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1. OBJETIVO 

Tem por objetivo estabelecer as condições gerais para a adequação na migração de 
clientes para ambiente de contratação livre em redes de distribuição em níveis de tensão 
A4, na área de concessão da ELEKTRO Eletricidade Serviços S.A.  
 
2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

É exigido o cumprimento desta norma na execução da adequação da migração de 
clientes para o ambiente de contratação livre,  
As instalações existentes executadas de acordo com a norma ND-20 podem ser 
mantidas, desde que as condições técnicas permitam e estejam em bom estado de 
conservação. 

 

3. DEFINIÇÕES DE TERMOS 
 
• A4: Tensão de fornecimento entre 2,3 kV a 25 kV; 
• ACL: Ambiente de Contratação Livre; 
• APR: Análise Prevencionista de Risco; 
• Empreiteira: Empresa responsável pela realização do serviço de comissionamento na 
implantação ou adequação de sistemas de medição para faturamento (SMF); 
• CCEE: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica; 
• ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico; 
• SE: Subestação; 
• SEP: Sistema Elétrico de Potência; 
• SMF: Sistema de Medição para Faturamento; 
• TC: Transformador de Corrente; 
• TP: Transformador de Potencial; 
• TI: Transformadores para Instrumentos (TPs e TCs); 
 

3.1  Consumidor 
Pessoa física ou jurídica, ou comunhão de fato ou de direito, legalmente 
representada, que solicitar à concessionária o fornecimento de energia 
elétrica e assumir a responsabilidade pelo pagamento das contas e pelas 
demais obrigações legais, regulamentares e contratuais. 

 
3.2  Unidade consumidora (UC) 

Conjunto de instalações e equipamentos elétricos caracterizados pelo 
recebimento de energia elétrica em um só ponto de entrega, com medição 
individualizada e correspondente a um único consumidor. 
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3.3  Ponto de entrega 
Ponto de conexão do sistema elétrico da concessionária com as instalações 
elétricas da unidade consumidora, caracterizando-se como o limite de 
responsabilidade de fornecimento. 

 
3.4  Ponto de Medição 

De acordo com o submodulo 12.2 item 6.10 do ONS (Operador Nacional 
do Sistema ) ao consumidor livre e especial, a medição deve ser no ponto e 
conexão com a rede básica ou rede de distribuição.  
Assim nas instalações alimentadas diretamente por rede de distribuição da 
ELEKTRO em baixa e média tensão, corresponde aos terminais de saída do 
transformador de medição e do medidor em caso de baixa tensão. 

 
3.5  Subestação abrigada 

Recinto fechado destinado à instalação do conjunto de equipamentos e seus 
acessórios com as funções de medição, proteção e/ou transformação, 
podendo situar-se em local isolado ou fazer parte da própria edificação. 

 
3.6  Subestação unitária 

Subestação que possui e/ou alimenta apenas um único transformador 
 

3.7  Conjunto blindado 
Unidade estrutural do conjunto de manobra e controle, em invólucro 
metálico, auto suportável, destinado à instalação de equipamentos e seus 
acessórios com a função de medição, proteção e/ou transformação, 
podendo ser de instalação interna ou externa. 

 
3.8  Medições indiretas 

Medições nas quais a tensão de alimentação e/ou a corrente de carga são 
ligadas aos terminais dos medidores, através de transformadores para 
instrumentos (Transformador de Corrente e/ou Transformador de Potencial). 

 

4. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

4.1  ELEKTRO 
A ELEKTRO tem total autonomia para INTERFERIR ou SUSPENDER a 
realização do serviço de ADEQUAÇÃO caso seja constatado qualquer 
irregularidade técnica por parte do CLIENTE ou empresa Contratada 
responsável pela realização do serviço de Implantação ou Adequação SMF 
no que diz respeito ao cumprimento da referida especificação, normas de 
segurança e padrões da ELEKTRO. 
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Caso ocorra a suspensão do serviço de COMISSIONAMENTO deverá ser 
emitido obrigatoriamente pela ELEKTRO um relatório técnico (check list) 
apontando as irregularidades registradas. 
 
