
  NORMA TÉCNICA – NTE 001 

FORNECIMENTO EM TENSÃO 

SECUNDÁRIA 

NTE 001 

VERSÃO 1.0 

VIGÊNCIA 01/08/2017 

PÁGINAS 1 de 41 

 

Endereço na internet: www.eflul.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Norma Técnica – NTE001 

Fornecimento em Tensão Secundária 
 

  

http://www.eflul.com.br/


  NORMA TÉCNICA – NTE 001 

FORNECIMENTO EM TENSÃO 

SECUNDÁRIA 

NTE 001 

VERSÃO 1.0 

VIGÊNCIA 01/08/2017 

PÁGINAS 2 de 41 

 

Endereço na internet: www.eflul.com.br 

1. INTRODUÇÃO 

 

A presente norma tem por objetivo estabelecer as condições gerais para o 

fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras atendidas em tensão 

secundária através das redes de distribuição EFLUL. Aplica-se às instalações 

novas, às reformas e ampliações de instalações já existentes, ainda que 

provisórias, quer sejam públicas ou particulares. Esta norma ainda poderá ser 

modificada em qualquer época, por razões técnicas ou legais. As 

recomendações aqui citadas não implicam responsabilidades da EFLUL, 

relativas à qualidade, riscos e danos à propriedade ou à segurança de terceiros. 

 

2. DEFINIÇÕES 

 

2.1. Consumidor 

 

É a pessoa física ou jurídica, de comunhão de fato ou de direito, 

legalmente representada, que solicitar à EFLUL o fornecimento de 

energia elétrica e assumir a responsabilidade pelo pagamento das contas 

e demais obrigações. 

 

2.2. Unidade Consumidora 

 

São instalações de um único consumidor caracterizadas pela entrega de 

energia em um só ponto, com medição individual. 

 

2.3. Carga Instalada 

 

É a soma das potências nominais dos equipamentos e aparelhos 

elétricos instalados na Unidade Consumidora, em condições de entrar 

em funcionamento. A carga instalada será sempre expressa em 

quilowatts (kW). 

 

2.4. Fator de Demanda 

 

Razão entre a demanda máxima de um intervalo de tempo especificado 

e a Carga Instalada na Unidade Consumidora. 

 

2.5. Medição Agrupada 

 

Caixas de Medição, pertencentes a mais de uma Unidade Consumidora, 

as quais compartilham o mesmo espaço de fixação. 
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2.6. Ligação Temporária 

 

Configura todas as ligações destinadas ao fornecimento de energia 

elétrica a eventos e processos temporários. 

 

2.7. Entrada de Serviço 

 

É o conjunto de condutores, equipamentos e acessórios situados entre o 

ponto de derivação da rede secundária e a medição, inclusive. 

 

2.8. Padrão de Entrada de Energia 

 

Compreende a instalação cuja responsabilidade é do Consumidor. É 

composta por Ramal de Entrada; Poste Auxiliar; Caixa de Medição; 

Proteção Geral, Aterramento; e acessórios, sendo preparada de forma a 

permitir a ligação de uma ou mais Unidade Consumidora à rede EFLUL.  

 

2.9. Ramal de Ligação 

 

É o conjunto de condutores e acessórios instalados pela EFLUL entre o 

ponto de derivação da sua rede de distribuição e o Ponto de Entrega. 

 

2.10. Ponto de Entrega 

 

É o primeiro ponto de fixação dos condutores do Ramal de Ligação na 

propriedade do consumidor. É o ponto até o qual a EFLUL se obriga a 

fornecer energia elétrica, com participação nos investimentos 

necessários, responsabilizando-se pela execução dos serviços, pela 

operação e pela manutenção. 

 

2.11. Ramal de Entrada 

 

É o conjunto de condutores e acessórios instalados desde o Ponto de 

Entrega até a Proteção Geral. 

 

2.12. Ramal de Saída 

 

É o conjunto de condutores e acessórios instalados entre os terminais de 

saída do medidor e o ponto de fixação do Ramal de Carga. 

 

2.13. Ramal de Carga 

 

É o conjunto de condutores e acessórios instalados entre o ponto de 

fixação do Ramal de Saída do medidor e as instalações internas da 

Unidade Consumidora. 

http://www.eflul.com.br/
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2.14. Caixa de Medição 

 

É a caixa destinada à instalação e proteção do medidor, disjuntor e 

demais acessórios. Podem ser individuais, geminadas ou moduladas. 

 

2.15. Poste Auxiliar 

 

É o equipamento situado na propriedade do consumidor com a finalidade 

de desviar, fixar e elevar o ramal de ligação e instalar os ramais de 

entrada e alimentação. 

 

2.16. Aterramento 

 

É a ligação elétrica intencional efetuada entre a Caixa de Medição e o 

solo através do Eletrodo de Aterramento. 

 

2.17. Eletrodos de Aterramento 

 

Elemento ou conjunto de elementos do sistema de aterramento que 

assegura o contato elétrico com o solo e dispersa a corrente de efeito, 

retorno, ou de descarga atmosférica na terra. 

 

2.18. Condutor de Aterramento 

 

Condutor que interliga o Eletrodo de Aterramento e a conexão com o 

condutor neutro do Padrão de Entrada de Energia. 

 

2.19. Caixa de Inspeção do Aterramento 

 

Caixa idealizada para possibilitar a inspeção e proteção mecânica do 

condutor de aterramento ao(s) eletrodo(s) de aterramento. Permite 

também a realização de medições periódicas. 

 

3. DISPOSIÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

O fornecimento por rede aérea em baixa tensão só poderá ser realizado 

para os consumidores que possuam até 75 kW de carga instalada. Acima 

deste limite, o consumidor deverá solicitar a ligação em média tensão. 

 

3.1. Continuidade do Serviço 

 

A Unidade Consumidora estará sujeita a interrupções no fornecimento de 

energia elétrica, sejam estas programadas ou não, limitadas pelos Índices 

de Continuidade do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica, 

http://www.eflul.com.br/
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estabelecidos pela ANEEL através do Módulo 8 dos procedimentos de 

distribuição - PRODIST. Os índices individuais de continuidade 

compreendem: 

i. Duração de Interrupção Individual por Unidade 

Consumidora ou por Ponto de Conexão, expressa (DIC); 

ii. Frequência de Interrupção Individual por Unidade 

Consumidora ou por Ponto de Conexão, expressa em 

número de interrupções (FIC); 

iii. Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade 

Consumidora ou por Ponto de Conexão, expressa em horas 

e centésimos de hora (DMIC); 

iv. Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico por 

unidade consumidora ou ponto de conexão, expressa em 

horas e centésimos de hora (DICRI). 

