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I - OBJETIVO 
 
Esta norma tem por objetivo estabelecer os procedimentos e condições técnicas, para 
compartilhamento da rede de distribuição aérea de energia elétrica, nas tensões nominais até 34,5 
kV,  com agentes do setor de telecomunicações, na área de concessão da COPEL DISTRIBUIÇÃO 
S.A. 
 
II - CONDIÇÕES GERAIS 
 
1 - Conforme o Plano de Ocupação da COPEL, serão disponibilizados 4 (quatro) pontos de fixação 
dentro da faixa de ocupação na infra-estrutura, destinados ao compartilhamento com agentes de 
telecomunicações, conforme análise da viabilidade técnica. 
 
2 - A aplicação desta norma não dispensa a OCUPANTE da responsabilidade quanto aos aspectos 
técnicos que envolvam a instalação da sua rede de telecomunicações, tais como: projeto, 
construção, qualidade dos serviços e dos materiais empregados. 
 
3 - Na execução dos serviços, a OCUPANTE deve observar as condições estabelecidas na Norma 
Regulamentadora NR 10 – “Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade" e outras 
aplicáveis, que fixam as condições mínimas exigíveis para garantir a segurança dos empregados que 
trabalham em instalações elétricas e, também, de usuários e terceiros. 
 
4 - As adequações das ocupações existentes, decorrentes das determinações desta norma, deverão 
ter seus cronogramas de execução acordados entre as partes, excetuando-se as de segurança de 
terceiros e das instalações e ocupações clandestinas que deverão ser aplicadas de imediato.  
 
5 - O esforço mecânico da rede de telecomunicações projetada da OCUPANTE somado com os 
esforços mecânicos existentes dos demais usuários, não pode exceder a resistência nominal do 
poste. Se exceder, o mesmo deverá ser substituído pela OCUPANTE de acordo com as modalidades 
de execução previstas em contrato.   
 
6 - Se houver necessidade de adequação na rede de distribuição aérea de energia elétrica para o 
compartilhamento com a rede de telecomunicações, a OCUPANTE deverá contratar uma empreiteira 
cadastrada e habilitada na COPEL para elaboração e construção do projeto de reforço e/ou 
adequação da rede, ou procurar qualquer uma das modalidades descritas abaixo, desde que 
previstas no contrato:  
 
• Através da COPEL. 
• Projeto e Construção de Redes de Distribuição Aérea por particular, conforme disposto no MIT 

16.26.01. 
 
7 - A OCUPANTE somente poderá iniciar a construção da sua rede de telecomunicações na infra-
estrutura da rede de distribuição aérea de energia elétrica, após a sua liberação pela COPEL. Essa 
liberação se dará através de um carimbo de liberação em todas as pranchas do projeto de 
telecomunicações, e será obrigatório quando da sua construção na infra-estrutura da COPEL. Vide 
FIGURA M dessa norma.   
 
8 - Não executar o lançamento de cabos de telecomunicações e/ou cordoalha nos locais onde exista 
projeto de adequação da rede de distribuição aérea de energia elétrica. Para esses locais é 
obrigatório aguardar a execução da adequação da rede.  
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9 - Na realização de tarefas da OCUPANTE na infra-estrutura da COPEL, os seus funcionários ou de 
sua CONTRATADA devem estar devidamente identificados, portar os equipamentos de segurança 
obrigatórios(individuais e coletivos) e o veículo deve estar indentificado.  
 
10 - Todos os serviços que necessitarem de desligamento da rede de distribuição aérea de energia 
elétrica por motivo de construção da rede de telecomunicações, da OCUPANTE, com exceção de 
adequação da rede de energia elétrica que deve obedecer o que consta no item 6, devem ser 
agendados com antecedência na COPEL, através de solicitação formal junto a Área de Projetos e 
Obras responsável pela localidade, que analisará e encaminhará o Pedido de Desligamento à área 
responsável. 
 
11 - A OCUPANTE deve fornecer ao Centro de Operações da COPEL da localidade, a relação de 
todas as suas contratadas, com pessoal devidamente treinado e habilitado em serviços de rede de 
telecomunicações e riscos em choque elétrico, que irão realizar serviços de construção, manutenção 
e atendimento a seus clientes, utilizando-se da infra-estrutura poste. Também deve fornecer 
orientação às contratadas sobre o conteúdo e acesso dessa norma de compartilhamento, para que 
obedeçam  e executem o que nela está contido, conforme a necessidade do serviço executado.  
 
12 – O PONTO DE FIXAÇÃO é definido como o ponto de instalação do suporte de sustentação 
mecânica do cabo, fio ou cordoalha da rede de telecomunicações da OCUPANTE, e deve estar 
localizado dentro da faixa de ocupação destinada ao compartilhamento. 
 
13 -  A rede de telecomunicações da OCUPANTE é considerado qualquer tipo de cabo ou cordoalha 
de propriedade da OCUPANTE devendo seguir todas as diretrizes desta Norma. 
 
III - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES UTI LIZANDO-SE DA INFRA-
ESTRUTURA DA COPEL 
 
1 – Indicar no projeto os postes e equipamentos de rede de energia elétrica conforme a NTC 841005 
– Desenho de Redes de Distribuição, que serão afetados pela utilização da sua rede, na escala 
1:1000  e folha formato A1-2A4 ou na escala 1:5000 e formato A1, conforme a situação e 
características da posteação. Outras escalas e formatos podem ser aceitas desde que acordado 
entre as partes e que sejam adequadas para uma adequada representação e análise do projeto. 
 
2 - Representar no projeto o comprimento dos vãos e os equipamentos existentes da COPEL e dos 
usuários instalados nos postes, tais como: transformador, chaves de operação, banco de 
capacitores, fonte de tensão, aterramentos, etc.  
 
3 - Não projetar descida lateral para duto subterrâneo ou derivação para usuários utilizando-se de 
cordoalha, nem o término da cordoalha da rede de telecomunicações em poste com transformador 
ou com chaves de operação da COPEL. Nesses postes a cordoalha deverá passar sempre em 
tangente. 
 
3.1 Poderão ser tratados como exceção a essa regra, mediante rigorosa análise técnica, os casos 
cujas condições inviabilizem a utilização de postes adjacentes para a descida (por exemplo, poste 
com equipamento em fim de rede de distribuição, exclusivo para atender o consumidor/assinante); 
 
3.2 - Para as exceções previstas no item 3.1, havendo postes com chaves e postes com 
transformadores, dar preferência para instalar a descida lateral nos postes com chaves; 
 
3.3 - Caso o poste liberado já possuir descida lateral da OCUPANTE, deverá ser utilizada a descida 
lateral existente, podendo o duto ser substituído por outro de maior bitola. 
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4 - Indicar todos os esforços resultantes da rede de telecomunicações nos postes em intensidade, 
direção, sentido e ponto de aplicação, tanto da rede projetada como da existente se houver. Para 
efeito de projeto considerar a temperatura de 0º C. 
 
5 - Constar em todos os postes que serão submetidos à esforços mecânicos da rede da 
OCUPANTE, a especificação dos cabos e cordoalhas existentes da COPEL e dos usuários, para 
efeito dos cálculos de esforços mecânicos.  
 
6 - Não projetar qualquer tipo de estai na rede de telecomunicações da OCUPANTE utilizando-se da 
infra-estrutura da rede de distribuição de energia elétrica da COPEL. 
  