A ELEKTRO é responsável pela instalação e parametrização dos 
medidores, assim como a instalação do sistema de comunicação.  

 
4.2  CLIENTE 

Construção de infraestrutura de comunicação.  
 
Instalação do Rack de Comunicação, eletrodutos e três tomada em 127 Vca.  
 
Troca ou adequação de painel de medição. 
 
Laudo de ensaio do transformador particular em casos de medição lado de 
baixa do transformador. 
 

 
5.  REFERÊNCIAS NORMATIVAS 
 
Para a realização do serviço de ADEQUAÇÃO deverá ser observado e seguido as 
normas, legislações, especificações técnicas e de segurança da ELEKTRO relacionados 
abaixo, bem como os procedimentos e regras de segurança do local de instalação. 
ABNT NBR 5598 - Eletroduto de aço-carbono ou PVC e acessórios, com revestimento 
protetor e rosca. 
BSP - Requisitos 
ABNT NBR 14039 - Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV. 
ABNT NBR 7289 - Cabo de Controle com isolação extrudada de PE ou PVC para tensões 
de 1kV. 
ABNT NBR 6148 – Condutores Isolados com Isolação extrudada de cloreto de polivinila 
(PVC) para tensões de até 750 V.  
ND.01 - Materiais e equipamentos para redes aéreas de distribuição de energia elétrica. 
ND.16, Postes e Caixas para Medição de Energia Elétrica de Unidades Consumidoras. 
ND.20, Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primaria de Distribuição. 
NR10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 
NR10 SEP - Sistema Elétrico de Potência; 
NR35 – Trabalho em Altura; 
Submódulo 12.2 - Instalação do sistema de medição para faturamento dos Procedimentos 
de Rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS); 
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6. CONDIÇÕES GERAIS  

a) A ligação pela ELEKTRO das instalações fica condicionada ao cumprimento das 
disposições desta norma e das normas complementares aplicáveis da ABNT e da 
ELEKTRO. 
 
b) As instalações elétricas a partir da origem da instalação devem estar em conformidade 
com as normas ABNT NBR 14039 e ABNT NBR 5410, NBR 7289 
 
c) Os trabalhos nas instalações elétricas devem ser realizados de acordo com os 
requisitos e condições estabelecidos nas normas e regulamentações específicas. 
 
d) A liberação do processo de migração pela ELEKTRO para adequação física, bem como 
o atendimento de serviço, não transferem a responsabilidade técnica a ELEKTRO quanto 
ao pré-projeto e execução das mesmas. Esta responsabilidade é do Cliente. 
 
e) As intervenções que porventura efetuadas pela ELEKTRO nas instalações internas da 
unidade consumidora não implicam em responsabilidade desta por danos que 
sobrevierem a pessoas ou bens resultantes de seu uso. 
 
f) As instalações existentes que estiverem em desacordo com as normas e padrões da 
ELEKTRO ou com as normas da ABNT e que ofereçam riscos à segurança devem ser 
reformadas ou substituídas dentro do prazo estabelecido pela ELEKTRO, sob pena de 
suspensão do fornecimento. 
 
g) A ELEKTRO inspecionará periodicamente todos os equipamentos que lhe pertençam e 
estejam instalados na unidade consumidora, devendo o consumidor assegurar o livre 
acesso dos funcionários aos locais em que estejam instalados os referidos equipamentos. 
 
h) O consumidor é responsável pela adequação do SMF,  
 
i) O consumidor deve permitir, a qualquer tempo, o livre acesso dos representantes da 
ELEKTRO, devidamente identificados, às instalações elétricas de sua propriedade, 
fornecendo-lhes os dados e informações solicitadas, referentes ao funcionamento dos 
equipamentos e da instalação. 
 
