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Esta Norma  tem por objetivo estabelecer  as condições mínimas exigíveis para o fornecimento de isoladores tipo pilar, a 

serem utilizados nas Redes Aéreas de Distribuição Urbana e Rural na área de concessão da Companhia Paranaense de 

Energia - COPEL. 

 

 

 

Para tanto foram consideradas as especificações e os padrões de isoladores tipo pilar, definidos nas Normas Brasileiras  

Registradas - NBR da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT , particularizando-os para as Normas Técnicas 

COPEL - NTC, acrescidos das modificações  baseadas  nos resultados de desempenho destes materiais da COPEL. 

 

 

 

Com a emissão deste documento, a COPEL procura atualizar as suas Normas Técnicas, de acordo com a tecnologia 

mais avançada no Setor Elétrico. 
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1.  OBJETIVO :  

 
Esta NTC fixa as condições exigíveis que devem ser atendidas no fornecimento de isoladores pilar com dielétrico de 
porcelana ou de material polimérico, destinados às Redes de Distribuição de 13,8 kV e de 34,5 kV da COPEL, conforme 
itens discriminados no quadro a seguir:. 

 

NTC CÓDIGO  CÓDIGO CARACTERÍSTICAS   PADRONIZADAS 

PADRÃO COPEL DESCRIÇÃO ABNT TENSÃO SUPORTÁVEL (kV) CARGA MÍN. DISTÂNCIA DE 

   CORRESPON-
DENTE 

A 60 HZ 

SOB CHUVA 
(1 MIN.) 

IMPULSO 
ATMOSF. 

(PICO) 

DE RUPTURA À 
FLEXÃO (daN) 

ESCOAMENTO  
MÍNIMA  (mm) 

811556 15004733 ISOLADOR 
PILAR 13,8 kV 

PL8CA110L 34 110 800 300 

811557 15004707 ISOLADOR 
PILAR 34,5 kV 

PL8CA170L 70 170 800 700 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

2.  NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES : 
 
Para fins de projeto, seleção de matéria-prima, fabricação, controle de qualidade, inspeção, utilização e 
acondicionamento dos isoladores tipo pilar a serem fornecidos, esta NTC adota as normas abaixo relacionadas, bem 
como as normas nelas citadas : 
 
( * ) 
ABNT NBR  5032/84  - Isoladores de porcelana ou vidro para linhas aéreas e subestações de alta tensão - Especificação. 
ABNT NBR  5049/85  - Isoladores de porcelana ou vidro para linhas aéreas e subestações de alta tensão - Método de 

Ensaio. 
ABNT NBR  5472/86  - Isoladores e Buchas para Eletrotécnica - Terminologia. 
ABNT NBR  6936/92  - Técnicas de Ensaios Elétricos de Alta Tensão - Procedimento. 
ABNT NBR  7875/83  - Instrumentos de Medição de Radiointerferência na Faixa de 0,15 a 30 Mhz (Padrão CISPR) - 
                                     Padronização. 
ABNT NBR 10296/88 - Material Isolante Elétrico - Avaliação de sua Resistência ao Trilhamento Elétrico e Erosão sob    
                                      Severas Condições Ambientais - Método de Ensaio.                   
ABNT NBR 12459/96  - Isolador Pilar de Porcelana - Dimensões e Características - Padronização. 
IEC - 1109/92 - Composite Insulators for AC Overhead Lines with a Nominal Voltage Greater than 1.000 V - Definitions,  
                          Test Methods and Acceptance Criteria. 
IEC - 1211/94 - Insulators of Ceramic Material or Glass for Overhead Lines with a Nominal Voltage Greater than 1000 V - 

Puncture Testing. 
ASTM-D-2240/86 - Test Method Rubber Property - Durometer Hardness. 
ASTM-G-26/94 - Operating Light-exposure Apparatus (Xenon-arc Type) with and without Water for Exposure of 

Nonmetallic Materials. 
ASTM-G-53/88 - Recommended Practice for Operating Light-and-Water-Exposure Apparatus (Fluorescent UV  -  
                             Condensation Type) for Exposure of Nonmetallic Materials.    
 
COPEL NTC 810100 a 819999 - Materiais de Distribuição - Padrão - 6

a
 Edição -Out/95 (Vol.1), Abr/96 (Vol.2) e  

                                                     Mar/96 (Vol.3). 
COPEL NTC 838000 a 838905 - Montagem de Redes de Distribuição Rural- 13,8 e 34,5 kV - AGO/89. 
COPEL NTC 848000 a 848999 - Montagem de Redes de Distribuição Urbana Monofásica, Poste Duplo T - 13,8kV e      

                                                     34,5/3kV, Alumínio - NOV/85. 
COPEL NTC 849000 a 849249 - Montagem de Redes de Distribuição Urbana, Poste Duplo T - 13,8kV, Alumínio - 

DEZ/82. 
COPEL NTC 849250 a 849499 - Montagem de Redes de Distribuição Urbana, Poste Circular - 13,8kV Alumínio - DEZ/82. 
COPEL NTC 849500 a 849749 - Montagem de Redes de Distribuição Urbana , Poste Duplo T, 34,5kV, Alumínio - 

DEZ/82. 
COPEL NTC 853000 a 853490 - Montagem de Redes de Distribuição para Ambientes Agressivos - SET/91. 
 
