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FIGURA 1 - TRANSFORMADOR TRIFÁSICO  SECO PARA INSTA LAÇÃO EM CABINE 13.200-220/127 VOLTS.   
 
 
 
 

 
 
 
LEGENDA:  
 
1) Terminais de AT: H1, H2, H3 
2) Terminais de BT: X0 (NEUTRO), X1, X2 E X3   
3) Rodas bidirecionais da base de apoio: devem ser desmontáveis, permitindo apoiar diretamente na viga. Para os
 transformadores de 75 a 150 kVA a medida de 520mm deve ser seguida. Para os de potência acima, esta medida é
 orientativa. 
4) O relé de temperatura deve ser fornecido apenas para as potências de 300 e 500kVA (códigos 20008787 e 
 20009705) e deve vir em caixa separada. Vide item 5.1.7 
 
NOTA:  dimensões em mm. 
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TABELA 1 – DIMENSÕES 
 
 

A  B C

20000031 75 2 FUROS 1.200 800 1.700 850

20000035 112,5 2 FUROS 1.300 800 1.700 1.000

20010335 150 4 FUROS 1.400 800 1.700 1.300

20011561 225 4 FUROS 1.500 890 1.700 1.600

20008787 300 4 FUROS 1.600 890 1.800 1.800

20009705 500 4 FUROS 1.800 890 1.900 2.100

1 2 3 4 5 6 7 8

NTC

811085

CÓDIGO

COPEL

POTÊNCIA

(kVA)

TERMINAIS 

DE BT

DIMENSÕES 

MÁXIMAS (mm)
Massa

Máxima

(kg)

 
 
 
 

TABELA 2 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS  
 
 
 

EM VAZIO
TOTAIS A 

120ºC

20000031 75 3,5 320 1.760 4,5 58

20000035 112,5 3,3 360 2.560 5,0 58

20010335 150 3,0 470 3.070 5,0 58

20011561 225 2,3 675 3.930 5,5 58

20008787 300 2,0 750 4.600 5,5 58

20009705 500 1,8 1.080 7.000 5,5 60

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NÍVEL MÉDIO

DE RUÍDO

(MÁX dB)

60:1
60

FREQUÊNCIA 

NOMINAL

(HZ)

CÓDIGO

COPEL

POTÊNCIA

(kVA)

RELAÇÃO

DE

TENSÕES

CORRENTE

DE

EXCITAÇÃO

MÁXIMA

(%)

PERDAS MÁXIMAS

(W)

IMPEDÂNCIA 

DE CURTO- 

CIRCUITO 

A 120ºC

(%)

 
 
OBS: 1)  Características elétricas para o tap de tensão de 13.200 V, 60 Hz, 120° C, classe F, conforme Tabela 3 da 
  NBR 5356–11. 
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TABELA 3 - NÍVEIS DE ISOLAMENTO DOS TRANSFORMADORES  
 
 

DE FASE 

PARA TERRA 

(mm)

DE FASE 

PARA FASE 

(mm)

1,1 10 - - 25 25

15 34 27,6 95 130 160

1 2 3 4 5 6

ESPAÇAMENTO MÍNIMO 

NO AR TENSÃO MÁXIMA 

DO EQUIPAMENTO 

(kV EFICAZ)

TENSÃO SUPORTÁVEL 

NOMINAL À FREQÜÊNCIA 

INDUSTRIAL DURANTE

1 MINUTO

(kV EFICAZ)

TENSÃO 

INDUZIDA 

PARA ENSAIO

(kV EFICAZ)

TENSÃO 

SUPORTÁVEL 

NOMINAL DE 

IMPULSO 

ATMOSFÉRICO 

(kV CRISTA)

 
 
 
 
 
 

TABELA 4 - TENSÕES NOMINAIS DOS TRANSFORMADORES 
 
 

LIGAÇÃO
TENSÃO NOMINAL 

(V)
LIGAÇÃO

TENSÃO 

NOMINAL 

(V)

15 TRIFÁSICO -  Dyn1 TRIÂNGULO

13.800 – 13.200 –

12.600 – 12.000 –

11.400

ESTRELA COM 

NEUTRO 

ACESSÍVEL

220 / 127

1 2 3 4 5 6

TENSÃO MÁXIMA 

DO EQUIPAMENTO 

(kV EFICAZ) 

TIPO DO TRANSFORMADOR

(Nº DE FASES - LIGAÇÃO)

PRIMÁRIO SECUNDÁRIO
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FIGURA 2 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ( COM QR CODE) PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO  

 
OBS.: 2)  As dimensões acima (em mm) são mínimas.   
 