j) Os casos técnicos omissos ou duvidosos serão resolvidos em comum acordo com a 
ELEKTRO, que reserva o direito de tratar somente com o responsável técnico pelo projeto 
e/ou construção. 
 
k) O consumidor é responsável pela infra-estrutura da antena e rack de comunicação 
adequação do SMF 
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l) As EQUIPES CONTRATADAS PELO CLIENTE ao menos, 1(um) dos profissionais, no 
mínimo, deverá possuir conhecimento TÉCNICO, e possuir experiência em sistemas de 
medição (SMF) e prover capacidade de realizar serviços de Comissionamento de 
implantação ou adequação SMF em campo. 
 
m) As EQUIPES CONTRATADAS PELO CLIENTE devem possuir ferramental adequado 
para a realização do serviço de ADEQUAÇÃO com qualidade, além das ferramentas 
como voltímetros e amperímetros de alta resolução. 
Possuir plenos conhecimentos das regras e procedimento pertinentes as migrações de 
Clientes Livres/Especiais, assim como, Submódulo 12.2. do ONS, Procedimentos 
Comercialização CCEE, PRODIST ANEEL, Resolução 414/2010 da ANEEL e Resolução 
506/2012 da ANEEL, bem como os prazos de cada etapa do processo de Migração ACL; 
 
7. SISTEMAS DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO 

Os sistemas de medição para faturamento (SMF) instalados em pontos de Clientes Livres 
em níveis de tensão A4 e são constituídos de TPs, TCs, painéis de medição, sistema de 
comunicação, sistema de alimentação auxiliar, medidores eletrônicos principal e 
acessórios. De acordo com Submódulo 12.2. do ONS 

 
 

8.  SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA ADEQUAÇÃO. 

 

8.1  Pré-projeto  
Assim que renunciar o contrato cativo o CLIENTE deve elaborar um pré-
projeto com os dados físicos da instalação futura e ensaio de transformador 
para os casos de medição na baixa tensão enviando via e-mail  
medicao.tecnologia@elektro.com.br , este pré-projeto deverá ser validado 
pela ELEKTRO. 
Arquitetura de nomeação do arquivo será: UC_NOME_PROJETO_SMF. 
 
 

8.2  Formalização 
Em casos em que será preciso agendar o desligamento para adequações 
devera ser programado considerando os critérios dia útil e horário comercial. 
A ELEKTRO entrará em contato com o CLIENTE através do e-mail 
medicao.tecnologia@elektro.com.br, enviando as datas a serem escolhidas 
pelo CLIENTE.  
  
A ELEKTRO entrará em contato com o CLIENTE através do e-mail 
medicao.tecnologia@elektro.com.br, para agendamento da realização do 
site survey por uma contratada ELEKTRO onde será definido local e 
infraestrutura da antena via satélite. 
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O CLIENTE devera disponibilizar um representante autorizado e apto para 
decisões de infraestrutura da unidade durante realização do site survey, 
fidelizando local de instalação da antena.  
 
Após estabelecido a data da adequação e pré-projeto validado pela 
ELEKTRO nos casos em que necessite o desligamento para reforma o 
cliente através da central de atendimento ELEKTRO e-mail 
(atendimento.personalizado@elektro.com.br) solicita desligamento com 
período mínimo de 6 horas onde devera encaminhar a copia do 
recolhimento de ART (Anotação de responsabilidade Técnica) referente as 
adequações físicas na unidade e ensaio do transformador em casos de 
medição na baixa tensão. 
 
Concluída as etapas de adequação o CLIENTE deverá encaminhar para o 
e-mail medicao.tecnologia@elektro.com, em até 2 dias úteis após o serviço 
de adequação contendo os dados referente ao serviço realizado: 
 
Copia digitalizada do Check-List de adequação (preenchida/assinada) pela 
equipe ELEKTRO; 
 
Impresso contendo fotos das placas dos transformadores de corrente. 
Exemplo em Nota1. 
 
