x (1 x Ar-condicionado split 12.000 BTU) D3 = 16,46 x 0,75 = 12,35 kVA

C3 = 20 x 0,823 = 16,46 kVA
C4 - Aparelhos de ar condicionado central D4 - Aparelhos de ar condicionado central

- -

C5 - Motores elétricos D5 - Motores elétricos

- -

C6 - Máquinas de solda e equipamentos hospitalares D6 - Máquinas de solda e equipamentos hospitalares

- -

ClTotal (kVA) = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 DTotal (kVA) = D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6

ClTotal (kVA) = 70,00 + 16,46 = 86,46 kVA

ClTotal (kVA) = 86,46 x 0,92 = 79,54 kW

AGRUPAMENTO ESCRITÓRIOS

DTotal (kVA) = 46,00 + 12,35 = 48,35 kVA
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4 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

Após apresentar o cálculo das demandas para cada um dos tipos de medição, quais 

sejam, medição residencial individual, medição comercial individual, medição agrupada 

residencial, medição agrupada comercial e medição mista, é possível realizar análises quanto 

ao comparativo dos padrões das concessionárias Enel e Light. 

Com os valores de demanda encontrados nos estudos de caso apresentados no capítulo 

3, são determinados os equipamentos de proteção e ramal de ligação mais adequados para cada 

uma das situações apresentadas. 

Para a demanda da medição residencial individual calculada no item 3.1, tem-se 

os seguintes resultados: 

 

Tabela 36 – Resultados medição residencial individual 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Com o resultado apresentado, verifica-se que a demanda do padrão da Light foi 

superior a demanda encontrada pelo cálculo do padrão Enel. Considerando que foi utilizada a 

mesma residência e, por consequência, a mesma carga, para a análise de ambas as 

concessionárias. O resultado obtido no padrão Light indica o equipamento e o condutor de 

maior capacidade, garantido assim, maior confiabilidade a instalação. Por outro lado, o 

equipamento de proteção e condutor indicado no padrão Enel, torna a instalação menos custosa 

ao consumidor. 

Um dos fatores que ocasiona essa diferença de demanda é o método de módulos das 

demandas determinado pela Enel. Nesse método, o cálculo é realizado com base nos cômodos 

de uma residência e, portanto, assume que os cômodos de todas as residências possuem a 

mesma carga instalada. Assim, fatores como a quantidade de chuveiros e aparelhos de ar-

condicionado como exemplo, que são equipamentos que possuem considerável influência na 

demanda total, não afetam o resultado final. 

Em relação a demanda da medição comercial individual calculada no item 3.2, 

tem-se os seguintes resultados: 

Demanda total: 21,82 kVA Demanda total: 25,86 kVA
Tipo de fornecimento: Trifásico Tipo de fornecimento: Trifásico
Disjuntor: 70A Disjuntor: 80A
Ramal de Ligação: 3 x 10 (10)mm² Ramal de Ligação: 4 (1 x 25) mm² 

LightEnel



68 

Tabela 37 – Resultados medição comercial individual 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Na situação hipotética calculada, o mesmo empreendimento comercial com cargas 

semelhantes apresentou uma diferença de demanda de aproximadamente 70% maior no padrão 

da Enel em relação ao padrão da Light, o que impacta diretamente no dimensionamento do 

equipamento de proteção e do ramal de ligação. 

Em uma análise detalhada dos cálculos apresentados no padrão Enel e no padrão Light, 

foi possível verificar que a principal diferença se deve ao método que determina a demanda dos 

aparelhos de ar-condicionado, em que no padrão da Enel foi encontrada a demanda total de 

16,20 kVA e no padrão da Light, um total de 7,32 kVA. Essa expressiva diferença se refere a 

como cada uma das concessionárias considera o valor individual da demanda de um ar-

condicionado de 18.000 BTU. O padrão da Enel considera uma demanda de 2,70 kVA 

(conforme Tabela 8)  por aparelho. Já no padrão da Light, se considera a potência do próprio 

aparelho ou conforme potência média fornecida no padrão, indicada no anexo A, que para um 

ar-condicionado de 18.000 BTU é de 1,22 kVA. Considerando que, um aparelho com essa 

capacidade de refrigeração da marca Consul, por exemplo, possui uma potência aproximada de 

1.600 W, de acordo com as especificações técnicas encontradas no site da empresa (Consul, 

2021), é possível afirmar que o padrão da Enel se encontra incompatível, em relação a potência 

real do aparelho. 

A distorção gerada impacta no dimensionamento dos equipamentos e condutores 

utilizados para a instalação do empreendimento comercial. Em alguns casos, esse fator, pode 

impossibilitar a implantação do estabelecimento, visto que os materiais necessários para a 

instalação elétrica serão mais custosos do que um estabelecimento situado em área de concessão 

da Light. 