 

3.1.1. Os Índices de Continuidade estabelecidos pela legislação estarão 

disponíveis na fatura de energia elétrica do consumidor. A vigência 

dos índices compreende o ano civil do mês de referência da fatura. 

 

3.2. Dependência Direta de Energia Elétrica 

 

Os consumidores que venham a desenvolver atividades que configurem 

dependência direta da energia elétrica e necessitem manter suas 

instalações energizadas independentemente da descontinuidade 

prevista na legislação devem providenciar a instalação de Grupo Gerador 

interno afim de se evitar transtornos ou lucro cessante, conforme 

legislação vigente. 

 

3.3. Geração Própria 

 

A instalação de Geradores Internos deverá atender ao disposto na 

Resolução Normativa Aneel n° 390. 

 

3.3.1. Não será permitido o paralalelismo de geradores internos com o 

sistema de fornecimento de energia da EFLUL. Para tanto, 

recomenda-se a adoção de uma das medidas a seguir, a qual deverá 

ser submetida à aprovação da EFLUL. 

 

http://www.eflul.com.br/
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a) Instalação de chave reversível de acionamento manual ou 

elétrico, com intertravamento, para operação em carga, 

separando os circuitos alimentados pelo sistema de distribuição 

EFLUL e os circuitos alimentados pelo gerador interno, de modo 

a reverter o fornecimento. 

 

b) A construção de um circuito de emergência independente dos 

circuitos da instalação normal, alimentado exclusivamente pelo 

alimentador particular. 

 

3.3.2. Para a instalação do gerador particular, o consumidor deverá 

apresentar projeto elétrico que será previamente analisado pela 

EFLUL. 

 

3.4. Geração Distribuída 

 

O consumidor que desejar acessar a rede de distribuição EFLUL para a 

conexão de sistemas de geração distribuída deverá atender aos 

requisitos dispostos na Norma Técnica EFLUL NT – 002. Todos os 

procedimentos para a conexão encontram-se no seguinte endereço 

eletrônico: http://www.eflul.com.br/geracao. 

 

3.5. Revenda ou Fornecimento de Energia Elétrica a Terceiros 

 

É vedado ao consumidor assumir os direitos da EFLUL, estendendo 

ramais que se interliguem com instalações de outrem, para o 

fornecimento de energia elétrica, ainda que gratuitamente. 

 

3.6. Aumento de Carga 

 

É vedado ao consumidor realizar qualquer aumento de carga que supere 

o limite de 75 kW sem prévia anuência da EFLUL. 

 

3.7. Materiais da Entrada de Serviço 

 

3.7.1. Os equipamentos de medição (medidores, transformadores de 

corrente e chaves de aferição), os condutores do ramal de ligação e 

respectivos acessórios de conexão serão fornecidos pela EFLUL. 

 

3.7.2. Os demais materiais da entrada de serviço deverão ser fornecidos 

pelo consumidor. 

 

3.7.3. Todos os materiais da entrada de serviço deverão estar em 

conformidade com as normas brasileiras específicas, estando, 

inclusive, sujeito à aprovação da EFLUL.  

http://www.eflul.com.br/
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3.7.4. O consumidor será responsável por eventuais danos causados 

materiais e equipamentos de propriedade da EFLUL instalados na 

entrada de serviço de sua propriedade. 

 

3.8. Orientação Técnica 

 

Os consumidores interessados podem entrar em contato com o 

Departamento Técnico da EFLUL, por telefone ou através do email 

faleconosco@eflul.com.br, para enviar eventuais dúvidas e/ou solicitar 

orientações de ordem técnicas que se julguem necessárias para o 

fornecimento de energia elétrica em baixa tensão. 

 

3.9. Tipos de fornecimento 

 

O fornecimento de energia elétrica em tensão secundária será realizado 

em um dos seguintes tipos de ligação. 

 

3.9.1. Monofásico a dois fios 

 

Destinado às unidades consumidoras que declarem carga instalada 

menor do que 11 kW. 

 

3.9.2. Bifásico a três fios 

 

Destinado às unidades consumidoras que declarem carga instalada 

maior do que 11 kW e menor do que 22 kW, ou que possua 

equipamentos bifásicos. 

 

3.9.3. Trifásico a quatro fios 

 

Destinado às unidades consumidoras que declarem carga instalada 

maior do que 22 kW e menor do que 75 kW, ou que possua 

equipamento trifásico. 

 

4. ENTRADA DE SERVIÇO 

 

A entrada de serviço deverá ser dimensionada de acordo com as 

características especificadas na tabela de dimensionamento do Anexo I. 

 

4.1. Conservação 

 

Os consumidores deverão conservar em bom estado os materiais e 

equipamentos da entrada de serviço. 

 

 

http://www.eflul.com.br/
mailto:faleconosco@eflul.com.br


  NORMA TÉCNICA – NTE 001 

FORNECIMENTO EM TENSÃO 

SECUNDÁRIA 

NTE 001 

VERSÃO 1.0 

VIGÊNCIA 01/08/2017 

PÁGINAS 8 de 41 

 

Endereço na internet: www.eflul.com.br 

4.2. Projeto Elétrico 

 

Ficam obrigados a apresentar Projeto Elétrico de Entrada de Serviço, 

elaborado por profissional habilitado e acompanhado de ART pertinente, 

os consumidores que solicitarem a ligação de Unidade Consumidora 

atendida em esquema de ligação trifásico, com potência instalada 

superior a 33 kW. 

 

5. RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO 

O Ramal de Ligação é constituído por condutores, alças pré-formadas e 

conectores, e deverá obedecer às condições referentes a: 

5.1. Derivação 

 

A derivação do Ramal de Ligação deve ter início no poste da rede 

secundária de distribuição designado pela EFLUL. 

 

5.2. Travessia 

 

5.2.1. O Ramal de Ligação não poderá passar sobre terrenos de 

terceiros, áreas construídas, tampouco cruzar outros Ramais de 

Ligação que atendam a outras unidades consumidoras. 

 

5.2.2. A distância mínima aos locais de acesso de pessoas, tais como 

janelas, sacadas, escadas, saídas de incêndio e terraços, deve ser 

de 1,20 m na horizontal e 2,50 m na vertical. 

 

5.2.3. Os condutores deverão ser instalados de forma a permitir as 

seguintes distâncias até o solo. Ver tabela 1.  

