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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 

Acesso Rápido 

- normas técnicas 

- materiais padrão para redes de distribuição  

- selecione Número da NTC ou Descrição 

 

 

 

 

Fernando Antonio Gruppelli Junior 
 SEE 
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1 OBJETIVO 
 
Esta especificação fixa as condições mínimas exigíveis que devem ser atendidas no fornecimento de postes e de 
contrapostes de concreto armado, de seção duplo T, destinados ao suporte das Redes de Distribuição Aéreas da COPEL, 
conforme itens discriminados nos quadros a seguir. 
 
1.1 Postes duplo T 
 

Tabela 1 – Postes duplo T. 

Código NTC Tipo Carga (daN) Comprimento (m) 

20009088 810141 D 150 

10,5 

20009102 810143 B 300 

20009108 810146 B 600 

20009122 810148 B-1,5 1000 

20009126 810151 B-4,5 2000 

20011346 810192 D 200 

12,0 

20009158 810193 B 300 

20009172 810196 B 600 

20009176 810198 B-1,5 1000 

20009190 810201 B-4,5 2000 

20009194 810203 B-6 3000 

20009212 810220 B 600 

13,5 
20009216 810221 B-1,5 1000 

20011314 810222 B-4,5 2000 

20010634 810223 B-6 3000 

20009230 810230 B 600 15,0 

20009235 810250 B 600 18,0 
 
 
1.2 Contraposte Duplo T 
 

Tabela 2 – Contraposte duplo T.  

Código NTC Tipo Carga (daN) Comprimento (m) 

20009937 812088 B (assimétrico) 600 5,0 
 
 
2 NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
Para fins de projeto, seleção de matéria-prima, fabricação, controle de qualidade, inspeção, utilização e acondicionamento 
dos postes e contraposte a serem fornecidos, esta NTC adota as normas abaixo relacionadas em sua última revisão, caso 
ocorram divergências, essas serão sanadas pela área de normalização, bem como as normas nelas citadas: 
 
ABNT NBR 5426 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos – procedimento. 
ABNT NBR 5732 - Cimento Portland comum – especificação. 
ABNT NBR 5733 - Cimento Portland de alta resistência inicial – especificação. 
ABNT NBR 5735 - Cimento Portland de alto-forno. 
ABNT NBR 5736 - Cimento Portland pozolânico. 
ABNT NBR 5737 - Cimentos Portland resistentes a sulfatos. 
ABNT NBR 5738 - Moldagem e cura de corpos-de-prova de concreto, cilíndricos ou prismáticos – procedimento. 
ABNT NBR 5739 - Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos de concreto - método de ensaio. 
ABNT NBR 6118 - Projeto e execução de obras de concreto armado – procedimento. 
ABNT NBR 7211 - Agregados para concreto – especificação. 
ABNT NBR 7480 - Barras e fios de aço destinados a armaduras de concreto armado – especificação. 
ABNT NBR 8451 (partes 1 a 4) - Postes de concreto armado e protendido para redes de distribuição e de transmissão de 
energia elétrica. 
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ABNT NBR 9778 – Argamassa e concreto endurecidos – determinação da absorção de água por imersão – índice de vazios 
e massa específica – método de ensaio. 
ABNT NBR 10126 - Cotagem em desenho técnico – procedimento.  
ABNT NBR 10067 - Princípios gerais de representação em desenho técnico – procedimento. 
ABNT NBR 11578 - Cimento Portland composto – Especificação. 
ABNT NBR 12654 - Controle tecnológico de materiais componentes do concreto – procedimentos. 
ABNT NBR 12655 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento – Procedimento. 
ABNT NBR 12989 - Cimento Portland branco – Especificação. 
ABNT NBR 15688 - versão corrigida 2010 - Redes de distribuição aérea de energia elétrica com condutores nus. 
ABNT NBR 15900 (parte 1) - Água para amassamento do concreto. 
ABNT NBR 8965 - Barras de aço CA 42S 
 
COPEL NTC 812090 - Fio de Aço-Cobre - 16mm² - Recozido, para Aterramento. 
COPEL NTC 855000 a 190 - Montagem de Redes de Distribuição Compacta Protegida 13,8 e 34,5 kV. 
COPEL NTC 855210 a 235 - Montagem de Redes de Distribuição Secundária e Isolada. 
COPEL NTC 856000 a 900 - Montagem de Redes de Distribuição Aérea - RDA. 
 
Onde: 
 
ABNT -  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 
NBR - NORMA BRASILEIRA REGISTRADA 
NTC - NORMA TÉCNICA COPEL 
 
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 dúvidas ou omissão prevalecem: 
 
1º esta NTC - Especificação; 
2º demais normas técnicas COPEL; 
3º normas citadas no item 2; 
4º as normas apresentadas pelo proponente e aprovadas pela COPEL. 
 
3 DEFINIÇÕES 
 
Os termos técnicos utilizados nesta NTC estão definidos na NBR 8451 e nas normas mencionadas no item 2. 
 
4 CONDIÇÕES GERAIS 
 
4.1 Condições de Serviço 
 
Os postes e contrapostes devem ser adequados para serem instalados a uma altitude de até 1000m, em clima tropical com 
temperatura ambiente de -5°C até 40°C, média diária não superior a 35°C, umidade relativa de até 100%, precipitação 
pluviométrica média anual de 1500mm a 3000mm, sendo que os postes e contrapostes ficarão expostos ao sol, à chuva e à 
poeira, instalados de acordo com as NTC’s de Montagem de Redes de Distribuição Urbana e Rural, citadas no item 2. 
 
O clima contribui para a formação de fungos e acelera a deterioração e a corrosão. O fornecedor deve providenciar a 
tropicalização e tudo o mais que for necessário para o bom desempenho do poste nas condições objeto deste item. 
 
4.2 Identificação, traço de referência de engastame nto e sinal demarcatório de içamento 
 
4.2.1 Poste Duplo T 
 
A identificação, o traço de referência e demarcatório de engastamento e o sinal demarcatório de içamento devem ser 
gravados diretamente no concreto antes da sua cura total, em baixo relevo, com profundidade entre 3mm e 5mm, de forma 
legível e indelével, na face lisa mais próxima dos furos para passagem do condutor de aterramento. A altura dos caracteres 
deve estar entre 40mm e 50mm. 
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4.2.1.1 Informações mínimas que devem constar obrigatoriamente na identificação: 
 

a) Data (dia, mês e ano) de fabricação. 
b) Comprimento nominal (m). 
c) Resistência nominal da face B (daN). 
d) Nome ou marca comercial do fabricante. 
e) Número de série sequencial por tipo de poste, reiniciando a cada ano. 

