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FIGURA – SUPORTE HORIZONTAL – NTC 813963 
 

 
 

 
 
 
 

VISTA ISOMÉTRICA 

 
 

TABELA 1 

NTC Código COPEL 
Tensão da Rede  

(kV) 

3963 15015773 
13,8  

34,5 

1 2 3 
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TABELA 2 

Descrição do Carregamento (Carga) Resistência “F” 
(daN) 

Flecha (mm) 

Máxima Residual Máxima 

Nominal (de Trabalho) (Cn) 100 25 5 

Máxima Excepcional (Ce) 140 70  10 

Mínima de Escoamento ou Ruptura (Cr) 200 - - 

1 2 3 4 
 
OBS.:  1- Medidas em milímetros; 
           2- Tolerância nas dimensões: 2% não acumulativa. 
 
1. OBJETIVO  
 
Esta NTC padroniza as dimensões e estabelece as condições gerais e especificas do Suporte Horizontal a ser instalado 
em Redes de Distribuição Compacta Protegida - 13,8 kV e 34,5 kV. 
 
2. NORMAS E OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
Conforme a Norma de Materiais de Distribuição - Especificação - NTC 810051 ou outras normas que assegurem igual ou 
superior qualidade. 
  
3. DEFINIÇÕES 
 
Conforme item 2. 
 
4. CONDIÇÕES GERAIS 
 
4.1 Identificação: 
 
O Suporte Horizontal deve ser adequadamente identificado de modo legível, visível e indelével, no mínimo com: 
 
         - nome ou marca do fabricante; 
 - mês/ano de fabricação. 
 
4.2 Condições de utilização: 
 
O Suporte Horizontal objeto desta padronização é próprio para suportar cabos de alumínio cobertos de 15 kV e 35 kV em 
isoladores de pino poliméricos nas estruturas que utilizam estribos, de modo a permitir maior estabilidade dos mesmos, e 
em estruturas de derivação de redes e para transformadores autoprotegidos. 
 
4.3 Dimensões e Furações: 
 
O Suporte Horizontal deve atender as dimensões e furações estabelecidas na Figura.  
 
4.4 Acabamento: 
 
O Suporte Horizontal deve ter superfícies lisas, contínuas e uniformes, evitando-se saliências pontiagudas, arestas 
cortantes ou outras imperfeições. 
 
5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
5.1 Material: 
 
Chapa dobrada aço-carbono COPANT 1010 a 1020 ou cantoneira de aço-carbono MR250. 
 
5.2 Proteção superficial: 
 
O Suporte Horizontal deve ser revestido com zinco pelo processo de imersão a quente atendendo a NBR 6323/07. A 
espessura mínima do revestimento deve atender a Tabela 1 da NBR 8158/83. A zincagem deve ser feita após a 
fabricação, furação e identificação. 
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5.3 Características técnicas: 
 
5.3.1 Características geométricas e dimensionais: 
 
Conforme Figura e Tabelas acima. 
 
5.3.2 Características mecânicas: 
 
O Suporte Horizontal ensaiado mecanicamente conforme Detalhe, deve atender os valores de flechas medidos na 
extremidade para as cargas nominais (de trabalho) e máxima excepcional, além de atender ao calor de carga mínima de 
escoamento ou ruptura dado na Tabela 2. 
 
5.4 Embalagem e acondicionamento: 
 
Consultar a Internet no seguinte endereço: 
 
 
www.copel.com 
- Fornecedores 
- Informações 
- Guia para confecção de embalagens unitizadas 
 
6. INSPEÇÃO 
 
Os ensaios e métodos de ensaios, amostragem e critérios de aceitação ou rejeição devem estar de acordo com as 
respectivas normas e/ou documentos complementares citados no item 2. 
 
 
Nota:  A relação entre o carregamento ou ruptura (Cr) e o nominal de trabalho (Cn) corresponde ao coeficiente de  
segurança mínimo igual a 2 adotado para ferragens. 
 
7. FORNECIMENTO 
 
O fornecimento à Copel deste material fica condicionado à avaliação de amostras e posterior homologação da Ficha Técnica 
do mesmo pela SED / DNGO.  Para maiores informações consultar a Internet no seguinte endereço: 
 
www.Copel.com 
- Consultas 
- Normas Técnicas 
- Materiais Padrão p/ Redes de Distribuição 
 
 

 