 

LOCAL 
DISTÂNCIA 

MÍNIMA DO SOLO 

Rodovias e ferrovias 6,0 metros 

Ruas e avenidas 5,5 metros 

Demais locais de tráfego de veículos leves 4,50 metros 

Ruas e vias exclusivas a pedestres 3,50 metros 

 

5.2.4. Os condutores deverão ser constituídos de cabos multiplexados, 

do tipo sustentação pelo neutro, conforme especificação da EFLUL. 

 

5.2.5. O ramal deverá ser instalado em vão único, não superior a 30 

metros, exceto para situações de final de rede, onde o vão poderá 

ser de até 35 metros. 

 

 

http://www.eflul.com.br/
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5.3. Ancoragem e Conexões 

 

5.3.1. O Ramal de Ligação deverá entrar, preferencialmente, pela frente 

do terreno, sendo este livre de qualquer obstáculo, visível, e não 

poderá cruzar propriedade de terceiros. 

 

5.3.2. Deverá ser observado o afastamento mínimo de 50 centímetros 

entre os condutores de telefonia, TV a cabo, sinalização, etc.  

 

5.3.3. O Ramal de Ligação poderá ser fixado diretamente na parede da 

edificação, desde que o ponto de fixação esteja no máximo a 15 

metros do limite frontal do terreno e atenda aos comprimento e 

alturas especificados. 

 

5.3.4. Quando a entrada de serviço for acoplada em poste duplo T, a 

ancoragem do Ramal de Ligação deverá ser efetuada na fase de 

maior resistência mecânica (face lisa). 

 

5.3.5. Para a conexão dos Ramais de Ligação com Ramais de Entrada 

Aéreos, serão utilizados conectores do tipo perfurante.  

 

5.3.6. Para a conexão do Ramal de Ligação com Ramais de Entrada 

Subterrâneos, serão utilizados conectores do tipo cunha. Exceto nos 

casos onde os cabos Rede Secundária forem multiplexados.  

 

5.3.7. O Ramal de Ligação e o medidor serão fornecidos pela EFLUL, 

sem ônus ao consumidor. 

 

5.3.8. O poste auxiliar deverá estar situado no limite frontal do terreno, de 

modo que a caixa de medição fique orientada para a via pública, no 

limite da propriedade. 

 

5.3.9. Deverão ser utilizados somente postes de concreto armado, de 

seção duplo T, fabricados com carga mínima de 150 daN. 

 

5.3.10. O comprimento mínimo para os postes auxiliares deverá ser 

dimensionado conforme a tabela 2. 

 

SITUAÇÃO 
DO POSTE 
AUXILIAR 

COMPRIMENTO 

Monofásico Bifásico Trifásico 

Lado da rede 6,0 m 6,0 m 6,0 m 

Lado oposto 7,0 m 8,0 m 8,0 m 

 

http://www.eflul.com.br/
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5.3.11. No caso de agrupamentos, o consumidor deverá seguir a 

orientação de comprimento para postes que sejam atendidos em 

ligações trifásicas, vide tabela 1. 

 

5.3.12. A profundidade da cava para o engaste do poste auxiliar deverá ser 

dimensionada de acordo com a equação (1). Onde e é a 

profundidade da cava, e L é o comprimento do poste auxiliar a ser 

engastado.  

 

𝑒 =
𝐿

10
+  0,6                                         (1) 

 

6. RAMAL DE ENTRADA E DE SAÍDA 

 

A montagem dos Ramal de Entrada e Ramal de Saída deverão 

atender ao disposto nas subseções seguintes. 

 

6.1. Condutores do Ramal de Entrada Aéreo 

 

6.1.1. Os Condutores de Neutro e de Fase do Ramal de Entrada Aéreo 

deverão ser fabricados em cobre, isolados em PVC; EPR; XLPE ou 

HEPR, próprios para a instalação em eletrodutos. Poderão ser 

condutores rígidos, semi-rígidos ou flexíveis. A tabela 3 ilustra a 

Tensão de Isolamento e a Temperatura em regime permanente 

especificada para os condutores de acordo com o seu material de 

isolação. 

 

MATERIAL DE 
ISOLAÇÃO 

TENSÃO DE 
ISOLAMENTO 

TEMPERATURA EM 
REGIME 

PERMANENTE 

PVC 0,75 kV 70° C 

HEPR 0,6/1 kV 90° C 

XLPE 0,6/1 kV 90° C 

EPR 0,6/1 kV 90° C 

 

6.1.2. Os diâmetros dos Condutores do Ramal de Entrada Aéreo deverão 

ser calculados de acordo com a tabela de dimensionamento do 

Anexo I. 

 

6.1.3. Nos casos onde seja necessária a apresentação de Projeto 

Elétrico, o projetista deverá considerar o critério de queda de tensão 

no dimensionamento dos condutores e apresentar os respectivos 

cálculos no Projeto. 

 

6.1.4. Não serão permitidas emendas nos condutores do Ramal de 

Entrada e no Ramal de Saída. 

http://www.eflul.com.br/
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6.1.5. É vedada a utilização de qualquer dispositivo capaz de causar a 

interrupção do condutor de Neutro. 

 

6.1.6. Os condutores deverão ser devidamente identificados através das 

cores de sua isolação, sendo: 

 

a) Fase A na cor preta; 

 

b) Fase B na cor cinza ou branca; 

 

c) Faze C na cor vermelha; 

 

d) Condutor de Neutro na cor azul. 

 

6.2. Conexões 

 

Os condutores do Ramal de Entrada Aéreo deverão ser conectados 

nos bornes dos equipamentos de Proteção Geral e nos Bornes do 

Medidor. As conexões deverão seguir o disposto nos seguintes 

subitens. 

 

6.2.1. Nos casos onde forem utilizados Condutores Rígidos ou Semi-

Rígidos não será necessária a aplicação de terminais de conexão. 

As conexões poderão ser realizadas diretamente entre o Condutor e 

os bornes dos equipamentos de Proteção Geral e do Medidor. 

 

6.2.2. Nos casos onde forem utilizados Condutores Flexíveis, o 

consumidor deverá providenciar a aplicação de terminais de conexão 

conforme as seguintes especificações: 

 

6.2.2.1. A Conexão dos condutores flexíveis aos bornes de entrada 

e saída dos equipamentos de Proteção Geral devem ser 

realizadas com Terminais de Compressão Tubular tipo curto. 