7 - São de responsabilidade da OCUPANTE a observância às normas quanto aos critérios de 
projeto, os cálculos dos esforços resultantes, a flecha máxima admissível, considerações quanto as 
condições de temperatura e ação de velocidade do vento críticas da região.  
 
8 - Os símbolos dos postes e dos equipamentos existentes deverão ser posicionados no projeto, 
conforme a sua disposição no local da obra. 
 
9 - Os logradouros (ruas e praças) deverão ser devidamente identificados em todas as pranchas, 
para melhor visualização no momento da análise. 
 
10 - Deverão constar no projeto e memorial descritivo, todas as especificações técnicas necessárias 
à sua compreensão.  
 
11 - No traçado do cabo da OCUPANTE, deverão ser especificadas todas as suas características 
para que possa ser feita uma análise adequada do projeto. No caso de mudança de direção dos 
cabos(ex: cruzamento aéreo), para o caso de cabos espinados em cordoalha, deve-se indicar os 
esforços mecânicos nos postes pertencentes ao cruzamento. 
 
12 - Os equipamentos da OCUPANTE, não deverão ser projetados em postes localizados na 
esquina, bem como naqueles que já tenham equipamentos da COPEL, tais como: transformadores, 
religadores, capacitores, chaves de operação, pára-raios, ou equipamentos de outra OCUPANTE. 
 
13 - O diâmetro do conjunto cordoalha/cabos espinados da rede de telecomunicações, por ponto de 
fixação, não pode ser superior a 65 mm. Ver na FIGURA J as tabelas de trações de cabos de 
telecomunicações. 
 
14 - Os aterramentos e proteções contra curto-circuito e sobretensões devem ser projetados 
independentes dos da COPEL, de modo que não transfiram tensões para as instalações de terceiros.  
 
15 - Deve ser evitada coincidência de ponto de ancoragem da cordoalha e/ou cabo de 
telecomunicações da OCUPANTE com o fim de linha da rede de distribuição de energia elétrica e/ou 
de uma outra rede de telecomunicações, bem como a coincidência de emendas de cabos no mesmo 
vão que houver emenda de cabo de outra OCUPANTE.  
 
16 - Representar no projeto o vão onde será instalada a caixa de emenda ou a reserva técnica do 
cabo da OCUPANTE. Se a caixa de emenda for instalada em caixa subterrânea na calçada, indicar 
no poste a descida lateral da mesma. 
 
17 - O projeto deverá ser dividido em pranchas, no tamanho padrão do cadastro da COPEL, com as 
articulações (coordenadas)  identificadas seqüencialmente ao lado da legenda.  
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18 - Para vãos maiores de 40m em zona urbana e 80m em zona rural, deverá ser analisada com 
base na topografia do terreno, flecha de todos os cabos existentes nas estruturas e distâncias 
mínimas entre cabos e solo, a intercalação de poste, cabendo à COPEL estabelecer as condições e 
características eletromecânicas do mesmo, observada a adequada fixação dos cabos existentes à 
estrutura intercalada. Quando não houver intercalação de poste, a analise mencionada(memorial de 
cálculo) deverá fazer parte do memorial descritivo do projeto. 
 
19 - Os padrões de projeto e construção deverão estar de acordo com os valores e definições 
contidos nessa Norma de Compartilhamento de Infra-estrutura de Redes de Distribuição e nas 
demais Normas Brasileiras Registradas (NBR´s). 
 
IV - APRESENTAÇÃO, APROVAÇÃO E VALIDADE DO PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES DA 
OCUPANTE, UTILIZANDO-SE DA INFRA-ESTRUTURA DA COPEL : 
 
1 -  Quanto à apresentação a OCUPANTE deverá fornecer: 
 
1.1 - Carta de solicitação para ocupação dos postes na área de abrangência do projeto (ver FIGURA 
N) e cronograma de execução da obra. 
 
1.2 - ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do profissional responsável junto ao CREA - 
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, do projeto e construção da rede de 
telecomunicações. 
 
1.3 - Carta de autorização dos órgãos públicos (DNIT, DER, Prefeitura Municipal, Concessionárias 
Privadas de Serviço Público que Administram as Rodovias, IAP, etc), quando o projeto necessitar 
para a sua aprovação. 
  
1.4 - Memorial descritivo com os detalhes técnicos e as respectivas informações relativas aos valores 
de trações e flechas dos cabos da rede de telecomunicações, para utilização no projeto e na 
construção. Anexar ao memorial duas vias do projeto da rede de telecomunicações assinadas 
responsável técnico e a planta chave em escala menor 
. 
1.5 -  Os projetos da rede de telecomunicações com cabos de fibra óptica separado dos projetos que 
forem com cabos metálicos ou coaxiais. 
 
1.6 - Duas vias dos projetos de telecomunicações, com anotações do levantamento físico, efetuado 
pelas CONTRATADAS das OCUPANTES, contendo os locais onde os postes estão sujeitos a 
esforços mecânicos, colocando as especificações dos cabos, cordoalhas, alturas de montagem 
existentes de todos os usuários. Nos cruzamentos aéreos de vias públicas, constar as alturas dos 
cabos existentes da COPEL e das OCUPANTES. 
 
1.7 – Caso haja necessidade de adequação da infra-estrutura de redes de distribuição da COPEL 
para a passagem dos cabos de telecomunicações da OCUPANTE, apresentar o projeto de reforço 
e/ou adequação por empresa cadastrada na COPEL conforme orientado no MIT 16.26.01. 
 
1.8 - ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do profissional responsável junto ao CREA - 
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura pelo projeto de reforço e/ou adequação, e da 
execução da obra na infra-estrutura da COPEL.  
 
2 – Quanto à aprovação do projeto, temos: 
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2.1 - Para ser aprovado deve estar de acordo com os valores e definições contidas nesta Norma de 
Compartilhamento de Infra-Estrutura da COPEL, caso contrário será devolvido para as devidas 
correções. 
 
2.2 -  Sendo aprovado, será liberado após assinatura do contrato ou termo aditivo e da colocação do 
carimbo de liberação para a execução da obra (ver FIGURA M) em todas as pranchas do projeto da 
rede de telecomunicações da OCUPANTE. Caso algum poste dessa ocupação necessitar de 
adequação para o compartilhamento com a rede de telecomunicações, a OCUPANTE deve aguardar 
a execução desses projetos antes de ocupar a infra-estrutura da COPEL. Nos demais postes se as 
condições técnicas do projeto permitirem, poder-se-á iniciar a construção da rede. . 
 
2.3 - Se a rede de telecomunicações da OCUPANTE necessitar de projeto de reforço e/ou 
adequação para ocupar a infra-estrutura da rede de distribuição aérea de energia elétrica, para a sua 
aprovação, o projeto deverá ser elaborado por uma empresa cadastrada na COPEL. 
 
3 - Quanto à validade do projeto, temos: 
 
3.1 - O levantamento físico na infra-estrutura da rede de distribuição aérea de energia elétrica da 
COPEL anotado nas pranchas dos projetos de telecomunicações da OCUPANTE, assim como, a 
liberação da área dessa infra-estrutura que não necessite de reforços e/ou adequações para o 
compartilhamento com a rede de telecomunicações, terão validade de seis meses a contar da data 
de sua aprovação pela COPEL. Após essa data será necessário uma nova análise para a sua 
aprovação. Se nesse período de validade do projeto ocorrer mudanças na infra-estrutura da rede de 
distribuição aérea de energia elétrica, a OCUPANTE deverá providenciar a alteração do seu projeto, 
entregando para análise e aprovação da COPEL.  
 