Impresso contendo fotos das placas dos transformadores de Potencial. 
Exemplo em Nota 2. 

 
Fotos dos medidores instalados (principal e retaguarda) e do medidor 
retirado; 
 
Foto do secundário dos Tis conectados 
 
Fotos de toda adequação realizada (rack de comunicação, caixa de medição 
e visão geral) 

 
 

8.3  OBSERVAÇÕES NA IMPLANTAÇÃO 
 
1- Verificar se os terminais da fiação do painel e cabos dos TIs (olhal, pino, 

etc.) estão devidamente prensados (puxá-los), verificar o correto aperto 
de todas as demais conexões (barramentos, régua de bornes, caixas de 
passagem, bornes de equipamentos, etc.) e fotografar todos os detalhes 
significativos (caso necessário); 

 



 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

Revisado em: 
 

01/07/2017 

Vigência 
08/2017 

Área Emitente: MEDIÇÃO E TECNOLOGIA 
Código: 
ET/068/2017 

Folha: 
7 a 19 

Elaborador: Diego Ramos  

Titulo: Especificação para Migração Mercado Livre Cliente A4 e A3A  ELEKTRO 
 

Página 7 de 16 
 

2- Conferir o sistema de aterramento, todas as partes metálicas não 
energizadas (invólucros e equipamentos) devem estar interligadas ao 
condutor interno de aterramento; 

 
 

3- Verificar a instalação dos TIs (conferir RTP, RTC, Polaridade, 
Aterramento e esquema de ligação); 

 
4- Verificar se os cabos estão adequadamente instalados e acondicionados 

em eletrodutos, interligando os secundários dos TIs ao armário/painel de 
medição; 

 
5- Efetuar teste de operação e continuidade das chaves de aferição, caso 

constatado problema deverá ser substituída/ajustada; 
 

6- Verificação da sequência de fases (ABC), caso esteja correto solicitar ao 
responsável da manutenção pela instalação a fechar o disjuntor geral, Se 
for constatada inversão na sequência de fases, deverá ser efetuada a 
reabertura da chave primária para correção da inversão nos terminais 
secundários dos Tis e efetuar a religação; 

 
7- Conferir as relações primárias (quando existir) e secundárias 

configuradas nos TIs (RTP e RTC), a Polaridade, Aterramento e a 
ligação dos Tis; 

 
8- Fotografar (com nitidez e resolução adequada) obrigatoriamente as 

conexões primárias (quando existir) e secundárias dos Tis; 
 

9- Verificar se as caixas de passagem estão adequadamente fixadas com 
suporte e materiais adequados (aço galvanizado ou PVC) e existência de 
dispositivo para lacração; 

 
10- Verificar se os cabos estão adequadamente instalados e acondicionados 

em eletrodutos, interligando os secundários dos TIs ao painel de 
medição; 

 
11- Verificar se a tensão da tomada de alimentação auxiliar do medidor esta 

com 127V, caso contrario o cliente devera disponibilizar transformador. 
 
 

12-  Adequação em unidades com medição no lado de baixa tensão deve ser 
realizado adaptações a fim de compreender as dimensões de 350 mm de 
profundidade no local onde vai ser instalado o medidor.  
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13-  Unidades consumidoras com medição no lado de baixa tensão deverão 
apresentar o relatório de ensaio de transformador recente (máximo 1 
ano) em arquivo pdf com identificação da empresa que realizou o ensaio 
juntamente com a rastreabilidade dos equipamentos utilizados nos 
ensaios e ART do engenheiro responsável.  

 
Para unidades que possuem transformador com ano superior a 2014 
além do ensaio de transformador devem possuir a etiqueta do programa 
Brasileiro de etiquetagem (PBE/Inmetro), com base na portaria 
Interministerial MME/MCT/MDIC nº104/2013 e na portaria Inmetro 
nº378/2010, esta medida visa os níveis de eficiência dos equipamentos, 
estabelecidos por meio da medição da perda máxima em vazio, perda 
total na derivação nominal, expressas em watts. 