 

6.2.2.2. A Conexão dos condutores flexíveis aos bornes do medidor 

deverão ser realizadas com Terminais de Compressão Tubular 

tipo curto com isolação termo contrátil. 
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7. RAMAL DE ENTRADA SUBTERRÂNEO 

 

O poderá optar pelo atendimento por ramal de entrada subterrâneo a partir 

do sistema de distribuição EFLUL, observadas: a viabilidade técnica; as 

posturas municipais; e as normas da distribuidora.  

 

7.1. Viabilidade e Custos 

 

7.1.1. Neste caso, o ponto de entrega estará situado na conexão do 

Ramal de Entrada Subterrâneo com a rede de distribuição EFLUL. 

 

7.1.2. Os custos decorrentes da instalação do Ramal de Entrada 

Subterrâneo e de eventuais modificações futuras serão 

integralmente assumidos pelo consumidor. Bem como a 

responsabilidade pela obtenção do poder público para a execução 

da obra de sua responsabilidade. 

 

7.2. Condutores do Ramal de Entrada Subterrâneo 

 

Para a instalação dos condutores que compõem o Ramal de Entrada 

Subterrâneo devem ser observados os requisitos dispostos nas 

subseções a seguir.  

 

7.2.1. Os condutores deverão ser de cobre, tipo XLPE, EPR, ou HEPR 

com capa protetora ST2, unipolares com classe de isolamento 0,6/1 

kV, sendo sua seção transversal mínima prevista na tabela de 

dimensionamento do Anexo I. 

 

7.2.2. Os condutores deverão ser devidamente identificados através das 

cores de sua isolação, conforme item 6.1.5. 

 

7.2.3. Não serão permitidas emendas nos condutores do Ramal de 

Entrada Subterrâneo. 

 

7.2.4. Devem ser alocadas sobras de, no mínimo, 2 metros de cada 

condutor na caixa de passagem. 

 

7.3. Caixa de Passagem 

 

Para facilitar a passagem dos condutores, deverão ser instaladas Caixas 

de Passagem de acordo com os requisitos dispostos nas subseções a 

seguir: 

 

http://www.eflul.com.br/
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7.3.1. Deverão ser instaladas com afastamento mínimo de 50 centímetros 

do poste de derivação da EFLUL, em pontos de mudança de direção 

dos condutores e a cada 30 metros, quando em linha reta. 

 

7.3.2. Quando a distância entre o poste de derivação da EFLUL e o posto 

de medição for de até 5 metros, será permitido o uso de apenas uma 

caixa de passagem, situada junto ao poste da EFLUL. 

 

7.3.3. As caixas de passagem deverão ser utilizadas exclusivamente para 

a passagem de condutores de energia elétrica e de aterramento.  

 

7.3.4. A caixa de passagem antes da medição deve atender a um único 

ramal de entrada, salvo quando existirem mais de 2 ramais de 

entrada no mesmo poste, em comum acordo entre os consumidores. 

 

7.3.5. A caixa de passagem construída após a medição poderá ser 

utilizada para mais de um ramal de carga. 

 

7.4. Eletroduto Junto ao Poste 

 

7.4.1. Na descida do poste da EFLUL, os condutores deverão ser 

protegidos por meio de eletrodutos de aço-carbono, tipo pesado, 

galvanizados à fogo, de acordo com a NBR 5597 e NBR 5598. O 

eletroduto deverá ser protegido externamente por meio de uma 

camada de tinta de, no mínimo, 60 micra – própria para aplicação 

sobre superfície galvanizada. 

 

7.4.2. O eletroduto deve ser aterrado por meio de um condutor de cobre 

isolado, na cor verde, com seção mínima de 10 mm², conectado a 

haste ou malha de aterramento da instalação. A conexão do 

eletroduto com o condutor de aterramento deverá ser feita através de 

bucha terminal de aterramento para eletroduto, ou abraçadeira de 

aço-carbono e conector terminal de cobre estanhado, devendo ficar 

acessível para inspeção na caixa de passagem. 

 

7.4.3. A extremidade superior do eletroduto deve obedecer aos 

afastamentos mínimo e máximo da rede de baixa tensão EFLUL, 

especificados como 30 e 50 centímetros, respectivamente. 

 

7.4.4. O eletroduto deverá ser alocado exclusivamente para os 

condutores de energia elétrica, e deverá ser fixado firmemente por, 

no mínimo, 4 cintas de aço inoxidável. 

 

7.4.5. A extremidade superior do eletroduto deverá ser protegida por 

cabeçote ou curva de 180°. 
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7.4.6. O diâmetro nominal dos eletrodutos deverá ser especificado de 

acordo com a tabela de dimensionamento do Anexo I. 

 

7.4.7. O nome da edificação ou o número do endereço da unidade 

consumidora deverá ser escrito de forma legível (com gabarito), com 

tinta indelével, na superfície visível do eletroduto. Opcionalmente 

poderá ser utilizada Placa Acrílica. 

 

7.5. Dutos Subterrâneos 

 

7.5.1. Todos os condutores deverão ser instalados em dutos de diâmetro 

interno adequado, desde a caixa de passagem junto ao poste da 

EFLUL até a medição. 

7.5.2. Sempre que possível, os Dutos Enterrados deverão ser lançados 

em linha reta, apresentando declividade em sentido único. 

 

7.5.3. No trecho subterrâneo do ramal, além do eletroduto de aço 

zincado, poderá ser utilizado duto corrugado em PEAD, desde que 

protegido mecanicamente por placas de concreto (envelopado). 

 

7.5.4. O diâmetro nominal dos dutos deverá ser especificado de acordo 

com a tabela de dimensionamento do Anexo I. 

 

7.5.5. Não serão permitidas emendas nos condutores do Ramal de 

Entrada Subterrâneo. 

 

7.5.6. A tubulação deverá ser instalada a uma profundidade mínima de 

30 cm na calçada e de 60 cm onde houver passagem de veículos. É 

obrigatória ainda a instalação de fita sinalizadora indicativa de 

“Condutor de Energia Elétrica”, instalada a 15 cm de profundidade, 

em toda a sua extensão. 

 

7.5.7. O trecho subterrâneo deverá ser inspecionado pela EFLUL antes 

de ser coberto. 

 

7.5.8. Para facilitar a passagem dos condutores, deverão ser construídas 

caixas de passagem de acordo com o Anexo X. 

 

7.5.9. Os dutos deverão ser devidamente vedados em suas extremidades 

com massa calafetadora para evitar a entrada de água, umidade, 

insetos, etc. 