As siglas acima referem-se a : 
ABNT : Associação Brasileira de Normas Técnicas 
NBR : Norma Brasileira Registrada 
NTC : Norma Técnica Copel 
IEC : International Electrotechnical Commission 
ASTM : American Society for Testing and Materials 
 
( * ) Os dois últimos dígitos separados por uma barra do número indicam o ano de publicação da norma. 
As normas mencionadas não excluem outras reconhecidas, desde que, concomitantemente: 
 

a. Assegurem qualidade igual ou superior; 
b. Sejam mencionadas pelo Proponente na Proposta; 
c. Sejam anexadas à Proposta; 
d. Sejam aceitas pela COPEL; 



 
Em caso de dúvida ou omissão prevalecerá : 
 

1º - Esta NTC - Especificação. 
2º - Demais Normas Técnicas COPEL; 
3º - As normas citadas no Item 2 desta NTC; 
4º - As normas apresentadas pelo Proponente e aprovadas pela COPEL; 

 
 

3. DEFINIÇÕES : 

 
Os termos técnicos utilizados estão definidos na NBR 5472/86 e nas normas mencionadas no Item 2 desta NTC. 

 

 

4. CONDIÇÕES GERAIS :  

 

4.1. Condições de Serviço : 

 
Os isoladores pilar abrangidos por esta NTC devem ser adequados para operar a uma altitude de até 1000 metros, em 
clima tropical com temperatura ambiente de -5 °C até 40 °C, com média diária não superior a 35 °C, umidade relativa do 
ar de 100%, precipitação pluviométrica média anual de 1500 a 3000 milímetros, sendo que ficarão expostos ao sol, à 
chuva e à poeira, instalados de acordo com as NTC’s de montagens de redes de distribuição urbana e rural citadas no 
Item 2 desta NTC. 
O clima contribui para a formação de fungos e acelera a deterioração e a corrosão. O Fornecedor deve providenciar a 
tropicalização e tudo mais que for necessário para o bom desempenho do isolador nas condições objeto deste item. 
 
Os isoladores aqui especificados são aplicáveis a sistemas elétricos de frequência nominal 60Hz, com as características 
dadas na Tabela 1 do Anexo A e configurações dadas na Figura 1 do anexo B desta NTC. 
 

4.2. Identificação do Isolador : 
 
No corpo de cada isolador (corpo isolante) deve ser marcado de modo legível, visível e indelével no mínimo: 
- nome ou marca do fabricante; 
- ano de fabricação; 

 

4.3. Acabamento : 

 
4.3.1. Da parte externa do isolador: 
a) O corpo isolante, quando em porcelana, deve ser livre rachas, bolhas, inclusões de materiais estranhos, ou outros 
defeitos, recoberto com camada de esmalte liso vitrificado de cor cinza claro. 
Não serão admitidos isoladores com falhas no vidrado que tenham recebido nova demão e sido submetidos a nova 
queima, assim como isoladores que tenham sido retocados com tinta ou, mesmo, pintados. 
 
b) O corpo isolante, quando em material polimérico, deve ser homogêneo, isento de rebarbas, lascas, dobras, inclusões 
de materiais estranhos, bolhas e outros defeitos que possam prejudicar o desempenho do isolador em serviço, de cor 
cinza claro. 
 
4.3.2.  Da base metálica: Deve ser isenta de saliências pontiagudas, arestas cortantes, cantos vivos ou qualquer outra 
imperfeição. Quanto ao aspecto visual, as partes zincadas devem ser isentas de áreas não revestidas e irregularidades 
tais como inclusões de fluxo, borras ou qualquer outro defeito. 
 
4.3.3. As marcações sobre o corpo isolante não devem produzir saliências ou rebarbas que prejudiquem o desempenho 
satisfatório dos isoladores em serviço, nem eliminar o vidrado da porcelana. 

 

4.4 Embalagem: 
 
O acondicionamento dos isoladores pilar deve ser efetuado de modo a garantir um transporte seguro em quaisquer 
condições e limitações que possam ser encontradas. 
A embalagem será considerada satisfatória se o isolador for encontrado em perfeito estado na chegada ao destino. A 
embalagem final, assim como o acondicionamento parcial devem ser feitos de modo que a massa e as dimensões sejam 
mantidas dentro de limites razoáveis, a fim de facilitar o manuseio, o armazenamento e o transporte. 
As embalagens devem estar de acordo com as prescrições da área de Suprimento da Copel e não serão devolvidas ao 
fornecedor. 
Para fornecedores estrangeiros o transporte deve ser feito por meio de cofres de carga (Containers). 
Cada volume deve conter, no mínimo os seguintes dados de identificação, pintados ou marcados de forma indelével: 
- Nome do Fornecedor; 
- O nome “COPEL”; 
- O número e item da Ordem de Compra da COPEL; 
- Quantidade e tipo do isolador contido em cada volume; 
- Massa total do volume (massa bruta), em quilogramas. 
 