3.2 – Os projetos de reforços e/ou adequações para o compartilhamento com a rede de 
telecomunicações com a rede de distribuição aérea de energia elétrica, terão validade de três meses 
a contar da data de sua aprovação pela COPEL. Após essa data, será necessário uma nova 
aprovação.   
 
V - AFASTAMENTOS MÍNIMOS A SEREM OBSERVADOS  
 
1 - As distâncias mínimas de segurança entre condutores das redes de telecomunicações e o solo, 
em situações mais críticas de flechas dos cabos (flecha máxima), devem obedecer os limites 
estabelecidos na NTC 856004 que está compatível com a Norma ABNT NBR 15688:2012. 
 
2 - Para a construção de rede de telecomunicações na infra-estrutura da rede de distribuição de 
energia elétrica da COPEL, devem ser obedecidas as distâncias mínimas de segurança que constam 
na Norma ABNT NBR 15214:2005, entre condutores das redes de energia elétrica e os cabos e/ou 
cordoalhas(inclusive dielétricas) das redes da OCUPANTE, considerando as situações mais críticas 
de flechas dos cabos:  
 

Tensão máxima entre as fases Distâncias mínimas entre redes de 
Telecomunicações e a Rede de 

Energia Elétrica 
Até 1.000 V 600 mm 

Acima de 1.000 V até 15.000 V 1.500 mm 
Acima de 15.000 V até 35.000 V 1.800 mm 

 
3 - Nas redes urbanas que não contenham rede secundária, deve ser mantida a reserva de espaço 
para a instalação da mesma, observando os respectivos espaçamentos. 
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4 - As distâncias mínimas dos cabos da rede da OCUPANTE em relação ao solo, conforme NTC 
856004, inclusive para atendimento aos seus clientes nas situações mais desfavoráveis, serão as 
seguintes: 
 
4.1 - Sobre pistas de rolamento e cruzamentos de ruas e avenidas – 5.000 mm. 
 
4.2 - Sobre entradas de prédios e passagem particular de veículos  - 4.500 mm. 
 
4.3 - Sobre ruas e vias exclusivas à pedestres(área urbana ou rural) – 3.000 mm. 
 
4.4 - Sobre pistas de rolamento de rodovias – 7.000 mm. Ver item 4.6. 
 
4.5 - Sobre locais acessíveis ao trânsito de máquinas e equipamentos agrícolas e travessias sobre 
estradas particulares em áreas rurais: 6.000 mm. 
 
4.6 – Para travessias de rodovias estaduais e federais, ferrovias, cursos d´água navegáveis ou não e 
outros tipos de obstáculos, logradouros, deve ser consultado o MIT 16.26.06. 
 
5 - Para implantação de infra-estrutura de telecomunicações paralela com a rede de energia elétrica, 
deve ser observada pelo menos uma das seguintes condições: 
 
• na área urbana, do lado oposto da via pública existente onde se encontra a infra-estrutura da 

rede de distribuição aérea de energia elétrica; 
• na área rural, no mínimo a uma distância de 5 metros entre infra-estruturas paralelas, obedecidas 

as distâncias mínimas estabelecidas pelas legislações sobre rodovias, ferrovias, etc. 
          
6 - No caso de travessia de um cabo da OCUPANTE sob uma linha de transmissão, a distância 
vertical mínima, em metros, nas condições mais desfavoráveis de aproximação dos condutores, é 
dada pela equação:  
                        
                                               D = 1,80 + 0,011 (DU - 35) 
 
Onde: 
D = distância entre condutores em metros. 
DU = distância em metros, numericamente igual à tensão da linha em kV, respeitando o mínimo de 
1,80 m para tensões inferiores a 35 kV. 
 
Obs.: A travessia deverá ser perpendicular à linha de transmissão e quando for efetuada com auxílio 
de cordoalha metálica, deverá ser seccionada e aterrada nos postes adjacentes à travessia, 
admitindo-se resistência de terra máxima de 20 Ω. 
Em casos de travessias com cordoalha dielétrica, dispensa-se a ancoragem e o aterramento da 
mesma. Em caso de altura insuficiente da linha de transmissão ou outras condições desfavoráveis, a 
travessia deverá ser subterrânea mediante aprovação do proprietário da linha. 
 
VI - QUANTO A EXECUÇÃO DA REDE DE TELECOMUNICAÇÕES NA INFRA-ESTRUTURA DA 
COPEL 
 
1 - O PONTO DE FIXAÇÃO que será utilizado exclusivamente para a fixação de cabos e cordoalha 
da rede de telecomunicações da OCUPANTE, deve ser instalado na infra-estrutura da rede de 
distribuição aérea de energia elétrica, na FAIXA DE OCUPAÇÃO de 500 mm, situada no poste entre 
5200 mm e 5700 mm em relação ao solo, e na posição definida pela COPEL.  
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2 - A OCUPANTE deve identificar seu cabo em todos os postes por onde passar a sua rede, e essa 
identificação deve ser legível, por meio de plaqueta de plástico com resistência à radiação 
ultravioleta, de 40 x 90 mm, com espessura de 3 mm, sendo o fundo amarelo e letras em preto com a 
indicação do tipo de cabo, nome do proprietário e o telefone de contato para emergências. A 
plaqueta deve ser fixada a 300 mm do poste, por meio de material resistente a intempéries e 
inclinada a 45° para o lado da rua. Ver especificação e montagem na FIGURA D dessa  norma.  
 
3 - Os cabos e cordoalha da rede de telecomunicações da OCUPANTE, devem ser instalados na 
infra-estrutura da COPEL, no mesmo lado da rede secundária de energia elétrica existente ou 
prevista, inclusive nos postes com transformador. 
 
4 - É vetado a instalação da rede de telecomunicações da OCUPANTE em disposição horizontal.  
 
5 - Quando necessária a intercalação de um poste na rede de distribuição aérea de energia elétrica, 
para dar condições técnicas de compartilhamento com a rede de telecomunicações, cabe à COPEL  
estabelecer as características do mesmo, observada a adequada fixação de seus cabos e da 
OCUPANTE à estrutura intercalada.  
 
6 - Antes do lançamento do cabo de telecomunicações e/ou cordoalha, a OCUPANTE deve observar 
os afastamentos mínimos mencionados no item "V" dessa norma. Se no local não forem atendidos 
os afastamentos mínimos exigidos, a OCUPANTE precisa regularizá-los antes do início da obra, 
através da execução dos projetos de reforço e/ou adequação da infra-estrutura. 
 
7 - Os cabos de telecomunicações e/ou cordoalha da OCUPANTE deve seguir sempre em paralelo 
com a catenária dos cabos da rede secundária (baixa tensão) de energia elétrica no meio do vão, 
mantendo sempre as distâncias mínimas de afastamento. 
 
8 - Quando a rede de telecomunicações da OCUPANTE for colocada fora de operação, os cabos 
desativados devem ser retirados, liberando o ponto de fixação.   
 
9 - A OCUPANTE deverá adotar o mesmo critério de engastamento do poste adotado pela COPEL, e 
que se encontra disposto na NTC 850001 – Dimensionamento de Estruturas. 
 
10 - Na instalação dos cabos, cordoalha e equipamentos da rede de telecomunicações da 
OCUPANTE, os mesmos deverão possuir aterramentos e proteções contra curto-circuito e 
sobretensões independentes dos da COPEL, de modo que não transfiram tensões para as 
instalações de terceiros.  
 
