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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 considerados as especificações e os padrões do material em referência, definidos 
nas Normas Brasileiras Registradas - NBR das Associações Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 
particularizando-os para as Normas Técnicas COPEL - NTC, acrescidos das modificações baseadas 
nos resultados de desempenho destes materiais da 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 prevalecerá sobre as outras de mesma finalidade editadas 
anteriormente. 
 
 
Esta norma encontra-se disponível na INTERNET: 
 
 
 
WWW.COPEL.COM 
 
- Para sua empresa 
- Normas Técnicas 
- Materiais da Distribuição: consulta ou 
- Especificações de materiais 
 
 
 
 
 
 

  
Fernando Antônio Gruppelli Junior 

 SEE 

http://www.copel.com/
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1. OBJETIVO 
 
Esta norma padroniza e estabelece as condições gerais e específicas dos tampões de ferro fundido 
utilizados em caixas de passagem a ser instalado nas Redes de Distribuição Subterrâneas para 
utilização em zonas de trânsito de veículos ou de pedestres. 
Os tampões, objeto desta norma, deverão favorecer a ergonomia e a facilidade de aplicação em 
campo. 
 

 Tabela 1 – Tabela de aplicações e códigos. 

 

Código Descrição Classe Características adicionais 
Cota de passagem 

(mm) Mínima 

15010325 Tampão Quadrado 400x400mm B 125 Sem articulação 400 

15014468 Tampão Quadrado 600x600mm B 125 Sem articulação 600 

15017322 Tampão Quadrado 800x800mm B 125 Sem articulação 700 

15007785 Tampão Quadrado 600x600mm B 125 Antiacesso 600 

15010329 Tampão Quadrado 600x600mm B 125 Tampa antifurto articulada 600 

15010353 Tampão Quadrado 800x800mm B 125 Tampa antifurto articulada 700 

15017350 Tampão Duplo 1120mmx820mm B 125 Padrão telecomunicações 1120x820 

15017404 Tampão Circular 600mm D 400 Articulada 600 

15010357 Tampão Circular 600mm D 400 Antiacesso articulada 600 

15010381 Tampão Circular 800mm D 400 Com articulação 800 

15019213 Tampão Bipartido 750mmx750mm  D 400 2 tampas triangulares 750 

15017408 
Tampão retangular enchimento 

560x765mm 
D 400 Retangular 800mmx600mm 730x530 

15014530 Trava para tampa quadrada 600x600mm - Trava avulsa - 

15014534 Trava para tampa circular 600mm - Trava avulsa - 

- Subtampa interna - Avulso - 

 

 

2. APLICAÇÕES 
 
Os tampões a serem utilizados deverão basear-se na necessidade a ser atendida, bem como o guia de 
utilização baixo: 
 
Tampão Quadrado 400x400mm  Caixas de consumidores em calçada. 
 
Tampão Quadrado 600x600mm  Caixas de passagem em calçada e caixas de passagem de 
edificações de uso coletivo. 
 
Tampão Quadrado 600x600mm articulado  Caixas de passagem em calçada onde há a necessidade 
de segurança adicional de antifurto da tampa. 
 
Tampão Quadrado 600x600mm antiacesso (com trava)  Caixas de passagem em calçada onde há a 
necessidade de bloqueio de acesso. Exemplo: Caixas na calçada com RDM, ou outras aplicações 
especiais. 
 

Tampão Quadrado 800x800mm  Caixas de passagem em calçada de consumidores atendidos em 
alta tensão e caixas de “pé de poste” de saídas de subestações. 
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Tampão Quadrado 800x800mm articulado  Caixas de passagem em calçada onde há a necessidade 
de segurança adicional de antifurto da tampa. 
 
Tampão Duplo  Utilização em calçada para caixa de chaves de manobra para consumidores e/ou 

rede. 

 

Tampão Circular 600mm  Utilizado em vias de tráfego de veículos. Possui articulação. 