 
14- Comunicar a ELEKTRO com 10 dias uteis de antecedência a data em 

que será realizado o ensaio no Transformador para acompanhamento 
dos ensaios previstos,. 

 
Característica de Relatório e Ensaios de Perdas no Transformador  
-Ensaio de resistência dos enrolamentos. 
-Deslocamento angular 
-Resistência de Isolamento 
-Ensaio de Relação de Transformação 
-Ensaio a Vazio 
-Ensaio de Curto Circuito valores também corrigidos a 75C° 
-Ensaio de Impedância valores também corrigidos a 75C° 
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9. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS 

9. 1 Caixa de Medição Ativo Reativo “AT BT dois Vis ores”  

A caixa deve ser confeccionada em chapa de aço nº 18 MSG pintada, e para 
utilização no litoral, com chapa de aço nº 18 MSG galvanizada ou de resina 
poliéster reforçada com fibra de vidro. 
A caixa deve ser construída de forma que fique totalmente inviolável. 
A fixação dos vidros na tampa deve ser feita de modo que permita sua 
substituição. 
As dobradiças devem ser instaladas de modo que fiquem embutidas, 
impossibilitando a retirada de seus pinos com a porta fechada. 
Deverá abrigar 2 medidores com furacão saqueável para fixação do painel de 
medição.  
Não será permitido o prolongamento da caixa de Medição tipo AT BT dois visores. 
Dimensões:   
700 x 600 x 350 mm 
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9. 2 Caixa de Medição Tipo M. 

A caixa deve ser confeccionada em chapa de aço nº 18 MSG pintada, e para utilização 
no litoral, com chapa de aço nº 18 MSG galvanizada ou de resina poliéster reforçada 
com fibra de vidro. A caixa deve ser construída de forma que fique totalmente 
inviolável. A fixação dos vidros na tampa deve ser feita de modo que permita sua 
substituição. As dobradiças devem ser instaladas de modo que fiquem embutidas, 
impossibilitando a retirada de seus pinos com a porta fechada. Deverá abrigar os 
medidores com furacão saqueável para fixação do painel de medição.  

Dimensões: 

 900 x 1200 x 350 mm 

Figura 2 : Caixa Tipo “M” 350 mm de profundidade 
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Para os casos de adaptação da caixa tipo “M” com ampliação de 100 mm somente no 
local destinado ao medidor assim como a tampa da caixa, são aceitas as adequações 
de solda, arrebite ou qualquer solução que não permita retirada ou abertura pelo 
ressalto exemplo  Figura 3: 

 
Figura 3 : Caixa Tipo “M” extendida 100 mm 

 
Para os casos de adaptação da caixa tipo “M” com prolongamento no local destinado 
ao medidor assim como a tampa da caixa, são aceitas as adequações de solda, 
arrebite ou qualquer solução que não permita retirada ou abertura pelo ressalto 
exemplo Figura 3: 
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9. 3 Mini Rack de Comunicação 

Gabinete que garante proteção e segurança aos equipamentos e a rede, deve possuir 
porta com fechadura, limitando assim o acesso e deve ser instalado diretamente na 
parede. 
Dimensões Mínimas (9U 550 largura externa e largura interna 450) 
  

9. 4 Base da Antena Satélite 

Durante visita de contratada ELEKTRO será estabelecido local para instalação da 
antena e passagem do eletroduto que interliga a caixa de medição e o rack de 
comunicação. 
Onde for preciso a construção de base para antena parabólica devera seguir as 
dimensões abaixo:  

Figura 4 : Base Antena  
 

 

9. 5 Switch de Mesa de 8 portas  

Deve possuir 8 portas RJ45 10/100/Mbps com auto negociação/transparente, 
adaptador de energia bivolt 80~280 V, 60 Hz.  
 