- Nome e demais dados do fabricante e local de fabricação 
- Número de série de fabricação e Tipo 
- Mês/ano de fabricação (mm/aaaa) 
- Norma; 
- Potência nominal do transformador em kVA; 
- Sistema de Resfriamento; 
- Número de fases; 
- Frequência  Hz; 
- Níveis de isolamento AT e BT kV; 
- Grau de Proteção; 
- Elevação de Temp. dos enrolamentos; 
- Classe mínima material isolante em graus ºC;  
- Perdas em vazio; 
- Perdas totais a 120ºC                                                
- Impedância % a 120ºC ; 
- Massa total Kg; 
- Instruções número; 
- Número do Contrato (se fornecimento para a COPEL): com espaço para 17 posições ou conforme indicado pela Copel; 
- Número de identificação (se fornecimento para a COPEL): com espaço para 12 posições ou conforme indicado pela Copel. 
- QR code (código de barras em 2D) conforme item 4.1 desta NTC.      
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1 OBJETIVO  
 
Esta NTC padroniza as dimensões e estabelece as condições gerais e específicas dos transformadores trifásicos secos 
destinados a aplicação em cabines de alta tensão de atendimento a edifícios de uso coletivo. 
 
2 NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  
 
Para fins de projeto, seleção de matéria-prima, fabricação, controle de qualidade, inspeção, utilização e acondicionamento  
dos transformadores de distribuição a serem fornecidos, esta NTC adota as normas abaixo relacionadas nas revisões 
indicadas ou mais recentes, bem como as normas nelas citadas: 
 
ABNT NBR 5356: 
 
 - Parte 1 – Transformadores de potência – Generalidades 
 - Parte 2 – Transformadores de potência – Aquecimento 
 - Parte 3 – Transformadores de potência – Níveis de isolamento, ensaios dielétricos e espaçamentos em ar. 
 - Parte 5 – Transformadores de potência – Capacidade de resistir a curtos-circuitos. 
 - Parte 11 – Transformadores de potência – Transformadores do tipo seco – Especificação 
 
ABNT NBR 5426:1989 - Planos de amostragem e procedimento na inspeção por atributos - Procedimento. 
ABNT NBR 5458:2010 - Transformadores de potência - Terminologia. 
ABNT NBR 7277:1988 - Transformadores e reatores – Determinação do nível de ruído. 
 
ABNT NBR IEC 60529:2011 - Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos (código IP) 
ABNT NBR IEC 61000-4-2:2013 - Compatibilidade eletromagnética (EMC) – Parte 4-2: Ensaios e técnicas de medição –  
  ensaio de imunidade eletrostática 
 
IEC 60076 - 1   – Power Transformers – Part 1 – General 
IEC 60076 - 11 – Power Transformers  - Part 11 – Dry-type Transformers 
 
COPEL NTC 901110 - Atendimento a edifícios de uso coletivo  
COPEL NTC 857000 A 094 - Estrutura de redes para atendimento a edifícios de uso coletivo 
 
Os dois últimos dígitos separados por dois pontos do número da norma indicam o ano de publicação da mesma, prevalecendo 
no entanto, versões mais atualizadas que venham a ser publicadas. No caso da NTC, a versão é indicada pela data (mês/ano) 
de emissão, devendo ser usada a mais recente disponível no site da 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 dúvida ou omissão prevalecem: 
 
 1º - esta NTC - Especificação; 
 2º - demais Normas Técnicas COPEL; 
 3º - as normas citadas no item 2 desta NTC; 
 4º - as normas apresentadas pelo Proponente e aprovadas pela COPEL. 
 
3 DEFINIÇÕES 
 
ABNT NBR 5356 – 1 e NBR 5458. 
 
