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                                         EMENTA: Outras Solicitações - Maria das Graças Lucas da Silva 
                                          
                                         DECISÃO 
                                 
                                            A Câmara Especializada de Engenharia Elétrica - CEEE do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Pernambuco – CREA-PE, reunida em sua Sessão Ordinária nº. 11, realizada no dia 06 
de julho de 2016, apreciando a solicitação de Outras Solicitações - Maria das Graças Lucas da Silva, 
protocolada neste Regional sob o nº 101.558.904/2016, bem como, o parecer exarado pelo Conselheiro Relator 
Eng. Eletricista Diego Soares Lopes, sendo este pela exigência do pleito, DECIDIU , por unanimidade, aprovar o 
parecer do Conselheiro Relator supracitado com o seguinte teor: “De fato o parágrafo segundo do artigo 4º do 
Decreto Federal nº 90.922/85 não está claro. O artigo diz o seguinte: “Os técnicos em eletrotécnica poderão 
projetar e dirigir instalações elétricas com demanda de energia de até 800KVA, bem como exercer a atividade de 
desenhista de sua especializada.” Como questionado pelo requerente o termo demanda se refere à carga instalada, 
definido como a potência total que a instalação está utilizando em um determinado momento, tendo mais relação 
como o consumo de uma determinada instalação. Com relação a subestação a potência especificada è a 
capacidade máxima de potência que pode fluir pela instalação para ser entregue as cargas ou linhas de 
transmissão, ligadas a essa subestação, de maneira segura e eficiente. Em uma situação ideal a subestação não 
seria uma carga, logo não haveria consumo e não faria sentido falar em demanda nesse caso. Então como pode se 
definir o limite de potência das instalações as quais os técnicos eletrotécnicos podem projetar? Ao nosso entender 
o valor de 800KVA, no caso de subestação e outros equipamentos onde o termo demanda não seja cabível, seria o 
valor máximo de operação, ou seja, o valor máximo de potência que aquele equipamento, ou instalação, permite 
fluir nos seus terminais em operação normal. No exemplo citado pela requerente ela diz que: “se tem uma 
subestação de 1000KVA, porém a carga é exclusiva para 05 bombas de 100cv – 380V, a demanda não chega a 
566KVA”. Por mais que a potência instalada seja, como dita pela requerente, menor do que 800KVA a potência 
máxima que pode ser fornecida para a instalação é de 1000KVA e se no futuro houver uma expansão da carga 
poderia chegar a violar o decreto”. Coordenou a Sessão o Coordenador Engenheiro Eletricista Clayton Ferraz de 
Paiva Coordenador. Presentes os Conselheiros Titulares: Alexandre José Rodrigues Mercanti, Clayton Ferraz de 
Paiva, Diego Soares Lopes, Mailson da Silva Neto, Roberto Luiz de Carvalho Freire, e o Representante do 
Plenário na Câmara: Engenheiro Civil Francisco José da Costa Araújo, Conselheiro (a) Suplente: Cynthia Maria 
de Mattos Lima, Robstaine Alves Saraiva (em substituição ao Conselheiro Titular Plínio Rogério Bezerra e Sá). 
 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 
 

Recife, 06 de julho de 2016 
 

_____________________________________ 

 Eng.º Eletricista  Clayton Ferraz de Paiva 
Coordenador da CEEE do Crea-PE 
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