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| As Exigências |



| RN 819/2018 |

Art. 6º Equipamentos de 

recarga que não sejam 

exclusivos para uso 

privado deverão ser 

compatíveis com 

protocolos abertos de 

domínio público para:

I - comunicação; e

II - supervisão e controle 

remotos.



| CT 74 |



| LEI 17.336 |

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a obrigatoriedade da previsão de solução para recarga de 

veículos elétricos em edifícios (condomínios) residenciais e comerciais no Município de 

São Paulo. A solução adotada deve prever:

I - modo de recarga do veículo elétrico conforme normas técnicas brasileiras;

II - medição individualizada e cobrança da energia consumida, conforme 

procedimentos vigentes das concessionárias.



| A medição |
As medições, individualizações e rateio das recargas podem ser 

realizadas de quatro modos: 

• O circuito alimentador do carregador ter origem 

após o medidor individual da unidade 

consumidora;

• A origem do circuito alimentador ser comum, 

porém fazer o uso de um medidor externo;

• Fazer uso de um carregador que possua 

gerenciamento próprio de usuários e recargas 

(RFID);

• Fazer uso de um carregador inteligente (OCPP).



| A medição |
O circuito alimentador do carregador ter origem após o medidor individual da 

unidade consumidora.
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| A medição |
A origem do circuito alimentador ser comum, porém fazer o uso de um 

medidor externo.
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| A medição |
Fazer uso de um carregador que possua gerenciamento próprio de usuários e 

recargas (RFID).
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| A medição |
Fazer uso de um carregador inteligente (OCPP).
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