4 CONDIÇÕES GERAIS 
 
4.1 Identificação 
 
Os dados de identificação devem ser gravados de forma legível, visível e indelével em placa de aço inoxidável ou alumínio 
anodizado, conforme Figura 2. Deve ter formato mínimo A6 (105 x 148mm), com caracteres de altura mínima de 2mm. Deve  
ser fixada, através de material resistente à corrosão, a um suporte com base que impeça a deformação da mesma. A placa 
deve ter um código de barras tipo QR-code, contendo as informações da Tabela 5. 
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TABELA 5 – INFORMAÇÕES CONSTANTES NO QR CODE 
 
 

LINHA SIGNIFICADO DA INFORMAÇÃO GRAVAÇÃO NO QR-CODE NÚMERO DE CARACTERES

1 código do transformador ex.: 20004412 8 numéricos

2 CRC do fabricante ex.: 1234567 7 numéricos

3
referência do material

(do fabricante)

O mesmo cadastrado na Ficha 

Técnica

máximo 30 (alfanuméricos, 

hifens, barras, espaço)

4 mês/ano de fabricação

5 número de série

6 fases/potência(kVA)/tensão(kV)

7 número de controle da COPEL ex.: 5603002010 10 numéricos

8 número do contrato de compra ex.: SGD/DAGD 4400004444/2016
24 (alfanuméricos, espaço e 

barras)

9 número do item do contrato 2 numéricos

1 2 3 4

conforme padrão do fornecedor

mm/aaaa

ex.: 1/10/33 ou 3/112/15

 
 
NOTA:   os itens 7, 8 e 9 devem constar quando se tratar de aquisição da COPEL; caso seja aquisição de terceiros deve ser  
 indicado “n.a.” – não aplicável. 
 
OBS.: 3) Cada uma das informações 1 a 9 deve ser disposta em uma linha, ou seja, o separador deve ser através de  
  quebra de linha. 
 4) No QRcode deverá constar somente as informações da coluna 3. 
             
 
Mais detalhes sobre a placa de identificação podem ser obtidos na NBR 5356-11. A placa de identificação deve estar afixada 
em local visível, na parte superior do transformador, conforme figura 1. 
 
Na lateral da bobina, conforme figura 1, deve ser identificado o transformador com a potência em kVA e com o número de 
identificação fornecido pela Copel, na cor branca, com tinta indelével, compatível  com a aplicação, conforme exemplo abaixo: 
 
 

 
 
4.2 Massa máxima 
 
Vide tabela 1. 
 
4.3 Pintura 
 
O esquema de pintura deve ser igual ou superior à classe de temperatura dos materiais, classe F (155°C). O esquema de 
pintura está indicado abaixo, podendo no entanto ser utilizado outro desde que comprovadamente igual ou superior. 
 
4.3.1 Superfícies metálicas do transformador 
 
a) Preparação da superfície: impurezas removidas através de processo químico ou jateamento abrasivo ao metal quase  
 branco, padrão visual Sa 2 1/2 da SIS-05-5900.  
 



 

 

 
NTC  811085 

  TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO PARA CABINE 
 

ABRIL/2017     VOLUME 2     Página  7 de 10 

 
 
b) Pintura das superfícies metálicas do transformador :  
 - Primer anticorrosivo: utilizar primer com base epóxi poliamida bicomponente, vermelho óxido com pigmentos de óxido de 

ferro, fosfato de zinco e cargas inorgânicas, com espessura mínima de 80 microns. 
 - Acabamento: aplicação de acabamento com resina epóxi; a espessura mínima da película seca deve ser de  50 microns, 

na cor preta ou cinza. 
 - O esquema de pintura externa deve apresentar uma espessura mínima de película seca de 130 microns. 
 - Alternativamente pode ser utilizada a pintura por processo eletrostático, com tinta a pó híbrida, texturizada, brilhante, com 

espessura total mínima de 80 microns, na cor preta ou cinza. 
 
4.3.2 Núcleo de aço silício 
 
Deve ser pintado com uma demão de tinta dielétrica (60 KV/mm) formulada a partir de resina alquídica de secagem ao ar, na 
cor preta ou cinza, com uma espessura  mínima seca de 40 microns.   
 