Marcações adicionais necessárias para facilidade de transporte de isoladores importados, poderão ser usadas e serão 
indicadas na Ordem de Compra ou nas Instruções de Embarque. 

 



4.5 Demais condições: 

 
4.5.1 Dimensões gerais: 
Os isoladores pilar devem atender às dimensões limites indicadas nas Figuras 2 e 3  desta NTC. 
A distância entre a cabeça e a base metálica deve garantir a condição de isolador classe M (maciço, imperfurável) da 
ABNT, conforme NBRs 5032 e 12459. 
 
4.5.2 Roscas: 
A rosca da base do isolador deve ter óleo antigripante e ser protegida contra acúmulo de sujeira. 
 
4.5.3 Construção do isolador: 
Não deve apresentar falhas na cimentação ou engastamento das ferragens, excesso de cimento, falta de paralelismo 
entre faces de montagem, nem excentricidade das partes componentes que prejudiquem o desempenho satisfatório do 
isolador em serviço. 
A cabeça do isolador deve ser adequada para a amarração de condutores de cobre ou de alumínio de seção 16 mm

2 
até 

185 mm
2
 , no leito superior ou no pescoço, por meio de laços pré-formados de topo ou laterais padronizados conforme 

indicado nas normas de montagem de redes aéreas citadas no item 2.
  
 

 

5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS : 

 

5.1. Material : 

 
5.1.1 Do isolador (Corpo isolante): 
Pode ser de porcelana ou de material polimérico. 
A porcelana deve ser não porosa e própria para uso elétrico. 
O material polimérico deve ser formado por resina adequada reforçada com fibra de vidro, pó de quartzo ou similar, 
podendo ser ou não revestida externamente por camada aderente de elastômero orgânico adequado. Em qualquer caso, 
a superfície externa do corpo isolante deve ser resistente às intempéries e ao trilhamento elétrico. 
 
5.1.2 Da base: 
Ferro fundido maleável ou nodular, totalmente revestido com zinco pelo processo de imersão a quente, conforme NBR 
6323. A massa e a espessura mínimas do revestimento deve atender à Tabela 1 da NBR 8158/83. 
Aço inoxidável ou liga de alumínio poderão eventualmente ser aceitos, mediante prévia aprovação da COPEL. 
 

5.2 Características Mecânicas: 
 
Os isoladores pilar devem ter resistência mecânica de ruptura à flexão de no mínimo 800 daN, quando ensaiados 
conforme item 6.3.8. 
A rosca da base de fixação deve suportar o torque de aperto de 7,6 daNxm, sem sofrer deformação permanente, quando 
ensaiado conforme item 6.3.9. 
 

5.3. Características Elétricas: 
 
Os isoladores pilar devem atender as características elétricas dadas na Tabela 2 do Anexo A, quando ensaiados 
conforme item 6. 
O material polimérico da superfície externa deve ter resistência ao trilhamento elétrico de classe 2A - 2,75 kV ou superior, 
conforme NBR-10296. 

 

6. ENSAIOS:  

 

6.1. Relação dos Ensaios: 
 
Para comprovação das características de projeto, material e mão-de-obra são exigidos os seguintes ensaios: 

 
a. Inspeção geral; 
b. Verificação dimensional; 
c. Ensaio de ciclos térmicos; 
d. Ensaio de tensão suportável nominal em frequência industrial sob chuva; 
e. Ensaio de tensão suportável nominal de impulso atmosférico a seco; 
f. Ensaio de perfuração sob impulso com frente íngreme; 
g. Ensaio de radiointerferência; 
h. Ensaio de ruptura mecânica à flexão; 
i. Ensaio de torque de aperto da rosca da base; 
j. Ensaio de líquido penetrante; 
k. Ensaio de zincagem da base; 
l. Ensaio nas interfaces e nas ferragens integrantes; 
m. Ensaio de penetração de água no núcleo; 
n. Ensaio de resistência ao trilhamento elétrico; 
o. Ensaio de resistência ao intemperismo artificial. 
 

O ensaio do item c) aplica-se apenas a isoladores de porcelana. 
Os ensaios dos itens l) até o) aplicam-se apenas a isoladores de material polimérico. 
Os demais ensaios aplicam-se a isoladores de qualquer material. 
Os ensaios relacionados neste item não invalidam a realização, por parte do Fornecedor, daqueles que julgar necessário 
ao controle de qualidade do seu produto. 



 

6.2 Classificação dos Ensaios: 
 

Os ensaios previstos nesta NTC são classificados em: 
 
- Ensaios de Tipo; 
- Ensaios de Recebimento; 
- Ensaios Complementares de Recebimento; 
 

6.2.1 Ensaios de Tipo: 
 
São os ensaios relacionados na Tabela 3 do Anexo A, a serem realizados pelo fornecedor, no mínimo em uma unidade, 
retirada das primeiras unidades construídas de cada lote (ou em mais de uma unidade, caso assim exigido pelo método 
do ensaio), para verificação de determinadas características de projeto e do material. Estes ensaios devem ter seus 
resultados devidamente comprovados, através de Relatórios de ensaios emitido por Órgão tecnicamente capacitado, 
devendo o relatório de ensaio atender ao item 7.4.4 desta NTC. 
Estes ensaios devem ser realizados conforme o item 6.3 desta NTC. 
 

