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Agrupamento com caixas de medição monofásicas 

Agrupamento com caixas ANP, para medições monofásicas 

     
 
 
Notas 
1 . Agrupamentos de medições monofásicas:  
 6 medições de 50 A:   6 caixas ANP + 1 caixa CBP 100 - disjuntor 100 A. 

6 medições de 63 A:   6 caixas ANP + 1 caixa CBP 100 - disjuntor 100 A.. 
9 medições de 50 A :  9 caixas ANP + 1 caixa CBP 200 + 1 caixa GNP - disjuntor 125 A 
9 medições de 63 A :  9 caixas ANP + 1 caixa CBP 200 + 1 caixa GNP - disjuntor 175 A 
12 medições de 50 A: 12 caixas ANP + 1 caixa CBP 200 + 1 caixa GNP - disjuntor 175 A 
12 medições de 63 A : 12 caixas ANP + 1 caixa CBP 200 + 1 caixa GNP - disjuntor 200 A 

3 . As caixas poderão ser agrupadas em colunas ou em linhas. 
4 . O topo da caixa de medição mais elevada deve ficar a uma altura máxima de 1,70 m 
5 . A base da caixa inferior deve ficar a uma altura mínima de 50 cm. 
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Agrupamento com caixas de medição polifásicas 

Agrupamento com caixas CNP, para medições monofásicas e/ou polifásicas 
 

   
 
Notas: 
1 . Agrupamento com formação de centro de medição (módulo para disjuntor e barramento + módulos de 

medições), com medições monofásicas e/ou polifásicas. 
2 . Agrupamento com formação horizontal, acoplado à caixa CBP 200 + caixa GNP, com medições monofásicas 

e/ou polifásicas (para agrupamentos com disjuntor geral até 200 A). 
3 . Os critérios de dimensionamento devem seguir as prescrições da Tabela 3 da NTC 901100.. 
4 . O barramento deve ser dimensionado de acordo com a NTC 910100 – Caixas de Medição e Centro de Medição 

Modulado – metálicos, curto, médio ou longo, (ver sugestões no quadro abaixo). 
5 . Quando aplicável, o agrupamento de caixas de medição pode ser acoplado à caixa CBP 200 + caixa GNP (ou 

CB 200 + GN – metálicas). 
6 . No módulo de barramento, o disjuntor pode ser instalado na parte superior ou inferior. 
7 . Altura do topo do módulo até o piso: máximo 1,86m 
8 . Altura da base do módulo até o piso: mínimo 30 cm. 
9 . Quando soma das correntes por fase for superior a 300, é necessário apresentação de projetos. 
9 . Devido a impossibilidade de se instalar a caixa com DPS embaixo do conjunto, por falta de espaço e desconforto 
na montagem, o DPS (e o BEP) poderão ser instalados: 

- em uma caixa (superior ou inferior), na coluna do barramento, isolada e com lacres, ou 
- em uma das caixas ao lado da coluna do barramento, na linha inferior, isolada e com lacres. 

10 . Após a medição, os ramais alimentadores das UCs poderão sair pelos fundos das caixas. 
 
10 . Dimensioanamento barramento: 
 

Seção Transversal 
Corrente 

em milímetros em polegadas 

25,4   x   2,38 1   x   3/32 170 A 

25,4   x   3,18 1   x   1/8 250 A 
25,4   x   4,77 1   x   3/16 300 A 
30,48   x   4,77 1 1/4  x   3/16 340 A 
38,1   x   6,35 1 1/2  x   1/4 440 A 
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Agrupamento com 6 medições monofásicas 

Até 6 medições monofásicas 50 A ou 6 medições de 63 A 
Disjuntor Geral de 100 A 
Barramento 100 A (3 fases + neutro + barra de proteção) 
 

Instalação em mureta, parede ou muro de alvenaria. 

 
    Aterramento  

 
 
Legenda 
1 . Caixa em material poilimérico, tipo CBP 100, com barramento e suporte para disjuntor. 
2 . Disjuntor Geral  100 A. 
3 . Barramento: fases A, B ,C (mín 9 furos) 
4 . Barramento neutro (mín  9 furos) e barra de proteção (mín 9 furos).  
5 . Caixa para medidor monofásico, em material polimérico tipo ANP (ou ANP1 ou ANP2) - NTC 920110. 
 
