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Resumo 

Este documento apresenta um estudo realizado sobre a distribuição de cargas entre as fases 

de um sistema de distribuição de energia elétrica de baixa tensão com o foco em cargas 

residenciais desequilibradas, como também na medição de energia ativa através de 

medidores eletromecânicos tipo indução deste mesmo grupo consumidor. 
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Abstract 

This document presents a study about the charge divisions in low voltage with focus in 

unbalanced residential electrical charges, and active energy metering by 

electromechanicals meters to the same consumer group. 

 

Key words: energy meters, residential charges, unbalanced. 

 

1. Introdução 

Instalações elétricas residenciais geram possíveis questões sobre cargas desequilibradas, 

balanceamento entre fases e medição de energia ativa. A fim de sanar algumas dúvidas, 

promover conhecimento e divulgá-lo para profissionais, estudantes e entusiastas do setor, 

este documento foi elaborado. Pretende-se aqui responder questões como: Por que é 

importante realizar uma distribuição equilibrada de cargas entre as fases? Como é medida a 

energia ativa residencial? O objetivo é explicar de forma simples e didática a importância 

de uma instalação elétrica adequada e o funcionamento básico do medidor de energia 

eletromecânico, visto que a utilização deste é de grande representatividade em São Paulo e 

demais municípios da área de concessão da distribuidora em estudo. 

 

 

________________________ 
* Engenheiro Eletricista (FMU, 2016). Atuou como estagiário de 2014 a 2016 na engenharia da AES Eletropaulo.   
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2. Desenvolvimento 

2.1. Norma ABNT NBR 5410 e LIG BT 

 

A norma técnica brasileira que a abrange o assunto apresentado é a ABNT NBR 5410: 

Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Nela encontram-se todos os critérios que uma 

instalação elétrica de baixa tensão deve respeitar. A norma aplica-se aos circuitos 

alimentados com tensão nominal igual ou inferior a 1000V em corrente alternada (NBR 

5410 : 2004, p. 1), portanto estabelece condições a serem satisfeitas nas instalações 

residenciais, a fim de garantir a segurança de pessoas e animais contra choques elétricos, 

incêndios e efeitos térmicos (NBR 5410 : 2004, p. 1). 

Outro documento importante para suporte às instalações elétricas residências é o Livro de 

Instruções Gerais de Baixa Tensão - LIG BT - sobre o Fornecimento de energia elétrica em 

tensão secundária de distribuição da AES Eletropaulo. Aplicando-se às instalações 

consumidoras localizadas nos 24 municípios servidos por esta distribuidora para 

atendimento de entradas de energia elétrica individuais e coletivas com fornecimento em 

tensão secundária de distribuição em corrente alternada de 60 Hz (ciclos por segundo) e 

carga instalada total por unidade consumidora de até 75kW. O LIG BT define três 

modalidades de fornecimento: 

 

 Modalidade A – uma fase e neutro: 2 fios (condutores); 

 Modalidade B – duas fases e neutro: 3 fios              ; 

 Modalidade C – três fases e neutro: 4 fios (condutores). 

 

Definido o tipo de entrada, a norma indica que deve-se considerar a potência nominal de 

um equipamento dada pelo fabricante ou calculada a partir da tensão nominal, corrente 

nominal e fator de potência para a realizar a previsão de carga (NBR 5410 : 2004, p. 13); 

sendo que, nas instalações alimentadas com duas ou três fases, as cargas devem ser 

distribuídas entre as fases, de modo a obter-se o maior equilíbrio possível (NBR 5410 : 

2004, p. 18). 

 

 

 

 

________________________ 
1: Neste momento o foco será na Modalidade B, por ser a mais relevante neste estudo. 



 
 

2.2. Problemas e desvantagens do desequilíbrio de cargas 

A norma tem o objetivo de proteger pessoas e animais contra choques elétricos, incêndios 

e efeitos térmicos (NBR 5410 : 2004, p. 1). Mantendo o foco na distribuição de cargas 

entre fases, pode-se ressaltar três desvantagens econômicas e/ou riscos numa instalação 

elétrica residencial com cargas desequilibradas, são elas: 

 

 Sobrecarga de fase; 

 Perda de energia / ineficiência energética; 

 Risco de incêndio. 

 

2.2.1. Sobrecarga de fase 

Ao distribuir as cargas de forma não equilibrada cria-se uma sobrecarga em uma das 

fases. Considerando uma instalação residencial com cargas desequilibradas, onde há uma 

carga    na fase A e metade desta carga em B, portanto, uma carga 
  

 
 na fase B. Através 

da corrente resultante expressa pela lei de Ohm (HALLIDAY, 2012, p. 139, 140) se tem: 

 

 

  

A corrente que passa na fase A é menor do que a corrente que passa na fase B, logo a 

potência    é menor que a potência   .  

