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1. OBJETIVO 
 
O objetivo deste capítulo é estabelecer a padronização das montagens de equipamentos nas redes aéreas de distribuição, 
utilizando novas tecnologias e buscando melhor desempenho das redes elétricas; resultando assim, em uma menor relação 
custo/benefício e conseqüente melhoria nos índices de qualidade. 
 
 
2. CAMPO DE APLICAÇÃO 
 
A presente NTC aplica-se às redes de distribuição da COPEL, monofásicas e trifásicas, localizadas em ambientes urbanos 
e rurais, 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, compreendendo a montagem dos seguintes equipamentos: 
 
• Para-raios, Transformadores, Chaves (Fusíveis, Faca, Tripolares para operação em carga e Religadoras). 
 
Para a montagem de Reguladores, Religadores e Banco de Capacitores, consultar a NTC de Montagem de Equipamentos 
Especiais. 
 
 
3. LIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
 
• Para ligação de equipamentos utilizar: 

• Conector derivação para linha viva em conjunto com: 
⇒ Estribo com conector derivação de cunha para rede de alumínio; 
⇒ Adaptador estribo de parafuso para condutores de cobre.  

• Cabo de cobre coberto com XLPE, seção 16 mm2, 15 kV (NTC 810680), para o jumper. 
 
Quando necessário efetuar a ligação dos para-raios, sem a utilização de grampo de linha viva e estribo com conector 
cunha, a ligação, deverá ser executada com cabo de cobre 16 mm2 coberto XLPE, conectado à rede através de conectores 
cunha (NTC 813121/3135 ou 813172/75). Se o cabo da rede for 185mm2 ou 336,4 MCM, o jumper do PR deverá ser 
executado com cabo Al 35 mm2 XLPE, ao invés do cabo Cu 16 mm2 XLPE utilizado para as demais bitolas, devido à falta 
de conector cunha adequado á combinação 16 e 336,4 MCM. 
 
 
4. PÁRA-RAIOS: 
 
4.1. Montagem no tanque do transformador 
 
A montagem preferencial dos para-raios em estruturas com transformadores é, no tanque dos mesmos. Esta instalação é 
mais compacta, de menor custo e tecnicamente mais vantajosa, uma vez que proporciona melhor proteção elétrica do 
transformador. 
 
4.2. Montagem em Cruzeta 
 
Para os transformadores antigos, que ainda não possuem suporte de para-raios, são ofertadas montagens em cruzeta, 
porém recomenda-se que nos mesmos, sejam instalados o suporte para fixação de para-raios em transformador NTC 
813905. 
Os Pára-raios poliméricos de 13,8 kV, por terem dimensões bastante reduzidas, requerem instalação em suporte L em 
posição invertida (ver detalhe 1) a fim de se assegurar os afastamentos mínimos contidos na NTC 856 000. As dimensões 
atuais dos Pára-raios 34,5 kV permitem a montagem normal. Se necessário (34,5 kV fabricado em dimensões menores) 
poderá ser invertido o suporte para assegurar o afastamento mínimo especificado no detalhe 2. 

     
                                                Detalhe 1- 13,8 kV                               Detalhe 2- 34,5 kV  
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4.3. Pára-Raios ao longo da rede 
 
De acordo com o MIT 16.24.01 "PROTEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO" - Aplicação de 
Pára-raios, a aplicação de pára-raios no sistema de distribuição da COPEL visa diminuir o número de interrupções 
provocadas por descargas atmosféricas. Os critérios básicos para aplicação de Pára-raios e os espaçamentos 
recomendados estão definidos no referido MIT. 
 
Para atender estas exigências, foram padronizadas algumas estruturas (NTCs 856 310 a 350) para instalação de para-raios 
ao longo da RDA. Preferencialmente estes para-raios devem ser instalados em postes com estruturas tipo N, caso a 
topologia da rede não contemple estas estruturas no local indicado para a instalação, estão contempladas neste capítulo, 
NTC’s com a instalação dos para-raios em postes com estrutura tipo T. Para o caso de postes que contenham circuitos 
múltiplos os para-raios não devem ser instalados no mesmo poste. Se, para obedecer as distâncias requeridas no MIT 
16.24.01, os para-raios forem instalados em postes adjacentes a distâncias entres eles deve ser superior a 40m. 
 
Devido a grande quantidade de estais da estrutura HTE torna-se muito difícil a instalação de PRs em estruturas já 
existentes. Por este motivo, a NTC 856 320 (HTE-PR) mudou a concepção da estrutura HTE, sendo utilizada somente para 
novas estruturas que necessitem a instalação deste equipamento. 
 
As montagens para estruturas N e U são genéricas, atendendo as suas assemelhadas. 
 
4.4. Aterramento de PR em área rural 
 
O terminal de ligação do neutro da BT do transformador deve ser aterrado separadamente do aterramento de AT (pára-
raios, tanque do transformador e estai a ele interligado), sem interligação com a malha do transformador. O aterramento do 
terminal neutro da BT do transformador deve ser localizado: 
 
• Nas estruturas adjacentes e nas estruturas secundárias de fim de linha. 
 
• No ramal de entrada do(s) consumidor(es). No caso do ramal de entrada ser fixado na estrutura que contém o 

aterramento de AT, o aterramento do ramal de entrada deve ficar afastado no mínimo 10 (dez) metros de qualquer 
componente (haste de aterramento, estai interligado à malha de aterramento de AT).  