 

Tampão Circular 600mm antiacesso  Utilizado em vias de tráfego de veículos. Possui articulação e 

trava para evitar acesso e furto da tampa. 

 

Tampão Circular 800mm  Utilizado em vias de tráfego de veículos em câmaras de transformadores, 

em possível substituição ao tampão bipartido, ou em aplicações especiais. Uma das vantagens em 

relação ao tampão bipartido é a segurança, pois não existe risco da tampa cair no interior da câmara. 

 

Tampão Bipartido  Utilizado em vias de tráfego de veículos em câmaras de transformadores. 

 

Tampão Retangular com enchimento  Utilizado em vias de tráfego de veículos ou pedestres onde há 

a necessidade de mascarar ou camuflar a tampa no mobiliário urbano. 

 

3. NORMAS E / OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 

Para fins de projeto, seleção de matéria prima, fabricação, controle de qualidade, inspeção, utilização e 

acondicionamento dos tampões a serem fornecidos, esta especificação adota as normas abaixo 

relacionadas, bem como as normas nelas citadas. 

As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a 

revisão, recomenda-se àqueles que realizam acordos com base nesta que verifiquem a conveniência 

de se usarem as edições mais recentes das normas citadas a seguir: 

 

EN/124    - Manhole Covers and frames in ductile iron 

 

ABNT NBR 12966   – Avaliação Técnica de Fornecedores  

ABNT-NBR-10160/2005  - Tampões e Grelhas de Ferro Fundido Dúctil – Requisitos e Métodos de Ensaio 

ABNT-NBR-6916  - Ferro fundido nodular ou ferro fundido com grafita esferoidal – Especificação 

ABNT-NBR-6927   - Peças Brutas de ferro fundido nodular – Afastamentos dimensionais - 

Padronização. 

ABNT-NBR 9050  - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

ABNT-NBR NM 187-1: 1999 - Determinação da dureza Brinell de materiais metálicos 

ABNT NBR 5426/85  - Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspeção de Atributos 

 

NTC 890951   - Chaves para Abertura de Caixas – Chave EG 

NTC 890952   - Chaves para Abertura de Caixas – Chave Martelo 

NTC 890953   - Chaves para Abertura de Caixas – Chave para Abertura de Trava 

NTC 890954   - Chaves para Abertura de Caixas – Chave para Grade 

NTC 890957   - Chaves para Abertura de Caixas – Ponteira para Chave Martelo 
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As siglas acima se referem a: 

 

ABNT  - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

NBR  - Norma Brasileira Registrada. 

NTC  - Norma Técnica COPEL. 

EN   - European Norm  

MIT  - Manual de Instruções Técnicas 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. 
 

 

4. DEFINIÇÕES 
 
Os termos técnicos utilizados não descritos a seguir encontram-se definidos na NBR 10160 e na NBR 

6916 e nas demais normas mencionadas no item 2 desta especificação. 

 

Apoio ou anel elástico: material fixado ao telar ou a grelha que permite um assentamento estável. 

 

Aro ou telar: Peça fixa dotada de batente e destinada a receber a tampa ou a grelha. 

 

Articulação ou tampa articulada: Dispositivo que permite o pivoteamento entre a tampa e o telar. 

 

Barra elástica: Dispositivo instalado no telar destinado ao fechamento, união e travamento automático 

da tampa. 

 

Cota de Passagem mínima: distância mínima inscrita na área livre ou diâmetro do maior círculo 

inscrito na área livre do telar. 

 

Copo do orifício da tampa ou Cesto retentor do orifício de aeração: Dispositivo destinado a 

bloquear a entrada de resíduos ou água pelo orifício da tampa. 

 

Orifício da tampa ou Orifício de aeração: Abertura na superfície da tampa destinada à inserção de 

dispositivos para abertura da mesma. 

 

Tampa: Peça móvel, composta por um ou mais elementos, que, apoiada no telar, obtura o acesso ao 

poço de inspeção ou similar. 