 
Ver exemplo na Figura 7. 
 
4.2.1.2 Localização e características do traço de referência e demarcatório de engastamento e do sinal demarcatório de 

içamento. 
 

a) O traço demarcatório do engastamento deve estar na distância resultante do cálculo efetuado no item 5.2.3. 
b) O traço de referência de engastamento deve estar localizado a 3000mm±50mm da base. 
c) O comprimento do traço de referência e demarcatório de engastamento deve ter no mínimo 2/3 da largura do 

poste no local de marcação e espessura mínima de 7 mm. 
d) O sinal demarcatório para içamento deve ser localizado no centro de gravidade do poste e deve sempre ser 

composto de dois traços de no mínimo 30 mm de comprimento cada, marcados das bordas do poste para o 
centro, conforme Figura 7 e com espessura mínima de 7mm. 
 

4.2.1.3 Identificação através de placa metálica 
Além da marcação em baixo relevo, é obrigatória a placa metálica com as informações do item 4.2.1.1. Esta deve ser fixada 
paralela ao traço do engastamento, a uma distância de 1.800mm acima do mesmo. 
 
4.2.1.4 Modelo da Placa 
Conforme a Figura 9 
 
4.2.1.5 Descrição dos espaços da placa 
Conforme a Figura 9 
 
4.2.1.6 Gravação 
A gravação nos espaços de “a” a “e” da Figura 9 deve ser feita em baixo-relevo, em uma profundidade nunca inferior a 0,5 
mm. 
 
4.2.1.7 Material 
A placa de identificação deve ser de alumínio anodizado na cor preta com espessura mínima 0,8 mm ou outro material 
resistente as intempéries. desde que garanta uma marcação indelével. 
 
4.2.1.8 Fixação 
A fixação da placa no poste deve ser feita no local indicado na Figura 8, através de método adequado que impeça o 
arrancamento. 
 
4.2.2 Contraposte Duplo T 
 
A identificação, o traço de referência de engastamento e o sinal demarcatório de içamento devem ser gravados diretamente 
no concreto antes da sua cura total, em baixo relevo, com profundidade entre 3mm e 5mm, de forma legível e indelével, na 
face lisa. 
 
4.2.2.1 Informações que devem constar obrigatoriamente da identificação 
 

a) Triângulo de identificação de poste assimétrico. 
b) Data (Dia, Mês e Ano) de fabricação iniciando logo após ao traço de referência de engastamento. 
c) Comprimento nominal (m). 
d) Resistência nominal (daN). 
e) Nome ou marca comercial do fabricante. 
f) Número de série sequencial por tipo de poste, reiniciando a cada ano. 

 
A gravação deve ficar centralizada transversamente e ir no máximo até 300mm do topo. 
A largura máxima dos caracteres não deve ocupar mais do que 60% da largura da face lisa do contraposte e não ser 
inferior a 30mm. 
 
Ver exemplo na Figura 7. 
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4.2.2.2 Localização e características do traço de referência de engastamento e do sinal demarcatório de içamento. 
 

a) O traço de referência de engastamento deve estar localizado a 3000mm±50mm da base. 
b) O comprimento do traço de referência de engastamento deve ter no mínimo 2/3 da largura do contraposte no local 

de marcação e espessura mínima de 7mm. 
c) O sinal demarcatório para içamento deve ser localizado no centro de gravidade do contraposte e deve sempre ser 

composto de dois traços de no mínimo 30 mm de comprimento cada, marcados das bordas do contraposte para o 
centro, conforme Figura 7 e com espessura mínima de 7mm. 

 
4.2.3 Identificação complementar 
 
Devem ser identificadas com tinta, na seção da base do poste no mínimo as seguintes informações: 

a) Comprimento nominal (m). 
b) Carga nominal (daN). 
c) Data de fabricação (dd/mm/aaaa). 

 
4.3 Acabamento 
 
Os postes e contrapostes devem apresentar superfícies externas suficientemente lisas, sem rebarbas, sem apresentar 
ninhos de concretagem, armadura aparente, fendas ou fraturas (exceto pequenas fissuras capilares, não orientadas 
segundo o comprimento do poste, inerentes ao próprio material), não sendo permitida pintura (exceto para identificar a 
condição de liberação das peças) nem cobertura superficial com o objetivo de cobrir os ninhos de concretagem ou fissuras. 
O poste não pode conter remarcação em sua identificação de qualquer tipo e motivo. 
 
Todos os furos devem ser cilíndricos ou ligeiramente tronco-cônicos, permitindo-se o arremate na saída dos furos para 
garantir a obtenção de uma superfície tal que não dificulte a colocação dos parafusos ou passagem dos cabos e eletrodutos 
conforme indicado nas NTC’s de montagens relacionadas no item 2. Devem atender ainda às seguintes exigências: 

a) Os furos para passagem dos parafusos devem ter eixo perpendicular ao eixo do poste. 
b) Os furos devem ser totalmente desobstruídos, e não devem deixar exposta nenhuma parte da armadura. 

 
No caso de fraturas, serão aceitos reparos somente durante o período de cura do poste, sendo que o material utilizado 
deverá ser comprovadamente estrutural e dedicado para este fim. 
 
4.4 Armazenamento 
 
Os postes e contrapostes devem ser sempre transportados e estocados com a face contendo a identificação voltada para 
cima. 
Além disso, devem ser seguidas todas as recomendações descritas no Anexo B da NBR 8451 - parte 1, no que diz respeito 
ao transporte, manuseio e armazenamento. 
 
4.5 Embalagem 
 
Para informações sobre a embalagem destes materiais consultar no sítio da COPEL, no seguinte endereço: 
 
www.copel.com 
Fornecedores → Informações → Guia para confecção de embalagens unitizadas 
 
4.6 Período de Cura 
 
Os postes e contrapostes fabricados com cimento Portland comum somente poderão ser transportados e instalados 28 dias 
após a sua fabricação. No caso de utilização comprovada de concreto de alto desempenho ou processo especial de 
fabricação, esse prazo passa a ser de 7 dias, desde que o controle estatístico da resistência à compressão (fck) seja igual 
ou superior a 25 MPa. 
O controle estatístico da resistência à compressão fck deve ser comprovado através de laudos emitidos por laboratórios de 
terceira parte, comprovando realização de ensaios em corpo de prova, conforme preconiza a NBR 12655. A data do ensaio 
não pode ser superior a 6 meses da data de fabricação do lote.  
 