6.2.2 Ensaios de Recebimento: 
 
São os ensaios relacionados na Tabela 3 do Anexo A, realizados nas instalações do Fornecedor ou da COPEL, na 
presença de Inspetor da COPEL, por ocasião do recebimento de cada lote. Estes ensaios devem ser realizados conforme 
o item 6.3 desta NTC. 
 

6.2.3 Ensaios Complementares de Recebimento: 
 
São os ensaios relacionados na Tabela 3 do Anexo A, realizados nas instalações do Fornecedor ou em órgão 
técnicamente capacitado, na presença de Inspetor da COPEL, por ocasião do recebimento de cada lote. 
A realização destes ensaios fica a critério da COPEL. 
 

6.3 Execução dos Ensaios: 
 
Os métodos de ensaio dos isoladores pilar devem obedecer o descrito a seguir e estar de acordo com as normas e/ou 
documentos complementares citados no item 2 desta NTC. 
As características dos equipamentos, aparelhos e instrumentos utilizados durante os ensaios devem ser estáveis e estar 
aferidas. 
 

6.3.1 Inspeção geral: 
 
a) Material: Deve atender os requisitos mencionados no item 5.1 desta NTC; 
 
b) Acabamento: Deve atender os requisitos mencionados no item 4.3 desta NTC; 
 
c) Identificação do isolador: Deve atender os requisitos mencionados no item 4.2 desta NTC; 
 
d) Construção do isolador: Deve atender os requisitos mencionados nos itens 4.5.2 e  4.5.3 desta NTC; 
 
e) Embalagem: Deve atender os requisitos mencionados no item 4.4 desta NTC; 
 
Constitui falha a não conformidade de qualquer uma das características verificadas com as especificadas na coluna 
“Proposta”da Ficha Técnica, anexo C desta NTC, aprovada pela COPEL. 
 

6.3.2 Verificação dimensional: 
 
Deve ser verificada todas as dimensões indicadas nas Figuras 2 e 3 do Anexo B desta NTC. 
Constitui falha a não conformidade de qualquer uma das características verificadas com as especificadas na coluna 
“Proposta” da Ficha Técnica, Anexo C desta NTC, aprovada pela COPEL. 
 

6.3.3 Ensaio de ciclos térmicos: 
 
O ensaio deve ser realizado conforme método descrito no item 6.3.2.1 da NBR 5049/85 letra “b” para os isoladores com 
dielétrico de porcelana. 
Após o terceiro ciclo de imersão os isoladores de porcelana devem ser submetidos ao Ensaio do item 6.3.4 desta NTC. 
Constitui falha a ocorrência de trincas, ruptura mecânica ou perfuração do isolador. 
 

6.3.4 Ensaio de tensão suportável nominal em frequência industrial sob chuva: 
 
O ensaio deve ser executado conforme método descrito no item 6.2.3.1 da NBR 5049/85. A tensão de ensaio deve 
atender a Tabela 2 do Anexo A desta NTC, mantida durante 1(um) ,minuto. 
Este ensaio deve ser executado com o isolador montado na posição vertical e na horizontal. 
Constitui falha a ocorrência de descarga durante o ensaio. 

 

6.3.5 Ensaio de tensão suportável nominal de impulso atmosférico a seco: 
 



O ensaio deve ser executado conforme método descrito no item 6.2.4.3 da NBR 5049/85, para uma onda positiva ou 

negativa de (1,2/50)s de acordo com a NBR 6936/81.  Devem ser aplicados os valores de tensão especificados na 
Tabela 2 do Anexo A desta NTC em 15(quinze) impulsos consecutivos de cada polaridade. 
Constitui falha a ocorrência de perfurações ou de duas ou mais descarga de contorno. 
 

6.3.6 Ensaio de perfuração sob impulso com frente íngreme: 
 
Inicialmente deve ser determinada a tensão de descarga de 50 % ( V50% ) sob impulso atmosférico normalizado de 
polaridade negativa, conforme NBR-6932. 
 
A seguir, o isolador deve ser montado para ensaio conforme item 4.2 da IEC-1211/94. O ensaio deve ser realizado 
aplicando-se ao isolador 10 impulsos com polaridade positiva e 10 impulsos com polaridade negativa, com um intervalo 
de 30 a 60 segundos entre cada aplicação .O valor mínimo da tensão de ensaio deve ser 2,0 vezes V50%, polaridade 
negativa, obtido anteriormente, e em nenhum caso deve ser inferior ao valor indicado na Tabela 2 do Anexo A desta 
NTC. 
 
Após a aplicação dos impulsos de tensão, caso não se constate perfuração aparente no isolador ensaiado, o mesmo 
deve ser submetido ao ensaio de tensão disruptiva em frequência industrial, conforme NBR-6932, para verificação de sua 
suportabilidade à perfuração. 
 
Constitui falha a ocorrência de perfuração do isolador ensaiado, em qualquer etapa deste ensaio. 
 

