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APRESENTAÇÃO 

 
 
 
 

Esta Norma tem por objetivo estabelecer as condições mínimas exigíveis para o fornecimento do material em referência a ser 
utilizado 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 do material em referência, 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 na COPEL. 
 
 
 
Com a emissão deste documento, a COPEL procura atualizar as suas Normas Técnicas de acordo com a tecnologia mais 
avançada no Setor Elétrico. 
 
 
 
Em caso de divergência esta Norma deve prevalecer sobre as outras de mesma finalidade editadas anteriormente. 
 
 
 
Esta Norma encontra-se na INTERNET: 
 
 
www.copel.com 
- para sua empresa 
- normas técnicas 
- materiais de distribuição : consulta ou 
- especificações de materiais 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Antônio Gruppelli Jr. 
SEE 

 
 

http://www.copel.com/
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1. OBJETIVO 

Esta especificação estabelece as condições gerais e específicas para o fornecimento de quadro de comando e automação 
das redes subterrâneas de distribuição dentro da área de concessão da Companhia Paranaense de Energia - COPEL. 
 

2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Para fins de projeto, seleção de matéria-prima, fabricação, controle de qualidade, inspeção, utilização e acondicionamento 
dos quadros a serem fornecidos, esta especificação adota as normas abaixo relacionadas, bem como as normas nelas 
citadas: 

 
ABNT-NBR-5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 
ABNT-NBR-5456 - Eletricidade geral - Terminologia. 
ABNT-NBR-5474 - Eletrotécnica e Eletrônica - Conectores elétricos - Terminologia. 
ABNT-NBR-6146 - Invólucro de equipamentos elétricos - Proteção - Especificação. 
ABNT-NBR-5601 - Aços inoxidáveis – Classificação por composição química. 
NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 
MIT 163803 - Projeto e Construção de rede primária Subterrânea 15kV. 
MIT 163804 - Projeto e Construção de rede secundária Subterrânea. 
 
As siglas acima se referem a: 
 
ABNT  - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
NBR  - Norma Brasileira Registrada. 
NR  - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego. 
MIT  - Manual de Instruções Técnicas COPEL. 
 
No caso das NTC, a versão em vigor é indicada pela data (mês/ano) de emissão. 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 prevalecem: 
 
1º - Esta especificação; 
2º - 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 nesta especificação estão definidos nas NBR 5456 e 5474 e nas demais normas 
mencionadas no item 2 desta especificação. 
 

4. CONDIÇÕES GERAIS 

4.1. Identificação 

Deve ser gravado em cada quadro fornecido de forma legível e indelével, no mínimo: 
a) Nome ou marca do fabricante. 
b) Código do fabricante. 
 

4.2. Condições de utilização 

Os quadros abrangidos por esta especificação deverão ser adequados para operar a uma altitude de até 1000m, em clima 
tropical, com temperatura ambiente de -10ºC até 50ºC, com média diária de 35ºC, umidade relativa até 99%, e imersos 
temporariamente em líquidos de qualquer natureza, expostos ao sol, chuva, poeira e atmosfera salina quando instalado ao 
nível do mar. 
 
O fornecedor deverá providenciar tudo que for necessário para o bom desempenho dos equipamentos nas condições 
objeto deste item, considerando, o clima descrito acima que contribui para a formação de fungos e acelera a deterioração 
e a corrosão dos materiais e componentes do quadro. 
 

4.3. Acabamento 

a) A superfície dos quadros deve ser isenta de inclusões, trincas, rebarbas, empenamento, saliências pontiagudas, 
arestas cortantes, cantos vivos ou outros defeitos. 
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b) Os quadros devem possuir tampas com vedação em borracha, e seu fechamento deve ser feito através de porcas 
do tipo borboletas e com parafusos prisioneiros, que devem ser soldados na estrutura do quadro. Deverão ser 
fornecidas 4 porcas tipo borboletas sobressalentes. 
 

c) Os quadros deverão possuir pelo menos quatro abas já furadas, para fixação dos mesmos através de 
chumbadores em paredes de alvenaria ou concreto. Os chumbadores devem ser fornecidos no conjunto. 
 

d) No fundo do quadro deve ser fixado através de parafusos ou soldado, com espaçamento de 1cm, um fundo falso 
metálico para a instalação de trilhos de fixação padrão DIN 35mm. No caso de fixação através de parafusos, 
estes não podem perfurar o quadro afim de evitar infiltrações de umidade e corrosão. Para estes casos devem ser 
previstas torres para a fixação dos parafusos. 
 

e) Todos os componentes devem ser fixados em trilhos de fixação, fabricados em aço galvanizado ou alumínios, pré-
furados, padrão DIN 35mm. 
 

f) Toda a fiação interna do quadro de comando deve ser conectorizada com terminais pré-isolados compatíveis com 
as especificações dos cabos definida em 5.7.1 e identificada através de anilhas. Os cabos devem ser amarrados 
em feixes, com o uso de cintas plásticas autotravantes, e devidamente presos e organizados no interior do 
quadro, guiados através de canaletas plásticas em toda extensão. 