 

Considere o seguinte exemplo: dois circuitos de 45 metros de comprimento cada, fase A e 

fase B, ambos alimentadas em 220V, se a corrente    for igual a 30,3A e a corrente    for 

igual a 15,1A; segundo MAMEDE        , a seção do condutor    deve ser 16mm² e do 

condutor    6mm². Se esta instalação estiver em equilíbrio, ou seja, se ambas as fases A e 

B tiverem valor de corrente    igual a 22,7A, a seção dos condutores dos circuitos    será 

10mm². 

________________________ 
2: Para condutor de cobre embutido em eletroduto PVC com fator de potência de carga 0,90 e 2% de queda 

de tensão. MAMEDE (2007). 



 
 

 

Tabela 1 – Seções dos condutores em função da corrente e da queda de tensão. Adaptado de MAMEDE 

(2007) 

 

Com base nestes valores calcula-se os custos com os cabos da instalação, tanto no caso 1 – 

desequilibrado, 45m de cabo 6mm² para fase B e 45m de cabo 16mm² para fase A – como 

no caso 2 – equilibrado, 90m de cabo 10mm², 45m para fase A e 45 para fase B.  
 

 

Neste exemplo, o custo com a instalação desequilibrada é 13,32% (R$112,81) mais cara de 

do que a instalação equilibrada, isto é, por exigir uma seção maior em uma das fases, a 

instalação desequilibrada tende a encarecer mais do que a instalação equilibrada proposta 

em norma. Fica caracterizada então a desvantagem econômica. 

 

2.2.2. Perda de energia / Ineficiência energética 

Além da desvantagem econômica, caso a instalação esteja com a distribuição de cargas 

desequilibradas, também haverá ineficiência energética e perda de energia. Num circuito, o 

campo elétrico causa um aumento na energia cinética dos elétrons livres, causando uma 

vibração e aumentando a energia interna, essa energia é percebida como o aumento da 

temperatura (GREF, 2005, p. 54). O calor gerado pela corrente elétrica pode ser observado 

através do conceito do efeito Joule. Quando a corrente enfrenta forte resistência à sua 

passagem, parte desta energia é dissipada no ambiente em forma de calor, ou seja, o 

potencial elétrico é perdido, desperdiçado. Abaixo, o calor expresso matematicamente: 

 

Leis de Joule adaptado de General Physics, An Elementary Text-Book For Colleges by Henry CREW, 1908, 

p. 402 - 404 

________________________ 
3: Preços retirados da tabela de produtos padronizados Cabo Sintenax Flex/Prysmian 



 
 

As cargas em uma instalação elétrica são dispostas em paralelo à alimentação, isto é, de 

acordo com HALLIDAY (2012, p. 167, 168), quanto maior a quantidade de equipamentos 

(cargas            conectados a uma mesma fase, menor será o valor da carga 

equivalente total (   ) no circuito. Quando a carga total diminui, a corrente total aumenta. 

Em outras palavras, numa fase sobrecarregada a corrente (I) aumenta linearmente à medida 

que a resistência total (R) diminui. Já a potência elétrica (P) e o calor (Q) aumentam 

proporcionalmente ao aumento da corrente (CREW, 1908). 

 

A relação de calor e temperatura é dada pela equação fundamental da calorimetria (SIAS, 

2006), assim, igualando com a lei de Joule temos a relação com a potência elétrica. 

 

 

 

 

 

 

Apêndice D - Textos de apoio D.5. Calor sensível: Calorimetria, SIAS, 2006, p. 104 - 105 

 

Com estas notações é possível verificar que o calor e a temperatura do condutor aumentam 

proporcionalmente ao aumento de corrente do circuito e que, ao adicionar mais cargas em 

paralelo, a resistência total   do circuito diminui provocando aumento na potência elétrica. 

A energia térmica do condutor dissipada no ambiente não é aproveitada na instalação, 

porém já foi registrada pelo medidor na entrada da instalação residencial, isto é, a energia é 

desperdiçada e o cliente pagará por uma energia que não terá consumo útil. 

 

2.2.3. Risco de incêndio 

Caso o disjuntor do circuito em sobrecarga esteja sobredimensionado, o aumento da 

temperatura no condutor elevará o risco iminente de incêndio. Conforme apresentado no 

ponto anterior, o aumento de calor no condutor está relacionado com o aumento de 

corrente. Segundo Estellito Rangel Júnior, redator da revista Incêndio (2011), a maioria 

dos casos de incêndios ocorridos devido à eletricidade é originado de sobreaquecimento de 

condutores, que podem inflamar o revestimento plástico dos fios e materiais que estiverem 

próximos.  