 

7.5.10. O duto do ramal de entrada deve se posicionar ao lado esquerdo 

da caixa de medição, e o do ramal de saída, à direita. 
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7.5.11. Em locais onde haja passagem de veículos, o duto deverá ser 

envolvido em nova camada de areia para preenchimento dos 

espaços no interior da vala. Esta camada deverá ter altura de 10 

centímetros e será colocada na parte superior do duto. Sobre esta 

camada deverão ser colocadas placas de concreto armado de 30 x 

60 x 5 centímetros (L x C x A). Alternativamente, poderá ser utilizado 

envelope de concreto. 

 

8. PROTEÇÃO GERAL 

 

8.1. Disjuntor Termomagnético 

 

8.1.1. Todas as entradas de serviço deverão estar munidas de um 

disjuntor termomagnético, conforme especificação da EFLUL, com 

único manípulo de operação ou múltiplo com intertravamento interno, 

alojado adequadamente antes do medidor, na caixa de medição. 

 

8.1.2. Os condutores do ramal de entrada deverão ser conectados no 

borne superior do disjuntor. 

 

8.2. Dispositivo de Proteção Contra Surtos (DPS) 

 

8.2.1. Todas as entradas de serviço deverão possuir um Dispositivo de 

Proteção contra Surtos (DPS), a ser instalado na caixa de medição, 

conforme os desenhos desta norma. 

 

8.2.2. Para unidades consumidoras as quais não possuam Sistema de 

Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), o DPS deverá ser 

Classe II, com corrente nominal de descarga (In) mínima de 5 kA, 

condutor de ligação mínimo de 4 mm² e tensão máxima de operação 

de 275 V, instalado conforme NBR 5410. 

 

8.2.3. Para edificações as quais possuam o Sistema de Proteção Contra 

Descargas Atmosféricas (SPDA), o DPS deverá ser Classe I, com 

corrente nominal de descarga mínima de 12,5 kA, condutor de 

ligação mínimo de 16 mm² e tensão máxima de operação de 275 V, 

instalado de acordo com a NBR 5410. 

 

8.2.4. A EFLUL recomenda que o consumidor instale um DPS Classe II 

em seu quadro de distribuição, e um DPS Classe III nas tomadas de 

corrente para a proteção de surtos de tensão em seus equipamentos 

eletroeletrônicos. 
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9. TIPOS DE POSTO DE MEDIÇÃO 

 

9.1.  Medição Individual 

 

Constituída de caixa de medição única, alocada em poste, mureta ou 

parede. 

 

9.2. Medição Agrupada Sem Barramento 

 

Será permitido o agrupamento de caixas de medição para unidades 

consumidoras distintas, sem barramento e sem proteção geral, desde 

que sejam do mesmo material de fabricação, atendendo ao disposto nas 

subseções seguintes. 

 

9.2.1. No mesmo poste com caixa incorporada e em mureta ou parede 

para os seguintes casos: 

 

a) Até três monofásicas a 2 fios, sendo uma para cada fase do ramal 

de ligação; 

 

b) Uma monofásica a 2 fios e uma bifásica a 3 fios, para ramal de 

entrada trifásico na tensão de 380/220 V. 

 

9.2.2. Quando posicionadas lado a lado, as caixas de medição deverão 

ser niveladas pela parte superior. 

 

9.2.3. As caixas agrupadas deverão ter um único ramal de ligação e de 

entrada, utilizando o mesmo condutor de neutro para ambas as 

caixas. A derivação do condutor de neutro deverá ser realizada a 

partir da caixa de entrada. 

 

9.2.4. Cada unidade consumidora deverá ser atendida por condutores de 

fase e de neutro independentes. Para instalações em mureta, os 

eletrodutos também devem ser independentes. A caixa de passagem 

após a medição poderá ser utilizada para mais de um ramal de 

saída/carga. 

 

9.2.5. Para medições agrupadas, o aterramento deve ser único. 

 

9.2.6. As caixas de medição deverão ser marcadas interna e 

externamente, de forma a identificar as respectivas unidades 

consumidoras. A identificação deverá ser efetuada de forma legível 

e indelével, por meio de plaquetas (metálicas ou acrílicas), com 

gravação em baixo ou alto relevo, aparafusadas ou rebitadas, com 
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ordem sequencial crescente da esquerda para a direita ou de cima 

para baixo. 

 

9.3. Medição Agrupada Com Barramento 

 

Os agrupamentos não elencados no item 9.2.1. só poderão ser 

realizados com uso de barramento comum. Nestes casos, o consumidor 

deverá solicitar Orientação Técnica para a EFLUL. 

 

10. LOCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES 

 

10.1.1. O posto de medição deve ser instalado no limite do terreno 

com a via pública. 

 

10.1.2. Na hipótese modificações nas edificações da unidade 

consumidoras, as quais tornem tecnicamente insatisfatório o local da 

medição, o consumidor deverá preparar uma nova instalação para 

medição, em local conveniente. 

 

10.1.3. Para medidores instalados em mureta, a altura do centro 

do visor deverá ser de 1,60 metro. 

 

10.1.4. Cada unidade consumidora deverá ser atendida através de 

apenas uma medição. 

 

11.  ATERRAMENTO 

 

11.1.1. O valor da resistência de aterramento, em qualquer época do ano, 

não deverá ultrapassar o valor de 10 ohms. Nos casos onde este 

valor não for atingido, deverá ser implantada malha de aterramento 

adequada, até atingir o valor especificado. 

 

11.2. Conexões de Aterramento 

 

11.2.1. A conexão do condutor de aterramento com a haste deverá ser feita 

através de conector de cobre tipo cunha ou à compressão adequado. 

 

11.2.2. O ponto de conexão do condutor de aterramento com o eletrodo 

deve ser acessível à inspeção da EFLUL no momento da ligação. 

 

11.3. Hastes de Aterramento 

 

11.3.1. O comprimento mínimo das hastes de aterramento deve ser de 

2,40 metros. 
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11.3.2. A haste, ou malha de aterramento, deverá estar localizada na 

propriedade da unidade consumidora. 

 

11.3.3. A(s) haste(s) deve(m) ser instalada(s) em caixa de inspeção de 

aterramento (corpo e tampa) em material adequado ao local de 

instalação. 

 

11.3.3.1. Quando situada em local onde haja a circulação de veículos 

ou pessoas, a caixa deverá ser elaborada em concreto ou 

alvenaria, nas dimensões 30 x 30 x 40 centímetros (Lado x 

Comprimento x Altura). A tampa da caixa de aterramento deverá 

ser confeccionada em ferro fundido, indicando a existência de 

aterramento no local. 