 

4.4. Embalagem 

O conjunto deverá ser fornecido em embalagem apropriada de maneira que as partes internas não sofram danos, cortes 
ou outros acidentes que possam comprometer a sua durabilidade e seu desempenho.  
 
Para cada quadro deverá ser fornecido plastificado um manual em português, com a descrição de cada componente, 
diagramas elétricos, instruções de montagem e cuidados no manuseio. 
 
A embalagem deve conter informações necessárias à identificação do produto. 
 
A embalagem deve respeitar também o Guia de Embalagens Unitizadas da COPEL, disponível em: 
 
www.copel.com 
- Fornecedores → Informações → Guia de confecção de embalagens unitizadas 
 

4.5. Aterramento 

No fundo falso deve haver um furo de provisão para aterramento, com parafuso sextavado com diâmetro de 3mm, porca, 
arruela lisa e arruela dentada. O comprimento do parafuso deve ser suficiente para atravessar o fundo falso, ser afixado 
através da porca e arruelas e com folga suficiente para a instalação de pelo menos dois terminais do tipo olhal pré-
isolados para cabos de 2,5mm², sobrepostos. 
 

5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

5.1. Dimensões 

As dimensões quadros estão apresentadas nas figuras 2 e 4. 
 

5.2. Montagem dos quadros 

Os arranjos de montagens dos quadros de comando e automação devem seguir, o tanto quanto possível, as orientações 
das figuras 3 e 5. 
 

5.3. Esquema de ligação 

O esquema elétrico de ligação do quadro de comando deve ser conforme apresentado na Figura 1. 
 

5.4. Material 

À exceção dos trilhos de fixação, toda a estrutura dos quadros, incluindo o fundo falso e parafusos de fixação e de 
fechamento da tampa, deverá ser fabricada em aço inoxidável AISI 304, com 1,0mm de espessura mínima das chapas, 
com acabamento por pintura eletrostática. O fornecedor deverá comprovar a matéria-prima utilizada e informando a 
classificação do aço inoxidável conforme NBR 5601. 
 

5.5. Pintura 

O processo padrão de pintura dos equipamentos do fabricante deverá ser submetido à aprovação da COPEL. O esquema 
de pintura descrito abaixo é o mínimo, devendo o esquema de pintura proposto pelo fabricante garantir uma qualidade 
igual ou superior. 
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a) Desengraxe das superfícies deverá ser feita através de processo adequado, de maneira a remover todas as 
impurezas da superfície e propiciar uma boa aderência à tinta. 

b) Deverá ser aplicada tinta de pó, à base de resina poliéster ou híbrida de epóxi - poliéster, por processo  
eletrostático, na cor cinza-claro notação Munsell N 6.5, com espessura mínima de película seca de 80µm. 

 

5.6. Saída para cabos 

Os quadros deve ser fornecido com as saídas de cabos de acordo com as figuras 2 e 4. 
 
As saídas devem ser feitas com tubos de aço inoxidável AISI 304 de 3/4” de diâmetro, soldado de forma plena à estrutura 
do quadro afim de evitar infiltrações de umidade, com aproximadamente 10cm de comprimento. Deve ser fornecido um 
tubo termocontrátil sobre o tubo, com cola interna de vedação ativada por calor, que será utilizado na instalação dos cabos 
para garantir a vedação e o grau de proteção requeridos. 
 

5.7. Componentes 

Todos os componentes listados a seguir devem ser fornecidos devidamente instalados no interior dos quadros e 
conectados eletricamente conforme diagramas apresentados. 
Os equipamentos devem ser instalados fixados através de trilhos padrão DIN 35mm. As exigências mínimas de cada 
componente são descritas a seguir. 
  