11 - As descidas dos aterramentos deverão ser protegidas com material resistente de forma a 
impedir quaisquer danos aos mesmos (ver FIG. H1 da FIGURA H), excetuando-se madeira.  
 
12 - Antes de instalar a rede de telecomunicações, a CONTRATADA da OCUPANTE deve examinar 
a rota proposta, para verificar se não há obstáculos que possam interferir na sua passagem, bem 
como na escolha do método a ser utilizado. Quando a cordoalha e/ou cabos estiverem sendo 
estendidos, tomar todo o cuidado com a rede de distribuição aérea de energia elétrica, para evitar 
desligamentos nesse circuito e acidentes elétricos com terceiros. 
 
13 - O compartilhamento da FAIXA DE OCUPAÇÃO no poste deve ser feito de forma ordenada e 
uniforme, de modo que a instalação de uma OCUPANTE não utilize PONTOS DE FIXAÇÃO e nem 
invada a área destinada a outros OCUPANTES, bem como o espaço de uso exclusivo da rede de 
distribuição aérea de energia elétrica e de iluminação pública. Ver FIGURA A desse manual.  
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 14 - O diâmetro do conjunto de cabos/cordoalha espinados por vão da rede de telecomunicações da 
OCUPANTE, não pode ser superior a 65 mm. 
 
15 - Excepcionalmente, nas estruturas em que haja a necessidade de afastamento da rede de 
telecomunicações em relação à edificações e/ou equipamentos no poste, pode ser utilizada uma 
ferragem ou dispositivo afastador, de uso exclusivo de cada OCUPANTE. 
 
16 -  Em hipótese alguma as braçadeiras ou cintas para a fixação de equipamentos, cabos e/ou 
cordoalha da rede de telecomunicações, podem ser instaladas sobre condutores elétricos da 
iluminação pública e/ou equipamentos da COPEL, assim como, de outras OCUPANTES no poste.  
 
17 - Não será permitido no poste com transformador, a derivação ou encabeçamento de cabos de 
telecomunicações com cordoalha da rede da OCUPANTE. Nesses postes a rede deve passar 
sempre em tangente, permitindo-se as derivações para seus clientes com fios externos ou cabos 
coaxiais.  
 
18 - Os Terminais de Acessos de Rede - "TAR" e as descidas laterais da rede da OCUPANTE não 
devem ser instalados  em poste com equipamentos da COPEL tais como: transformadores, 
religadores, capacitores, chaves de operação, pára-raios etc. Os casos especiais serão devidamente 
analisados e dependerão de autorização por escrito da COPEL. 
 
19 -  Na execução da rede caso o esforço mecânico dos cabos de telecomunicações e/ou cordoalhas 
da OCUPANTE exceda a resistência nominal do poste, a mesma deverá providenciar a sua 
substituição, de acordo com as modalidades de execução previstas no item "II" – 6. É vedada a 
instalação de qualquer tipo de estai se a regularização do esforço mecânico for possível com a 
substituição do poste. 
 
20 - Será permitido mediante autorização da COPEL o prolongamento da cordoalha para o 
encabeçamento  em poste subseqüente ao poste inicialmente previsto em projeto, quando este não 
suportar o esforço aplicado. 
 
21 - Se no poste houver duto de descida lateral de cabos de energia ou chaves com manúbrio 
(alavancas de manobra) da COPEL impedindo e execução do encabeçamento dos cabos de 
telecomunicações e/ou cordoalha da OCUPANTE, a porca de olhal com o conjunto de ancoragem 
deve ser posicionado no poste, conforme a FIGURA E dessa norma.  
 
22 - Em todos os cruzamentos de ruas que ocorrer mudança de direção da rede de 
telecomunicações da OCUPANTE, devem ser instalados cordoalhas, não sendo permitido o 
cruzamento diretamente dos postes na diagonal da esquina. Ver FIGURA E dessa norma. 
 
23 - Quando aprovados pela COPEL, os equipamentos do sistema de telecomunicações da 
OCUPANTE devem ser instalados no espaço compreendido entre 600 e 1800 mm abaixo do limite 
inferior da faixa de ocupação, conforme FIGURAS G e I, de forma a evitar situações de risco ou 
comprometimento da segurança da infra-estrutura e de terceiros. 
 
24 - As dimensões dos equipamentos do sistema de telecomunicações da OCUPANTE para a 
instalação em postes, não podem exceder a 600 mm de largura, 600 mm de altura e 450 mm de 
profundidade. Ver FIGURA I dessa norma. 
 
25 - Os equipamentos de telecomunicações alimentados pela rede de energia elétrica, devem ser 
identificados na sua face frontal com o nome da OCUPANTE, tensão e a potência nominal. A 
instalação desses equipamentos na infra-estrutura da COPEL deve atender as especificações 



 

Montagem de Redes de Distribuição Aérea  NTC 
855 901 

 

COMPARTILHAMENTO DE INFRA -ESTRUTURA 
DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO 

 

JANEIRO/2018  SRD/DPLD/VNTD COMPARTILHAMENTO  Página   9    de  37 
 

técnicas pertinentes, de forma a evitar situações de risco ou comprometimento da segurança da 
infra-estrutura e de terceiros.  
 
26 - Não é permitido à OCUPANTE instalar qualquer modelo de equipamento multiplicador de linha 
de assinante - "MLA", na infra-estrutura da COPEL.  
 
27 - A caixa de emenda e a reserva técnica do cabo de telecomunicações deve ficar, 
preferencialmente, no vão da rede a uma distância mínima de 2000 mm do poste, ou ser instalada 
em caixa subterrânea. Ver FIGURA C - FIG.C2 dessa norma. 
 
28 - Não é permitida a instalação de plataformas, suportes ou apoios para operação de 
equipamentos de telecomunicações, nos postes da COPEL. 
 
29 - Os equipamentos de telecomunicações instalados ao longo  do vão, exceto caixas de emenda, 
devem ser fixados na cordoalha, a uma distância mínima de 600 mm do poste, respeitando-se os 
espaços destinados às demais OCUPANTES. Ver FIGURA H da norma. 
 
30 - A derivação para os assinantes da OCUPANTE, deverá ser feita diretamente do seu PONTO DE 
FIXAÇÃO determinado pela COPEL. Ver FIGURA B, FIG. B1 (Telefonia Fixa) e FIG. B2  (TV a Cabo, 
Fibra Óptica e demais operadoras).  
 
31 - As derivações para assinantes, instaladas no postes, com  fio externos "fe" (fio drops), não 
podem exceder a quantidade de 10 (dez)  por vão. Na sua instalação, os fios “fe” devem ser 
tensionados, agrupados (não necessariamente amarrados entre si) ao cabo da rede de 
telecomunicações existente(cabo principal) de modo a garantir uma mesma catenária, mantendo a 
uniformidade ao longo do vão  e ocupando somente o seu PONTO DE FIXAÇÃO. O comprimento 
máximo do ramal telefônico deve ser de 100 m,  desde a caixa de emenda ou terminal de acesso de 
rede até o cliente da OCUPANTE. 
 
32 - A caixa de emenda óptica da OCUPANTE não poderá ser fixada no poste da COPEL, devendo 
ser instalada no vão, presa na cordoalha do cabo, conforme FIG. C1 da FIGURA C. A caixa poderá 
ser fixada na parede de uma caixa subterrânea situada na calçada, conforme FIG. C3 da FIGURA C.  
 