6.3.7 Ensaio de radiointerferência: 
 
O ensaio deve ser executado conforme método descrito no item 6.2.5 da NBR 5049/85, com instrumentação para 
medição do nível de tensão de radiointerferência de acordo com a NBR 7875/83. 
Constitui falha se o nível de radiointerferência medido ultrapassar o limite estabelecido na Tabela 2 do Anexo A desta 
NTC, para as respectivas tensão de ensaio, freqüência de medição e impedância de carga. 

 

6.3.8 Ensaio de ruptura mecânica à flexão: 
 
O isolador pilar deve suportar o esforço de flexão especificado no item 5.2 sem sofrer ruptura, quando ensaiado conforme 
metodologia dada nos itens 6.3.4 e B2 (Anexo B) da NBR 5049/85. 
Constitui falha se ocorrer ruptura do corpo isolante para carga inferior à especificada no item 5.2 desta NTC. 
 

6.3.9 Ensaio de torque de aperto da rosca da base: 
 
O isolador deve ser fixado em algum apoio adequado, sendo a seguir instalado em sua base um parafuso de aço zincado 
M16x2-8g, conforme NBR-9527, ou um pino auto-travante próprio para isolador pilar ( NTC811594/96 ). 
Deve ser aplicado ao parafuso ou pino o torque indicado no item 5.2 desta NTC, removendo-se o mesmo posteriormente. 
Constitui falha a ocorrência de qualquer deformação permanente ou ruptura na rosca ou na base do isolador. 
 

6.3.10 Ensaio de líquido penetrante: 
 
6.3.10.1 Isoladores de porcelana: 
 
Este ensaio deve ser aplicado à fragmentos de porcelana (no mínimo dois fragmentos por isolador) conforme método 
descrito no item 6.3.5 da NBR 5049/85. Devem ser utilizados fragmentos colhidos do ensaio do item 6.3.8 desta NTC. 
 
Constitui falha a penetração de corantes em qualquer um dos fragmentos ensaiados. 
 
6.3.10.2 Isoladores de material polimérico: 
 
Devem ser preparados 10 (dez) corpos-de-prova a partir de isoladores prontos, por meio de cortes de seu núcleo 
efetuados a 90

o 
com o eixo do mesmo. O comprimento de cada corpo de prova deve ser de 10 +/- 0,5 mm. As superfícies 

cortadas devem ser paralelas, polidas com lixa fina e limpas. 
Os corpos-de-prova devem ser colocados num recipiente de vidro, com os respectivos eixos na posição vertical, sobre 
uma camada de esferas de aço ou vidro de mesmo diâmetro ( 1 a 2 mm ) depositada no fundo do recipiente. Uma 
solução de 1 % de fucsina em etanol ( 1 grama de fucsina em 100 gramas de etanol ) deve ser derramada no recipiente 
até atingir 2 a 3 mm acima do nível das esferas. 
Deve ser medido o tempo de migração da solução, por capilaridade, por dentro do núcleo, até a face superior de cada 
corpo-de-prova. 
O isolador será considerado aprovado no ensaio se o tempo de migração ( ou escoamento ) da solução for superior a 15 
minutos ( em todos os corpos-de-prova ). 
 

6.3.11 Ensaio de zincagem da base: 
 
O ensaio deve ser realizado conforme item 6.3.8 da NBR-5049/85. 
Constitui falha o não atendimento ao item 5.1.2 desta NTC. 
 

6.3.12 Ensaio nas interfaces e nas ferragens integrantes: 
 
Este ensaio aplica-se apenas aos isoladores poliméricos compostos, formados por um núcleo de resina reforçada com 
carga mineral e por um revestimento externo de elastômero orgânico. 



O ensaio deve ser realizado conforme o item 5.1 da IEC-1109/92, porém aplicando-se aos isoladores carga mecânica de 
flexão ao invés de tração. Os valores dos esforços mecânicos (denominados SML na IEC-1109/92) e elétricos a serem 
aplicados são os especificados nos itens 5.2 e 5.3 desta NTC. 
Constitui falha o não atendimento a qualquer dos testes de verificação do item 5.1.4 da IEC-1109/92. 
 

6.3.13 Ensaio de penetração de água no núcleo: 
 
Este ensaio aplica-se apenas aos isoladores poliméricos compostos, formados por um núcleo de resina reforçada com 
carga mineral e por um revestimento externo de elastômero orgânico. 
O ensaio deve ser realizado conforme item 5.4.2 da IEC-1109/92. 
Constitui falha o não atendimento aos critérios de aprovação descritos no item 5.4.2.3 da IEC-1109/92. 
 

6.3.14 Ensaio de resistência ao trilhamento elétrico: 
 
Este ensaio aplica-se a todos os tipos de isoladores poliméricos. 
O ensaio deve ser realizado conforme a metodologia e as condições descritas na NBR 10296, com exceção da 
preparação dos corpos de prova, que devem ser obtidos preferencialmente a partir do produto final e preparados de 
comum acordo entre o Fornecedor e a Copel ( por meio mecânico a frio ou a quente ). Caso os corpos de prova sejam 
produzidos em forma de placas a partir da matéria-prima do isolador, deve ser comprovado que o material dos mesmos é 
idêntico ao dos isoladores prontos, por meio de técnicas físico-químicas adequadas ( infra-vermelho, DSC, raio-X, TGA, 
etc. ). 
 
