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Informativo Técnico: DVMD nº01 – 2015 

Departamento de Gestão Técnica Comercial 

Divisão de Engenharia e Medição 

Retificação do Informativo Técnico DVMD n°01 – 2014 

Por decisão do GT Revisor das Normas da DVMD, criado pela Resolução DCL nº001/2014, 

resolve: 

 

1. Para os projetos elétricos de edificações de uso coletivo que contenham até 12 (doze) 

unidades consumidoras atendidas conforme a Norma Técnica NT03 e agrupamentos 

que contenham até 03 (três) unidades consumidoras atendidas conforme a Norma 

Técnica E-321.0001, ambos com disjuntor de proteção geral até 200A, deverão ser 

apresentados os seguintes documentos de projeto (deve ser obrigatoriamente ser via 

sistema PEP): 

a. Consulta Prévia; 

b. Diagrama Unifilar até a proteção geral e cabo de saída de cada unidade 

consumidora contendo a carga instalada de cada unidade consumidora e todas 

as características elétricas dos elementos componentes, conforme exemplo 

orientativo em anexo; 

c. Planta de localização contendo: poste da rede Celesc e particular, quadro de 

medição, localização da malha de aterramento e posição da edificação em 

relação à via pública, conforme exemplo orientativo em anexo. Caso a saída 

seja subterrânea apresentar a localização da caixa de passagem; 

d. Prancha contendo a vista lateral do poste da Celesc até o quadro de medição 

e vista frontal detalhada do quadro de medição; 

e. Cálculo da Demanda; 

f. Documento de Responsabilidade Técnica do profissional habilitado. 

 

NOTAS:  

1) As alterações acima não isentam o responsável técnico de elaborar e apresentar 

para seu cliente, o projeto executivo completo, que possibilite a execução da obra 

de acordo com as normas técnicas em vigor; 

2) O projetista deverá apresentar as pranchas evitando a utilização de cores 

inelegíveis, tais como: azul claro, verde claro, amarelo, rosa claro etc. 

 

2. Ficam alterados todos os quadros de medição coletivos, que devem possuir 

obrigatoriamente Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) e Barramento de 
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Equipotencialização Principal (BEP), exceto para quadros com até 06 unidades 

consumidoras nos quais o barramento de Proteção (PE) poderá substituir o BEP; 

 

3. Fica postergado para 1º de julho de 2015, a seguinte obrigatoriedade: Os espelhos 

dos quadros de medição (placa de proteção mecânica dos disjuntores e 

barramentos) devem ser de policarbonato transparente, de espessura mínima de 

4mm, com tamanho suficiente para proteger todo compartimento dos barramentos 

e proteções. Este espelho deve possuir abertura de acesso ao DPS para substituição e 

dispositivos para lacre localizados no mínimo em dois pontos diagonais; 

 

4. Fica consolidado o entendimento do item 5.4.9.1.2. da Norma E-321.0001, para 

agrupamento em quadro de medição, de que não poderão ser somadas as correntes 

dos disjuntores individuais das unidades consumidoras para dimensionamento da 

proteção geral, devendo o projetista justificar a seletividade da proteção pelo calculo 

da demanda apresentado; 

 

5. As revisões apresentadas neste presente informativo técnico entram em vigor a partir 

da data de sua publicação e serão incorporadas nas respectivas normas no momento 

de suas revisões. 

 

6. Demais exigências das especificações E-321.0001 e NT03 e Adendos permanecem 
inalteradas. 

 

 

Anexos:  Diagrama Unifilar modelo orientativo 

  Planta de Localização modelo orientativo 

 

 

 

Florianópolis, 23 de abril de 2015. 

 






