Co
omunicad
do PS/ES
S – 071/20
018
Assunto: Revisão da
d Norma
a de Distriibuição, ND-2.7
N
- In
nstalaçõess Básicas de Redes
s
de Distrib
buição Aérreas Isoladas.

Prezados Senhores, a CEMIG
G D busca ndo mante
er a uniforrmidade doos procedimentos no
o
Programa de Ampliiação de Redes
R
de Distribuiç
ção por Te
erceiros – PART, comunica a
Revisão da Norma de
d Distribu
uição, ND-2
2.7 - Installações Bás
sicas de R
Redes de Distribuição
D
o
Aéreas Iso
oladas. Essta revisão iniciou-se
e no final de
d 2016 e foi finalizaada em novembro de
e
2017.
Principais alteraçõess:


Adição das esstruturas do sistema loadbreak
k (abertura em carga)) na média
a tensão;



Adição de no
ovas estru
uturas de baixa ten
nsão, corre
eção de liistas de materiais
m
e
dessenhos;



Atualização das tabelas
s de traçõe
es e flechas
s para cab
bos da redee secundária isolada;



Atualização dos esquem
mas para m
montagens
s das emen
ndas, derivvações e lig
gações;



Adição dos có
ódigos, de
escrições e curvas do
os fusíveis
s para Terrminal Desconectáve
el
Fussível;



Dettalhamento
o dos esqu
uemas de a
aterramentto das estrruturas e eequipamenttos.

A norma atualizad
da poderrá ser accessada através do
d Portall CEMIG,, na aba
a
ento/Norma
as Técnica
as”.
“Atendime
Link: httpss://www.cemig.com.b
br/pt-br/aten
ndimento/C
Clientes/Pa
aginas/norrma_tecnic
ca.aspx

nformações, encaminhar corre
espondênc
cia para a Gerência de Coordenação da
a
Maiores in
Expansão de Média e Baixa Tensão
T
da Distribuiçã
ão, através
s de um d os nossos
s canais de
e
mento:
relacionam

c
chat

onlin
ne

no

portal

www.cemig
w
g.com.br/attendimento
o,

e-maiil

atendimen
nto@cemig
g.com.br, Agências
A
o
ou Postos da Rede Cemig
C
Fáccil de Atend
dimento ou
u
“Fale com a Cemig”,, telefone 116.
1

Estamos à disposiçã
ão para ma
aiores escl arecimento
os.

Atenciosam
mente,

Leandro C
Corrêa de Castro
Gerência de Estraté
égia de Su
uprimento
o - PS/ES
Companh
hia Energé
ética de Minas Gera
ais - Cemig
g
Belo Horizzonte, 30 de abril de 2018.