 
 

De acordo com o triângulo do      , a sobrecorrente num condutor e consequentemente a 

alta temperatura é favorável para dar inicio a um incêndio. Segundo o Portal do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) e o site da AreaSeg, 

especializado em segurança do trabalho, o triângulo do fogo é a representação dos três 

elementos necessários para iniciar uma combustão, sendo eles: 

 

 Combustível - elementos suscetíveis à combustão como fios condutores, plásticos, 

quadros de distribuição...; 

 Comburente - elemento que associado quimicamente ao combustível provoca a 

combustão, sendo o principal deles o oxigênio; 

 Temperatura de Ignição - temperatura acima da qual um combustível pode queimar. 

 

Portanto, numa instalação que a sobrecorrente no condutor atinja temperaturas fora da 

especificação do fabricante e/ou da NBR 5410, >100°C para sobrecargas e >160°C para 

curtos-circuitos em cabos de PVC até 300 mm² (NBR 5410 : 2004, p. 100), e esteja com o 

dispositivo de proteção sobredimensionado, há grandes riscos de iniciar um incêndio 

residencial. 

2.3. Distribuição secundária em baixa tensão 

A distribuição secundária em baixa tensão da AES Eletropaulo é realizada nas seguintes 

tensões nominais: 127/220V (115/230V), 120/208V e 220/380V. Sendo a ligação do 

secundário do transformador configurado nos sistemas Delta com Neutro (Center tap) ou 

Estrela com o Neutro. Como mencionado anteriormente, há três modalidades de 

fornecimento. Para este caso será mantido o foco da distribuição secundária na modalidade 

B - 3 fios, duas fases e neutro - no sistema delta, visto que esta é a configuração 

predominante dos consumidores residenciais da área de concessão desta distribuidora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
4: Recentemente foi adicionado mais um elemento: a Reação em Cadeia, formando o tetraedro do fogo. 

(AREASEG) 



 
 

 

Figura 1 – Sistemas e tensões nominais de fornecimento AES ELETROPAULO (2014) 

O sistema delta é composto por três transformadores monofásicos, formando assim a rede 

de alimentação trifásica. De acordo com AES ELETROPAULO (2015), a maior parte do 

consumo por GWh da distribuição é residencial, grupo consumidor de característica 

bifásica, o que torna a configuração delta aberto comum neste tipo de alimentação. No 

sistema delta aberto, a rede de alimentação é formada por dois transformadores 

monofásicos, obtendo 115V por meio do Center tap e 230V entre fases. 

 

Figura 2 – Sistemas de distribuição delta/triângulo aberto 
Fonte: O autor e Google Street View 

 

____________________________ 

5: No sistema delta com neutro, fase de força (4°fio) deve ser utilizada apenas para alimentação de cargas 

trifásicas. 

6: Tensão de Fornecimento em zona de distribuição subterrânea, sistema reticulado. 

7: Para atendimentos específicos, a critério da AES Eletropaulo. 



 
 

2.4. Medidores de energia elétrica 

O medidor de energia elétrica, também conhecido popularmente como “relógio”, é o 

instrumento usado pelas distribuidoras para medir a quantidade de energia consumida 

pelos seus clientes. Os medidores se diferem basicamente em eletromecânicos e 

eletrônicos, considerando também o tipo de fornecimento de tensão para cada cliente: se 

monofásico, bifásico, trifásico; se parte do Grupo A ou Grupo B (tabela 2).  

De acordo com os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico 

Nacional (PRODIST) elaborado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), os 

dados medidos coletados para o Grupo B - unidades consumidoras com fornecimento em 

tensão inferior a 2,3kV - deverão ser: o montante de energia ativa em kWh para 

faturamento e a energia reativa em kVArh opcional. (ANEEL, 2016, PRODIST módulo 1, 

p. 38). 

Neste estudo será abordado o medidor eletromecânico tipo indução, 1 elemento 3 fios – 

duas fases e neutro –, pois é um dos medidores mais comuns no grupo B para 

consumidores residenciais. Serão deixados de lado medidores capazes de medir energia 

reativa, visto que não é permitido o faturamento de energia reativa para consumidores do 

Grupo B (Resolução Normativa REN 569:2013, ANEEL).  