 

11.3.3.2. Quando situada em local onde não haja a circulação de 

veículos, a caixa poderá ser elaborada em material polimérico 

no formato cilíndrico, nas dimensões 30 x 40 centímetros 

(Diâmetro x Altura). 

 

12.  CAIXAS DE MEDIÇÃO 

 

12.1. Padronização 

 

12.1.1. As Caixas de Medição individuais deverão ser padronizadas. Serão 

aceitas apenas as Caixas de Medição fabricadas em Fibra de Vidro; 

Polipropileno; Acrílico; Policarbonato; ou Alumínio. 

 

12.1.2. O Agrupamento de até três medições poderá ser realizado através 

de uma das seguintes opções: 

 

a) Acoplamento de caixas individuais; 

 

b) Caixas geminadas; 

 

c) Centro de medição modulado. 

 

12.1.3. O agrupamento de quatro ou mais medições deverá ser realizado 

utilizando Centro de Medição Modulado, utilizando quantos módulos 

forem necessários. Nestes casos, recomenda-se a solicitação de 

Orientação Técnica. 
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ANEXO – TABELA DE DIMENSIONAMENTO DE ENTRADA DE SERVIÇO (TENSÃO 380/220V) 

FORNECIMENTO 
CARGA INSTALADA 

(kW) 

DEMANDA 

(kVA)1 
FIOS 

DISJUNTOR 

(A) 

CONDUTORES ELETRODUTO 

Poste 

Auxiliar 

(daN) 

Ramal de 

Ligação 

Ramal de 

Entrada 
Aterramento 

Aéreo ou 

Embutido 
Subterrâneo 

Alumínio mm2 Cobre mm2 Cobre mm2 Diâmetro 
(polegadas) 

Diâmetro 
(polegadas) 

Monofásico 

220V 

C < 8  2 40 16 10 10 3/4 1 150 

8 < C <= 11  2 50 16 10 10 3/4 1 150 

Bifásico 

380/220V 

C <= 17  3 40 16 10 10 3/4 1 150 

17 < C <= 22  3 50 16 10 10 3/4 1 150 

Trifásico 

380/220V 

22 < C <= 25  4 40 16 10 10 1 1 1/4 150 

25 < C <= 33  4 50 16 10 10 1 1 1/4 150 

33 < C <= 75 30 < D <= 42 4 70 25 25 16 1 1/4 11/2 150 

33 < C <= 75 42 < D <= 60 4 1003 35 35 16 1 1/4 11/2 200 

33 < C <= 75 60 < D <= 75 4 1253 70 50 (70) 4 25 11/2 2 300 

AGRUPAMENTO2 60 < D <= 75 4 150 70 70 35 2 21/2 300 

NOTAS: 1.A Demanda deverá ser calculada para o dimensionamento das entradas de serviço que necessitem de Projeto Elétrico. Esta ficará limitada a carga instalada. 2.Para agrupamento 
de medições trifásicas, deve-se utilizar quadro de medição com barramento. Recomenda-se a solicitação de Orientação Técnica. 3.Utilizar caixa específica para medidor eletrônico. 4.Usar o 
diâmetro maior quando se tratar de Ramal Subterrâneo. 

http://www.eflul.com.br/


  NORMA TÉCNICA – NTE 001 

FORNECIMENTO EM TENSÃO 

SECUNDÁRIA 

NTE 001 

VERSÃO 1.0 

VIGÊNCIA 01/08/2017 

PÁGINAS 20 de 41 

 

Endereço na internet: www.eflul.com.br 

ANEXO II - RAMO DE ATIVIDADE 
FATOR DE 
DEMANDA 

TÍPICO 

FATOR DE 
CARGA 
TÍPICO 

Abate de aves e outros pequenos animais 63,45 56,19 

Abate de reses, produtos de carne, inclusive subproduto frigorífico 63,45 56,19 

Administração Pública Estadual Autárquica 26,12 40,02 

Administração Pública Federal Direta 25,23 27,46 

Aparelhamento de pedras para execução de trabalho em mármore 41,88 15,24 

Armazéns gerais (emissão de warrants). 48,67 34,00 

Associações esportivas e recreativas 60,75 19,61 

Atividade de atendimento hospitalar 30,63 20,63 

Atividades auxiliares aos transportes aquaviários, (trapiches). 48,67 34,00 

Atividades de atendimento a urgências e emergências 30,63 20,63 

Atividades de atendimento ambulatorial (clínica médica, clínica odontológica, vacinação e imunização 
humana) etc. 

30,63 20,63 

Atividades do Correio Nacional 49,34 35,50 

Bancos comerciais 49,19 32,00 

Beneficiamento de café, cereais e produtos afins. 53,79 54,54 

Beneficiamento, moagem e preparação de outros alimentos de origem vegetal (fibras têxteis vegetais, 
sintéticas) Etc. 

55,77 43,53 

Britamento de pedras (não a extração) 47,88 10,19 

Caixas Econômicas 49,19 32,00 

Comércio atacadista de carnes e produtos de carne 70,58 38,46 

Comércio atacadista de combustíveis e lubrificantes 42,35 21,88 

Comércio atacadista de pescados e frutos do mar 70,58 38,46 

Comércio de peças e acessórios para veículos automotores 41,23 15,49 

Comércio de varejo e atacado de veículos automotores 41,23 15,49 

Comércio varejista de carnes – açougues 42,00 30,00 

Comércio varejista de combustíveis e lubrificantes 51,03 23,13 

Comércio varejista de pescados – peixarias 42,00 30,00 

Confecções de outras peças do vestuário (roupas e agasalhos) 52,54 56,59 

Construção civil 13,77 10,45 

Cooperativa de beneficiamento, industrializado e comercialização. 47,72 14,40 

Cooperativa de compra e venda 50,03 29,58 
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Criação de animal, exclusive bovinocultura 36,43 22,16 

Curtimento e preparação de couro e peles 49,28 23,20 

Danceterias e Boates 52,00 17,00 

Demolição e preparação de terreno 35,54 14,35 

Desdobramento de madeiras 47,58 13,28 

Estabelecimentos particulares de ensino do 2º grau 45,00 22,50 

Exploração florestal, extração de madeira, coleta de látex (borracha extrativa), coleta de outros produtos 
florestais silvestres. 

