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1. Objetivo 
 
Estabelecer as orientações e os procedimentos para a homologação de fornecedores e de disjuntores 
termomagnéticos para aplicação como limitador de corrente e proteção contra curto-circuito em entradas de 
serviço de unidades consumidoras atendidas na área de concessão da COPEL. 
 
 
2. Procedimentos para a Homologação 
 
Os fornecedores interessados em comercializar os disjuntores termomagnéticos para aplicação em entradas 
de serviço de unidades consumidoras atendidas pela Copel, deverão habilitar-se através da homologação junto 
à Divisão de Engenharia de Medição - DIS/SCD/DMED/VENM. 
 
2.1. Enviar à VENM - Divisão de Engenharia de Medição três amostras de cada tipo de disjuntor interessado 
em homologar, observando as especificações e características apresentadas na NTC 930100. 
 
2.2. Encaminhar correspondência ou e-mail solicitando a homologação, acompanhada de documentos que 
comprovem a certificação do produto junto ao INMETRO, relatórios de ensaios dos disjuntores de acordo com 
a NBR 60898, cartão CNPJ e contrato social do fabricante com as últimas alterações, bem como outras 
informações que julgar necessárias em relação ao produto. As amostras enviadas serão avaliadas e testadas 
pela Copel, seguindo as orientações das NBRs pertinentes. 
 
2.3. Após a homologação, o fabricante estará autorizado a comercializar os disjuntores homologados junto ao 
mercado consumidor. 
 
 
3. Análise das Amostras 
 
3.1. Ao receber as amostras, a Copel efetuará a verificação das dimensões, do acabamento, das características 
mecânicas de montagem e operação, da qualidade da matéria-prima e efetuará os testes de funcionamento, 
basicamente os ensaios de operação corrente*tempo, obedecendo aos requisitos estabelecidos nas normas 
da ABNT aplicáveis. 
 
3.2. Após análise e aprovação da amostra, a VENM publicará na Internet a marca e o tipo aprovado na Relação 
de Disjuntores homologados para Entradas de Serviço. 
A publicação na Relação veiculada pela Internet, autoriza o fornecedor a comercializar o seu produto junto ao 
mercado consumidor, para ser aplicado em entradas de serviço de unidades consumidoras. 
A Copel não exerce nenhuma interferência sobre os disjuntores utilizados nas instalações internas da unidade 
consumidora. 
 
3.3. No caso de reprovação da amostra, se houver interesse, o fornecedor poderá corrigir as irregularidades 
apontadas e apresentar nova amostra à Copel. 
 
3.4. A amostra aprovada ficará retida na Copel para futuras comparações relativas à manutenção da qualidade 
e demais características de fabricação. Se durante o processo de análise a amostra sofrer qualquer avaria, 
porém for aprovada, a Copel poderá solicitar uma nova amostra para manter em seu poder. 
 
3.5. A autorização de novos modelos, o processo de aprovação, a inclusão, atualização e manutenção da 
relação atualizada sobre homologação de fabricantes de disjuntores, para aplicação em entradas de serviço, é 
atribuição exclusiva da VENM. 
 
 
4 – Relação de Disjuntores Aprovados 
 
4.1. Após a aprovação do modelo, será atualizada na Internet a “Relação de Disjuntores em Baixa Tensão 
Homologados para E.S.”, aplicação em Entradas de Serviço de Unidades Consumidoras. 
 
4.2. Os modelos e marcas de disjuntores que constarem desta relação serão aceitos como limitadores de 
corrente e proteção contra curto-circuito, no fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras 
atendidas pela Copel. 
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4.3. Esta relação será consultada pelos profissionais da Copel que realizam vistoria e ligação das entradas de 
serviço das unidades consumidoras. 
 
4.4. A utilização de disjuntores de modelos e/ou marcas diferentes daqueles constantes da relação de 
homologados por esta concessionária, instalado pelo consumidor na caixa de medição, será motivo de 
reprovação da vistoria da entrada de serviço. 
 
de disjuntor do fornecedor ou 4.5. A COPEL reserva-se o direito de, em qualquer tempo, suprimir dessa relação, 
sem prévio aviso, o modelo fabricante que: 
 

a) Fornecer ao comércio, disjuntores com identificação de modelos aprovados, porém com características 
diferentes das originalmente aprovadas. 
 
b) Fornecer ao comércio disjuntores produzidos com matéria-prima de qualidade diversa ao da amostra 
aprovada, sem prévia comunicação à Copel. 
 
c) Impossibilitar ou dificultar inspeções em fábrica, eventualmente realizadas pela COPEL, para fins de 
controle da manutenção da qualidade e demais características, em relação à amostra aprovada. 
 
d) Causar, por qualquer razão, prejuízo aos consumidores ou à imagem da Copel. 

 
 
5. Observações 
 
5.1. Os disjuntores para aplicação em entradas de serviço, nas ligações novas, normalmente são adquiridos 
pelos consumidores ou pelos eletricistas instaladores, junto ao comércio varejista. 
 
5.2. A Copel possui um programa de atendimento emergencial aos seus consumidores. Eventualmente faz a 
substituição do disjuntor da entrada de serviço, se esta for a solução do problema. Para a manutenção deste 
programa é necessário que os profissionais tenham disjuntores para a substituição. Estes disjuntores são 
adquiridos pela Copel em licitações realizadas junto aos fornecedores homologados na Relação de “Disjuntores 
em Baixa Tensão Homologados para Aplicação em Entradas de Serviço. ” 
 
5.3. Os disjuntores normalizados para aplicação em entradas de serviço, que necessitam homologação junto à 
Copel, têm as seguintes correntes nominais: 
 

Tipo Corrente Nominal (A) 
Monopolar 40 50 63 70     100 
Bipolar 40 50 63 70 80 90 100 
Tripolar 40 50 63 70 80 90 100 

 
 
5.4. Para a limitação de corrente e proteção contra curto-circuito de disjuntores em Baixa Tensão com correntes 
nominais superiores a 100 A, a Copel não faz nenhuma restrição quanto à marca ou modelo do disjuntor. A 
responsabilidade sobre a escolha e utilização compete ao projetista, instalador ou pelo responsável pela 
unidade consumidora. 
 
5.5. Nos processos de aquisição direta pela Copel, independente do vencedor da proposta, fabricante, 
representante ou distribuidor, o fabricante será sempre o responsável pela manutenção das características 
técnicas e da qualidade do produto ofertado. A inspeção, ensaios e testes normalmente serão realizadas nas 
dependências do fabricante e as eventuais correções quanto às características técnicas do produto serão 
tratadas diretamente com o fabricante. 
 
5.6. Se o fornecedor tiver interesse em participar do processo de fornecimento à Copel, além da homologação 
do produto na Divisão de Engenharia de Medição, deverá constar no Cadastro de Fornecedores da área de 
Suprimentos da Copel. 