5 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
5.1 Fabricação 
 
Na fabricação dos postes ou contraposte os componentes devem ser verificados segundo as seguintes normas e 
recomendações: 
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a) Cimento - conforme prescrevem as NBR 5732, NBR 5733, NBR 5735, NBR 5736, NBR 5737, NBR 11578 ou NBR 
12989. O consumo mínimo de cimento deve atender a NBR 12655. 
b) Agregado - conforme prescreve a NBR 7211. 
c) Água - destinada ao amassamento do concreto e isenta de teores prejudiciais de substâncias estranhas, conforme NBR 
6118 e NBR 15900-1. 
d) Aço - o aço utilizado para armadura deve obedecer a NBR 7480 com exceção da característica de dobramento que é 
dispensada para as barras longitudinais. Não serão aceitos aço remanufaturados, reciclados ou que tenham sido 
reaproveitados. 
e) Concreto - para controle da resistência à compressão do concreto, devem ser obedecidas as NBR 5738, NBR 5739, 
NBR 12654 e NBR 12655. O controle estatístico da resistência à compressão do concreto fck não deve ser menor que 
25MPa. Discriminar o material utilizado, no lote, por m3, como: 

a) Massa de água em kg, Mag. 
b) Massa de agregado miúdo em kg, Mm. 
c) Massa e dimensões do agregado graúdo, em kg, Mg. 
d) Massa de cimento em kg, Mc, marca e tipo. 

Observações: 
I. A quantidade de material pode ser discriminada em volume por m3 de concreto. 

II. O consumo mínimo de cimento por m3 de concreto deve ser de 280kg/m³, em concordância com a NBR 12655, 
considerando classe de agressividade ambiental CAA II. 

 
5.2 Dimensões 
 
5.2.1 Furos 
 
5.2.1.1 Conicidade 
 
Nos furos de configuração tronco-cônica, a diferença entre os diâmetros das bases deve ser inferior a 3mm, sendo que o 
diâmetro menor define o diâmetro do furo. 
 
5.2.1.2 Furo para aterramento 
 
O furo para aterramento deve ser totalmente embutido com diâmetro mínimo de 15mm, ser retilíneo com exceção nos 
extremos onde será permitido curva com ângulo de 60°. Este furo totalmente embutido deve permitir a passagem de 
aterramento (NTC 812090). 
 
 
 
5.2.1.3 Furação externa 
 
A furação externa para colocação de eletroduto para aterramento (ver Figura 4), deve permanecer a fim de possibilitar um 
aterramento separado do previsto no item 5.2.1.2. 
 
5.2.2 Tolerâncias 
 
Estabelecidas as dimensões do poste ou contraposte, contidos nas figuras 3, 4 e 5, admite-se as seguintes tolerâncias 
para: 

a) Comprimento nominal (L): ±50mm. 
b) Posição do traço de referência: ±50mm. 
c) Dimensões transversais: ±5mm. 
d) Diâmetro dos furos quando não indicados nas figuras 3, 4 e 5: +2mm e -1mm. 
e) Demais tolerâncias indicados nas figuras 3, 4 e 5 

 
As tolerâncias não são acumulativas. 
 
5.2.3 Comprimento do Engastamento 
 
Para os postes deve ser adotado o seguinte comprimento do engastamento e, em metros: 
 

60,01,0 += Le  
 
Onde L é o comprimento nominal do poste em metros. 
 
Os contrapostes para efeito de ensaios mecânicos devem ser engastados com 1,50m. 
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5.3 Momento fletor e cargas verticais 
 
As seções próximas ao topo devem ser projetadas de maneira a suportar o momento fletor nominal (MA) e a carga vertical 
de acordo com os valores apresentados na Tabela 7. 
 
As fissuras que surgirem durante a aplicação das cargas especificadas na Tabela 7, para a determinação do momento 
fletor ou para o ensaio de carga vertical, não podem ser superiores a 0,3mm e, ao retirar os esforços, devem fechar-se ou 
tornar-se capilares. 
 
Apenas para o ensaio de carga vertical, ao aplicar 140% da força indicada na Tabela 7, serão admitidas fissuras superiores 
a 0,3mm desde, ao retirar o esforço, estas se fechem e se tornem capilares. Quando da aplicação da carga de ruptura, o 
poste será considerado aprovado se resistir, sem se romper, a uma carga de duas vezes o valor da força indicada na tabela 
supracitada. 
 
5.4 Elasticidade 
 
5.4.1 Flecha 
 
O poste ou contraposte submetido a uma tração igual a resistência nominal não devem apresentar flechas, no plano de 
aplicação dos esforços reais, superior a: 

a) 5% do comprimento nominal do poste, quando a tração for aplicada na direção de menor inércia (face A - cavada). 
b) 3,5% do comprimento nominal do poste ou contraposte quando a tração for aplicada na direção de maior inércia 

(face B – lisa). 
 
5.4.2 Flecha residual 
 
A flecha residual medida depois que se anula a aplicação de um esforço correspondente ao limite elástico do concreto 
armado, que é 140% da resistência nominal (1,4*Rn), no plano de aplicação dos esforços reais, não deve ser superior a: 

a) 0,5% do comprimento nominal do poste, quando a tração for aplicada na direção de menor inércia (face 
A - cavada). 

b) 0,35% do comprimento nominal do poste ou contraposte quando a tração for aplicada na direção de maior inércia 
(face B – lisa). 

 
5.4.3 Fissuras 
 
Todos os postes submetidos à carga nominal não podem apresentar fissuras superiores a 0,3mm, com medição através de 
fissurômetro de lâminas. 
As fissuras que aparecerem durante a aplicação do esforço correspondente a 140% da carga nominal, após a retirada 
deste esforço, devem fechar-se ou tornar-se capilares, menores que 0,10mm. 
5.5 Resistência à ruptura 
 
A resistência à ruptura (Rp) não deve ser inferior a 2 (duas) vezes a resistência nominal (2*Rn). Os postes simétricos, de 
seção duplo T, devem apresentar na direção de menor inércia, uma resistência no mínimo igual a 50% (cinqüenta por 
cento) da indicada para a direção de maior resistência. Os esforços nominais das faces A e B devem ser aplicados não 
simultaneamente (ver item 5.6). 
 
5.6 Coeficiente de redução da resistência nominal e m função do ângulo da resultante 
 
Os postes devem suportar esforços ortogonais, aplicados simultaneamente nas faces A e B, cuja resultante é no mínimo 
igual a resistência nominal do poste multiplicada pelo coeficiente de redução "r". 
Sendo r = 1.0329 x e (-0,00722 x α)

, onde "α" é o ângulo em graus que a resultante forma com a linha perpendicular com a fase 
B. Ver Figura 10. 
 