45,14 40,83 

Extração de carvão de pedra, xistos betuminosos e outros 56,82 59,73 

Extração e britamento de pedras e outros materiais p/ construção 68,54 31,41 

Fábrica de peças e acessórios de veículos automotores 58,12 19,14 

Fabricação de aparelhos e equipamentos elétricos para uso industrial 39,84 23,03 

Fabricação de aparelhos e utensílios elétricos industriais e comerciais, inclusive peças e acessórios. 42,47 22,65 

Fabricação de artefatos de concreto, cimento, gesso e amianto. 29,49 24,85 

Fabricação de artefatos de ferro e aço, reservatórios e outros. 45,35 17,87 

Fabricação de artigos de armas 49,12 24,97 

Fabricação de artigos de cutelaria 49,12 24,97 

Fabricação de artigos de material plástico para embalagem 68,46 54,31 

Fabricação de artigos de metais não especificados 35,96 22,43 

Fabricação de asfalto 28,96 13,81 

Fabricação de bebidas não alcoólicos (refrigerantes e refrescos) etc. 51,47 26,08 

Fabricação de biscoitos e bolachas 67,80 33,16 

Fabricação de brinquedos e jogos recreativos 55,28 40,68 

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões e outros veículos. 26,58 23,61 

Fabricação de café solúvel 38,16 20,37 

Fabricação de cal virgem, cal hidratada. 29,49 24,85 

Fabricação de calçados de couro 45,26 30,77 

Fabricação de chapas e placas de madeira, aglomerados etc. 39,08 18,89 

Fabricação de equipamentos para agricultura, avicultura, cunicultura e apicultura. 20,87 16,51 

Fabricação de escovas, broxas, pincéis, vassouras espanadores, etc. 45,57 23,18 

Fabricação de esquadrias de madeira, casas de madeira pré-fabricadas, artigos de carpintaria, 
venezianas e peças de madeira. 

50,38 16,51 

Fabricação de estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de transmissão, andaimes e outros. 26,24 18,97 
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Fabricação de ferramentas manuais 49,12 24,97 

Fabricação de ferramentas, máquinas operatrizes para industrias. 23,90 20,68 

Fabricação de fogões, refrigeradores, máquinas de lavar e secar para uso doméstico – inclusive peças. 43,17 24,19 

Fabricação de gelo 65,61 26,60 

Fabricação de inseticidas 46,02 23,11 

Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais 57,30 33,54 

Fabricação de máquinas, equipamentos e peças de uso geral. 30,42 25,52 

Fabricação de material cerâmico 46,00 27,10 

Fabricação de material plástico para uso industrial – exclusive na indústria da construção civil. 40,66 53,17 

Fabricação de móveis de madeira, vime e junco. 51,19 41,99 

Fabricação de móveis e artigos mobiliários 51,82 20,66 

Fabricação de outros artigos não especificados e não classificados 49,90 24,78 

Fabricação de outros defensivos agrícolas (adubos, fertilizantes), etc. 46,02 23,11 

Fabricação de outros produtos químicos não especificados 39,54 63,34 

Fabricação de papel, papelão, cartão e cartolina. 58,94 65,98 

Fabricação de produtos de laticínios 55,08 58,23 

Fabricação de produtos e artigos diversos não especificados 58,77 43,65 

Fabricação de produtos não refratários para uso diversos 68,49 16,37 

Fabricação de rações balanceadas e de alimentos para animais 55,91 20,46 

Fabricação de tecidos especiais, malha e tecidos elásticos 67,66 34,02 

Fabricação de telhas e tijolos 68,49 16,37 

Fabricação de tênis de qualquer material e calçados de plástico 45,26 30,77 

Fabricação de vinhos 51,47 27,62 

Hospitais e casas de saúde 22,49 23,90 

Hotéis, Motéis e Apart-hotel. 33,66 33,93 

Lanchonete, casas de chá, sucos e similares. 60,00 44,00 

Manutenção de máquinas, equipamentos industriais e agrícolas. 47,42 44,78 

Manutenção e conservação de veículos em geral 48,27 28,10 

Mercearias e armazéns varejistas 44,00 30,00 

Metalurgia de metais não ferrosos e suas ligas (zinco, soldas e anodos para galvanoplastia). 38,39 51,00 

Metalurgia de metais preciosos 38,39 51,00 

Moagem de trigo e fabricação de derivados 73,51 24,26 
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Obras do tipo (marítimas, fluviais, irrigação, construção de rede de água e esgoto, redes de transporte 
por dutos, perfuração de poços) 

35,54 14,35 

Outras associações (outras atividades não especificadas). 31,48 23,78 

Outros estabelecimentos particulares de ensino superior 21,88 23,42 

Outros serviços de comunicação 37,55 44,49 

Perfurações e fundações destinadas à construção civil 35,54 14,35 

Preparação de carne, banha e produtos de salsicharia 51,50 48,41 

Preparação de fumo 41,43 38,10 

Processamento, produção de conservas de legumes 44,61 23,85 

Produção de derivados do cacau e elaboração de chocolates, balas. 50,66 29,19 

Produção de forjados de aço 43,10 43,93 

Produção de laminados de alumínio 38,39 51,00 

Produção de margarina e outras gorduras vegetais 72,93 10,95 

Produção de peças fundidas de ferro e aço. 55,64 15,19 

Produção de peças fundidas de materiais não ferrosos 59,55 43,88 

Recondicionamento de motores para veículos rodoviários 33,66 20,37 

Reparação de veículos, exclusive aeronaves. 45,39 27,44 

Residências em baixa tensão (não condomínio) 21,35 13,35 

Restaurantes, choperias, whiskeria e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas. 30,00 19,00 

Serviço de impressão de material escolar, industrial e comercial. 60,28 30,84 

Serviços veterinários 30,63 20,63 

Supermercados (comércio varejista com área de venda entre 300 e 5000 m²). 66,11 51,10 

Supermercados, hipermercados (comércio varejista com área de venda superior a 5000 m²). 66,11 51,10 

Tecelagem de fios e filamentos artificiais ou sintéticos 52,52 36,38 

Telegrafia, telefonia 49,34 35,50 

Terraplanagem e outras movimentações de terra 35,54 14,35 

Torrefação e moagem de café 43,17 16,82 

Tratamento e distribuição de água canalizada 62,37 44,94 
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ANEXO III – DIAGRAMA ORIENTATIVO A 

 

A – B Ramal de Ligação 

B – C  Ramal de Entrada 

C – D Ramal de Saída 

e Profundidade de Engaste 
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ANEXO IV – DIAGRAMA ORIENTATIVO B 
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ANEXO V - PADRÕES PARA EDIFICAÇÕES SITUADAS A MAIS DE 
1,0 METRO DO LIMITE DO TERRENO COM A VIA PÚBLICA 