 



 

 

Janeiro de 2016  SEE/DPRD/VPON Página 7 de 26 
 

NTC 810083 

Tampa antiacesso: Tampa com dispositivo de trava que não permite a abertura da tampa. 

 

Tampa antifurto: Tampa com dispositivo que não permite a retirada e / ou furto da tampa. 

 

Tampão: Conjunto constituído por tampa e aro (telar), destinado ao fechamento do poço (ou caixa) de 

inspeção ou similar. 

 

Travamento da articulação ou Bloqueio antiqueda: Dispositivo que bloqueia o fechamento acidental 

da tampa quando ela estiver sendo acessada por pessoal de construção ou manutenção. 

 

Trava para tampa: Dispositivo destinado a fixar e prender a tampa ao telar através de ferramentas 

disponíveis somente ao pessoal autorizado da manutenção. 

 

 

5. CONDIÇÕES GERAIS 
 
O tampão, objeto desta padronização é próprio para ser instalado em caixa de passagem, poço de 
inspeção ou câmaras subterrâneas. 
 
5.1 Material: 
 

 Ferro Fundido Nodular ou de grafita esferoidal Classe FE42012 ou FE 50017, mínimo 95% 

nodular. 

 Dureza BRINELL 190 HB. 
 
5.2 Locais de instalação e classificação: 
 
Conforme NBR 10160/2005. 
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5.3 Acabamento e Aspecto 
 

 A tampa e o caixilho devem se apresentar externamente com superfície antiderrapante em no 
máximo 70% da peça; 

 A tampa deve ser provida de furo ou orifício, para permitir o seu levantamento. Os orifícios 
deverão ser de diâmetro máximo de 25mm e as fendas de no máximo 15mm; 

 A tampa deve ser provida de copo ou cesto retentor conforme anexos, devido a necessidade de 
evitar a entrada de insetos e outros detritos no interior da caixa de passagem. 

 As peças fundidas devem estar limpas e isentas de inclusões de escória ou qualquer outro 
defeito como inclusões, trincas, rebarbas, empenamento, saliências pontiagudas, arestas 
cortantes, cantos vivos. 

 
5.4 Identificação e marcação 
 
Deve ser gravado na tampa, de forma legível e indelével, no mínimo: 
 
 

a) NBR 10160/2005; 
b) Material empregado (FE 42012 ou 50007) ou símbolo de identificação; 
c) Classe; 
d) Código, nome e /ou marca de identificação do fabricante; 
e) Código de rastreabilidade com no mínimo o ano de fabricação ou indicação do nº da semana e 

ano de fabricação – Poderá ser gravado o número da ordem de compra da COPEL no caso de 
compras realizadas diretamente por ela; 

f) Marca do organismo credenciado certificador do produto; 
 

Adicionalmente, deverá ser gravado os seguintes símbolos e dizeres: 

 

Figura 1 - Símbolo da COPEL. 

 

ESPAÇO CONFINADO
 

Figura 2 - Indicação de Espaço confinado 
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NOTA:  

1 - Não aplicável aos tampões com enchimento. 

2 – Nas Tampas quadradas de 80x80cm, é obrigatório os dizeres: “ALTA TENSÃO” 

 
5.5. Ferramentas especiais 

No caso de tampas providas de travas (antiacesso), deverá ser providenciado, no mínimo 5 
ferramentas a cada lote. Estas ferramentas deverão estar inclusas no preço do tampão. 

 

5.6. Pintura 
 
A pintura somente poderá ser realizada após a inspeção do lote pelo órgão certificador. 
A pintura deverá ser anticorrosiva em preto de Betume (hidrossolúvel). 
 
5.7. Profundidade de encaixe 
 
Para as classes D 400, os tampões devem possuir uma profundidade de encaixe mínima de 50mmm, 
conforme NBR 10160/2005. 
 