5.7 Armadura 
 
5.7.1 Cobrimento 
 
Qualquer parte da armadura longitudinal ou transversal deve ter cobrimento de concreto com espessura mínima de 15mm, 
com exceção nos furos, que não podem ter armadura exposta. 
As extremidades da armadura longitudinal devem estar localizadas a 20mm da base e do topo do poste, admitindo-se uma 
tolerância de +10mm e -5mm. 
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5.7.2 Afastamento 
 
O afastamento entre as barras longitudinais pode ter disposição especial, cuja eficiência deve ser comprovada pelos 
ensaios previstos nesta especificação. 
Os estribos devem ser distribuídos ao longo de todo o poste, necessariamente até as extremidades da armadura 
longitudinal. 
É obrigatório o espaçamento máximo entre os estribos de 300mm. 
 
Emendas das barras longitudinais devem atender às exigências da NBR 6118/07. 
As armaduras longitudinais e transversais (estribos) devem ser dimensionados para carga nominal, cargas de manuseio e 
montagem. 
 
5.8 Absorção de água 
 
O teor de absorção de água do concreto do poste ou contraposte não pode exceder os seguintes valores: 

a) Média das amostras: 5,5%. 
b) Corpos de prova: 7,0%. 

 
5.9 Solda 
Os estribos poderão ser amarrados ou soldados. Porém, quando soldados, deverão cumprir os seguintes requisitos: 
 
5.9.1 Matéria prima 
O aço deverá ser do tipo soldável (S) devendo ser comprovado pelo fabricante  apresentando para a inspeção: 
a) a certificação do fornecedor de aço, além dos índices de composição química, limite de escoamento, limite de ruptura e 
alongamento. 
b) o certificado do consumível rastreável pela FBTS (Fundação Brasileira e Tecnologia da Soldagem).  
c) não serão aceitos aço remanufaturados, reciclados ou que tenham sido reaproveitados. 
 
5.9.2 Qualificação do processo e mão de obra 
Os profissionais soldadores deverão ser treinados com métodos de calibragem e utilização dos equipamentos e solda. 
 
5.9.3 Controle do ambiente e equipamentos 
O fabricante deve apresentar armazenamento adequado da matéria prima, livre das ações climáticas. Controle do vento no 
processo de soldagem e calibrações de acordo com as especificações do procedimento de soldagem 
 
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) Momento fletor no plano de aplicação dos esforços reais. 
c) Ensaios de flexão. 

I. Elasticidade com carga nominal na direção da face A. 
II. Elasticidade com carga nominal na direção da face B. 

III. Elasticidade com 1,4 da carga nominal na face A. 
IV. Elasticidade com 1,4 da carga nominal na face B. 

d) Ensaios de ruptura. 
I. Na direção da face A. 

II. Na direção da face B. 
e) Ensaio de cargas verticais 
f) Ensaios de cobrimento e afastamento da armadura. 
g) Ensaios de absorção de água. 
h) Ensaios de reconstituição de traço do concreto. 
i) Ensaio de resistência mecânica à compressão. 
j) Ensaios de esforços não ortogonais. 

 
Os ensaios relacionados não invalidam a realização, por parte do fornecedor, de outros testes que julgar necessários ao 
controle de qualidade do produto. 
 
 
 
 
6.2 Classificação dos ensaios 
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Os ensaios previstos nesta NTC são classificados em: 
a) Ensaios de tipo. 
b) Ensaios de recebimento. 
c) Ensaios complementares de recebimento. 

 
6.2.1 Ensaios de tipo 
 
São os ensaios relacionados na Tabela 9, a serem realizados pelo fornecedor, em protótipo ou em algumas unidades 
construídas de cada projeto para verificação de determinadas características de projeto e do material. 
Estes ensaios devem ter seus resultados devidamente comprovados através de relatório de ensaios emitidos por órgãos 
tecnicamente capacitados. Os relatórios de ensaios devem fornecer com clareza as características do material proposto. 
Estes ensaios devem ser realizados conforme 6.3. 
 
6.2.2 Ensaios de recebimento 
 
São os ensaios relacionados na Tabela 9, 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 item 6.3. 
 
6.2.3 Ensaios complementares de recebimento 
 
São os ensaios relacionados na Tabela 9, realizados nas instalações do fornecedor ou em órgão tecnicamente 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 ensaios dos postes e contraposte devem obedecer o descrito a seguir e estar de acordo com as normas e 
documentos complementares citados no item 2. As características dos equipamentos, aparelhos e instrumentos utilizados 
durante os ensaios devem ser estáveis e estarem aferidas. 
 
6.3.1 Inspeção geral 
 
Na inspeção geral são verificados os seguintes itens: 

a) Acabamento. 
b) Dimensões. 
c) Retilineidade. 
d) Furação (posição, diâmetro e desobstrução).  
e) A verificação da desobstrução do furo de aterramento deve ser feita utilizando o condutor de NTC 812090, 

passando no sentido base topo do poste sem a necessidade de utilizar ferramenta ou fio guia. 
f) Identificação. 
g) Verificação do QRcode através da leitura com um aplicativo apropriado (smartphone, tablet, etc.), identificando as 

informações conforme item “a” da Figura 9. Cada equipamento deve ter um QRcode único, o que pode ser 
verificado através da identificação do número de série.  

 
Constitui falha a não conformidade de qualquer das características verificadas. 
 
6.3.2 Determinação do momento fletor 
 
Para determinação do momento fletor, devem ser aplicadas de forma lenta, gradual e simultaneamente as cargas FA, 
perpendicular ao eixo do poste, e a força F, paralela ao eixo e com o mesmo módulo do momento MA. Estas cargas devem 
ser aplicadas na extremidade de um dispositivo de ensaio com 1m de comprimento instalado a 100mm do topo do poste, 
conforme  Figura 1. 
 
A força adicional FA e o momento MA estão definidos na Tabela 7. 
 
O ensaio deve ser efetuado em ambas as faces dos postes, de acordo com as recomendações da NBR 8451/11. 
 
Constitui falha o não atendimento ao item 5.3. 
 
6.3.3 Ensaios de flexão 
 
Os ensaios de elasticidade nos postes devem ser efetuados na direção das faces A e B, ver Figura 4, e nos contrapostes 
apenas face B (lisa e de maior inércia), ver Figura 6, os esforços devem ser aplicados a 100mm do topo para ambas as 
faces dos postes e a 150mm do topo nos contrapostes. 
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Os ensaios devem ser efetuados de acordo com as recomendações da NBR 8451/11, sendo utilizados postes diferentes 
para cada face. 
 