5.7.1. Quadro de Comando 

As referências dos componentes listadas a seguir estão com referência à Figura 1. 
 

a) D1: disjuntor tripolar 10A curva de disparo C, padrão NBR IEC 60947-2, capacidade mínima de interrupção de 
corrente de curto-circuito 10kA, tensão de operação 127/220V senoidal 60Hz, passível de instalação em trilho 
padrão DIN 35mm. 
 

b) D2: disjuntor monopolar 20A curva de disparo C, padrão NBR IEC 60947-2, capacidade mínima de interrupção de 
corrente de curto-circuito 3kA, tensão de operação 127/220V senoidal 60Hz, passível de instalação em trilho 
padrão DIN 35mm. 
 

c) D3: disjuntor bipolar 20A curva de disparo C, padrão NBR IEC 60947-2, capacidade mínima de interrupção de 
corrente de curto-circuito 3kA, tensão de operação 127/220V senoidal 60Hz, passível de instalação em trilho 
padrão DIN 35mm. 
 

d) D4: disjuntor bipolar 6A curva de disparo C, padrão NBR IEC 60947-2, capacidade mínima de interrupção de 
corrente de curto-circuito 3kA, tensão de operação 127/220V senoidal 60Hz, passível de instalação em trilho 
padrão DIN 35mm. 

 
e) K1: contator com comando principal normalmente aberto, capacidade mínima de 9A em regime AC-3, padrão 

NBR IEC 60947-4, bobina de acionamento a tensão de 220V senoidal 60Hz, com dois contatos auxiliares sendo 
um normalmente aberto e o outro normalmente fechado, passível de instalação em trilho padrão DIN 35mm. 

 
f) RT1: relé de sobrecarga térmico, padrão NBR IEC 60947-4-1, corrente de ajuste entre 4A a 6,3A (outras faixas 

são admissíveis desde que as indicadas estejam inclusas, atuação por sobrecarga e falta de fase (tempo máximo 
de 2 horas), rearme automático após atuação, com pelo menos um contato auxiliar normalmente fechado. 

 
g) T1: tomada com pelo menos 2 polos e terra, grau de proteção mínima IP67 para instalação externa fixada em 

quadros, conforme apresentado na Figura 3, tensão de operação mínima de 127V com corrente nominal de 20A. 
A tomada deve ser preferencialmente conforme o padrão brasileiro NBR 14136 com corrente  20A; caso o 
fornecedor opte pelo fornecimento em padrão diferente do NBR 14136, deverá ser fornecido também um plugue 
(macho) com saída para cabo para cada tomada fornecida, com o objetivo de confecção de extensões 
adaptadoras por parte da COPEL. 
 

h) T2: tomada com pelo menos 2 polos e terra, grau de proteção mínima IP67 para instalação externa fixada em 
quadros, conforme apresentado na Figura 3, tensão de operação mínima de 220V com corrente nominal de 20A. 
A tomada deve ser preferencialmente no padrão brasileiro NBR 14136 com corrente  20A; deverá ser fornecido 
também um plugue (macho) com saída para cabo para cada tomada fornecida, com o objetivo de confecção de 
extensões adaptadoras por parte da COPEL. A tomada T2 deve ser de cor diferente, e com alto contraste, em 
comparação com a tomada T1 

 
i) CHAVE BÓIA: chave de nível tipo bóia para controle de nível superior e inferior de água, corrente mínima 

suportável em seus contatos de 15A para cargas resistivas, tensão mínima de isolamento e operação de 220V 
senoidal 60Hz, chaveamento do tipo eletromecânico livre de mercúrio, com contato reversível para controle dos 
níveis superior e inferior, projetada para operar submersa provida de contrapeso com ajuste do nível de controle 
desejado, material da carcaça em polipropileno ou ABS, comprimento mínimo de 2m para o cabo de ligação. Esta 
chave ficará instalada externamente ao quadro. 
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j) Bornes: conectores de passagem, conexão através de parafusos, compatíveis com, pelo menos, cabos de cobre 

flexíveis com seção de 2,5mm². A instalação deve ser em trilho padrão DIN 35mm. Os bornes devem suportar 
uma corrente mínima constante de, no mínimo, 25A, a uma tensão de operação de 220V senoidal alternado 
60Hz. O conjunto de bornes deve ser fixado ao trilho de maneira a não permitir o deslocamento lateral, sendo que 
as laterais extremas dos conjuntos devem ser protegidas (tamponadas). Os bornes índices 16 a 18 (ver Figura 1) 
devem ser específicos para aterramento, permitindo contato elétrico com o trilho de fixação. 

 
k) Fiação: toda a fiação de ligação dos componentes do quadro de comando deve ser feita utilizando cabos flexíveis 

de cobre com seção de 2,5mm² 750V em XLPE ou EPR. 
 
