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OBS.: Foto ilustrativa da caixa de 10 conexões. As dimensões são máximas sugeridas permitindo-se uma  variação 

de até 10%. O arranjo interno, dos barramentos,  fica a critério do fabricante a fim de permitir a redução da dimensão da caixa 
de acordo com cada NTC todavia deve ser previamente apresentado para aprovação da COPEL. 

 
TABELA 

NTC 
 

Código 
COPEL 

Corrente 
máxima por 
barramento 

Número máximo de 
conexões por barramento 

813200 15014837 200 A 10 

813201 15014861 140 A 5 

1 2 3 4 
 

1. OBJETIVO  
 
Esta NTC padroniza as dimensões e estabelece as condições gerais e específicas das caixas de derivação a serem utilizadas 
nas ligações de consumidores em redes de distribuição. 
 
2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.  
 
Conforme NBR's  5456, 6323, ASTM B-117, ASTM B-342, ASTM E-376, ANSI C119.4/91, UL 1059, e as demais normas 
citadas nestas normas  ou outras que assegurem   igual ou superior qualidade. OBS: consideradas as normas citadas na 
época da emissão desta NTC original. 
 
3. DEFINIÇÕES. 
 
Conforme a  NBR  5456. 
 
4. CONDIÇÕES GERAIS. 
 
4.1 Identificação: A superfície externa da caixa deve ser marcada de forma legível e indelével com os seguintes dizeres, no 
mínimo: 

a) nome do fabricante; 
b) ano de fabricação. 
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4.2 Condições de utilização: a caixa é destinada a interligação dos ramais de serviço à rede secundária, tendo como elo de 
ligação um barramento em  liga de cobre estanhado e furos para passagem com borracha de vedação para condutores 
isolados com bitolas de 2,5 a 35 mm2 ou cabos anti-furto de 4 a 16 mm2. 
 
4.3 Acabamento: A caixa não deve apresentar fissuras, escamas, rebarbas, asperezas, estrias e inclusões.  
 
4.4 Garantia: A caixa deve ser garantida contra defeitos de fabricação, corrosão das partes metálicas e estanqueidade (com 
grau de proteção IP44, segundo NBR 6146) por um período de 36 meses a partir da data de recebimento das mesmas. 
 
4.5 Chave: A chave, código 15018504,   para abertura da tampa da caixa deve ser  metálica  para parafuso especial de acordo 
com o desenho  1 e deverá ser utilizada para todas as caixas homologadas pela COPEL  A quantidade a ser fornecida será 
definida conforme a necessidade.     
   
4.6 Dispositivo de travamento: A caixa devera ser travada com parafuso especial de acordo com o desenho 1. 
 
5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS. 
 
5.1 Material: 
5.1.1 Da caixa: a caixa deve ser em material polimérico. Deve possuir dispositivo que permita a fixação em poste duplo T ou 
circular de concreto, através de parafusos M16 ou 2 fitas de aço inoxidável (NTC 813510). 
 
5.1.2 Do barramento de distribuição: deve ser em liga de cobre estanhado com espessura mínima de 8µm (micrômetros), 
condutividade mínima de 95% IACS a 20oC.  Cada  fase  e  o neutro deve possuir um barramento com um número mínimo de 
conexões de acordo com a Tabela. È permitido a divisão do barramento em duas partes desde que as partes estejam 
devidamente identificadas com as cores indicadas. O barramento deve ser apropriado para permitir a conexão de condutores 
de cobre ou alumínio de seção 2,5 a 35 mm2. Cada barramento (fase ou neutro) deve permitir a conexão de acordo com a 
respectiva NTC. Cada barramento devera ser identificado, na sequência,  com  as  seguintes cores: 
 
-Barramento da fase A       - PRETO 
-Barramento da fase B       - CINZA ou BRANCO 
-Barramento da fase C       - VERMELHO 
-Barramento do neutro       - AZUL  
 
5.1.3 Do suporte dos barramentos: o suporte deve fazer parte do corpo da caixa e garantir uma isolação elétrica para 600 V. 
Alternativamente pode ser de poliéster reforçado com fibra de vidro, resina epóxi ou material polimérico com proteção contra 
contato direto acidental, ou outro material que garanta isolação elétrica para 600 V.  
 
5.1.4 Da fixação dos suportes dos barramentos: quando o suporte não fizer parte do corpo da caixa, sua fixação deverá ser 
feita com parafusos de latão, aço inoxidável ou aço bicromatizado. 
 
5.2. Características mecânicas: O contato elétrico  não deve permitir o escorregamento do condutor quando submetido a uma 

força mínima de tração de 62 N. 
 
5.3. Características elétricas: 
 
5.3.1. Ensaio de Condutividade: Deve ser realizado segundo ASTM B-342 nos barramentos de fases e neutro para 

verificação da condutividade mínima exigida no item 5.1.2. 
 
5.3.2. Ensaio de Ciclos térmicos: os barramentos devem ser submetidos a ensaios de ciclos térmicos, conforme ANSI 

C119.4 Classe A, ou NEMA CC3 Classe A. 
 
5.3.3 Ensaio de curto-circuito: os barramentos devem ser submetidos a ensaios de curto-circuito, com corrente de 3000 A 

(CA), tempo de aplicação de 1 segundo e três aplicações, não devendo apresentar nenhuma deterioração (UL-1059 
item 47). 

 
5.3.4 Ensaio de Névoa salina: a caixa deve ser submetida a ensaio de névoa salina conforme ASTM B-117/94. 
 
5.4. Demais características: 
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5.4.1 Espessura da camada de estanho: deve ser realizada verificação em todas as peças estanhadas segundo ASTM E-
376. A espessura deve atender ao item 5.1.2. 

 
5.4.2 Parafuso de segurança para fechamento da caixa de derivação: o parafuso deverá ser em aço bicromatizado, 

zincado, inoxidável  ou liga de cobre, com cabeça triangular  conforme desenho 1,  que só permita a abertura e o 
fechamento da caixa através de ferramenta específica ou outro dispositivo desde que previamente apresentado e 
aprovado pela COPEL. 

 
5.4.3 Ensaio de Resistência ao ultravioleta: a caixa deve ser submetida a ensaio de exposição à radiação ultravioleta 

conforme norma ASTM G-26, Método A com duração de 2000 h. 
 
5.6 Embalagem e Acondicionamento: Consultar a área de Suprimentos  da COPEL. 
 
6. INSPEÇÃO. 
 
Os ensaios e métodos de ensaios, amostragem e critérios de aceitação ou rejeição devem estar de acordo com as respectivas 
normas e/ou documentos complementares citados no item 2. 
 
Ensaios a serem realizados: 
 

1. Inspeção geral; 
2. Verificação dimensional, conforme Foto; 
3. Ensaio de espessura da camada de estanho; 
4. Ensaio de condutividade; 
5. Ensaio de ciclos térmicos; 
6. Ensaio de curto-circuito; 
7. Ensaio de Névoa salina; 
8. Ensaio de resistência ao ultravioleta; 
9. Ensaio de estanqueidade para IP 44 (conforme NBR-6146) 

 
NOTA:  1 - Os ensaios acima devem ser realizados no recebimento, exceto 5 a 8 que deverão ser realizados no recebimento 

somente se o Fornecedor não possuir os Relatórios dos Ensaios de tipo para o modelo de caixa adquirido. 
             2 – As dimensões do parafuso podem ser definidas pelo fabricante, exceto para as dimensões da cabeça. 
 
7. FORNECIMENTO 

 
Para fornecimento à COPEL, este material deve ter Ficha Técnica aprovada. 
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