Para a demanda da medição residencial agrupada calculada no item 3.3, tem-se os 

seguintes resultados: 

 

 

 

Demanda total: 34,86 kVA Demanda total: 20,69 kVA
Tipo de fornecimento: Trifásico Tipo de fornecimento: Trifásico
Disjuntor: 100A Disjuntor: 63A
Ramal de Ligação: 3 x 25 (25)mm² Ramal de Ligação: 4 (1 x 16) mm² 

Enel Light
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Tabela 38 – Resultados medição residencial agrupada 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Nos resultados da medição residencial agrupada é possível verificar que os pontos que 

apresentam significativas diferenças entre um cálculo e outro são o dimensionamento da 

proteção geral e do ramal de ligação. Isso ocorre devido ao método de cálculo da demanda 

agrupada residencial em que, para o padrão Enel, é utilizada a demanda diversificada individual 

pré-determinada em uma tabela fornecida de acordo com o tipo de fornecimento e disjuntor de 

cada unidade consumidora (Tabela 14). Já no padrão Light, a demanda agrupada é calculada, 

assim como no padrão da Enel, segundo tabelas pré-determinadas. Porém, as tabelas são de 

acordo com a área útil de cada unidade consumidora e a quantidade. 

Nesse caso, pela diferença de capacidade do equipamento de proteção e dos 

condutores, fica explícito o ponto já exposto na análise da medição comercial individual, em 

que as instalações na área de concessão da Enel são mais custosas quando comparadas a área 

de concessão da Light.   

 Como se pode observar, a análise apresentada no caso da demanda de medição 

residencial agrupada também se aplica tanto para a demanda da medição comercial 

agrupada calculada no item 3.4, quanto para a demanda da medição mista calculada no item 

3.5, que possuem os seguintes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

Demanda total: 10,79 kVA Demanda total: 20,47 kVA Demanda proteção geral: 158,00 kVA
Tipo de fornecimento: Trifásico Tipo de fornecimento: Trifásico Proteção geral: 600A
Disjuntor: 40A Disjuntor: 70A Demanda do ramal de ligação: (158,00 + 20,47) x 0,9 = 160,62 kVA
Ramal de Ligação: 3 x 6 (6)mm² Ramal de Ligação: 3 x 10 (10)mm² Ramal de ligação: 2 x 3 x 185 (2 x 150) mm²

Demanda total: 10,13 kVA Demanda total: 19,07 kVA Demanda proteção geral: 119,00 kVA
Tipo de fornecimento: Trifásico Tipo de fornecimento: Trifásico Proteção geral: 350A
Disjuntor: 32A Disjuntor: 63A Demanda do ramal de ligação: (119,00 + 19,07) x 0,9 = 124,26 kVA
Ramal de Ligação: 4 x (1 x 6)mm² Ramal de Ligação: 4 x (1 x 16)mm² Ramal de ligação: 4 x (1 x 150)mm²

Medição residencial Medição de serviço Agrupamento

Medição residencial Medição de serviço Agrupamento
Enel

Light



70 

Tabela 39 – Resultados medição comercial agrupada 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demanda total: 15,49 kVA Demanda total: 9,23 kVA Demanda total: 22,86 kVA
Tipo de fornecimento: Trifásico Tipo de fornecimento: Trifásico Tipo de fornecimento: Trifásico
Disjuntor: 50A Disjuntor: 40A Disjuntor: 70A
Ramal de Ligação: 3 x 6 (6)mm² Ramal de Ligação: 3 x 6 (6)mm² Ramal de Ligação: 3 x 10 (10)mm²

Demanda proteção geral: 286,78 kVA
Proteção geral: 800A
Demanda do ramal de ligação: (286,78 + 22,86) x 0,9 = 278,68 kVA
Ramal de ligação: 4 x 3 x 185 (2 x 185) mm²

Demanda total: 10,91 kVA Demanda total: 10,27 kVA Demanda total: 24,63 kVA
Tipo de fornecimento: Trifásico Tipo de fornecimento: Trifásico Tipo de fornecimento: Trifásico
Disjuntor: 32A Disjuntor: 32A Disjuntor: 80A
Ramal de Ligação: 4 x (1 x 6)mm² Ramal de Ligação: 4 x (1 x 6)mm² Ramal de Ligação: 4 x (1 x 25)mm²

Demanda proteção geral: (43,81 (agrup. lojas) + 234,35 (agrup. consultórios)) x 0,9 = 250,34 kVA
Proteção geral: 700A
Demanda do ramal de ligação: (250,34 + 24,63) x 0,9 = 247,47 kVA
Ramal de ligação: 4 x (2 x 240)mm²

Agrupamento

Enel
Medição comercial (lojas) Medição de serviço

Light
Medição comercial (lojas) Medição comercial (consultórios) Medição de serviço

Medição comercial (consultórios)

Agrupamento
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Tabela 40 – Resultados medição mista 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Por fim, vale ressaltar que a faixa de operação de demanda vinculada ao 

dimensionamento dos equipamentos e condutores para a concessionária Enel (conforme Tabela 

6  e Tabela 18) é mais restrita do que a fornecida pela Light (conforme Tabela 31, Tabela 32, 

Tabela 33, Tabela 34 Tabela 35). Assim, o padrão da Light permite a utilização de uma maior 

variedade de equipamentos e condutores para instalações elétricas, com relação a capacidade 

de operação. Como exemplo, para medições individuais, o padrão Enel possui 12 faixas de 

demanda para o dimensionamento dos equipamentos de proteção e condutores, já o padrão 

Light, dispõe de 17 faixas de demanda. 

