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PADRÃO DE ENTRADA SUBTERRÂNEA EM PEDESTAL – BT

1 - Finalidade
Estabelecer as características e os materiais utilizados no padrão de entrada de energia em baixa tensão
com caixa incorporada para entrada subterrânea – Pedestal, para consumidor nas categorias de
fornecimento monofásica, bifásica ou trifásica com até 38kW de carga instalada.
2 – Âmbito de aplicação
Áreas de Distribuição da CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz e CPFL Jaguariúna
(CPFL Mococa, CPFL Leste Paulista, CPFL Sul Paulista e CPFL Jaguarí).
3 - Descrição Geral
O padrão de entrada de energia em baixa tensão Pedestal, é o conjunto elétrico formado por um poste
de concreto duplo T assimétrico, com conduto para entrada de condutores de energia embutido no
concreto, aterramento integrado com a ferragem interna do poste, alojamentos da medição e da proteção
incorporados no corpo do poste, saídas para os condutores laterais ou subterrâneo e facilidade para
instalação de supressor de surto.
4 - Aspectos Inovadores
O padrão de entrada Pedestal, apresenta diversos aspectos inovadores em relação aos padrões de
entrada tradicionais que proporcionam vantagens competitivas e redução de custos de fabricação. As
principais são as seguintes:
a) Sistema de aterramento integrado com a ferragem da armação do poste, de forma que a ferragem
funciona como eletrodo de aterramento;
b) Utilização de placas plásticas (policarbonato) para fixação do medidor no alojamento da medição ao
invés de placas de madeira;
c) Possibilidade de utilização de hastes de terra complementares através de conexão à terra específico
na base do poste;
d) Possibilidade de utilização de supressores de surto no alojamento da proteção através de conexão à
terra específico no interior do alojamento;
e) Conduto embutido no corpo do poste para entrada dos condutores do consumidor;
f) Tubulação de PVC rígido embutido no corpo do poste para entrada de ramais de telefonia;
i) Pré-furos laterais no alojamento da proteção para saída dos condutores dos ramais dos consumidores;
j) Conduto de saída subterrânea no interior do corpo do poste, do alojamento da proteção até caixa de
passagem abaixo da linha de engastamento para passagem dos condutores do ramal do consumidor.
5 – Especificação dos Materiais
5.1- Pedestal de concreto retangular
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Pedestal de concreto armado tipo retangular, para acomodar os alojamentos da medição e proteção e
demais características descritas abaixo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprimento nominal de 2,5 m;
Traço demarcatório do engastamento a 0,8m da base;
Conduto embutido no corpo do poste para entrada dos condutores de energia elétrica por ramal
subterrâneo;
Armação com 4 barras de aço com estribos retangulares de aço fixados através de amarração
ou solda elétrica da base até o topo;
Aterramento integrado com a ferragem da armadura com conexão à terra na caixa de medição,
na caixa de proteção e para ligação de haste de terra (ver item aterramento integrado com a
ferragem);
Alojamento da medição incorporado na face A do poste (face mais larga), para um consumidor;
Alojamento da proteção do consumidor incorporado na face A do poste (face mais larga) frontal
ou dorsal para instalação dos disjuntores;
Conduto no interior do poste para saída subterrânea dos condutores;
Pré-furos no alojamento da proteção para saída lateral dos condutores;
Haste de terra diâmetro 1/2" x 1,20m de comprimento;
Cobertura no topo do pedestal.
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7 - Fotos para ilustrar o Padrão de Entrada Subterrânea em Pedestal

Sugestão para utilização em condomínio fechado.
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