Constitui falha se o poste ensaiado apresentar trincas que não capilares e se as flechas medidas forem superiores ao 
especificado no item 5.4.1. 
 
 
6.3.4 Ensaio de resistência à ruptura 
 
Os ensaios de resistência à ruptura nos postes devem ser efetuados na direção da face A e face B e nos contrapostes 
apenas na direção da face B (lisa de maior inércia). Os esforços devem ser aplicados a 100mm do topo dos postes e a 
150mm do topo dos contrapostes. 
 
Os ensaios devem ser efetuados de acordo com as recomendações da NBR 8451/11. 
 
Constitui falha se ocorrer rompimento para valores inferiores a 200% da carga nominal conforme estabelecido no item 5.5. 
 
6.3.5 Ensaio de cargas verticais 
 
O ensaio de cargas verticais deve ser feito apenas na face B (maior inércia) dos postes, aplicando primeiramente uma força 
nominal F indicada na Tabela 7, na sequência o seu limite elástico (1,4*F) e o limite de ruptura (2*F). 
 
A força deve ser aplicada na extremidade do dispositivo de ensaio apresentado na Figura 2, paralelo ao eixo do poste, 
conforme método descrito na NBR 8451/11. 
 
Apenas no caso de inspeção de recebimento, o ensaio de cargas verticais é uma alternativa ao ensaio de resistência à 
ruptura, sendo de livre escolha do inspetor da COPEL a opção entre os ensaios. 
 
Constitui falha se o poste ensaiado não atender ao disposto no item 5.3. 
 
6.3.6 Ensaio de cobrimento e afastamento da armadura  
 
Os ensaios devem ser efetuados de acordo com as recomendações da NBR 8451/11. 
 
Constitui falha se o poste ou contraposte ensaiado não satisfizer as exigências de cobrimento e afastamento da armadura 
indicada no item 5.7. 
 
6.3.7 Ensaio de absorção de água 
 
Os ensaios devem ser efetuados de acordo com as recomendações da NBR 8451/11. 
 
Constitui falha o não atendimento do previsto no item 5.8. 
 
6.3.8 Ensaio de reconstituição de traço do concreto 
 
Constitui falha o não atendimento ao disposto no item 5.1, no que tange ao consumo mínimo de cimento. 
Na ocasião de uma inspeção de recebimento, o inspetor da COPEL poderá solicitar a qualquer momento a realização do 
ensaio de reconstituição de traço de concreto com amostras do lote avaliado. 
A apresentação de laudos de outros lotes poderão ser aceitas, desde que os ensaios tenham sido realizados em lotes com 
datas de fabricação inferiores a um ano do lote inspecionado. 
 
6.3.9 Ensaio de resistência mecânica à compressão 
 
Constitui falha o não atendimento ao disposto no item 5.1, no que tange à compressão mínima do concreto. 
 
6.3.10 Ensaio de esforços não ortogonais 
 
O ensaio de esforços não ortogonais deve ser efetuado aplicando-se cargas simultaneamente nas faces A e B do poste de 
maneira a obter uma resultante que atenda ao disposto no item 5.6. 
 
Constitui falha se o poste apresentar flecha no plano de aplicação dos esforços reais e na direção da resultante maior do 
que 5% do comprimento nominal e se apresentar trincas que não as capilares. 
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6.3.11 Ensaio de Torção 
 
O resultado do ensaio de torção não será requisito para aprovação do lote, mas para definição de requisitos futuros, 
portanto  será obrigatório o ensaio de torção de no  mínimo uma amostra de poste por tipo, que deverá s er 
ensaiado até a ruptura. A disponibilidade para a re alização do ensaio de torção será compulsória para a aprovação 
do lote. 
 
 
6.3.11.1 Posição de ensaio do poste 
 
O poste deverá ser ensaiado na posição horizontal. A parte livre do poste deverá estar sobre apoios móveis que permitam a 
rotação do poste sem qualquer impedimento significativo que possa afetar o valor do resultado pela força peso. 
 
O poste deve ser engastado num dispositivo de ancoragem cuja rotação e deformações eventuais possam considerar 
desprezíveis.  
 
6.3.11.2 Realização do Ensaio de Torção simples 
Os ensaios deverão ser executados na Face A e Face B. 
Aplica-se ao poste na seção transversal, situado a 200 a 250 mm do topo,  uma força de torção (braço do binário igual a 
1m)  
Primeiro passo: 
Aplica-se uma força de forma crescente começando em zero até 50% de sua carga nominal: Aguardar 1 minuto e analisar o 
comportamento do concreto, verificar se houve fissuras superiores a 0,3 mm.  
Segundo passo: 
Aplicar força de 50% a 100% de sua carga nominal ou ruptura do poste, se atingir a carga nominal do poste, aguardar 1 
minuto e analisar o comportamento do concreto, verificar se houve fissuras superiores a 0,3 mm. 
Terceiro passo: 
Aplicar Força até a ruptura, o inspetor deverá registrar o tipo do poste, fabricante e o valor da ruptura, para servir de 
requisito para atualização desta norma no futuro. 
 
Figura 3 – Ensaio de Torção Simples 
 
Depois do poste ensaiado, deve-se  verificar, na seção de ruptura e nas seções críticas, as características da armadura e a 
posição dos estribos que deverão estar no máximo a 300 mm de distância, levantamento rigoroso da posição de 
cobrimento das armaduras. Todas as verificações efetuadas sobre o poste devem constar no relatório de ensaio. 
 
6.3.12 Ensaio de Tração do Aço 
 
Para que seja considerado soldável, sua composição deve obedecer aos limites estabelecidos na ABNT NBR 8965. 
 
A Solda deve ser submetida a ensaio de tração segundo a ABNT NBR 8548. A força de ruptura mínima, medida na barra 
soldada, deve satisfazer o especificado na ABNT NBR 7480, e o alongamento sob carga deve ser tal que não comprometa 
a ductilidade da armadura.  
 