Constitui falha o não atendimento ao item 5.3 desta NTC. 
 

6.3.15 Ensaio de resistência ao intemperismo artificial: 
 
Este ensaio aplica-se a todos os tipos de isoladores poliméricos. 
Devem ser preparados 10 (dez) corpos de prova do material das saias e do revestimento (com as respectivas 
identificações, se existirem), os quais devem ser obtidos preferencialmente a partir do produto final e preparados de 
comum acordo entre o Fornecedor e a Copel ( por meio mecânico a frio ou a quente ). Caso os corpos de prova sejam 
produzidos em forma de placas a partir da matéria-prima do isolador, deve ser comprovado que o material dos mesmos é 
idêntico ao dos isoladores prontos, por meio de técnicas físico-químicas adequadas ( infra-vermelho, DSC, raio-X, TGA, 
etc. ). 
 
Dos corpos de prova assim preparados, cinco devem ser submetidos ao ensaio de dureza inicial e cinco ao 
envelhecimento por radiação ultravioleta durante 2000 horas.  
O método de envelhecimento deve ser um dos seguintes (com as eventuais identificações expostas diretamente à 
radiação ultravioleta): 
 câmara de intemperismo com lâmpada de xenônio, conforme ASTM-G-26 (método A); 
 câmara de intemperismo com lâmpada fluorescente, conforme ASTM-G-53 (ciclos de 8 horas de exposição à 

radiação UV-B a 60 
o
C e 4 horas de exposição à condensação de água a 50 

o
C). 

 
Constitui falha a ocorrência de qualquer das seguintes condições: 
a)  fissuras, fraturas ou bolhas na superfície de qualquer dos corpos de prova; 
b)  ilegibilidade das eventuais marcas de identificação; 
c)  variação na dureza do material, antes e após o envelhecimento, verificada conforme ASTM-D-2240 com durômetro 

“shore A”, superior a 20% (valores medianos das respectivas séries de cinco corpos de prova). 
 

7. INSPEÇÃO,  ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO : 
 

7.1. Generalidades : 
 
A COPEL reserva-se o direito de inspecionar e ensaiar os isoladores tipo pilar abrangidos por esta NTC, quer no período 
de fabricação, quer na época de embarque, ou a qualquer momento que julgar necessário. 
O Fornecedor tomará as suas expensas todas as providências para que a inspeção dos isoladores, por parte da COPEL, 
se realize em condições adequadas, de acordo com as normas recomendadas e com esta NTC.  
Assim o Fornecedor  deverá propiciar todas as facilidades para o livre acesso aos laboratórios, as dependências onde 
estão sendo fabricados os isoladores em questão, ao local de embalagem, etc., bem como fornecer pessoal habilitado a 
prestar informações e executar ensaios, além de todos os dispositivos, instrumentos , etc, para realizá-los. 
O Fornecedor deve avisar a COPEL, com antecedência mínima de 15 ( quinze ) dias para Fornecedor nacional e de 30 
(trinta ) dias para Fornecedor estrangeiro, sobre as datas em que os isoladores estarão prontos para inspeção. O período 
para inspeção deve ser dimensionado pelo Fornecedor, de tal forma que esteja contido nos prazos de entrega 
estabelecidos pela Ordem de Compra. 

 

7.2. Formação de amostras : 
 
As amostras devem ser colhidas, pelo Inspetor da COPEL, nos lotes prontos para embarque.  
 

7.2.1. Para os ensaios de recebimento : 
 
A amostra será formada conforme a Tabela 5 do Anexo A  desta NTC. 
Para o ensaio de resistência ao trilhamento elétrico, deverão ser preparados 10 (dez) corpos de prova, 
independentemente do tamanho do lote, para o que poderão ser  aproveitados os fragmentos das amostras do ensaio de 
resistência à flexão. 
 



7.2.2 Para os ensaios complementares de recebimento: 
 
O tamanho da amostra será de três isoladores por lote, distintos para cada ensaio complementar de recebimento. 
 

7.3. Aceitação ou Rejeição : 
 
A aceitação dos isoladores pela COPEL, seja pela comprovação de valores, seja pela eventual dispensa de inspeção, 
não eximirá o Fornecedor de sua responsabilidade em fornecer os isoladores em plena concordância com a Ordem de 
Compra e com esta NTC, nem invalidará qualquer reclamação que a COPEL venha a fazer baseada na existência de 
isoladores inadequados ou defeituosos. 
Por outro lado, a rejeição de isoladores em virtude de falhas constatadas por meio de inspeção, durante os ensaios ou 
em virtude de discordância com a Ordem de Compra ou com esta NTC, não eximirá o Fornecedor de sua 
responsabilidade em fornecer os isoladores em sua data de entrega prometida. Se na opinião da COPEL, a rejeição 
tornar impraticável a entrega na data prometida ou se tudo indicar que o Fornecedor será incapaz de satisfazer os 
requisitos exigidos, a COPEL reserva-se o direito de rescindir todas as suas obrigações e adquirir os isoladores em outra 
fonte, sendo o Fornecedor considerado como infrator da Ordem de Compra, estando sujeito às penalidades aplicáveis ao 
caso. 
As peças defeituosas constantes de amostras aprovadas nos ensaios devem ser substituidas por novas, o mesmo 
ocorrendo com o total das amostras aprovadas em ensaios destrutivos. 
 