33 - Na instalação da rede de telecomunicações da OCUPANTE na infra-estrutura da COPEL, deve 
ser evitada a coincidência de ponto de ancoragem da cordoalha e/ou cabos de telecomunicações 
com o fim de linha da rede de distribuição aérea de energia elétrica e/ou da rede de outra(s) 
OCUPANTE(s). Deve-se também evitar a coincidência de emendas de cabos de telecomunicações  
no mesmo vão em que houver emendas de cabos de outras OCUPANTES.   
 
34 - Quando o cliente é desativado da rede de telecomunicações da OCUPANTE, deve ter o seu fio 
externo (ramal telefônico) retirado da infra-estrutura da rede de distribuição de energia elétrica da 
COPEL, afim de não ocupar espaço desnecessário nessa infra-estrutura, pois está limitada em 10 
(dez) fios externos – fe por vão.  
 
35 - O traçado da rede de distribuição urbana deverá obedecer o contido no item  D – 
PROCEDIMENTOS, parágrafo 2.3.1 da NTC 841001. Na rede de distribuição rural deverá ser 
obedecido o contido no item D – PROCEDIMENTOS, parágrafo 2.5.2 da NTC 831001. Para cabos 
de fibra óptica o vão não poderá ser superior a 120 m, desde que obedecido o parágrafo 18 do 
Capítulo III desta Norma. 
 
36 - A OCUPANTE ou sua CONTRATADA, deve utilizar-se sempre, do dinamômetro, do termômetro, 
tabelas de trações e flechas de montagem do cabo e escala métrica isolada (vara telescópica), na 
execução de sua rede na infra-estrutura da COPEL.  
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37 - Quando a OCUPANTE e ou sua CONTRATADA precisar da energia da COPEL para a 
realização de uma tarefa próxima ao poste, deve utilizar um Captador de Energia (Bastão Derivador 
de Energia) aprovado, cadastrado e com o lacre da COPEL. Somente desta maneira poderá ser 
ligado diretamente na rede de distribuição secundária (baixa tensão). A especificação e a ligação dos 
captadores estão contidas na FIGURA F dessa norma. 
 
38 – Todos os cabos(autossustentados ou não) da OCUPANTE devem ser instalados no mesmo 
PONTO DE FIXAÇÃO  e adequadamente agrupados de modo a manter a distância de segurança(ver 
Capítulo V desta Norma) dos cabos existentes da rede de distribuição aérea secundária da COPEL e 
do solo.  
 
39 – Os equipamentos de telecomunicações não podem ser instalados em postes localizados na 
esquina, bem como naqueles que já tenham equipamentos da COPEL ou de outra OCUPANTE, tais 
como: transformadores, reli1gadores, seccionadoras, capacitores, chaves fusíveis, pára-raios, fonte 
de tensão, hub, etc. Nos demais postes, a sua instalação deverá obedecer o que está contido nesta 
norma. Se o equipamento da OCUPANTE for ligado na rede de energia elétrica de baixa tensão, a 
sua ligação na rede deve ser feita pela COPEL. Ver a montagem na FIGURA I dessa norma. 
 
40 - A OCUPANTE não pode instalar mais de um Terminal de Acesso de Redes - TAR  por poste, 
nem aterrá-lo em postes que já possuam aterramento da  COPEL. Ver a montagem na FIGURA G 
dessa norma. 
 
41 - Em função de alterações na configuração da rede de distribuição aérea de energia elétrica, a 
COPEL poderá requerer junto à OCUPANTE o remanejamento do seu equipamento de 
telecomunicações instalado no poste para um outro, dentro dos padrões técnicos estabelecidos 
nessa norma. 
 
42 - Para a ligação na rede elétrica, os equipamentos de telecomunicações da OCUPANTE devem 
adotar uma das opções contidas na NTC 901100 – Fornecimento em Tensão Secundária de 
Distribuição.  
 
43 - Quando ocorrerem interrupções no fornecimento de energia por motivo gerado pela 
OCUPANTE, caberão as penalidades previstas em contrato, conforme a seguinte classificação: 
 
• desligamentos voluntários sem prévia autorização da COPEL; 
• desligamentos adicionais para regularização de obras da OCUPANTE; 
• desligamentos acidentais. 
 
44 - Quanto aos afastamentos mínimos em relação a ÁREA DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DA 
INFRA-ESTRUTURA DA COPEL, deve ser obedecido o que está contido na FIGURA L dessa 
norma. 
 
45 - A OCUPANTE deve comunicar por escrito à COPEL o término da execução de sua rede de 
telecomunicações na infra-estrutura da rede de distribuição aérea de energia elétrica.  
 
46 - Casos omissos, bem como instalação de equipamentos da OCUPANTE não mencionados nesta 
norma, deverão ser analisados previamente pela COPEL no setor de Normalização da Engenharia 
de Distribuição.  
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FIGURA A 
 

FIG. A1 – Compartilhamento de Poste com Operadoras de Telecomunicações  
 

 
 

POSTE [m]  Cota E [mm]  
9,0 7.300 
10,5 7.250 
12,0 7.300 
13,5 7.300 

 
 
1. Medidas em milímetros. 
2. Informações complementares da Estrutura constam NTC 856001 de Montagem de Redes de Distribuição Aérea. 
3. Esta medida pode ser, se necessária, alterada visando os afastamentos do cabo ao solo conforme os parágrafos 4.4, 4.5 
ou 4.6 do Capítulo V desta norma , desde que mantido os demais afastamentos na estrutura.  
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FIGURA A 
 

FIG. A2 – Afastamentos Mínimos entre Condutores da Rede de Telecomunicações e Rede de 
Distribuição de Energia Elétrica ao Longo do Vão 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Medidas em milímetros. 

2. Devem ser obedecidas as distâncias mínimas “h”, do cabo da OCUPANTE mais crítico (ponto de fixação inferior da 
faixa de ocupação) ao solo, de acordo com o Capítulo V. 

3. A distância de 600 mm dos cabos, fios e cordoalhas das redes de telecomunicações da OCUPANTE  à rede de energia 
elétrica até 1.000 V, refere-se à distância mínima de segurança entre a OCUPANTE mais crítica (ponto de fixação 
superior na faixa de ocupação) e o condutor inferior da rede secundária. 

4. Desenho ilustrativo no tocante ao tipo de poste e estrutura primária.
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FIGURA B 

 
FIG. B1 - Derivação para o Assinante de Telefonia F ixa 

 

 
 

Vista Superior Vista Lateral 1 
  
  
  

 
 

Vista Lateral 2 Vista Superior – situação com mais de um isolador 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Instalar as fitas de aço, sempre na região indicada na figura  
2. Caso seja necessária a instalação de mais de um isolador, instalar sua fita de aço sobrepondo as existentes. 