Valores mínimos exigidos pela ABNT NBR 7480 TABELA B.3 
 

Categoria Limite de escoamento 
kgf/mm2 Mpa 

Limite  de 
resistência Mpa 

Alongamento 

em 10 φ (%) 
CA – 25  25 (250) 1,20 X L.E. 18 
CA – 50 50 (500) 1,08 X L.E. 8 
CA – 60 60 (600) 1,05 X L.E. 5 

 

φ - diâmetro nominal 
 
 
 
7 INSPEÇÃO, ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
 
7.1 Generalidades 
 
A COPEL reserva-se o direito de inspecionar e ensaiar os postes e contrapostes abrangidos por esta NTC, quer no período 
de fabricação, quer na época de embarque ou qualquer momento que julgar necessário. 
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O Fornecedor tomará, às suas expensas, todas as providências para que a inspeção dos postes e contrapostes por parte 
da COPEL se realize em condições adequadas, de acordo com as normas recomendadas e com esta NTC. Assim deverá 
propiciar livre acesso aos laboratórios, às dependências onde estão sendo fabricados os postes e contrapostes em 
questão, ao local de estocagem etc, bem como fornecer pessoal habilitado a prestar informações e executar os ensaios, 
além de todos os dispositivos, instrumentos etc, para realizá-los. O Fornecedor deve avisar a COPEL, com antecedência de 
no mínimo 15 (quinze) dias, para Fornecedor nacional, e de 30 (trinta) dias para Fornecedor estrangeiro, sobre as datas em 
que os postes e/ou contrapostes estarão prontos para inspeção. O período para inspeção deve estar contido nos prazos de 
entrega estabelecidos na Ordem de Compra.  
 
7.2 Formação da amostra 
 
As amostras devem ser colhidas, pelo inspetor da COPEL, nos lotes prontos para embarque. 
 
7.2.1 Amostragem 
 
7.2.1.1 Inspeção geral e ensaio de elasticidade 
 
Devem estar de acordo com as tabelas 10 e 11. 
 
7.2.1.2 Resistência à ruptura, carga vertical, cobrimento e afastamento da armadura, absorção de água, reconstituição 

do traço, resistência mecânica à compressão e momento fletor (MA) 
 
Deverão ser  2 (dois) postes ou contrapostes em cada 200 unidades de um mesmo lote, convenientemente agrupados em 
sublotes de 200 unidades, com um mínimo de dois postes para possibilitar a verificação da ruptura nas condições de maior 
e menor resistência. No caso do lote não ser múltiplo exato de 200 deve aparecer forçosamente um sublote inferior a 200 
unidades. Para este sublote ou qualquer lote inferior a 200 unidades, o tamanho da amostra será de 1 (um) poste para 
sublotes superiores a 1 unidade. 
 
Sendo que no mínimo uma amostra do poste deverá ser para o ensaio de torção até a ruptura, obrigatoriamente. 
 
Então para amostras de ruptura será da seguinte forma: 
 
 

Tabela 3 – Amostra de Postes para Ruptura 
 

Quantidade Ex. Quantidade de Postes Amostra para Ruptura poste 
ou contraposte 

>=1 e <200 150 1  
>=200 e <400 300 2  
>400 + n ( Múltiplo 200) 400+200 2 + 1* 
>400 + n ( Múltiplo 200) 400+400 2 + 2* 

. 
* A cada múltiplo de 200 acrescentar um (01) poste 
Observação: A partir da Segunda amostra (2ª.) o inspetor poderá dispensar as rupturas a seu critério. 
 
Para verificação do teor médio de absorção de água e reconstituição do traço, devem ser retirados corpos-de-prova de 
cada poste ou contraposte que foi submetido ao ensaio de ruptura ou de carga vertical, conforme método apresentado na 
NBR 8451/11. 
 
A verificação do cobrimento e do afastamento da armadura deve ser feita em 5 pontos ao longo do cobrimento de cada 
poste ou contraposte submetido ao ensaio de ruptura, quando for feita por processo destrutivo. 
 
Caso seja feita por processo não destrutivo, a amostragem para a verificação do cobrimento e afastamento da armadura 
deve ser conforme a  
Tabela 11 com NQA 1,5%. 
 
7.3 Aceitação e Rejeição 
 
A aceitação dos postes e contraposte pela COPEL, seja pela comprovação dos valores, seja por eventual dispensa de 
inspeção, não eximirá o Fornecedor de sua responsabilidade em fornecer os postes e contraposte em plena concordância 
com a Ordem de Compra e com esta NTC, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a COPEL venha a 
fazer baseada na existência de postes e contrapostes inadequados ou defeituosos. Por outro lado, a rejeição dos postes e 
contrapostes em virtude de falhas constatadas por meio de inspeção, durante os ensaios ou em virtude da discordância 
com a Ordem de Compra ou com esta NTC não eximirá o Fornecedor de sua responsabilidade em fornecê-lo na data de 
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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 postes e contrapostes em outra fonte, sendo o Fornecedor considerado como infrator da 
Ordem de Compra, estando sujeito às penalidades aplicáveis ao caso. 
 
Para analisar a aceitação ou rejeição de um lote na inspeção geral e nos ensaios de elasticidade deve se inspecionar os 
postes e contrapostes segundo as categorias de inspeção. Detectado um defeito este terá uma graduação (crítico, grave ou 
tolerável) de acordo com a Tabela 10. A seguir, o poste ou contraposte é classificado em bom ou defeituoso (crítico, grave 
ou tolerável). Consultando-se o critério de aceitação e rejeição das Tabelas 10 e 11, o lote deve ser aceito ou rejeitado.  
 
Para os ensaios de resistência à ruptura cobrimento e afastamento de armadura, absorção de água, reconstituição do 
traço, momento fletor (MA) e esforços não ortogonais, o lote será considerado satisfatório se os resultados dos ensaios 
estiverem iguais ou superiores aos valores mínimos recomendados nesta NTC e nas normas referenciadas. 
 
Todos os postes e contrapostes rejeitados nos ensaios de recebimento, integrantes de lotes aceitos, devem ser 
substituídos por unidades novas e perfeitas pelo fabricante sem qualquer ônus para a COPEL. 
 
Os postes cujo período de fabricação constem no BIM  de recusa em fábrica , não poderão ser reapresenta dos 
novamente para inspeção.  
 
Serão rejeitados os postes com sinais de remarcações em sua identificação, por qualquer motivo.  
 
 
8 GARANTIA DO FABRICANTE 
 
A aceitação de um lote de postes de concreto armado 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, 60 (sessenta) meses. 
 
9 FICHA TÉCNICA 
 
As informações pertinentes ao preenchimento da Ficha Técnica, como o próprio formulário de Ficha Técnica, estão 
disponíveis no site da COPEL, cujo endereço é: www.copel.com – opções:  Normas Técnicas / Ficha técnica. 
 
A aprovação da ficha técnica se dará mediante preenchimento correto de todos os itens do formulário de Ficha Técnica e 
da assinatura do TERMO DE RESPONSABILIDADE da mesma juntamente com o CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO 
DO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS, emitido por algum Organismo Certificador de Produtos (OCP) 
previamente aceito pela COPEL. Todo o processo pertinente a Ficha Técnica deverá ser tratado diretamente com a 
SEE/DERG/VPON/STNOTE  – Normalização da Engenharia de Distr ibuição, sito rua José Izidoro Biazeto, 158 – 
bloco C - Curitiba – PR – CEP 81200-240 . 
 