7.3.1 Critérios para Aceitação ou Rejeição: 
 
Os critérios para aceitação ou rejeição dos lotes, quando da realização dos ensaios, são os sequintes: 
 
7.3.1.1 Ensaios de Recebimento: 
 
As quantidades de isoladores da amostra cujas falhas determinam a aceitação ou a rejeição do lote, para cada ensaio, 
são as constantes da Tabela 5 do Anexo A desta NTC. 
Para o ensaio de resistência ao trilhamento elétrico, a falha em qualquer dos corpos de prova motivará a rejeição do lote. 
 
7.3.1.2 Ensaios Complementares de Recebimento: 
 
Se não houver nenhuma falha, o lote será aceito. 
Se apenas um isolador falhar em algum dos ensaios, o Fornecedor deverá elaborar relatório apontando as causas da 
falha. Se esta for oriunda de erro de projeto, o lote será definitivamente recusado. Se for constatado erro de produção, os 
ensaios relacionados à falha ocorrida serão repetidos em amostra de tamanho duas vezes maior, não sendo admitida 
então nenhuma falha. 
Se dois ou mais isoladores falharem em algum dos ensaios, o lote será rejeitado. 

 

7.4. Ficha Técnica : 

 

 

O fornecimento à Copel deste material fica condicionado à homologação da Ficha Técnica do mesmo pela SED / 

NORT.  Para maiores informações consultar a Internet no seguinte endereço: 

 

WWW.COPEL.COM 

-Para sua empresa 

-Normas Técnicas 

 
 



 

 

 

 

 

 

ANEXO  A  -  TABELAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA  1  -  Características do sistema elétrico da  COPEL 

 

 

 

 

 

 

Tensão nominal do sistema 13,8 kV 34,5 kV 

Tensão máxima de operação do sistema - (fase-fase) 13,8 kV 34,5 kV 

Neutro Aterramento por 

reatância 

x0/x1 10 

Multiaterrado 

x0/x1 3 

R0/R1 1 

Tensão máxima admissível fase-terra em caso de falta 13,8 kV 26 kV 

Nível de isolação do isolador ( NBI) 110 kV 170 kV 

Potência máxima de curto-circuito do sistema 250 MVA 500 MVA 

1 2 3 
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TABELA  2  -  Características elétricas dos isoladores 

 

 

 

 

 

 
 

 

NTC  PADRÃO 811556 811557 

CÓDIGO  COPEL 012984-4 012983-6 

TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO (kV) 13,8 34,5 

TENSÃO SUPORTÁVEL MÍNIMA A 60 Hz SOB CHUVA 
34 70 

DURANTE 1 MINUTO   ( kV - eficaz )   

TENSÃO  SUPORTÁVEL IMPULSO ATMOSFÉRICO NORMALIZADO 
110 170 

MÍNIMA  DE  IMPULSO  DE ONDA PLENA   

 A  SECO   ( kV - pico )  IMPULSO COM FRENTE ÍNGREME 300  (Obs.) 500  (Obs.) 

RADIO- TENSÃO APLICADA NO ENSAIO  ( kV ) 8,8 21,9 

INTERFERÊNCIA TENSÃO MÁXIMA DE RADIOINTERFERÊNCIA   ( V ) 

MEDIDA EM  0,5 OU 1,0 MHz E REFERIDA A 300  

250 250 

DISTÂNCIA  DE ESCOAMENTO  MÍNIMA     ( mm ) 300 700 

1 2 3 

 

 

 
       Obs.: O valor real do ensaio deve ser conforme item 6.3.6, não devendo porém ser inferior ao indicado na tabela. 
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TABELA  3  -  Relação dos ensaios de tipo, recebimento e complementares de recebimento 
 

 

 

  ENSAIOS 

ITEM DESCRIÇÃO DOS ENSAIOS TIPO RECEBIMENTO COMPLEMENTAR  
DE  RECEBIMENTO 

1 INSPEÇÃO GERAL  X X  

2 VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL X X  

3 ENSAIO DE CICLOS TÉRMICOS X X  

4 ENSAIO DE TENSÃO SUPORTÁVEL NOMINAL 
EM FREQUÊNCIA INDUSTRIAL SOB CHUVA 

X  X 

5 ENSAIO DE TENSÂO SUPORTÁVEL NOMINAL 
DE IMPULSO ATMOSFÉRICO A SECO 

X  X 

6 ENSAIO DE PERFURAÇÃO SOB IMPULSO COM  
FRENTE  ÍNGREME 

X  X 

7 ENSAIO DE RADIOINTERFERÊNCIA X  X 

8 ENSAIO DE RUPTURA MECÂNICA À FLEXÃO X X  

9 ENSAIO DE TORQUE DE APERTO DA ROSCA 
DA BASE 

X X  

10 ENSAIO DE LÍQUIDO PENETRANTE X X  

11 ENSAIO DE ZINCAGEM DA BASE X X  

12 ENSAIO   NAS   INTERFACES   E   NAS 
FERRAGENS  INTEGRANTES 

X  X 

13 ENSAIO DE PENETRAÇÃO DE ÁGUA NO 
NÚCLEO 

X  X 

14 ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO TRILHAMENTO 
ELÉTRICO 

X  X 

15 ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO 
ARTIFICIAL 

X  X 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO  A 

 

