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1.Finalidade
Estabelecer as características e os materiais utilizados no padrão de entrada de energia em baixa tensão
com caixa incorporada para entrada subterrânea em Pedestal, para consumidores nas categorias de
fornecimento monofásica, bifásica ou trifásica com até 75kW de Demanda.
2. Âmbito de Aplicação
Áreas de Distribuição da CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz, CPFL Mococa, CPFL
Leste Paulista, CPFL Sul Paulista e CPFL Jaguarí.
3. Normas complementares
CPFL - GED 12050
CPFL - GED 13
CPFL - GED 10126
NBR 5732
NBR 5733
NBR 7211
NBR 6118
NBR 7480
NBR 5738
NBR 5739

4. Definições
4.1 Padrão de Entrada em Pedestal
O padrão de entrada de energia em baixa tensão Pedestal, é o conjunto elétrico formado por um
pedestal de concreto armado, com dutos para entrada e saída dos condutores de energia subterrâneos
embutidos no concreto, aterramento integrado com a ferragem interna do poste e alojamentos da
medição e da proteção incorporados no corpo do pedestal. .
4.2 Duto embutido de entrada e saída dos condutores
Furação sem revestimento ou eletroduto de PVC rígido no interior do corpo do pedestal para possibilitar
a passagem dos condutores de energia elétrica, sendo um para a entrada do ramal até o medidor e outro
para a saída para a proteção e para o consumidor.
4.3 Aterramento integrado com a ferragem
Sistema que utiliza a própria armação interna de aço do pedestal de concreto como eletrodo de
aterramento possibilitando acesso a dispositivos de conexão ao terra em pontos predeterminados no
corpo do pedestal. Detalhes construtivos são apresentados no GED 12050.
4.4 Caixas incorporadas
São alojamentos moldados no corpo do pedestal com tampa que permitem a instalação do medidor de
energia e dos disjuntores de proteção do consumidor, abrigados, dispensando o uso de caixas externas.
4.5 Haste de terra complementar
Haste de terra de cobre-aço instalada no ponto de conexão ao terra na base do pedestal para ajudar na
dispersão da corrente de surto para o terra.
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4.6 Padrão Pedestal 100
Padrão Pedestal para consumidor nas categorias de fornecimento monofásico, bifásico ou trifásico com
demanda de até 38kW.
4.7 Padrão Pedestal 200
Padrão Pedestal para consumidor nas categorias de fornecimento trifásico com demanda superior a
38kW e inferior a 75kW.
5. Detalhes Construtivos
5.1 Pedestal de concreto armado
O padrão Pedestal de concreto armado deve ser constituído no formato retangular, com os alojamentos
da medição e proteção incorporados e demais características conforme apresentado nos desenhos do
anexo I.
5.2 Duto embutido de entrada e saída
É permitido o uso de furação interna sem revestimento no interior do corpo do pedestal ou a instalação
de eletroduto de PVC rígido para entrada e saída dos condutores de energia elétrica por ramal
subterrâneo. Os dutos de entrada e saída dos condutores não podem ficar expostos em qualquer parte
do corpo do pedestal.
Para o padrão pedestal 100 o diâmetro interno dos dutos com ou sem revestimento deve ser de Ø40mm
(1 1/4”). O duto de entrada não pode passar pelo interior do alojamento da proteção e deve possuir
bolsa de encaixe de Ø63mm (Pedestal 100) ou Ø125mm (Pedestal 200) com no mínimo 10cm de
comprimento para a conexão com o tubo do ramal de ligação definido pelo item 9 do GED10126. Ver
desenhos do anexo I.
5.3 Armação interna de aço
Sugere-se que a armação interna do pedestal 100 ou 200 sejam compostas com 4 barras longitudinais
de aço de Ø8mm com estribos retangulares de aço Ø4,2mm fixados através de amarração com arame
ou com solda elétrica da base até o topo. As barras longitudinais devem ser contínuas – sem emendas.
5.4 Aterramento integrado com a ferragem
O sistema de aterramento do padrão pedestal deve ser concebido conforme modelos especificados no
GED 12050. Devem ser disponibilizados dois pontos de conexão ao terra, um no interior da caixa de
medição para ligação do neutro, e outro abaixo da linha de engastamento do pedestal para ligação de
haste de terra complementar . O posicionamento dos pontos de conexão ao terra são mostrados nos
desenhos do anexo I.A haste de terra complementar deve ser do tipo cobre-aço Ø1/2”x1,20m e deve ser
instalada no ponto de conexão ao terra com uso de terminal de pressão de latão na medida adequada.
Base do Pedestal