  

Demanda total: 5,10 kVA Demanda total: 10,79 kVA Demanda total: 20,89 kVA
Tipo de fornecimento: Bifásico Tipo de fornecimento: Trifásico Tipo de fornecimento: Trifásico
Disjuntor: 50A Disjuntor: 40A Disjuntor: 70A
Ramal de Ligação: 2 x 10 (10)mm² Ramal de Ligação: 3 x 6 (6)mm² Ramal de Ligação: 3 x 10 (10)mm²

Demanda proteção geral: (70,80 (agrup. residencial) + 80,88 (agrup. comercial)) x 0,9 = 136,51 kVA
Proteção geral: 400A
Demanda do ramal de ligação: (70,80 (agrup. residencial) + 80,88 (agrup. comercial) + 20,89 (serviço)) x 0,9 = 155,31 kVA
Ramal de ligação: 2 x 3 x 185 (2 x 150) mm²

Demanda total: 3,62 kVA Demanda total: 11,05 kVA Demanda total: 18,93 kVA
Tipo de fornecimento: Trifásico Tipo de fornecimento: Trifásico Tipo de fornecimento: Trifásico
Disjuntor: 32A Disjuntor: 32A Disjuntor: 63A
Ramal de Ligação: 4 x (1 x 6)mm² Ramal de Ligação: 4 x (1 x 6)mm² Ramal de Ligação: 4 x (1 x 16)mm²

Demanda proteção geral: (53,20 (agrup. residencial) + 48,35 (agrup. comercial)) x 0,9 = 91,40 kVA
Proteção geral: 250A
Demanda do ramal de ligação: (91,40 + 18,93) x 0,9 = 98,73 kVA
Ramal de ligação: 4 x (1 x 120)mm²

Light
Medição comercial Medição residencial Medição de serviço

Agrupamento

Enel
Medição comercial Medição residencial Medição de serviço

Agrupamento
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5 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho teve como objetivo realizar um estudo a respeito dos padrões para 

instalações elétricas de baixa tensão das concessionárias Enel e Light, visando identificar por 

meio comparativo as diferenças nos métodos de cálculo e quais os possíveis impactos no 

dimensionamento dos equipamentos e condutores. 

Durante os capítulos foi destrinchada a metodologia utilizada, de ambas as 

concessionárias, para determinação das demandas de potência no caso de medição residencial 

individual, medição comercial individual, medição agrupada residencial, medição agrupada 

comercial e medição mista. 

Após a explicação das metodologias das concessionárias estudadas, foram 

apresentados estudos de caso para cada tipo de medição, em que foram consideradas as mesmas 

cargas tanto para o projeto de instalação elétrica da Enel quanto para a Light. Tais estudos foram 

realizados com o fim de determinar o tipo de atendimento e o dimensionamento dos 

equipamentos e condutores, sendo possível assim, efetuar as comparações. 

Fica evidente que a metodologia apresentada por cada uma das companhias resulta em 

divergências relevantes entre as demandas totais. Dessa forma, após a apresentação dos 

resultados e análises, foi possível observar que o padrão da Light se mostra, além de mais claro 

e didático, para grande parte dos empreendimentos, menos custoso quanto à implantação dos 

equipamentos e condutores. 

Essas significativas diferenças também trazem o questionamento quanto a aprovação 

dos padrões técnicos estipulados pelas concessionárias. Embora as instruções técnicas sejam 

elaboradas com base na resolução nº 414 da ANEEL(2010) e obedeçam às condições técnicas 

estabelecidas na norma NBR 5410 da ABNT (2008), é importante salientar que não há uma 

posterior validação pelo órgão regulador. 

Portanto, conforme observado pelos resultados obtidos no trabalho, uma mesma 

instalação elétrica, a depender da área de concessão em que se encontra, possui uma 

discrepância no dimensionamento dos equipamentos de proteção e condutores, o que pode 

acarretar em dúvidas quanto a confiabilidade e segurança das instalações elétricas determinadas 

pelos padrões das concessionárias. Com isso, seria ideal que os padrões técnicos fossem 

avaliados e aprovados pelo órgão regulador, a fim de que não restem inseguranças quanto aos 

métodos de cálculo por eles aplicados e para que os resultados dos dimensionamentos sejam 

compatíveis, obedecendo a especificidade de cada região. 
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ANEXO A - Potência média de aparelhos eletrodomésticos – Light 

 

 
Fonte: (Light S.A., 2021) 
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Fonte: (Light S.A., 2021) 

 