9. 6 Cabo Rede Ethernet RJ45  

O projeto deve prever 2 cabos de rede crimpado com RJ45 condutor solido  0,50 mm 
de diâmetro, multibanda com frequência de até 100 MHz com taxa de 100 Mbps 
direto, interligando o Rack de comunicação a caixa de medição em eletroduto 
separado da alimentação auxiliar. 
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9. 7 Tomada Medidor 

A tomada de alimentação auxiliar do medidor devera ser padrão ABNT com chicote 
em cabo 2,5 mm² cobre com 30 cm de comprimento estanhando na conexão com a 
tomada e Termina olhal na conexão com a chave de aferição. 
Para casos de tensão de fornecimento 220/380V ou 254/440V considerar a instalação 
de um transformador com saída 127V para alimentação da tomada  

 
Figura 5 : Ligação tomada alimentação 127V fase neutro  
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Figura 6 : Ligação tomada alimentação com transformador entrad a 220~254V 

fase neutro saída 127v  
 

9. 8 Conjunto Blindado 

Os cubículos metálicos aprovados de acordo com a Norma ND-20 ELEKTRO, 
blindados de medição e acondicionamento dos Tis (uso interno), medidores e rack de 
comunicação além da configuração básica, podem contemplar um painel ou caixa na 
parte externa para acomodar os medidores e demais acessórios do sistema de 
medição para faturamento. 
 
 

9.8.1 Características da caixa Externa  

Deverão ser blindados, autoportantes, próprios para instalação ao tempo, com grau 
de proteção IP54, em pedestal ou em qualquer outro tipo de fixação, desde que 
apoiados pela base inferior; 
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Devem ser constituídos por perfis de aço e fechados com chapas de aço, de 2 mm 
(12 USG) de espessura mínima. As chapas deverão ser perfeitamente lisas, 
esmeradamente emassadas e pintadas; 
 
As partes anteriores e posteriores deverão ser providas de portas, devendo sua 
abertura ser somente através de chaves, de maneira a permitir facilmente o acesso 
aos equipamentos. 
 
As portas, devem possuir dois dispositivos para lacre com aviso de alerta de 
segurança,  
 
As portas deverão estar perfeitamente alinhadas, de modo a permitir o fechamento 
correto e o bom funcionamento das chaves de fim de curso; 
 
 
As aberturas de ventilação e respiro devem ser projetadas e localizadas, de modo a 
garantir a ventilação cruzada ascendente natural e protegidas por telas metálicas de 
malha fina, de tal forma que impossibilite o acesso externo de objetos metálicos  
 
Nos cubículos blindados, instalados ao tempo ou abrigados, deve ser previsto um 
condutor de aterramento interno em todo o comprimento do conjunto metálico; 
 
Este condutor deve ser de cobre com seção mínima de 50 mm2, sendo que suas 
extremidades devem possuir um terminal adequado para ligação à malha de terra da 
instalação; 
 
Todas as partes metálicas não energizadas (invólucros e equipamentos) devem ser 
ligadas ao condutor interno de aterramento com cabo de cobre de seção mínima 25 
mm2; 
 
As dimensões da caixa de medição deve seguir as descritas no item 9.2 desta 
especificação. 
 
Os TCs e TPs são instalados em suporte próprio, conforme com dispositivos para 
lacres nas portas de acesso; 

 
O CLIENTE deverá fornecer no pré-projeto encaminhado para ELEKTRO os 
seguintes dados: 
Tensão nominal; Potência nominal; 
Nível de isolamento; 
Modelo  
Foto  
Demais informações de dimensão 
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10. Notas : 

Nota 1: 
Modelo de arquivo TC 
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Nota 2: 
Modelo de arquivo TP 
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Nota 3: 
Esquema Baixa Tensão   
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Nota 4: 
Esquema Media Tensão   
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