
























Requisitos Técnicos 
NBR 5356: Transformador de potência 

NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão. 

NBR 5624: Eletroduto rígido de aço carbono, com costura, com revestimento 

protetor de rosca. 

NBR 7282: Dispositivos fusíveis tipo expulsão. 

NBR 8669: Dispositivos fusíveis limitadores de corrente. 

NBR 10676: Fornecimento de energia a edificações individuais em tensão 

secundária - rede de distribuição aérea. 

NBR 15465: Eletroduto de PVC rígido. 

NBR 15688: Redes de distribuição aérea de energia elétrica com condutores nus. 

NBR IEC 60898-1: Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações 

domésticas e similares. 

NBR IEC 60947-2: Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão - Parte 2: 

Disjuntores. 

NBR IEC 60269-1: Dispositivos-fusíveis de baixa tensão - Parte 1: Requisitos 

gerais

ITA - 001: Cálculo de Demanda para Medição de Consumidor em Baixa Tensão. 



Definições 

5.1 Aterramento: ligação a terra do neutro e de todas as partes metálicas não 

energizadas em uma instalação elétrica. 

5.2 Carga instalada: soma das potências nominais dos equipamentos elétricos 

instalados na unidade consumidora, em condições de entrar em funcionamento, 

expressa em quilowatts (kW). 

5.3 Concessionária: agente titular de concessão federal para prestar o serviço público 

de distribuição de energia elétrica (Ampla, na nossa Região). 

5.4 Condomínio vertical: prédios com múltiplas unidades consumidoras. Toda edificação 

que possui mais de uma unidade de consumo, com mais de um andar, e apresentando 

áreas comuns de circulação. 

5.5 Consumidor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, legalmente 

representado, que solicite o fornecimento, a contratação de energia ou o uso do sistema 

elétrico à Ampla, assumindo as obrigações decorrentes deste atendimento à sua 

unidade consumidora, segundo disposto nas normas e nos contratos, expressamente a 

responsabilidade pelo pagamento das contas e pelas demais obrigações 

regulamentares e/ou contratuais. 

5.6 Demanda: média das potências elétricas ativas ou reativas, solicitadas ao sistema 

elétrico pela parcela de carga instalada em operação na unidade consumidora, durante 

um intervalo de tempo especificado, expressa em quilowatts (kW) e quilovolt-ampere-

reativo (kVAr), respectivamente.



5.7 Demanda máxima: maior de todas as demandas de potência ocorridas em um 

período de tempo especificado. 

5.8 Empreendimentos habitacionais integrados à edificação: Empreendimento em que a 

construção das edificações nos lotes ou unidades autônomas é feita pelo responsável 

pela implantação do empreendimento, concomitantemente à implantação das obras de 

infra-estrutura/urbanização. 

5.9 Empreendimentos habitacionais para fins urbanos: Loteamentos, 

desmembramentos, condomínios e outros tipos estabelecidos na forma da legislação 

em vigor, localizados em zonas urbanas, de expansão urbanas ou de urbanização 

especifica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal. 

5.10 Empreendimentos habitacionais para fins urbanos de interesse social: 

Empreendimentos habitacionais, destinados predominantemente às famílias de baixa 

renda, estabelecidos nas modalidades do item 5.9, em uma das seguintes situações: 

- implantadas em zona habitacional declarada por lei como de interesse social; ou 

- promovidas pela União, Estados. Distrito Federal, Municípios ou suas entidades 

delegadas, estas autorizadas por lei a implantar projetos de habitação, na forma da 

legislação em vigor; ou construídos no âmbito de programas habitacionais de interesse 

social implantados pelo poder público. 

5.11 Fator de Carga: razão entre a demanda média e a demanda máxima da unidade 

consumidora ocorridas no mesmo intervalo de tempo especificado. 

5.12 Fator de Demanda: razão entre a demanda máxima num intervalo de tempo 

especificado e a carga instalada na unidade consumidora. 


































