LEGENDA 
A Cabo da rede Telefônica 
B Isolador da rede  
C Cabo de derivação para o assinante 
D Caixa de derivação  
E Isolador 4R ou 2R 
F Cinta metálica, fixação da rede 
G Fita de aço, fixação da roldana p/ assinantes  
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FIGURA B 
 

FIG. B2 - Derivação para o Assinante de TV a Cabo e  Fibra Óptica  
 

 
 

Vista Superior Vista Lateral 1 
  
  

 
Vista Lateral 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
1. Instalar as fitas de aço, sempre na região indicada na figura  
2. Caso seja necessária a instalação de mais de um isolador, instalar sua fita de aço sobrepondo as existentes. 
3.  Medidas em milímetros 

LEGENDA 
A Cabo da rede de TV a cabo. 
B Isolador da rede da TV a cabo 
C Cabo de derivação para o assinante 
D Mensageiro cabo RG – 11/06  
E Isolador 4R ou 2R 
F Cinta metálica, fixação da rede 
G Fita de aço, fixação RG – 11/06  
H Reserva de cabo RG – 11/06 
I Pontos de fixação dos cabos 
J Isolação do conector – fita auto fusão 
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FIGURA C 

 
 FIG. C1 - Caixa de Emenda Instalada no Meio do Vão  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. A cordoalha deverá ser tensionada no máximo 70 daN (0°C). Para valores maiores deverá ser efetuado o cálculo do 
esforço mecânico no poste. 
2. Medidas em milímetros. 
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FIGURA C 

 
FIG. C2 - Reserva Técnica para Fibra Óptica Instala da no Meio do Vão     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. A cordoalha deverá ser tensionada no máximo 70 daN (20°C). Para valores maiores deverá ser efetuado o cálculo do 
esforço mecânico no poste. 
2. Medidas  em milímetros 
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FIGURA C 
 

FIG. C3 - Caixa de Emenda ou Reserva Técnica Instal ada em  
Caixa Subterrânea de Serviço  

 
 

ACOMODAÇÃO DA CAIXA DE EMENDA INSTALADA EM CAIXA SUBTERRÂNEA 
 

  
 
 
 
 
 

1. Medidas em milímetros 
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FIGURA  D 
 

Plaqueta de Identificação de Cabos do Usuário do Po ste  
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundo: amarelo 
Letras: Pretas 
Dimensões da placa: 90mm X 40mm X 3mm 
Material da placa: PVC acrílico 
Letras: 15 mm X 3 mm 
 
OBS.: 
1.É obrigatória a colocação de uma plaqueta de identificação, presa no cabo com fio de espina e 
fixado à 300 mm do poste por onde passar o cabo. O telefone de emergência deve ser àquele de 
atendimento a qualquer horário do dia, inclusive sábados, domingos e feriados. Para o cabo da 
rede de TV a Cabo, poderá ser utilizado o logotipo da empresa centralizado na plaqueta.   
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

1. Medidas em milímetros 

NOME DA OCUPANTE 

TIPO DE CABO:  
TELEFONE DE EMERGÊNCIA: 
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FIGURA  E 
 

FIG. E1 - Ancoragem da Fibra Óptica em Poste com Manúbrio(alavanca de manobra de 
equipamentos) ou Eletroduto de Descida de cabos de energia  da COPEL 

 
 

 
 

FIG. E2 - Mudança de Direção do Cabo Óptico na Esqu ina  

 
FIG. E3 - Ancoragem em Poste do Cabo de Fibra Óptic a 

 

 
1. Devido à limitação da faixa de ocupação no poste para a passagem dos cabos dos usuários, toda a ancoragem 

(amarração final), deve ser feita com conjunto de ancoragem, porca de olhal, prolongador e manilha sapatilha.  
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FIGURA  F 
 

Captador de Energia 
(Bastão Derivador de Energia para Ligações Elétrica s) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. O bastão derivador deverá possuir uma sacola de lona para acondicionamento e transporte. 
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FIGURA G 
 

FIG. G1 - Terminal de Acesso de Redes - TAR em Post e Duplo T Vista de Frente  
 

 
TIPO DE TAR CAPACIDADE (PARES)  

TAR – 10 10 
TAR – 20 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. A TAR pode vir com dispositivo de proteção 
2. Os fios externos - fe devem ser agrupados junto com a rede de telecomunicações existente,  mantendo a mesma 
catenária no meio do vão. 
3. Será permitida a instalação de uma TAR por empresa no poste. 
4. O COTO é um  Cabo de telecomunicações de bitola 0,50mm com 20 pares. 
5 . Medidas em milímetros 
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FIGURA  G 
 

FIG. G2 - Terminal de Acesso de Redes - TAR   em Po ste Circular Vista de Frente 

 
TIPO DE TAR CAPACIDADE (PARES)  

TAR – 10 10 
TAR – 20 20 

 
 
 
 
 
1. A TAR pode vir com dispositivo de proteção 
2. Os fios externos - fe devem ser agrupados junto com a rede de telecomunicações existente,  mantendo a mesma 
catenária no meio do vão. 
3. Será permitida a instalação de uma TAR por empresa no poste. 
4. O COTO é um  Cabo de telecomunicações de bitola 0,50mm com 20 pares. 
5. Medidas em milímetros 
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FIGURA  G 
 

FIG. G3 - Terminal de Acesso de Redes - TAR   em Po ste Duplo T Vista Lateral 
 
 

  
 
 

TIPO DE TAR CAPACIDADE (PARES)  
TAR – 10 10 
TAR – 20 20 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. A TAR pode vir com dispositivo de proteção 
2. Os fios externos - fe devem ser agrupados junto com a rede de telecomunicações existente,  mantendo a mesma 
catenária no meio do vão. 
3. Será permitido somente a instalação de um Terminal de Acesso de Rede - TAR por empresa no poste. 
4. O COTO é um  Cabo de telecomunicações de bitola 0,50mm com 20 pares. 
5. Medidas em milímetros. 
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FIGURA  H 
 

Instalação de Aterramento para Equipamento da OCUPA NTE no Poste  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. Medidas em milímetros. 
2. Não utilizar postes que possuam aterramento da rede da COPEL. 
3. Utilizar sempre a face cavada do poste duplo T para a descida do aterramento. 

 Detalhe - Chaveta 
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FIGURA  I 
 

FIG. I.1 - Instalação de Equipamento da OCUPANTE no  Poste 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. Medidas em milímetros. 
2. Os equipamentos da OCUPANTE não poderão ser instaladas em postes com qualquer tipo de chave de operação ou 
transformador da COPEL. 
3. Dimensões máximas do equipamento de OCUPANTE: Altura = 600 mm, Largura = 600 mm e Profundidade: 450 mm 
4. Utilizar sempre a face cavada do poste duplo T para a descida do aterramento.  
5. Maiores informações consultar a NTC 901100- Atendimento em tensão secundária de distribuição. 
6. Somente a COPEL poderá ligar o equipamento da OCUPANTE na Rede Secundária de Energia Elétrica.  
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FIGURA  I 
 

FIG. I2 - Ligação da Fonte de Tensão ou outro Equip amento da Ocupante na Rede Secundária 
de Energia Elétrica  

 
 
 
 
 
 
1. Medidas em milímetros. 
2. Utilizar sempre a face cavada do poste duplo T para a descida do aterramento. 
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FIGURA J 
Tabela 1 – Tracionamento (kgf)  de cabos metálicos espinados na cordoalha sem ação  do vento 

Cordoalha de aço 4,8mm   Ho: 150 kgf (tração inicia l) 
 

Cabo 
CTP-APL 

 
Temperatura 

(°C) 

Lance (m)  

15 20 25 30 35 40 45 50 

 
40-10 

 

0 207 208 209 211 212 213 215 216 
20 153 155 158 161 164 167 170 173 
40 102 107 112 117 117 128 133 138 

 
40-20 

0 208 210 211 214 216 218 221 223 
20 154 158 161 165 169 174 178 182 
40 105 111 118 124 131 137 143 149 

 
40-30 

0 209 212 214 217 221 224 228 231 
20 156 161 165 171 176 181 187 192 
40 108 116 124 131 139 146 153 160 

