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INTRODUÇÃO

Para a elaboração de um projeto para edifício de uso coletivo, em Santa 
Catarina, deve-se observar as seguintes normas da concessionária: 

• NT-03 - Fornecimento de Energia a Edifícios de Uso Coletivo 

• N-321.0002 – Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de 
Distribuição.

• Adendo a norma NT03 

• I-321.0029 – Equipotencialização da Instalação Elétrica, ligação do BEP e DPS

• I-321.0040 – Sistema de Medição para Novas Unidades Consumidoras e das
Existentes que Aderirem à Tarifa Branca (Disjuntor após o Medidor, lado
direito e da carga)



Cálculo da Demanda da Edificação

O dimensionamento dos componentes da entrada de serviço de energia elétrica
das edificações de uso coletivo, deve ser feito pela demanda provável.

Para determinação da demanda resultante referente aos apartamentos (D1)
deverão ser fornecidas em projeto as seguintes informações:
Área útil (m2) de cada dependência em planta baixa e quadro resumo contendo
área útil total de cada apartamento e respectivo número de unidades de mesma
área.

Na determinação da demanda provável, o projetista pode adotar o critério que julgar 
conveniente, desde que o mesmo não apresente valores de demanda inferiores aos 
calculados pelo método que segue.



- Metodologia da CELESC para Cálculo da Demanda

DT = 1,2 (D1 + D2) + E + G

Sendo:

D1 = F x A

DT = Demanda Total
D1 = Demanda dos Aptos. Residenciais
D2 = Demanda do Condomínio
E = Demanda das cargas especiais (saunas, centrais de refrigeração ou
aquecimento, iluminação de quadras esportivas, etc), aplicando-se o fator 
de demanda 100%.
G = Demanda referente a lojas, escritórios e outros (Tabelas nº 02 a 05).

A = Demanda por apartamento em função de sua área útil (Tabela nº 06)

F = Fator de diversidade em função do nº de apartamentos (Tabela nº 07)



C = Demanda referente às tomadas de corrente das áreas comuns (áreas do 
condomínio), aplicando o seguinte fator de demanda : 20% da carga total.
(utilizar F.P.=0,9).

Exemplo:

D2 = (B + C + D)

B = Demanda referente a iluminação das áreas comuns (áreas do Condomínio), 
aplicando os seguintes fatores de demanda: 100% para os primeiros 10 kW e 25% 
para as cargas acima de 10 kW. (utilizar F.P.=0,9).

Sendo,

Exemplo:

Solução 1:

Solução 2:

𝐶 = 0,2𝑥
5,3𝑥103

0,9
= 1,18𝑘𝑉𝐴 e 𝐸 =

10,8𝑥103

1
= 10,8𝑘𝑉𝐴

Solução 2 leva a

uma DT maior que

a Solução 1



D = Demanda referente aos motores elétricos (Tabela nº 05).



Exemplo de Cálculo:
Considere um edifício com 30 apartamentos de 130 m2 (área útil), com as 
seguintes cargas do condomínio:
- 2 elevadores de 10 cv
- 2 bombas de 5 cv (uma delas de reserva)
- Cargas de iluminação: 15 kW
- Cargas de tomada de corrente: 5 kW

D1 - Demanda dos apartamentos:
A - da Tabela nº 06: apartamentos 130 m2 - 2,73 kVA / apto
F - da Tabela nº 07: 30 apartamentos - 23,48 aptos
D1 = 2,73 kVA / apto x 23,48 aptos = 64,1 kVA

D2 - Demanda do condomínio
B - iluminação:
100% de 10 kW = 10 kW
25% de 5 kW = 1,25 kW
11,25 kW / 0,9 = 12,5 kVA

C - Tomadas de corrente:
20% de 5 kW = 1 kW / 0,9 = 1,11 kVA
D – Motores:
Da Tabela nº 05: 2 elevadores com motores de 
10cv = 17,31 kVA
Da Tabela nº 05: 1 bomba de 5 cv = 6,02 kVA

- Demanda do condomínio D2 = 12,5 + 1,11 + 17,31 + 6,02 = 36,94 kVA

Demanda Total = 1,2 (D1 + D2)

Demanda Total = 1,2 (64,1 + 36,94)

Demanda Total = 121,25 kVA



Entrada de Serviço para  D≤75kVA – Ligação Aérea



Entrada de Serviço para  D≤75kVA 
Ligação Subterrânea



Entrada de Serviço para 75kVA < D ≤ 225kVA

Potência (kVA) dos Transformadores
112,5       150       225



Subestação Abrigada
D > 225kVA*

* Ver outras condições determinantes para fornecimento em média tensão N-321.0002

D ≤ 300kVA  proteção na baixa tensão
Adendo 02

D ≥ 300kVA  proteção na média tensão



Especificação da Entrada de Serviço

Demanda Total = 121,25 kVA

Baixa Tensão Trafo 112,5kVA Trafo 150kVA Trafo 225VA

TAB



5- SOLICITAÇÃO DE CONSULTA PRÉVIA/ ESTUDO TÉCNICO 

5.1- Deve ser encaminhado para Consulta Previa/Estudo técnico todo projeto de ligação nova, 

aumento de carga/transformação em média tensão e edifício de uso coletivo. 