4.4 Condições de instalação 
 
Os transformadores objeto desta NTC são próprios para serem apoiados diretamente no piso da cabine de transformação, a 
uma altitude de até 1.000 m, em clima tropical com temperatura ambiente de –5ºC até 40ºC, com média não superior a 30ºC 
(período de 24h), umidade relativa do ar de até 93%. Os transformadores não devem ser afetados pela umidade ambiental. 
 
5 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
5.1 Partes componentes 
 
5.1.1 Núcleo do transformador: em chapa de aço silício, baixas perdas, com as faces isoladas. 
 
5.1.2 Enrolamentos de baixa tensão: em fita ou fio de alumínio ou cobre, com largura igual à altura total da bobina. As 
espiras devem ser coladas entre si por isolante, através de processo térmico, garantindo um conjunto compacto, sempre com 
materiais classe F (155ºC) ou superior. 
 
5.1.3 Enrolamentos de alta tensão: em fita ou fio de alumínio ou cobre. Quando enrolada com fita, esta não poderá exceder 
uma espira por camada. A bobina total deve ser encapsulada com resina epóxi sob a vácuo, impedindo-se a inclusão de 
bolhas de ar, e resistente ao fogo. A cor deve ser a padronizada pelo fabricante, sempre com materiais classe F (155ºC) ou 
superior.  
 
OBS.: 5)  Visando garantir a inexistência de bolhas de ar no interior da bobina, deve-se realizar ensaios de descargas  
  parciais em todas as unidades do lote. 
 
Os transformadores deverão ser expedidos na tensão de 13.200 V. 
 
Nos enrolamentos de alta tensão, as conexões deverão ser feitas por barras de cobre isoladas por termo contrátil com classe 
de tensão de 35 kV. 
 
5.1.4 Terminais 
 
Os  terminais primários devem ser em cobre totalmente estanhados, conforme figura 1 e NBRs aplicáveis, com camada de 
estanho com espessura mínima de 8 microns para qualquer amostra e 12 microns na média das amostras. Cada terminal 
primário deve ser fornecido com parafuso e porca sextavada, arruela lisa e de pressão, todos em liga de cobre estanhado. A 
arruela de pressão deve ser em bronze fosforoso ou bronze silício. 
 
Os terminais secundários devem ser em cobre  totalmente estanhados, conforme figura 1 e NBRs aplicáveis, com camada de 
estanho com espessura  mínima de 8 microns para qualquer amostra e 12 microns na média das amostras. A furação deve 
ser padrão Nema.  
 
Olhando-se pelo lado de BT, o terminal X0 deve ficar à esquerda. Os terminais X1, X2 e X3 devem ficar mais altos que o de 
X0, conforme figura 1. Todos os terminais devem permitir montagem de parafusos e cabos de maneira facilitada. 
 
5.1.5  Estruturas de fixação e apoio do transformador: confeccionadas em aço carbono, NBR 6649, NBR 6650, NBR 11888 e 
outras normas aplicáveis. 
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5.1.6 Parafusos, porcas e arruelas: devem ser zincados por imersão a fogo; para bitolas iguais ou inferiores a M10, deve ser 
zincado eletrolítico e bi cromatizado. Outros tratamentos com qualidade igual ou superior poderão ser aceitos. 
 
5.1.7 Monitoração da temperatura de operação: os transformadores de 300 e 500 KVA (códigos 20008787 e 20009705)  
devem ser fornecidos com sensores, relé micro processado e demais componentes necessários para a leitura e  monitoração 
da temperatura de operação e proteção térmica para desligamento. Os sensores devem ser instalados nas três bobinas de 
BT, no ponto mais quente.  
 
Quando instalado no transformador o visor deve estar virado para o lado de BT, fixado por parafusos. No entanto, o seu  
dispositivo de fixação deve permitir a rotação do visor para 90, 180 e 270 graus, sem a necessidade de fazer novos furos. 
 
O ajuste de fábrica deve ser de 140°C para alarme e de 150°C para desligamento, com atuação através de dois contatos 
normalmente abertos. 
 
O relé de temperatura deve vir em caixa separada, com dois cabos: 
 a) um cabo com conectores, que permita a ligação do relé no transformador; 
 b) um cabo de 5 metros, com conectores, que permita a ligação do relé em local externo ao transformador. 
 