 
 
 

(A)                                                                           (B) 

(A) - INSTALAÇÃO EM POSTE (B) - INSTALAÇÃO EM MURETA 

http://www.eflul.com.br/
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ANEXO VI – PADRÃO DE ENTRADA MONOFÁSICO (INSTALAÇÃO EM POSTE) 

 
 

NOTA: Ver descrição dos itens numerados no Anexo XI. 

http://www.eflul.com.br/


  NORMA TÉCNICA – NTE 001 

FORNECIMENTO EM TENSÃO 

SECUNDÁRIA 

NTE 001 

VERSÃO 1.0 

VIGÊNCIA 01/08/2017 

PÁGINAS 28 de 41 

 

Endereço na internet: www.eflul.com.br 

ANEXO VII – PADRÃO DE ENTRADA BIFÁSICO (INSTALAÇÃO EM POSTE) 

 
 

NOTA: Ver descrição dos itens numerados no Anexo XI. 
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ANEXO VIII – PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO (INSTALAÇÃO EM POSTE) 

 
 

NOTA: Ver descrição dos itens numerados no Anexo XI. 
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ANEXO IX – PADRÃO DE ENTRADA SUBTERRÂNEO 

 

TRECHO DESCRIÇÃO 

A – B  RAMAL DE LIGAÇÃO 

B – C  RAMAL DE ENTRADA 

A – C ENTRADA DE SERVIÇO 
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ANEXO X – MATERIAIS PARA PADRÃO DE ENTRADA 

ITEM DESCRIÇÃO UN. 

1 Poste auxiliar de concreto ou ferro galvanizado ø 3” de 70 x 70mm com 7 ou 8 m pç 

2 Pontalete de ferro galvanizado pç 

3 Cabo multiplexado de alumínio m 

3a Fio ou cabo de cobre isolado 450/750V m 

4 Isolador roldana para baixa tensão pç 

5a Armação secundária de 1 estribo pç 

5b Armação secundária de 2 estribos pç 

6 Parafuso cabeça quadrada ø 16mm comprimento adequado pç 

8 Chumbador de aço ou bucha com parafuso cj 

9 Fita de alumínio ou de ferro galvanizado pç 

9a Cinta de ferro galvanizado pç 

10 Bucha pç 

12 Luva PVC, diâmetro adequado pç 

13 Curva de entrada de 180º PVC ou cabeçote  pç 

14 Curva de entrada de 90º PVC pç 

15 Eletroduto de PVC rígido zincado à quente m 

16 Caixa para medidor pç 

17 Suporte para fixação da caixa de medição pç 

18 Condutor de cobre, cor verde ou azul (aterramento) m 

19 Eletrodo de aterramento com conector comprimento mínimo 2.400 mm pç 

20 Eletroduto PVC rígido, diâmetro 3/4” m 

21 Caixa de inspeção de aterramento pç 

24 Conector para o ramal de ligação x entrada pç 

25 Bucha e arruela para eletroduto cj 

26 Massa de calafetar g 

27 Disjuntor termomagnético pç 

28 Condutor de cobre isolamento 450/750V m 

29 Eletroduto para saída subterrânea m 
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ANEXO XI – MEDIÇÃO EM MURO OU MURETA 

 
OBSERVAÇÕES: 
1. A mureta deverá ser engastada no solo ou construída sobre base de alvenaria que garanta sua resistência e estabilidade; 
2. A mureta poderá ser parte integrante do muro ou parede; 
3. A mureta deverá ser construída com acabamento em reboco, inclusive na parte traseira. 

http://www.eflul.com.br/
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ANEXO XII – AGRUPAMENTO DE DUAS MEDIÇÕES MONOFÁSICAS EM MURO OU MURETA 

 

OBSERVAÇÕES: 
1. A mureta deverá ser engastada no solo ou construída sobre base de alvenaria que garanta sua resistência e estabilidade; 
2. A mureta poderá ser parte integrante do muro ou parede; 
3. A mureta deverá ser construída com acabamento em reboco, inclusive na parte traseira. 
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  NORMA TÉCNICA – NTE 001 

FORNECIMENTO EM TENSÃO 

SECUNDÁRIA 

NTE 001 

VERSÃO 1.0 

VIGÊNCIA 01/08/2017 

PÁGINAS 34 de 41 

 

Endereço na internet: www.eflul.com.br 

ANEXO XIII – AGRUPAMENTO DE TRÊS MEDIÇÕES MONOFÁSICAS EM MURO OU MURETA 

 

OBSERVAÇÕES: 
1. A mureta deverá ser engastada no solo ou construída sobre base de alvenaria que garanta sua resistência e estabilidade; 
2. A mureta poderá ser parte integrante do muro ou parede; 
3. A mureta deverá ser construída com acabamento em reboco, inclusive na parte traseira. 
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ANEXO XIV – AGRUPAMENTO UMA MEDIÇÃO MONOFÁSICA E OUTRA BIFÁSICA 

 

OBSERVAÇÕES: 
1. A mureta deverá ser engastada no solo ou construída sobre base de alvenaria que garanta sua resistência e estabilidade; 
2. A mureta poderá ser parte integrante do muro ou parede; 
3. A mureta deverá ser construída com acabamento em reboco, inclusive na parte traseira. 
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ANEXO XV – MEDIÇÃO COM CAIXA ME EMBUTIDA EM MURETA PARA DISJUNTOR DE 100 E 
125 A (RAMAL DE ENTRADA SUBTERRÂNEO) 

 

OBSERVAÇÕES: 
1. A mureta deverá ser engastada no solo ou construída sobre base de alvenaria que garanta sua resistência e estabilidade; 
2. A mureta poderá ser parte integrante do muro ou parede; 
3. A mureta deverá ser construída com acabamento em reboco, inclusive na parte traseira. 
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ANEXO XVI – ESQUEMA DE LIGAÇÃO PARA CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA 
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ANEXO XVII – ESQUEMA DE LIGAÇÃO PARA CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA 
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ANEXO XVIII – ESQUEMA DE LIGAÇÃO PARA AGRUPAMENTO DE CAIXAS DE 
MEDIÇÃO MONFÁSICA E BIFÁSICA 
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ANEXO XIX – ESQUEMA DE LIGAÇÃO PARA AGRUPAMENTO DE CAIXAS DE 
MONOFÁSICAS 
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