Independentemente da realização de inspeção pela COPEL, o fornecedor será DESCADASTRADO  no item relativo ao 
material, caso o mesmo apresente irregularidade quanto às condições declaradas no “Termo de Responsabilidade” 
constante da Ficha Técnica. 
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10 ANEXOS 
 
 

Tabela 4 – Dimensionais dos postes duplo T. 

NTC 

C
om

pr
im

en
to

 
no

m
in

al
 L

±5
0 

(m
m

) 

Tipo 

Resistência 
nominal (daN) 

Dimensões  (mm) – ver figuras  3 e 4 

Face A Face B 

F±5 G±15 J±15 e±15 T±5 

Face A Face B 
topo  base topo  base 

a±5 A±5 b±5 B±5 

810141 

10.500 

D 75 150 120 288 100 205 

1475 - 1150 1650 3025 
810143 B 150 300 140 434 110 320 
810146 B 300 600 140 434 110 320 
810148 B-1,5 500 1000 182 476 140 350 
810151 B-4,5 1000 2000 266 560 200 410 
810192 

12.000 

D 100 200 120 312 100 220 

2775 - 1300 1800 4525 

810193 B 150 300 140 476 110 350 
810196 B 300 600 140 476 110 350 
810198 B-1,5 500 1000 182 518 140 380 
810201 B-4,5 1000 2000 266 602 200 440 
810203 B-6 1500 3000 308 644 230 470 
810220 

13.500 

B 300 600 140 518 110 380 

2775 - 1450 1950 6025 
810221 B-1,5 500 1000 182 560 140 410 
810222 B-4,5 1000 2000 266 644 200 470 
810223 B-6 1500 3000 308 686 230 500 
810230 15.000 B 300 600 140 560 110 410 2775 5475 1600 2100 4525 
810250 18.000 B 300 600 140 644 110 470 2775 8175 1900 2400 4525 

 
OBS.:  Para postes NTC 810230 e 810250 o furo superior (cota G) para passagem do condutor de aterramento é análogo 
na parte engastada (cota J). 
 

Tabela 5 – Dimensionais do contraposte. 

NTC 
Comprimento 
nominal L±50 

(mm) 
Tipo 

Dimensões (mm) - ver figura 3 
Face A Face B 

Engastamento 
±15 

Parte lisa 
±25 topo  base topo  base 

A±5 A±5 B±5 B±5 

812088 5000 
B 

(assimétrico) 140 280 110 210 1500 3025 

 
 

Tabela 6 – Relação de conicidade. 

Tipo 
Conicidade (mm/m)  
Face A Face B 

D 16 10 
B e B assimétrico 28 20 
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Tabela 7 – Características mecânicas. 

NTC 
C

om
pr

im
en

to
 

no
m

in
al

 L
±5

0 
(m

m
) 

Tipo 

M
as

sa
 a

pr
ox

im
ad

a 
(k

g)
 

R
es

is
tê

nc
ia

 
no

m
in

al
 R

n
 (

da
N

) 

M
om

en
to

 fl
et

or
 M

A
 

no
 p

la
no

 d
e 

ap
lic

aç
ão

 C
n

ab
 

(d
aN

xm
) 

F
or

ça
 a

di
ci

on
al

 F
A
 

no
 p

la
no

 d
e 

ap
lic

aç
ão

 C
n

c 

(d
aN

) 

F
or

ça
 a

pl
ic

ad
a 

no
 

en
sa

io
 d

e 
ca

rg
a 

ve
rt

ic
al

 (
da

N
) 

Face A Face B  Face A Face B  Face A Face B  
810141 

10.500 

D 600 75 150 150 225 35 79 500 
810143 B 980 150 300 300 400 71 164 875 
810146 B 980 300 600 400 600 164 351 1375 
810148 B-1,5 1240 500 1000 600 900 281 597 1625 
810151 B-4,5 1700 1000 2000 600 900 631 1297 1875 
810192 

12.000 

D 780 100 200 200 300 50 110 500 
810193 B 1210 150 300 300 400 75 170 875 
810196 B 1210 300 600 400 600 170 361 1375 
810198 B-1,5 1520 500 1000 600 900 290 611 1625 
810201 B-4,5 2000 1000 2000 600 900 640 1311 1875 
810203 B-6 2500 1500 3000 600 900 990 2011 N/A 
810220 

13.500 

B 1850 300 600 400 600 175 368 1375 
810221 B-1,5 2300 500 1000 600 900 297 621 1625 
810222 B-4,5 2980 1000 2000 600 900 647 1321 1875 
810223 B-6 3700 1500 3000 600 900 997 2021 N/A 
810230 15.000 B 1800 300 600 400 600 179 373 1375 
810250 18.000 B 2750 300 600 400 600 184 381 1375 

 
Sendo que os valores de MA foram obtidos diretamente da NBR 8451/11 e FA foi calculado conforme método apresentado 
na mesma norma. 

 
 

 
Tabela 8 – Características mecânicas do contraposte . 

NTC Tipo  Resistência nominal (Rn) (daN) Momento fletor nominal (M A) (daN x m)  
812088 B (ASSIMÉTRICO) 600 460 

 
 
 

Tabela 9 – Relação dos ensaios. 
 

Descrição 
Ensaios 

Tipo  Recebimento  Complementares  
Inspeção geral X X X 
Momento fletor no plano de aplicação do esforços reais X X X 
Elasticidade com carga nominal em ambas as faces X X X 
Elasticidade com 1,4 da carga nominal em ambas as faces X X X 
Ensaio de ruptura em ambas as faces X X X 
Ensaio de cargas verticais X X X 
Ensaio de cobrimento e afastamento da armadura X X X 
Ensaio de absorção d'água X X X 
Ensaio de reconstituição do traço X X X 
Ensaio de resistência mecânica à compressão X X X 
Ensaio de esforços não ortogonais - - X 
Ensaio de Torção   X 
Ensaio de Tração do Aço   X 
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Tabela 10 – Categoria de inspeção e grau de defeito . 
 

Ensaio Item do ensaio  
Grau de defeito 

Crítico  Grave  Tolerável  

Inspeção 
geral 

Acabamento 

− Fissura não capilar 
− Fratura 
− Pintura 
− Armadura aparente 

− Presença de ninho de 
concretagem 

− Presença de reparos 
− Superfície não lisa. 