O medidor de energia ativa monofásico de três fios é um medidor de um elemento motor 

com uma ou mais bobinas de corrente (BC) e a bobina de potencial (BP), arranjadas de tal 

forma a produzir um conjugado motor sobre o elemento móvel, este formado pelo disco, 

eixo e partes solidárias que giram com velocidade proporcional à potência da carga 

(MÍNGUEZ, 2007, p. 6-7), conforme Figura 3. Em outras palavras, o medidor é formado 

basicamente por um conjunto de bobinas de corrente, a fim de medir a corrente e, portanto, 

ligado em série com a carga; e uma bobina de potencial medindo a tensão ligada em 

paralelo com a carga. Assim, o campo indutivo gerado pelo conjunto de bobinas, gira o 

disco proporcionalmente à potência consumida. 

 



 
 

 

Tabela 2 – Grupos de consumidores com base na tensão de fornecimento ANEEL (2016) 

 

 

Figura 3 – Medição no sistema de distribuição delta aberto bifásico 115V/230V  

Fonte: O autor 

 

A potência consumida    dada em kWh é obtida no medidor eletromecânico tipo indução 

através das rotações do elemento móvel e da constante do disco   . A constante    é o 

número de watts-hora correspondentes a uma rotação completa do elemento móvel, o valor 

dessa constante muda de fabricante para fabricante e de modelos para modelos. 

Multiplicando esta constante pelo número de rotações se obtém o kWh mostrado no 

registrador, conjunto de engrenagens e cilindros ciclométricos.  (Adaptado de 

MÍNGUEZ, 2007, p. 3, 15-16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Medidor e expressão kWh 

Fonte: O autor 



 
 

2.5. Imagens auxiliares 

Com o intuito de apresentar o tema de forma didática e direcionar ao padrão de 

representações do mercado e do setor, as imagens abaixo servem de suporte para melhor 

entendimento sobre medidores de energia por indução, bem como suas ligações internas e 

esquemas de instalação.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura auxiliar 1 – Medição no sistema de distribuição delta aberto bifásico 115V/230V 

Fonte: OLIVEIRA, 2005 (adaptado) 

 

Figura auxiliar 2 – Esquema básico do medidor de energia 

Fonte: Aula 10 Medição de energia elétrica, UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina 

 

 

Figura auxiliar 3 – Disposição de terminais e 

esquema de ligações internas dos medidores de 

energia ativa monofásica de três fios. Expresso desta 

maneira em medidores e manuais 

Fonte: NBR 8377:1995 

 

Figura auxiliar 4 – Esquema básico da disposição 

das bobinas de potencial e corrente 

Fonte: Monografia - Medidores de energia ativa, 

MÍNGUEZ, Augustín (adaptado) 



 
 

3. Conclusões 

A norma base de instalações elétricas NBR 54010 tem o objetivo de proteger pessoas e 

animais de choques elétricos, incêndios e efeitos térmicos; como visto neste estudo é 

possível afirmar a grande importância de realizar a instalação elétrica residencial de forma 

adequada, ou seja, de acordo com a norma, com a distribuição de cargas equilibrada 

evitando desperdícios de energia, altos custos de instalação e, até mesmo, risco de 

incêndio. Como desenvolvido neste documento, o estudo aponta justamente para os riscos 

e desvantagens de uma instalação elétrica desequilibrada, riscos estes que a norma visa 

mitigar, além é claro da diferença econômica das instalações. 

Para entender a medição de energia ativa é importante entender sobre a distribuição de 

energia elétrica e como ela é feita. Na cidade de São Paulo e em mais 23 cidades a 

distribuição de energia elétrica é feita pela AES Eletropaulo, sendo que, a maioria das 

instalações residenciais é atendida pela modalidade B - duas fases e neutro, 3 fios - por 

meio da configuração Delta aberto. Esta distribuidora disponibiliza em seu site o Livro de 

Instruções Gerais para o fornecimento de energia elétrica em tensão secundária de 

distribuição, o LIG BT 2014. Nele são estabelecidas as condições mínimas exigidas pela 

AES Eletropaulo para, o fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, de acordo com 

as normas técnicas e legislação vigente. 

A medição de energia ativa pode ser realizada de várias formas, foi vista aqui à medição 

por indução, onde, através de indução eletromagnética, um disco gira proporcionalmente a 

potência de carga de uma residência, sendo a instalação elétrica monofásica ou bifásica. 

De forma didática foram abordados os principais fundamentos da medição de energia ativa 

e modelos de distribuição de energia, considerando o equilíbrio de cargas residências e a 

importância de uma instalação de acordo com as normas técnicas. Foram avaliados os 

impactos e efeitos de uma instalação fora dos padrões, evidenciando a importância da 

norma e visando a segurança e eficiência energética. 
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