 
• Tais procedimentos estão em consonância com o AVISO DIS-008/2000, de 06/04/2000, que dispõe sobre a separação 

elétrica entre os aterramentos de AT e BT. 
 
 
5. TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS 13,8 kV e 34,5 kV: 
 
5.1. Utilização de transformadores monofásicos de 10, 15 e 25kVA. 
 
5.2. Mola desligadora : Para substituição de transformadores observar os procedimentos descritos na “Recomendação de 
Segurança para Substituição de Transformadores Monofásicos 13,8 e 34,5 kV” – REC nº 04 da EQSEG. 
 
 
6. PROGRAMA SOCIAIS 
 
6.1. As montagens com equipamentos para o Programa Sociais, constam das NTCs 856 460/490, para as tensões de 13,8 
e 34,5 kV 
 
6.2. Os afastamentos mínimos na estrutura estão definidos na NTC 856 000. 
 
6.3. As montagens de equipamentos nestes programas levam em conta a utilização dos seguintes materiais: 
 
• Condutores de alumínio CAA 4 AWG. 
• Transformadores 10kVA, 15kVA e 25 kVA.  
• Chaves Fusíveis tipo “C” 15 kV e 24,2 kV, sendo vedado o uso de mola desligadora. 
• Postes D e B, de 12 m. 
 
6.4. As buchas dos transformadores deverão ser protegidos com protetor de bucha NTC 3545, já contidos nos módulos de 
projeto. 
 
6.5. São ofertados diversos tipos de montagens com: 
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• Fixação de CF em suporte de pára-raios. 
• Fixação de PR no tanque do transformador. 
 
6.6. Os módulos de montagem da estrutura contemplam a utilização de isoladores de ancoragem tipo bastão de porcelana, 
o que não impede o uso de isoladores de ancoragem tipo bastão poliméricos. 
 
6.7. As montagens ofertadas são em posição Normal e Topo (N e T), contidas em uma mesma NTC, já que os módulos 
foram otimizados para atender a estas duas situações. 
 
 
7. TRANSFORMADORES TRIFASICOS 13,8 E 34,5 kV: 
 
7.1. Utilização de transformadores trifásicos de 45, 75, 112,5, 150 e 225 kVA.  
 
7.2. Para ligação do secundário dos transformadores consultar a NTC 856 224/226. 
 
7.3. Conforme a NTC 831001 – Projetos de Redes de Distribuição Rural, no item 2.1.5.1.2, alínea c), poderá ser eliminada 
a chave fusível na estrutura do transformador monofásico ou trifásico quando este for: exclusivo no ramal que deriva da 
Linha de Distribuição, a chave for visível aberta ou fechada e não estiver a uma distância superior a 300 metros do ponto de 
instalação do transformador. 
 
 
8. SECCIONADORA DE FACA UNIPOLAR 13,8 E 34,5 kV: 
 
8.1 Em estruturas que as chaves ficam normalmente abertas (NA) e existam pára-raios até o 2º poste adjacente, fica 

dispensado a instalação dos mesmos. Caso seja necessária a instalação de novos pára-raios, deve-se instalá-los 
conforme a NTC 856312, em postes adjacentes às chaves.  

 
9. CHAVE FUSÍVEL 13,8 E 34,5 kV: 
 
9.1. A Chave Fusível tipo “C” 15 kV, código COPEL 012184-3, compreende o conjunto Base de Chave Fusível Tipo C-15 
kV - 300A (NTC 811234) e Porta Fusível  Tipo C - 15kV - 100A - 10kA (NTC 811246). 
 
9.2. A Chave Fusível tipo “C” 24,2 kV,  código COPEL 012185-1, compreende o conjunto Base de Chave Fusível  Tipo C-  
24,2kV - 300A  (NTC 811235) e Porta Fusível  Tipo C - 24,2kV - 100A - 6,3kA (NTC 811249). 
 
9.3. Estrutura US1-SP CF e N1S-CF respectivamente NTC’s 856 638 e 856 642 (Corta circuito): Estrutura para instalação 
de chaves fusíveis em redes já existentes, diminuindo os custos de instalação e facilitando a manutenção. Pode ser 
estendida também a chaves faca. 
 
 
 
 
10. CHAVE RELIGADORA 13,8 E 34,5 kV: 
 
10.1. A chave religadora de 3 operações 24,2 kV atende as redes nas tensões de 13,8 e 34,5 kV. O código COPEL 
012585-7 compreende o conjunto Base de Chave Fusível Religadora Para Três Operações - 24,2kV - 100A  (NTC 811227) 
e Porta Fusível  Tipo C - 24,2kV - 100A - 6,3kA (NTC 811249). 
 
 
11. CHAVE SF-6 13,8 E 34,5 kV: 
 
 
11.1. A ligação da chave SF6 deverá ser executada com cabo de alumínio 185 mm2 XLPE, conectado aos terminais das 
buchas da chave através de conectores terminal de compressão (NTC 812811) e cobertos com protetor de bucha (NTC 
813545). Para conexão dos jumpers à rede, deverão ser utilizados conectores cunha (NTC 813147/50). 
 
11.2. Observar que a alavanca do eixo de acionamento esteja posicionada próxima ao poste, de modo a não prejudicar 
a operação da chave (conforme NTC 856 710). 
 