5.8. Folgas 
 
Conforme NBR 10160/2005. 
 
5.9. Assentamento  
 
O acabamento das superfícies deve ser feito de modo a assegurar, durante a utilização, uma 
distribuição regular de cargas e ausência de ruídos.  
 
Para o assentamento do telar no concreto, os tampões de classe D 400 devem ser providos de furos 
que permitam a fixação no concreto e de uma soleira com orifícios que favoreçam a interação telar-
concreto. 
 
Para os tampões classe B 125, os mesmos devem possuir bordas que permitam o melhor 
assentamento e fixação no concreto: 
 
 

 
Figura 3 - Exemplo de fixação do telar no concreto 

 
5.10. Estabilidade 
 
As superfícies de apoio dos telares devem ser concebidas de tal forma que: 
 

a) A pressão sobre as respectivas superfícies de apoio dos telares, correspondente a carga de 
ensaio seja de no máximo 7,5MPa (N/mm²) e; 

b) Contribua de forma adequada para a distribuição regular de cargas, nas condições normais de 
utilização; 
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c) Para as tampas classe B 125 é recomendado que seja previsto o apoio por três pontos; 
 
 
5.11. 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 
 
 
6. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 

6.1. Orifício e cesto retentor: 
 

 
Figura 4 - Orifício e cesto retentor 

 
 
 

6.2. Tampões circulares classe 400: 
 

a) As tampas circulares de classe D 400 deverão ser providas, adicionalmente de anel elástico 
para perfeito assentamento das tampas no telar.  

b) Para cada dez tampas fornecidas, o fabricante deverá providenciar, como peça 
sobressalente, 1 (um) anel elástico. Esse custo deve estar incluído no custo da tampa.  

c) As tampas circulares deverão possuir travamento automático através de barra elástica. 
 
 

6.3. Tampas articuladas:  
 
As tampas articuladas deverão possuir ângulo de abertura de no mínimo 110º em relação ao plano 
horizontal e ser provido de dispositivo de bloqueio que impeça o fechamento acidental da tampa . 
 
Quando adotadas articulações para as classes D 400, estas não devem apresentar grampos de 
aço, parafusos ou fixação por solda. 

 

6.4. Tampas antifurto 
 

As tampas articuladas antifurto devem possuir dispositivo que impeça a retirada da tampa . Este 
deve assegurar uma fixação sólida da tampa no telar e oferecer a possibilidade de tornar-se 
inacessível. 
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6.5. Tampões com enchimento 
 

Devem garantir uma boa aderência do material do preenchimento em asfalto ou pedracimento. 
 

6.5. Tampões antiacesso e travas 
 
Os tampões antiacesso deverão possuir dispositivo por trava, previamente aprovado pela COPEL.  
 
Sempre que possível, a trava deverá ser desbloqueada, utilizando uma chave de boca, conforme 
NTC 890953. 
 
Caso a ferramenta de desbloqueio de trava seja diferente do especificado acima, o fornecedor 
deverá providenciar, a cada lote fornecido, um conjunto de 5(cinco) ferramentas. O custo das 
ferramentas deverá estar incluído no custo dos tampões. 

 

6.6. Sub Tampa 
 

A subtampa, quando aplicável, tem o objetivo de evitar furtos de energia na caixa de passagem. 
Deverá possuir dispositivo para lacre e ser de aço carbono 1020. 

 

 

7. DESENHOS E PROJETOS ESPECÍFICOS 
  

7.1. Desenhos 
 

O fabricante deverá encaminhar para aprovação, todos os desenhos dos tampões a serem 
fornecidos, para aprovação prévia da COPEL, antes do início da fabricação. 

  

Apresentação dos Desenhos: 
  
Todos os desenhos e tabelas deverão ser confeccionados nos formatos padronizados pela norma 
ABNT-NBR 5984, obedecendo sempre as seguintes espessuras mínimas de traços e tamanhos 
mínimos de letras. 

