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1. OBJETIVO 
 

O objetivo da presente NTC (Norma Técnica COPEL) é estabelecer a padronização de montagens de redes aéreas de 
distribuição, utilizando novas tecnologias e buscando um melhor desempenho das redes elétricas; resultando assim, em 
uma menor relação custo/benefício e consequente melhoria nos índices de qualidade. 

 
 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 
 

A presente NTC aplica-se a redes de distribuição da COPEL, monofásicas e trifásicas, localizadas em áreas urbanas e 
rurais, em ambientes agressivos e não agressivos nas tensões primárias de distribuição de 13,8 kV, 19,96 kV e 34,5 kV, e 
tensões secundárias de 127 V, 220 V e 254 V. 
 
 
3. COMENTÁRIOS GERAIS 
 

3.1. Os materiais utilizados nas montagens são padronizados e constam nas NTC’s de Materiais de Distribuição (Os 
documentos citados estão disponíveis na INTRANET e INTERNET). 
 

3.2. Não é permitida a reaplicação de alças, laços e conectores cunha, pois não se poderia garantir a confiabilidade destes 
materiais. 
 

3.3. Caso se trate da primeira instalação de pré-formado, e se não houver dano aparente no mesmo, são aceitáveis até 
três tentativas de aplicação. É vedada a reaplicação nas demais situações, uma vez que não há como se avaliar através de 
inspeção visual se houve perda de abrasivo. 
 

3.4. A presente NTC é dividida em capítulos: PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO, EQUIPAMENTOS e PILAR NO POSTE. 
 

3.5. Os afastamentos padronizados estão compatíveis com a ABNT NBR 15688:2012. Para realização de trabalho nas 
estruturas devem ser observados, na íntegra, os procedimentos descritos nos documentos internos pertinentes ao assunto 
e as exigências da Norma Regulamentadora - NR10 da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho. 
 

3.6. Como não é possível prever-se em norma todos os casos possíveis, o projetista tem a liberdade de quando 
necessário, alterar e complementar detalhes à fim de atender os casos particulares, desde que obedecidos os 
afastamentos mínimos e observados os aspectos de segurança na  construção, operação e manutenção (conforme item 
anterior). 
 

3.7. Para detalhes do aterramento do estai, consultar NTC 856 011. 
 

3.8. Para o dimensionamento e aplicação das estruturas constantes desta NTC, devem ser consultadas as seguintes  
NTC’s: 

 850 001- Dimensionamento de Estruturas; 

 841 001- Projetos de Redes de Distribuição Urbana; 

 831 001- Projeto de Redes de Distribuição Rural; 
 

3.9. Obtenção de novos exemplares: 
Esta NTC pode ser acessada na INTRANET COPEL ou na INTERNET.  

 
 

4. NOMENCLATURA 
 
 

4.1. Nesta NTC são utilizados códigos alfa numéricos para identificação das estruturas, conforme segue: 
 

 Códigos alfabéticos em Rede Primária: 

A  Associado aos números 3 ou 4 significa estrutura Alternativa 

B  Estrutura Beco 

D  Derivação  

F  Associado ao número 1 significa Fim de linha 

N  Estrutura Normal, circuito simples 

NN  Estrutura Normal, circuito duplo 

T  Estrutura Triangular 

TE  Estrutura Triangular Especial 

HTE  Estrutura Especial (um poste por fase) 
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S  Associada a N1, indica Seccionamento da estrutura 

U  Estrutura Monofásica 1 fio 
 
 

 Códigos alfabéticos em Rede Secundária: 

A  Estrutura com Afastador de armação secundaria 

C  Associada às letras ST designar estrutura com transformador para atendimento exclusivo a Consumidor 

R  Estrutura com espaçamento especial entre armações secundárias de um estribo (aplicação Rural) 

S  Estrutura com rede Secundaria 

ST  Estrutura com rede Secundaria em poste com Transformador 
 
 

 Códigos alfabéticos em Equipamentos: 

CF  Chave Fusível 

CR  Chave Fusível  Religadora 

PR  Pára-Raios 

SF-6  Chave para operaçao em carga isolada a SF-6 

SU  Seccionadora de Faca Unipolar 

TM  Transformador Monofasico 

TT  Transformador Trifásico 
 
 

 Códigos numéricos:  Relacionados com o tipo de amarração da estrutura, utilizados nos capítulos Primário, 

Secundário e Equipamentos, conforme segue: 

1  Amarração Simples 

2  Amarração Dupla 

3  Ancoragem Simples 

4  Ancoragem Dupla 
 
 

 Códigos alfabéticos em Equipamentos: 

NS   Instalação de cruzeta Simples em segundo nível em posição Normal, para fixação de equipamentos 

MS  Instalação de cruzeta Simples em segundo nível em posição Meio Beco, para fixação de equipamentos 

BS  Instalação de cruzeta Simples em segundo nível em posição Beco, para fixação de equipamentos 

ND  Instalação de cruzeta Dupla em segundo nível em posição Normal, para fixação de equipamentos 

MD  Instalação de cruzeta Dupla em segundo nível em posição Meio Beco, para fixação de equipamentos 

BD  Instalação de cruzeta Dupla em segundo nível em posição Beco, para fixação de equipamentos 

D   Seguido das letras N, M ou B, significa estrutura de Derivação 

SP  Instalação de Supote Pára-raios em segundo nível, para fixação de equipamentos 

ST  Instalação de Supote T em segundo nível, para fixação de equipamentos 

TM PR Instalação de PR no tanque de Transformadores Monofásicos 

TT PR  Instalação de PR no tanque de Transformadores Trifásicos 

 
 

 Separação dos níveis na estrutura 

  

-  Indicador de separação de níveis na estrutura 

 
Para melhor compreensão ilustramos os exemplos a seguir: 
 

N1 - SP CF - TM PR  (NTC 856 460) 
Primeiro nível:  Estrutura N1 
Segundo nível:  Suporte Pára-raios com CF 
Terceiro nível:  Transformador monofásico com PR fixado no tanque 
 

N1 - NS CF - TT PR (NTC 856 501) 
Primeiro nível:  Estrutura N1 
Segundo nível:  Estrutura com cruzeta simples e CF 
Terceiro nível:  Estrutura com transformador trifásico com PR fixado no tanque 