Furação na base
do Pedestal

Terminal de pressão
Parafuso de conexão da
haste de terra - aço zincado
a fogo Ø8mm

Haste de Terra

Figura 1- Posicionamento da Haste de Terra
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5.5 Alojamentos da medição e da proteção do consumidor
Os alojamentos da medição e da proteção devem ser moldados na face mais larga do corpo do pedestal,
para atender um consumidor até 38 kW de Demanda (Pedestal 100) ou um consumidor com demanda
entre 38 e 75 kW (Pedestal 200).
Os alojamentos devem ser protegidos contra vandalismo e entrada de umidade com tampa de material
resistente ao fogo, aos raios solares e ao impacto tais como a fibra de vidro e o policarbonato. Se aceita
também tampas de duro alumínio, entretanto este material é motivo de furtos.
A tampa do alojamento do medidor deve ser configurada de forma a não prejudicar a acomodação de
medidor polifásico eletromecânico ou digital, deve possuir um sistema de fechamento com lacre e um
visor transparente (vidro ou policarbonato) para leitura do medidor.
O alojamento da proteção deve possuir pré-furos laterais caso se opte por saídas laterais no muro do
consumidor.
Os detalhes construtivos dos alojamentos da medição e da proteção estão mostrados nos desenhos do
anexo I.
5.6 Condutores
Para ligação do consumidor enquadrado no Pedestal 100 devem ser utilizados os condutores de cobre
extra flexível isolação de PVC 750V com terminais ilhós, nas secções indicadas no GED 13 para a carga
determinada pelo consumidor.
Para ligação do consumidor enquadrado no Pedestal 200 devem ser utilizados condutores de cobre
extra flexível com isolação de PVC 750V para a secção 50mm² com terminais ilhós e nas secções
70mm² e 95mm² condutores de cobre flexível com isolação de PVC 750 V.
As secções dos condutores devem ser estabelecidas conforme indicado na tabela 1 A do GED 13 para a
carga relacionada pelo consumidor.
5.7 Chave Secccionadora
Para ligação do Pedestal 200 deve ser instalada uma chave seccionadora sob carga antes do medidor
conforme definido no GED 13.
Medidor

Seccionadora

Figura 2 – Chave seccionadora antes do Medidor
6. Condições Gerais
6.1 Identificação
O padrão pedestal deve apresentar identificação no corpo contendo:
• Nome do fabricante
• Data de fabricação
• Padrão Pedestal
6.2 Acabamento
O padrão pedestal deve apresentar superfícies externas suficientemente lisas, sem fendas ou fraturas
(exceto pequenas trincas capilares, não orientadas segundo o comprimento da peça, inerentes ao
próprio material) e sem armadura aparente.
6.3 Alojamentos
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Os alojamentos devem possuir sistema de fixação da tampa para fechamento ou lacre, proteção contra
entrada de umidade e espaçamento suficiente que não dificulte a colocação do medidor.
No interior do alojamento da medição deve existir um ponto de conexão ao terra integrado com a
ferragem interna para aterramento do neutro.
6.4 Haste de terra complementar
O padrão pedestal deve possuir haste de terra complementar instalada no ponto de conexão ao terra
abaixo da linha de engastamento no solo. A haste de terra deve ser do tipo cobre-aço Ø1/2x1,20m.
6.5 Fabricação
Na fabricação do concreto os componentes devem seguir prescrições das seguintes normas:
a) cimento: NBR 5732 e NBR 5733
b) agregados: NBR 7211
c) água: NBR 6118
d) aço: NBR 7480
e) concreto: NBR 5738 e NBR 5739. A resistência de ruptura à compressão do concreto com 28 dias,
deve ser maior ou igual a 20 MPa. Corpos de prova ensaiados com 7 dias devem apresentar uma
resistência à compressão maior ou igual a 20 MPa.
6.6 Inspeção
• Inspeção visual
• Medidas e conformidade com os desenhos padronizados neste documento.
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7. Anexo I - Desenhos
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Desenho 1 - Padrão Pedestal 100 - dimensões, detalhes e dutos
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Desenho 2 - Padrão Pedestal 200 - dimensões, detalhes e dutos
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8. Fotos para ilustrar o padrão
Sugestão para utilização em condomínio fechado

9.Registro de Revisão
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