Notas: 
 1 . Os critérios para dimensionamento, instalação e apresentação de projeto, onde aplicáveis, devem estar de 
acordo com a NTC 901100  e a NTC 900100. 
2 . A caixa com barramento e disjuntor geral) pode ser instalada no lado direito ou no lado esquerdo ou entre as 
colunas formadas pelas caixas de medição. 
3 . O condutor neutro deve ser interligado à barra de neutro e à barra de proteção. 
4 . A parte superior da caixa de medição mais elevada deve ficar a uma altura máxima de 1,70 m. 
5 . Os eletrodutos de “saída” das caixas de medição (ramal alimentador) podem ser instalados de acordo com a 
conveniência do leiaute da instalação. 
6 . O condutor de aterramento deve ter seção mínima de 16 mm² , ser protegido por eletroduto embutido e ser 
ligado à barra de proteção. 
8 . A conexão com a haste de aterramento deve ficar acessível e protegida por uma caixa de alvenaria ou de 
concreto ou de material polimérico, com tampa. 
9 . Os detalhes sobre aterramento, conexões, acessórios, devem seguir as prescrições da NTC 901100. 
10 . Se o agrupamento original for montado com 6 medições de 50 A e disjuntor geral de 100 A, poderá sofrer um 
“aumento de carga” com até 3 medições monofásicas de 50 A, com as adaptações dos ramais de ligação e de 
entrada. (ver tabela 3 da NTC 901100). 
11 . Se o agrupamento original for montado com 6 medições de 63 A e disjuntor geral de 100 A, poderá sofrer um 
“aumento de carga” com até 3 medições monofásicas de 50 A, com as adaptações dos ramais de ligação e de 
entrada. (ver tabela 3 da NTC 901100). 
12 . Quando houver dúvidas sobre a montagem de agrupamento de medição apresentado nesta NTC, consulte a 
Copel.
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Agrupamento com medições polifásicas 
Exemplo: Até 7 medições bifásicas 50 A + 1 medição monofásica de 50 A (ou 6 medições bifásicas de 63 A) 
Disjuntor geral  200 A 
Barramento 200 A (3 fases + neutro + barra de proteção). 
Outros arranjos devem seguir os critérios de agrupamentos prescritos na NTC 901100. 
 

Instalação em mureta, muro ou parede de alvenaria. 

 
Legenda: 
1 . Caixa em material polimérico, tipo GNP, para disjuntor até 200 A. 
2 . Disjuntor Geral  200 A 
3 . Barramento: fases A, B ,C, capacidade 200 A, instalado em caixa CBP 200 - NTC 920110 
4 . Barramento: neutro (9 furos) e barra de proteção (9 furos).  
5 . Caixa para medidor polifásico, em material polimérico tipo CNP (ou CNP1) - NTC 920110. 
6 . Caixa de passagem, em material polimérico, com dispositivos para lacre. 
7 . Eletroduto PVC 75 mm, para interligação entre caixa com disjuntor geral e caixa com barramento. 
8 . Eletroduto PVC 50 mm, para interligação entre caixa com barramento e caixa de passagem. 
9 . Eletroduto PVC 40 mm, para interligação entra caixa de passagem e caixa de medição. 
 
Notas: 
1 . Os critérios para dimensionamento, instalação e apresentação de projeto, onde aplicáveis, devem estar de 

acordo com a NTC 901100  e a NTC 900100. 
2 . A caixa GNP pode ser instalada no espaço inferior ou no espaço superior ao da caixa com barramento. 
3 . O condutor neutro deve ser interligado à barra de neutro e à barra de proteção. 
4 . Os circuitos (fases + neutro) entre o barramento e as caixas de medição não poderão ter emendas. 
5 . Os eletrodutos do ramal alimentador podem ser instalados de acordo com o leiaute das instalações. 
6 . O condutor de aterramento deve ter seção mínima de 50 mm² , ser protegido por eletroduto embutido e ser 
ligado à barra de proteção. 
7 . A conexão com a haste de aterramento deve ficar acessível e protegida por caixa de alvenaria ou de concreto ou 
de material polimérico, com tampa. 
8 . Os detalhes sobre aterramento, conexões, acessórios, devem seguir as prescrições da NTC 901100. 
9 . A parte mais elevada da caixa de medição deve ficar à altura de 1,70 m. 
10 . Esta montagem pode ser utilizada em alternativa ao Centro de Medição Modulado. 
11 . Antes de optar pela montagem de agrupamento de medição apresentada nesta NTC, consulte a Copel. 
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Agrupamentos em caixas pré-moldadas, com disjuntor geral, 
disjuntores individuais e Medidores Monofásicos 

 

    
 

3 Medidores       4 Medidores 
 
 
 
 

 
 
6 Medidores 
 
 

Nota 
1 . Embora haja espaço e estrutura para instalação de disjuntor geral, este deve ser aplicado de acordo com as 
prescrições da NTC 901100. 
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Agrupamentos em caixas pré-moldadas, com disjuntor geral,  

disjuntores individuais e Medidores Polifásicos 
 
4 Medidores 

 
 
6 Medidores 

 
 
18 Medidores 

 
Nota 
1 . Embora haja espaço e estrutura para instalação de disjuntor geral, este deve ser aplicado de acordo com as 
prescrições da NTC 901100. 
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Caixas Seccionadoras 

 
Caixa seccionadora conjugada (disjuntor, TCs e medi ção) 

 
 
 
Caixa seccionadora conjugada (disjuntor e TCs) 

 
 
 
Caixa seccionadora convencional (disjuntor) 

 
 
Nota 
1 . Estes desenhos são orientativos. A montagem dos barramentos e as posições das caixas podem ser adaptadas 
às necessidades de adequação ao leiaute do projeto. 