 

Relação dos Desenhos: 
 
Todos os seguintes detalhes devem ser mostrados, tais como: 
 

 Dimensionais. 
 Folgas. 
 Travas. 
 Articulações. 
 Barra Elástica (quando aplicável). 

 

 

Feita a verificação, será devolvida ao fornecedor uma cópia de cada desenho.  
  
a) Aprovado sem ressalvas. 
b) Aprovado com ressalvas. 
c) Não aprovado.  
  
No caso “a”, os equipamentos poderão ser fabricados e a inspeção e a aceitação dos 
equipamentos será feita com base nos desenhos com carimbo “APROVADO SEM RESSALVAS”.  
  
No caso “b”, o fornecedor poderá proceder à fabricação desde que feitas às correções indicadas, 
submetendo novamente à aprovação da COPEL 2 (duas) cópias dos desenhos, com as correções 
solicitadas.  
  
No caso “c”, o fornecedor deverá re-submeter à aprovação da COPEL 2 (duas) cópias dos 
desenhos, com as correções solicitadas na análise.  
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7.2. Manual de Instalação 
 

O fabricante deverá encaminhar para a COPEL juntamente com o lote fornecido, o manual de 
instalação do tampão, contendo informações sobre a concretagem, fixação e outras 
recomendações do fabricante. 
 

7.3. Materiais 
 

Quando aplicável, o fabricante deverá indicar a composição química do apoio elástico, bem como 
citar o subfornecedor do mesmo. 

 
 

8. ENSAIOS  
  

8.1. Ensaios de Tipo: 
 
No ato da licitação e independentemente de fornecimentos anteriores, o fornecedor deverá 
apresentar juntamente com a sua proposta comercial os relatórios comprovando pleno atendimento 
aos ensaios de tipo exigidos na NBR 10160, bem como uma cópia dos seus desenhos técnicos de 
fabricação, conforme item 7.1, para subsidiar a análise técnica do processo licitatório. 
 
Os relatórios de ensaios de tipo das tampas projetadas, com validade do relatório de ensaios não 
superior a 10 (dez) anos. 
 
Os mesmos documentos também serão solicitados em caso de fornecimento a terceiros que 
utilizarão estes materiais em obras que serão incorporadas pela COPEL posteriormente, ou em 
casos de obras da própria COPEL, nas quais a contratação de empresas prestadoras de serviços 
inclui também o fornecimento de materiais. 
 
A COPEL se reserva ao direito de solicitar novamente os relatórios com os ensaios de tipo, sempre 
que julgar necessário. 

 

8.2. Ensaios de Recebimento: 
 

Conforme item 6 da NBR 10160/2005: 
 
8.3. Ensaios de Rotina: 
 

Os ensaios de rotina listados a seguir poderão ser solicitados pela COPEL sempre que julgar 
necessário. 
 
Além dos prescritos no item 6 da NBR 10160/2005 e NBR 6916/1981, poderão ser solicitados os 
seguintes ensaios: 
 

 Metalografia (microscopia); 
 Espectometria; 
 Durômetro de Areia; 
 Compactabilidade da Areia; 
 Ensaios mecânicos nos corpos de prova (tração, alongamento e dureza); 

 

8.3. Relatórios dos ensaios: 
  

Os relatórios dos ensaios de tipo deverão ser enviados para a análise técnica e aprovação junto 
com os demais desenhos, manuais e folha de características técnicas, com as indicações 
necessárias à sua perfeita compreensão, além dos requisitos mínimos abaixo:  

  

a) nome do ensaio;  
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b) nome do fornecedor;  
c) tipo e classe da tampa  
d) data e local dos ensaios;  
e) descrição sumária do processo de ensaio;  
f) valores obtidos no ensaio;  
g) sumário das características (garantidas versus medidas);  
h) atestado dos resultados, informando de forma clara e explícita se o tampão ensaiado passou ou 

não no referido ensaio.  
  