Consulta Prévia

O encaminhamento da documentação para a CELESC deve ser feita através 

do sistema PEP. Para a consulta prévia, a Instrução PEP1, prevê:

5.2- O responsável técnico, após cadastro no sistema PEP Celesc, deverá cadastrar sua 

solicitação e anexar os seguintes documentos: 

5.2.1 - A planta de situação deve conter todos os detalhes indispensáveis para localização da 

edificação, tais como: situação da edificação e do lote, em relação aos quarteirões e ruas 

adjacentes, número da edificação a ser ligado, posicionamento da rede de distribuição e 

número do transformador na via pública, sugestão do ponto de entrega e distância do poste de 

derivação até a medição em escala adequada e nos formatos estabelecidos pela norma NBR 

5984 da ABNT sendo preferencialmente nas folhas formato A4 ou A3. (VER ANEXO II E 

ANEXO III). 

5.3- O responsável técnico ao concluir sua solicitação, receberá a indicação do número da 

respectiva SO (solicitação). 

5.4 - Será de quinze dias o prazo para resposta da consulta prévia/Análise técnica ou estudo 

técnico, ressalvado os casos complexos que exija maior prazo de análise. 

5.5 - A comunicação da situação da solicitação da Consulta Previa/Estudo técnico realizada via 

correio eletrônico ou ainda através de consulta no sistema PEP Celesc via internet, inclusive 

com a visualização do parecer da Celesc. 

http://peptemp.celesc.com.br/


Consulta Prévia









Conflita com a N-321.0002, onde Ucmax=275V



QUADROS METÁLICOS PARA MEDIDORES 

Módulos Sem BEP e DPS – NT-03



QUADROS MÁXIMO com 30 MEDIDORES 

Sem BEP e DPS – NT-03 



• Exemplo  de quadro metálico com até 4 medidores

QUADROS METÁLICOS PARA MEDIDORES 

Com Barra PE na Função de BEP e com DPS para Quadros até 6 Medidores  

I321.0029

PE = BEP



• Exemplo  de quadro metálico com até 4 medidores

QUADROS METÁLICOS PARA MEDIDORES 

Com Barra PE na Função de BEP e com DPS para Quadros até 6 Medidores  

I321.0040

PE = BEP



QUADROS METÁLICOS PARA MEDIDORES 

Com BEP e DPS para Quadros com mais de 6 Medidores  I321.0029

• Exemplo  de quadro metálico com 15 medidores



• Exemplo  de quadro metálico com 30 medidores



QUADROS EM POLICARBONATO PARA MEDIDORES 

Com BEP e DPS para Quadros com mais de 6 Medidores - I321.0029

• Exemplo  de quadro em policarbonato com 7 medidores



• Exemplo  de quadro em Policarbonato com 30 medidores - I321.0029

Entrada Inferior

Entrada Superior









Ligação Provisória/Definitiva







Dimensionamento do Ramal de Alimentação dos Consumidores

Para dimensionar o ramal de alimentação dos consumidores em edifício 

coletivo, basta fazer o levantamento da carga instalada, tal qual se procedeu no 

projeto residencial. Uma vez determinada a carga instalada, basta se utilizar da 

Tabela 8-A, do adendo da NT03 - CELESC.

Exemplo:

Para a unidade 

residencial estudada no 

projeto residencial, 

obteve-se uma carga 

instalada de 16,2kW. 

Assim, em sendo uma 

unidade consumidora de 

edifício de uso coletivo, o 

dimensionamento seria:

TAB



PRUMADA ELÉTRICA

6.8. Prumadas 
(Colunas montantes)
As prumadas 
elétricas deverão ser 
instaladas 
exclusivamente em 
áreas de uso
comum, circulação, 
etc., não sendo 
permitida sua 
instalação em 
paredes internas
de qualquer unidade 
consumidora do 
edifício.
Todos os ramais de 
saída que constituem 
a prumada, deverão 
ser instalados no
interior de 
eletrodutos 
independentes.

NT 03
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