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Informe nº 21-21  - 02/08/2021 

Setor de Engenharia - Divisão de planejamento e Projetos 

 

Assunto: Atualização dos registros de fornecedores e materiais 
homologados para uso em cabines de medições – SE Particular – 

REG_ENG_05-02 

 

Prezados(as) 

A CERFOX-Cooperativa de Distribuição de Energia Fontoura Xavier, vem 

através deste informe, comunicar a atualização do registro REG_ENG_05-
02 que descreve a relação de fornecedores e materiais homologados para 

utilização em medição de energia em média tensão (SE particular). 

Este documento está disponível no site da Cerfox no caminho 

www.cerfox.com.br/normas-tecnicas 

>> REG_ENG_05-02: Fornecedores homologados para fornecimento de 

postes, cruzetas e transformadores para uso em SE particular 

 

Abaixo listamos pontos relevantes em relação as principais dúvidas que 

recebemos sobre este tema: 

1º. A Cerfox somente irá aceitar a conexão de uma SE particular que esteja 

construída com uso de transformadores de fornecedores homologados e 
que apresentam classe de perdas D ou mais eficiente. Não será aceito em 

hipótese alguma transformadores com perdas superiores ao previsto na 
classe D, considerando as normas NBR5440 e Portaria Interministerial nº 

03 de 2018 do MME. 

2º. No interesse de homologação de materiais ou fornecedores não 

constantes neste documento, deverá ser seguida as orientações da norma 
POP_ENG_05: Diretrizes para homologação de fornecedores e materiais, 

disponível também para acesso no site da Cerfox no mesmo endereço 
citado anteriormente. 

3º. Sobre o uso de postes nas SE’s: Estes postes também deverão seguir 
a relação de fornecedores homologados conforme documento 

REG_ENG_05-03. Para este item em específico poderá ocorrer a utilização 

de postes de fornecedores não homologados, porém para isso deverá ser 
apresentado em complemento ao projeto os dados do fabricante e a 

anotação de responsabilidade técnica de fabricação e ensaios de esforços 
mecânicos do poste. 

http://www.cerfox.com.br/normas-tecnicas
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4º. Quanto a cruzeta a ser utilizada, esta deverá ser de fibra, polimérica 
ou concreto leve, sendo vedado o uso de cruzetas de madeira. Para este 

item não há a obrigatoriedade de uso de materiais de fornecedores, 

homologados, porém o produto deverá estar de acordo com as normas 
técnicas e de segurança vigentes. 

 

Dúvidas sobre o exposto neste informe ou demais dúvidas sobre este 

tema, poderão serem sanadas através do e-mail projetos@cerfox.com.br 
ou através do fone (54) 3389-1800 nas segundas, quartas e sextas das 

08h00min às 10h00min. 

 

 

Atenciosamente, 

 

André Luís Balestreri – Coordenador Técnico e Comercial 

mailto:projetos@cerfox.com.br