 
40-50 

0 212 216 220 225 231 236 242 248 
20 161 167 174 182 189 197 204 212 
40 115 126 136 146 155 165 173 182 

 
40-75 

0 215 221 228 235 243 250 258 266 
20 166 175 184 194 204 213 223 232 
40 123 136 148 160 172 183 194 204 

 
40-100 

0 219 227 236 246 255 265 275 284 
20 171 183 195 207 219 231 242 253 
40 131 147 161 175 189 202 214 226 

 
40-200 

 

0 237 254 271 289 306 322 338 354 
20 196 217 237 256 274 292 310 326 
40 162 185 207 228 248 267 284 302 

 
50-10 

0 208 209 211 213 215 217 219 221 
20 154 157 160 164 168 172 176 180 
40 104 110 116 122 128 134 140 146 

 
50-20 

0 210 212 215 218 221 225 229 232 
20 157 161 166 171 177 182 188 193 
40 109 116 124 132 140 147 155 162 

 
50-30 

0 211 215 219 223 228 233 238 244 
20 159 165 172 179 186 193 200 207 
40 113 123 133 142 151 160 169 177 

 
50-50 

0 216 222 229 236 244 252 260 268 
20 166 166 186 196 206 215 225 234 
40 124 137 150 162 174 185 196 206 

 
50-75 

0 222 232 242 253 264 275 286 297 
20 175 189 202 216 229 242 254 266 
40 137 154 170 185 200 213 227 240 

 
50-100 

0 229 241 255 269 283 296 310 323 
20 185 201 218 234 250 265 280 294 
40 148 168 187 205 222 238 253 268 

 
50-200 

0 259 284 309 333 356 378 400 421 
20 222 251 278 303 328 351 374 395 
40 192 222 251 278 303 327 350 372 

 
65-10 

0 209 211 214 216 219 223 226 229 
20 156 160 164 169 174 179 185 190 
40 107 115 122 130 137 144 151 157 

 
65-20 

0 212 216 220 225 231 236 242 248 
20 161 167 174 182 189 197 204 212 
40 115 126 136 146 155 165 173 182 

 
65-30 

0 215 221 228 236 243 251 259 267 
20 166 175 185 195 205 214 224 233 
40 123 136 149 161 173 184 195 205 

 
65-50 

0 225 236 243 260 272 284 296 308 
20 179 194 209 224 238 252 265 278 
40 141 160 177 194 209 224 238 252 

 
65-75 

0 236 252 269 286 302 318 334 349 
20 194 214 234 253 271 288 305 321 
40 160 183 204 225 244 262 280 297 

 
65-100 

0 249 270 291 312 333 352 371 390 
20 210 235 259 281 303 324 344 363 
40 178 205 231 255 278 299 320 340 
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FIGURA J 

 
Tabela 2 – Tracionamento (kgf)  de Cabos Coaxiais espinados na cordoalha sem  ação  do vento 

Cordoalha de aço 4,8mm     Ho: 100 kgf (tração inic ial) 
 

Cabo Temperatura 
(°C) 

Lance (m) 

15 20 25 30 35 40 45 50 

 
P3 500 

JCA 

0 162 165 168 172 176 179 183 187 

20 112 119 125 132 138 144 150 155 

40 74 84 94 103 111 118 125 132 

 
P3 750 

JCA 

0 163 166 170 174 179 183 187 191 

20 114 121 128 135 142 148 155 160 

40 76 87 97 106 115 122 130 137 

 
P3 840 

JCA 

0 176 186 197 208 218 228 238 247 

20 134 148 162 175 187 199 210 220 

40 102 119 135 149 163 175 187 198 

 
P3 875 

JCA 

0 182 195 207 220 232 244 256 266 

20 142 158 174 189 203 216 229 240 

40 111 130 148 164 179 193 206 219 

 
 
 
 

Tabela 3 – Tracionamento (kgf)  de Cabos de Fibras Ópticas espinados na cordoalha sem ação 
do vento * 

                                   Cordoalha de aço  4,8mm     Ho: 70 kgf (tração inicial)  
 

Número de Fibras  Temperatura [°C]  
Vão [m] 

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

2 a 12 

0 129 130 131 132 132 133 134 135 136 136 137 

20 82 87 92 96 101 104 108 111 113 116 118 

40 51 60 67 74 80 85 90 94 98 101 104 

18 a 36 

0 129 130 131 132 133 134 135 136 136 137 138 

20 82 87 92 97 101 105 108 111 114 117 119 

40 51 60 67 74 80 85 90 94 98 102 105 

48 a 72 

0 131 133 135 137 139 141 143 145 147 148 149 

20 85 92 98 104 109 113 118 121 125 128 131 

40 56 65 74 81 88 94 99 104 109 113 116 

96 

0 134 137 141 145 148 152 155 158 160 163 165 

20 90 98 106 113 119 125 130 134 139 143 146 

40 61 72 82 91 98 105 111 117 122 127 131 

120 

0 136 141 147 152 157 161 165 169 173 176 179 

20 94 104 113 121 128 135 141 146 151 156 160 

40 67 79 89 99 108 115 122 129 135 140 145 

144 

0 140 147 154 160 167 173 178 183 188 192 196 

20 100 111 121 131 139 147 154 161 167 172 177 

40 73 87 99 109 119 128 136 143 150 156 162 

 
*Obs: Os valores da Tabela 3 consideram um único cabo espinado à cordoalha de aço. Para arranjos diferentes devem ser refeitos os 
cálculos. 
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Tabela 3(continuação)-  Tracionamento (kgf)  de Cabos de Fibras Ópticas espinados na 
cordoalha sem ação do vento * 

                                   Cordoalha de aço  4,8mm     Ho: 70 kgf (tração inicial)  
 

Número de 
Fibras 

Temperatura 
[°C] 

Vão [m] 

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 

2 a 12 

0 137 138 138 138 139 139 139 140 140 140 140 

20 120 122 123 125 126 127 128 129 130 131 132 

40 107 110 112 114 116 118 119 121 122 123 124 

18 a 36 

0 138 139 139 139 140 140 140 141 141 141 141 

20 121 123 124 126 127 128 129 130 131 132 133 

40 108 110 113 115 117 119 120 122 123 124 125 

48 a 72 

0 150 152 153 153 154 155 156 156 157 157 158 

20 133 135 137 139 141 143 144 145 146 148 149 

40 120 123 125 128 130 132 134 136 138 139 141 

96 

0 167 169 170 172 173 174 176 177 178 179 179 

20 149 152 155 157 160 162 164 165 167 168 170 

40 135 139 142 145 148 151 153 155 158 159 161 

120 

0 182 184 187 189 191 192 194 196 197 198 199 

20 164 168 171 174 177 179 181 184 186 187 189 

40 150 154 158 161 165 168 171 173 176 178 180 

144 

0 200 203 206 209 212 214 216 219 220 222 224 

20 182 186 190 194 197 200 203 206 209 211 213 

40 167 172 177 181 185 189 192 195 198 201 204 

 
*Obs: Os valores da Tabela 3 consideram um único cabo espinado à cordoalha de aço. Para arranjos diferentes devem ser refeitos os 
cálculos. 