Nesta caixa devem vir todos os acessórios necessários à montagem do relé, inclusive parafusos, porcas, manual, etc. 
 
OBS.: 6)  No transformador deve existir uma borneira para permitir a conexão futura do cabo.   
 
5.1.8 Meios de aterramento do transformador: em sua parte inferior, deve existir um dispositivo que permita fácil ligação à 
terra, conforme figura 1. O sistema adotado deve garantir perfeito contato elétrico e adequação à finalidade. O conector deve 
permitir a ligação de cabos de cobre de 10 a 70 mm2. O conector deve ser parafusado na viga de aço do transformador, em 
peça soldada de aço inox.  

 
Materiais: 
 

- Conector em liga de cobre estanhado. 
- Parafuso de cabeça sextavada, arruela lisa e porca sextavada em liga de cobre estanhado. 
- Arruela de pressão em bronze fosforoso ou bronze silício, estanhada. 

 
OBS.: 7) Liga de cobre estanhado com espessura mínima da camada de estanho não inferior a 8 µm individualmente e  
       12µm na média das amostras.  
  8) O comprimento do parafuso deve permitir apertar totalmente o conector em ambas a situações: 

 - sem cabo nenhum;  
 - com o cabo de 70 mm2 instalado. 

 
5.1.9 Meios de suspensão: os transformadores devem dispor de meios para seu levantamento. 
 
5.1.10 Meios de locomoção: os transformadores devem dispor de rodas bidirecionais. Além disso, devem possuir meios de 
fixação de cabos e correntes, que permitam movimentá-los sobre um plano, segundo duas direções ortogonais. 
 
Obs: 9)  Além dos dispositivos padrão do fabricante, nas vigas de aço inferiores devem existir furos ou outro sistema que  
  permita puxamento do transformador. 
 
5.1.11 Painéis de derivações: as derivações do enrolamento de alta tensão do transformador devem ser ligadas a um 
painel de derivações junto com a bobina, de material isolante, equipado com barras ou lâminas, destinados a permitir as 
religações necessárias para se obter qualquer uma das relações especificadas, operações essas a serem realizadas com 
os transformadores sem tensão.  

Os painéis devem ser localizados no lado dos terminais de AT. Os transformadores devem ser expedidos na tensão de 
13.200 V. 
 
5.1.12 As barras de fechamento do triângulo da alta tensão devem estar protegidas contra toques acidentais, por meio de 
materiais isolantes (exceto os terminais de AT).  
 
O transformador deve ter as necessárias indicações de “Perigo de choque elétrico”, “não toque”, etc, devendo atender à 
legislação em vigor e garantir a segurança dos usuários. 
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5.1.13 Condições de fornecimento: os transformadores devem ser fornecidos completos, com todos os componentes 
necessários ao seu perfeito funcionamento.  
 
Cada transformador deve vir acompanhado de uma cópia de seu respectivo manual de instruções, referente à instalação, 
operação e manutenção, inclusive com as informações sobre o relé de temperatura.  
 
5.2 Características dimensionais 
 
Conforme Figura 1 e Tabela 1. 
 
5.3 Características elétricas 
 
Conforme Tabelas 2 a 4. 
 
5.4 Características mínimas climáticas, de meio-amb iente e de resistência a fogo 
 
Classe C1 / E1 / F1, conforme NBR 5356-11 
 
5.5 Características construtivas 
 
Os transformadores devem ser projetados para resistirem aos efeitos mecânicos e térmicos causados por curtos-circuitos 
externos, sob as condições especificadas na norma ABNT NBR 5356-5.  
 
Devem também ser construídos de maneira a garantir os níveis de ruído audível indicados na Tabela 2 desta NTC.   
 
5.6 Características referentes à qualidade  
 
O fabricante deve utilizar os meios necessários para garantir a adequada qualidade de seus transformadores, considerando as 
instalações fabris, os critérios de projeto e de produção, os ensaios para verificação do projeto e da produção, assim como a 
embalagem e expedição. 
 
6. INSPEÇÃO 
 
Os ensaios, métodos de ensaio, amostragem e critérios de aceitação ou rejeição devem estar de acordo com a NBR 5356-1. 
 