Dimensão − Distância entre furos 
− Simetria das seções 

− Medidas do topo 
− Medidas da base 
− Cotas da geometria da peça 

− Identificação fora de 
posição 

− Comprimento da 
identificação fora do 
estabelecido 

− Retilineidade ≤ 0,25% 

Furação 

− Diâmetro dos furos 
− Número de furos 
− Alinhamento dos furos em 

relação à geometria da peça 

− Obstrução dos furos −  

Identificação − Falta das informações mínimas 
− Erro na identificação 

−  − Defeito 

Ensaio de 
flexão 

Flecha sob carga 
nominal − Superior ao especificado −  −  

Flecha residual − Fissura não capilar − Superior ao especificado −  
 
 

Tabela 11 – Critérios de aceitação para ensaios de inspeção geral. 
 

Tamanho do 
lote 

Inspeção Geral (amostragem dupla normal)  
Nível de Inspeção I  

NQA 1,5% Crítico NQA 4,0% Grave NQA 10% Tolerável 
Amostra 

Ac Re 
Amostra 

Ac Re 
Amostra 

Ac Re 
Sequência Tamanho Sequência Tamanho Sequência Tamanho 

Até 90 
- 8 0 1 - 3 0 1 1a 3 0 2 
        2a 3 1 2 

91 a 150 
- 8 0 1 1a 8 0 2 1a 5 0 3 
    2a 8 1 2 2a 5 3 4 

151 a 280 
- 8 0 1 1a 8 0 2 1a 8 1 4 
    2a 8 1 2 2a 8 4 5 

281 a 500 
1a 20 0 2 1a 13 0 3 1a 13 2 5 
2a 20 1 2 2a 13 3 4 2a 13 6 7 

501 a 1200 
1a 20 0 2 1a 20 1 4 1a 20 3 7 
2a 20 1 2 2a 20 4 5 2a 20 8 9 

1201 a 3200 
1a 32 0 3 1a 32 2 5 1a 32 5 9 
2a. 32 3 4 2a 32 6 7 2a 32 12 13 

3201 a 10000 
1a 50 1 4 1a 50 3 7 1a 50 7 11 
2a 50 4 5 2a 50 8 9 2a 50 18 19 

NOTAS: 
Esta tabela deve ser utilizada conforme item 7.2. 
Ac = número de peças defeituosas que ainda permite aceitar o lote. 
Re = número de peças defeituosas que implica a rejeição do lote. 
Para a amostragem dupla o procedimento deve ser o seguinte: ensaiar um número inicial de unidades igual ao da primeira 
amostra obtida da tabela. Se o número inicial de unidades defeituosas estiver compreendido entre Ac e Re (excluindo estes 
valores), deve ser ensaiada a segunda amostra. O total de unidades defeituosas encontradas após ensaiadas as duas 
amostras deve ser igual ou inferior ao maior Ac especificado. 
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Tabela 12 – Critérios de aceitação para ensaios de elasticidade. 

Tamanho do 
lote 

Ensaios - (amostragem normal e s imples)  
Nível especial de inspeção S3 

NQA 1,5% crítico  NQA 4,0% grave  
Tamanho 

da amostra Ac Re Tamanho 
da amostra Ac Re 

Até 150 8 0 1 3 0 1 
151 a 280 8 0 1 13 1 2 
281 a 500 8 0 1 13 1 2 
501 a 1200 8 0 1 13 1 2 

1201 a 3200 8 0 1 13 1 2 
3201 a 10000 32 1 2 20 2 3 

 
NOTA: esta tabela deve ser utilizada conforme item 7.2. 
 
 

Tabela 13 – Apresentação dos desenhos. 
Formato  Espessura mínima de 

traços (mm) 
Tamanho mínimo de 

letras (mm) Modelo  Dimensões (mm)  
A0 841 x 1189 0,2 3 
A1 594 x 841 0,2 3 
A2 420 x 594 0,1 2 
A3 297 x 420 0,1 2 
A4 210 x 297 0,1 2 
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Unidade  indicada: milímetros. 

Figura 1 – Arranjo para a verificação do momento fl etor. 
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Unidade: milímetros. 

Figura 2 – Ensaio de carga vertical. 
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Ensaio Torção Simples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Ensaio de Torção Simples 
 
 
 
 
 
 

1000 mm 

O pino de apoio 
deverá ficar no 
centro do poste 
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Figura 4 – Dimensionais dos postes duplo T. 
 
NOTAS: 
Medidas em milímetros. 
As tolerâncias não são acumulativas. 
 
 



 
 

 
 
 

NTC  810001 

Poste de Concreto Armado de seção duplo “T” 
 

setembro de 2016   SEE/DERG/VPON Página 26 de 31 
 

 
 
 
 

 
Figura 5 – Detalhe do topo. 

 
 
 
 
 
NOTAS: 
Medidas em milímetros. 
As tolerâncias não são acumulativas. 
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Figura 6 – Dimensionais do contraposte. 

 
 
NOTAS: 
Medidas em milímetros. 
As tolerâncias não são acumulativas. 
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Figura 7 – Indicação da identificação. 

 
 
NOTAS: 
Medidas em milímetros. 
As tolerâncias não são acumulativas. 
Não é necessário incluir as unidades de medida na gravação do comprimento e resistência nominais. 
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Medidas em milímetros. 
 

Figura 8 – Indicação da Placa de identificação  
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Figura 9 – Placa de identificação gravada em chapa metálica 
 
 
 

a  Logotipo da COPEL  
QR CODE, deverá conter os seguintes dados: 
Código do Material 
Referência do Material (Mesmo da Ficha Técnica) 
Data de Fabricação 
Número de Série 
Tipo do Poste:  
Ex.:  
B 600 
12 m 
As informações deverão vir em linha, cada uma delas em uma linha, isto é o separador de dados será por quebra 
de linha. 

b Espaço para colocação dos números representativos da data de fabricação dos postes (dia, mês e ano), com 
aproximadamente 5 mm de altura 

c  Espaço para colocação do número representativo do comprimento nominal do poste 
d  Espaço para colocação do número representativo da resistência nominal do poste com aproximadamente, 5 mm de 

altura 
e  Espaço para colocação do nome ou marca comercial do fabricante e do número de série de fabricação classe de 

agressividade quando for III ou IV e a letra P caso seja protendido 
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Figura 10 – Aplicação de esforços não ortogonais. 

 
Exemplo de aplicação: 
 
Para α = 40° 
 
Coeficiente de redução M = 1,0329 x e(-0,00722 x α) 
 
r40° = 1,0329 x e(0,00722 x 40) = 0,774 
 
O poste deve suportar a 40° no plano de aplicação dos esforços reais, no mínimo: 
 
R40° = Rn x 0,774, onde Rn é a resistências nominal do poste. 