 
Tabela 4 -   Tracionamento (kgf)  de Cabos de Fibras Ópticas Auto-Sustentados sem aç ão do 

vento (flecha de 1% para fins de cálculos)  

Número de Fibras 
Vão [m] 

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

2 a 12 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 

18 a 36 21 29 36 43 50 57 64 71 78 86 93 

48 a 72 27 36 45 54 63 73 82 91 100 109 118 

96 35 47 59 71 82 94 106 118 129 141 153 

120 43 57 72 86 100 115 129 143 157 172 186 

144 53 70 88 105 123 141 158 176 193 211 228 

 
Tabela 4(continuação) -   Tracionamento (kgf)  de Cabos de Fibras Ópticas Auto-Sustentados 

sem ação do vento (flecha de 1% para fins de cálculos)  

Número de Fibras 
Vão [m] 

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 

2 a 12 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 

18 a 36 100 107 114 121 128 135 143 150 157 164 171 

48 a 72 127 136 145 154 163 172 181 190 199 208 218 

96 165 176 188 200 212 223 235 247 259 270 282 

120 200 215 229 243 258 272 286 301 315 329 344 

144 246 263 281 299 316 334 351 369 386 404 422 
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Tabela 5 -  Tracionamento(kgf) da Cordoalha dielétr ica 6,4mm* 

(flecha de 1% para fins de cálculos)  
 

Vão [m] 
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 
6 8 9 11 13 15 17 19 21 23 24 26 28 30 32 34 36 38 39 41 43 45 

 
*Obs: Aos valores da Tabela 5 deve-se adicionar os valores da Tabela 4 considerando os tipo do cabo(número de fibras) e seu respectivo 
vão. 

 
 
 
 
 
 

Tabela 6 – Tracionamento (kgf)  da Cordoalha 4,8 mm 
 

OCUPANTE Tração da Cordoalha à 20ºC  

Telecomunicações 150  

TV à Cabo 100  

Fibra Óptica 70  
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FIGURA  L 

 
FIG. L1 – Faixa de Segurança e Manutenção em torno do Poste  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Para postes com equipamentos da COPEL, tais como transformadores,chaves de operação, etc., o raio passa a ser de 
3,00 m.  
2. Medidas em milímetros 

Rua Calçada 
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FIGURA  L 

 
FIG. L2 – Faixa de Segurança de  uma Rede de Distri buição Aérea  

em relação  a uma Rede de Telecomunicações paralela    
 
 

                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFASTAMENTOS MÍNIMOS (mm)  
PRIMÁRIA SECUNDÁRIA PRIMÁRIA 

A B C 
13,8 kV 34,5 kV 1900 1000 

1500 1700 
 
 
 
 
 
 

1. Medidas em milímetros. 
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FIGURA M 

 
Carimbo de Liberação para Execução de Redes de Tele comunicações de Usuários nos 

Postes da COPEL  
 

 

 
  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. O carimbo tem como finalidade a liberação da execução da obra pela OCUPANTE ou de sua CONTRATADA. 
2. Esse carimbo é obrigatório em todos os projetos quando da execução da obra no local, pois sem ele a obra poderá ser 
paralisada pela COPEL. 
3. O carimbo só terá validade com o nome, registro funcional e assinatura do responsável pelo Setor de Engenharia da 
COPEL do local da obra. 
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FIGURA N 

 
Modelo de solicitação de Compartilhamento de Estrut uras Postes com Operadoras de 

Telecomunicações 
 

(Espaço reservado para o logotipo da empresa solicitante) 
 

(Município e a data) 
 
À COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.  
A/C Setor de Engenharia da Unidade de Distribuição de (município) 
 
Ref. Compartilhamento de Infra-estrutura 
 
Senhores 
 
Solicitamos o compartilhamento da infra-estrutura postes da COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., destinado à 
instalação de cabos (tipo) para o uso exclusivo na prestação de serviços de telecomunicações, nos termos 
do Art. 11 da Resolução Conjunta n.º 001/99 da ANEEL, ANATEL e ANP. 
 
O material a ser empregado é do tipo cabos (metálico ou óptico), cuja instalação obedeceu aos critérios 
estabelecidos nas normas técnicas da COPEL DISTRIBUIÇÃO que se encontram em seu site, nas 
determinações do Poder Concedente e deverá atender às Normas Técnicas Brasileiras. 
 
Será necessário a disponibilização da infra-estrutura existente de (quantidade) postes no município de 
(local), na (localidade ou bairro), para instalação da nossa rede de telecomunicações que ora submetemos 
a sua apreciação. 
 
Segue anexo: 
 

1- As pranchas do projeto do (Armário ou Rota), em  02 vias com as anotações do levantamento da 
adequação da rede de distribuição devidamente assinado pela empresa responsável; 
2- Cronograma de Execução da Obra; 
3- ART - Anotação de Responsabilidade Técnica emitido pelo CREA; 
4- Projetos de adequação em ( quantidade de cópias a ser acertado com o Setor Técnico da COPEL 
DISTRIBUIÇÃO S.A. ) vias, adotando as normas de projeto e desenho da COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.. 
5- Nome da Empresa Contratada pela Ocupante que ira executar a construção da rede de 
telecomunicações nos postes da COPEL. 
6- Nome da empreiteira cadastrada na COPEL que ira executar os projetos de adequação da rede de 
distribuição. 
7- Nome da empresa que executou os levantamentos de campo e cálculos de esforços mecânicos na 
rede de distribuição. 

 
Após a execução dos projetos de reforço, adequação da rede de distribuição e conclusão das obras da rede 
de telecomunicações,  comunicaremos a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. por escrito, para que a mesma 
providencie a vistoria e contagem dos postes. 
 
Qualquer dúvida entrar em contato com (setor técnico da empresa OCUPANTE do poste, nome do seu 
responsável, endereço, telefone/fax e email). 
 
Atenciosamente 

 
 

Assinatura do responsável pela OCUPANTE do poste 
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FIGURA O 

 
Modelo de Carta de Reprovação de Projeto de Telecom unicações nos Postes da COPEL . 

 
 
 
 

 
(Sigla do Setor Técnico da COPEL) 
(Local e Data) 
  
AO 
(Responsável Técnico da Solicitante) 
(Empresa Solicitante) 
(Endereço da Empresa Solicitante) 
(Cidade - Pr) 
  
 
Ref.: Reprovação do Projeto conforme carta (n.º da carta da Empresa solicitante)   
 
Recebemos carta nesta (Setor Técnico da COPEL) em (Data da solicitação), pelo qual V. Sa. apresenta para 
análise o projeto de implantação de rede de acesso para atender  a Central de Atendimento, Armário de 
Distribuição, Nodes de TV a Cabo, Rede de fibra óptica, etc), localizada na (cidade). 
 
A propósito, cumpre-nos informar-lhe que o referido projeto foi cadastrado sob protocolo n.º (Protocolo da 
COPEL) 
 
Outrossim informamos que a projeto não está de acordo o manual técnico portanto, necessitando de correções 
conforme o que está citado abaixo: 
 
Observar conforme Norma Técnico de Compartilhamento de Infra-Estrutura Postes com Terceiros, em seu(s) 
item(ns) (n.º do(s) item(ns)) na folha (n.º da folha da NTC), conforme cópia em anexo, em que menciona que o 
(mencionar o texto do item da NTC e se for tabela ou anexo, deverá mencioná-lo). Informamos também que o 
referido projeto não poderá ser executado antes das devidas correções e aprovação final da COPEL. 
 
Esclarecimentos adicionais sobre o assunto poderão ser obtidos com o Setor Técnico (mencionar o setor que 
analisou o projeto) desta Superintendência (mencionar a superintendência), no telefone (n.º de telefone para o 
contato). 
 
 
Atenciosamente, 
 
(Responsável pela área) 
 
 
 

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.  