Os ensaios de rotina (R), tipo (T) e especiais (E) são os seguintes: 
a) Resistência elétrica dos enrolamentos (T e R). 
b) Relação de tensões e deslocamento angular (T e R). 
c) Impedância de curto-circuito e perdas em carga (T e R). 
d) Perdas em vazio e corrente de excitação (T e R). 
e) Tensão suportável nominal à frequência industrial (tensão aplicada) (T e R). 
f) Tensão induzida com medição de descargas parciais, devendo ser isento das mesmas (T e R em todas as peças). 

(Conforme IEC  60076-11, na frequência de 120 Hz, induzir pela BT 1,8 vezes a tensão nominal por 30s, posteriormente 
1,3 vezes a tensão nominal por 3 minutos, durante os quais deve ser medido o nível de descargas parciais que deve ser 
no máximo 10 pC). 

g) Sequência de fases (T e R). 
h) Verificação do funcionamento do Sistema de Proteção Térmica e do painel de derivações (T e R). 
i) Ensaio de descargas parciais (T e R). 
j) Tensão suportável nominal de impulso atmosférico (T e R). 
k) Elevação de temperatura (T e R). 
l) Nível de ruído (T e E) 
m) Ensaio de curto-circuito seguido de ensaio de descargas parciais (T e E). 
n) Espessura e aderência da camada de tinta (T e R). 
o) Galvanização (T e R). 
p) Comprovação das classes climáticas, ambientais e de comportamento ao fogo. 
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Para os ensaios de recebimento de um Contrato, considerar: 

 
- Ensaios de “a” até “i”: realizar em 100 % do lote. 
- Ensaios “j”, “k” e “l”: realizar em um transformador de cada tipo. 
- Ensaio “n”: quando aplicável, considerar: 
   . verificação da aderência em algumas peças pintadas retiradas de um transformador de cada tipo; 
   . verificação da espessura em algumas peças retiradas de todos os transformadores (100% do lote). 
- Ensaios “o”: quando aplicável, realizar em algumas peças galvanizadas retiradas de um transformador de cada tipo. 

 - A comprovação do item “p” deverá ser realizada através de certificados de fornecedores de matéria prima, bem como de  
 comprovação de aquisição dos mesmos. 
 
NOTA:  - O fornecedor deverá apresentar certificado de testes de classificação Climática, Ambiental e de Resistência ao  
  Fogo (ensaio “p”), realizado em laboratório oficial. 
 - Todos os instrumentos utilizados no laboratório para a inspeção devem ter sua calibração comprovada pela 
  apresentação dos respectivos relatórios de calibração dentro da validade (período máximo de 24 meses), 
  emitidos por empresa acreditada junto à Rede Brasileira de Calibração – RBC. 
 
7 EMBALAGEM 
 
O acondicionamento dos transformadores deverá ser efetuado de modo a garantir um transporte seguro em quaisquer 
condições e limitações que possam ser encontradas.  
 
Deve possibilitar o remonte de conjuntos utilizados sempre que necessário e não pode apresentar rachaduras, trincas e sinais 
de deterioração, sendo que a Copel considera para efeito de garantia da embalagem, o mesmo período do material. 
 
Para maiores informações, consultar a Internet no seguinte endereço: 
 
WWW.COPEL.COM 
 
- Fornecedores 
- Informações 
- Guia para confecção de embalagens  unitizadas 
 
Cada volume de embalagem deverá apresentar externamente marcação indelével e facilmente legível, com pelo menos os 
seguintes dados: 
 
- nome ou marca do fornecedor, com os respectivos dados de identificação; 
- número e item do Contrato de Compra; 
- quantidade e tipo do material contido em cada volume (transformador seco, potência, tensões); 
- massa total do volume (massa bruta), em quilogramas. 
 
8 APROVAÇÃO  
 
O fornecimento à Copel deste material fica condicionado à homologação da Ficha Técnica do mesmo pela área de 
normalização da Copel. Para maiores informações consultar a Internet no seguinte endereço: 
 
WWW.COPEL.COM 
 
• Acesso Rápido 
• Normas Técnicas 
 - Materiais Padrão para Redes de Distribuição 
 - Ficha Técnica 
 
 