5.7.2. Quadro de Automação: 

a) Bornes: conectores de passagem, conexão através de parafusos, compatíveis com, pelo menos, cabos de cobre 
flexíveis com seção de 2,5mm². A instalação deve ser em trilho padrão DIN 35mm. Os bornes devem suportar 
uma corrente mínima constante de, no mínimo, 25A, a uma tensão de operação de 220V senoidal alternado 
60Hz. O conjunto de bornes deve ser fixado ao trilho de maneira a não permitir o deslocamento lateral, sendo que 
as laterais extremas dos conjuntos devem ser protegidas (tamponadas). 
 

b) Quantidade: 3 unidades com 26 bornes cada. 
 
 

5.8. Grau de proteção 

Os quadros de comando e automação devem ser protegidos contra o ingresso de poeira, umidade e eventuais 
submersões parciais, sem que haja danos aos circuitos internos. 
 
Conforme indicação das figuras 2 e 4, os pontos de fixação do corpo do quadro com a sua respectiva tampa devem ser 
externos à vedação, que por sua vez, deve garantir o grau de proteção exigido. 
 

5.9. Documentos para a proposta 

Para efeito de análise técnica da proposta apresentada para fins de licitação, o proponente deverá encaminhar para a 
comissão técnica da COPEL os desenhos de fabricação do quadro, diagrama de ligação, e uma relação com as 
especificações técnicas dos componentes que serão instalados e fornecidos. 
 

6. INSPEÇÃO E AMOSTRAGEM 

6.1. Inspeção 

As inspeções devem ser feitas preferencialmente nas instalações do fornecedor/fabricante na presença do inspetor da 
COPEL, salvo acordo diferente no ato da colocação da ordem de compra. O fornecedor/fabricante deve proporcionar ao 
inspetor os meios necessários e suficientes para certificar-se que o  material está de acordo com a presente especificação, 
assim como comunicar com antecedência a data em que o lote estará pronto para inspeção. 
 

6.2. Amostragem 

O ensaio dimensional será realizado em uma amostra do lote. 
 
O ensaio visual será realizado em 100% das amostras que compõem o lote. 
 

7. ENSAIOS DE RECEBIMENTO 

7.1. Ensaio dimensional 

Deverá ser observado atendimento ao item 5.1 desta especificação. 
 

7.2. Ensaio visual 

Deverão ser observados atendimento aos itens: 4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7  desta especificação, bem como o diagrama 
elétrico de ligação apresentado na Figura 1. 
 

8. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 

8.1. Aceitação  do lote 

A aceitação do lote é condicionada aos requisitos de ensaio de aceitação do item 7, conforme critério de amostragem 
definido no item 6.2. 
No caso de qualquer requisito desta especificação não ter sido atendido, o fornecedor/fabricante deverá proceder à 
substituição para posterior reapresentação do lote, sendo que esta substituição ou reposição não deve onerar a COPEL. 
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8.2. Garantia do fabricante 

A aceitação de um lote de quadros de comando ou automação dentro do sistema de amostragem adotado, não isenta o 
fabricante da responsabilidade de substituir qualquer unidade que não estiver de acordo com a presente especificação, no 
período de, no mínimo, 24 meses. 
 
Mediante a devida comunicação da ocorrência do defeito ao fornecedor, a COPEL se reserva ao direito de optar pela 
permanência do material insatisfatório em operação, até que possa ser retirado do serviço, sem prejuízo para o sistema e 
entregue ao fornecedor para os reparos definitivos. 
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Tabela 1 – Quadros de comando e de automação para Redes de Distribuição Subterrâneas. 

 

Código Descrição 

15007027 Quadro de comando de bomba de recalque 

20000587 Quadro de automação para Rede Subterrânea 

 

 

 
Figura 1 – Esquema elétrico do quadro de comando (código: 15007027). 

Notas: 

 Apenas os itens tracejados envoltos por retângulos são externos e de caráter orientativos e, portanto, não fazem 
parte do escopo de fornecimento do quadro de comando. 

 NF: normalmente fechado. 

 NA: normalmente aberto. 

 R, S e T: faseamento da rede elétrica da COPEL. 
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Figura 2 – Dimensões do quadro de comando (código: 15007027). 

 
Notas: 

 Tolerâncias: ± 5% para todas as medidas. 
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Figura 3 – Disposição de montagem do quadro de comando (código: 15007027). 
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Figura 4 – Dimensões do quadro de automação (código: 20000587). 

 
 

Notas: 

 Tolerâncias: ± 5% para todas as medidas. 
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Figura 5 – Disposição de montagem do quadro de automação (código: 20000587). 

 