 

 

TABELA  4  -  Plano de Amostragem para os Ensaios de Recebimento 

 

  - Ciclos térmicos 

  - Inspeção geral - Resistência mecânica à flexão 

  -Torque de aperto da rosca da base 

  - Verificação dimensional - Líquido penetrante 

Tamanho  - Zincagem da base 

do Dupla,  Nível I,  NQA 2,5 % Dupla,  Nível S4,  NQA 1,0 % 

lote Amostra 
Ac Re Amostra Ac Re 

 Seqüência Tamanho      

Até  90 - 5 0 1 5 0 1 

91  a  150 - 5 0 1 8 0 1 

151  a  500 1 13 0 2 8 0 2 

 2 13 1 2 8 1 2 

501  a  1.200 1 20 0 3 13 0 2 

 2 20 3 4 13 1 2 

1201  a  3.200 1 32 1 4 20 0 2 

 2 32 4 5 20 1 2 

3.201  a  10.000 1 50 2 5 20 0 2 

 2 50 6 7 20 1 2 

10.001 a 35.000 1 80 3 7 32 0 2 

 2 80 8 9 32 1 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 
Notas: 

 
a)  Regime normal; 
b)  Ac - Número de isoladores defeituosos que ainda permite aceitar o lote; 
      Re - Número de isoladores defeituosos que implica na rejeição do lote; 
c)  Se a amostra  requerida for igual ou maior que o número de unidades do produto constituintes do lote, 

efetuar inspeção cem por cento das unidades; 
d)   Para amostragem dupla o procedimento é o seguinte: é ensaiado um número inicial de unidades igual ao da 

primeira amostra obtida na Tabela. Se o número de unidades defeituosas encontrado estiver 
compreendido entre Ac e Re (excluindo estes valores), deve ser ensaiada a segunda amostra. O total  de 
unidades defeituosas, após ensaiadas as duas amostras, deve ser igual ou inferior ao maior Ac 
especificado.  

e)  Caso o lote comprado seja maior que 35.000 peças, dividi-lo em sub-lotes menores para fins de inspeção. 
  f)  Para o ensaio de resistência ao trilhamento elétrico, ver itens 7.2.1 e 7.3.1.1. 



 

 

 

 

ANEXO  B  -  FIGURAS 

 

 

 

 
a) Sistema 13,8 kV - Sistema de Neutro Isolado, aterrado através de Reator ou Transformador Trifásico de  aterramento para 
proteção contra faltas fase-terra, sendo permitida apenas a ligação de Transformadores de Distribuição Monofásicos  entre 
fases e de trifásicos em triângulo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b) Sistema 34,5 kV - Sistema de Neutro aterrado conforme configuração abaixo, sendo os Transformadores de Distribuição 
Monofásicos ligados entre fase e terra e os trifásicos em estrela aterrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  1 - Configuração dos sistemas elétricos da COPEL. 



 

 

 

 

A N E X O    B 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
OBS.: 

 1. Medidas em milímetros.  

               2. Para largura do topo, pode ser aceita a dimensão de 95 ± 3 mm mediante prévia aprovação da COPEL. 

 3. Para os raios de curvatura dos leitos dos cabos (topo e lateral), poderá ser aceita a dimensão de 19 ± 2  

mm desde que previamente aprovado pela Copel.. 

 4. Para o diâmetro das saias, poderá ser aceita a dimensão de 135 ± 5mm desde que previamente aprovado.  

 5. Dimensionar adequadamente o apoio para ensaio. 

 6. A base do isolador pilar deve ter superfície plana e adequada para sua instalação. 

 

 

 

 

FIGURA  2  -  Isolador tipo pilar 110 kV 

 



 

 

 

A N E X O      B 

 

 

 
 

 

OBS.: 

 1. Medidas em milímetros.  

               2. Para largura do topo, pode ser aceita a dimensão de 95 ± 3 mm mediante prévia aprovação da COPEL. 

 3. Para os raios de curvatura dos leitos dos cabos (topo e lateral), poderá ser aceita a dimensão de 19 ± 2  

mm desde que previamente aprovado pela Copel.. 

 4. Para o diâmetro das saias, poderá ser aceita a dimensão de 155 ± 5mm desde que previamente aprovado.  

 5. Dimensionar adequadamente o apoio para ensaio. 

 6. A base do isolador pilar deve ter superfície plana e adequada para sua instalação. 

 

FIGURA  3  -  Isolador tipo pilar 170 kV  

 

 