8.4. Demais Condições:  
  

A aprovação de qualquer desenho pela COPEL não exime o fornecedor da plena responsabilidade 
quanto ao funcionamento correto do equipamento, nem da obrigação de fornecê-lo de acordo com 
os requisitos da Ordem de Compra, das normas e desta especificação.  
  
Qualquer requisito exigido nas especificações e não indicadas nos desenhos, ou indicados nos 
desenhos e não mencionado nas especificações tem validade como se fosse exigido nos dois.  
  
No caso de discrepância entre os desenhos e especificações, vigorarão as especificações, exceto 
para os desenhos de fabricação já aprovados.  
  
Os desenhos e manuais, após a análise técnica e aprovação, deverão ser apresentados em mídias 
óticas (CD-ROM, por exemplo) elaborados em programas computacionais do tipo CAD. A 
elaboração deve obedecer aos requisitos acima e deverão ser de padrão compatível com programa 
computacional MicroStation®, versão 8.0, Autocad® ou outros, sob consulta prévia. 

  

 

9. INSPEÇÃO, ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 

 
9.1. Generalidades: 

 
A inspeção de recebimento do produto acabado (sem a pintura anticorrosiva), na presença da 
COPEL.  
 
A COPEL reserva-se o direito de inspecionar os materiais abrangidos por esta especificação, quer 
no período de fabricação, quer na época de embarque, ou a qualquer momento que julgar 
necessário.  
 
O fornecedor tomará às suas expensas todas as providências para que a inspeção dos materiais 
se realize em condições adequadas, de acordo com as normas recomendadas e com esta 
especificação. Assim, o fornecedor deverá propiciar todas as facilidades para o livre acesso aos 
laboratórios próprios ou de terceiros às dependências onde estiverem sendo fabricados os 
equipamentos em questão, ao local de embalagem, 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 notificar a COPEL, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, sobre as 
datas em que os materiais estarão prontos para inspeção.  
 
No caso de lotes comprados por terceiros (no caso de incorporação de obras por particular ou 
contratos de obras da COPEL com fornecimento de materiais) com menos de 10 unidades de 
tampões serão dispensadas as presenças do inspetor em fábrica, todavia, todos os ensaios de 
recebimento devem ser realizados e os relatórios encaminhados para à COPEL. 
 
Todas os materiais deverão realizar os ensaios conforme item 8 e conforme regem as normas 
técnicas relacionadas no item 3, ou outras normas aplicáveis, desde que previamente aprovadas 
pela COPEL. 
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9.2. Formação do Lote de Ensaio 
 
A amostragem deverá ser de acordo com tabela 8 da NBR 10160/2005. 

 

9.3. Aceitação ou Rejeição 
 

A aceitação ou rejeição do lote será segundo os critérios da NBR 10160/2005 e NBR 6916/1981. 
 
Quando da eventual dispensa de inspeção em fábrica (conforme item anterior), a aceitação dos 
materiais pela COPEL, seja pela comprovação das exigências, seja mediante a apresentação de 
ensaios realizados em laboratório não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em fornecer os 
materiais em plena concordância com a Ordem de Compra e com esta especificação, nem 
invalidará qualquer reclamação que a COPEL venha a fazer baseada na existência de 
equipamentos inadequados ou defeituosos. 
 
As peças defeituosas que não foram detectadas na inspeção de recebimento deverão ser 
substituídas a qualquer tempo pelo fornecedor, sendo que este arcará com todos os custos de 
transporte e reparos. 
 
Defeitos ocultos que foram detectados em materiais instalados em campo, deverão ser 
substituídos a qualquer tempo, sendo que o fornecedor deverá arcar com todos os custos 
de reparo e substituição do tampão. 

 

10. GARANTIA 
 

O material deverá ser garantido pelo fornecedor contra falhas ou defeitos de fabricação que 
venham a se registrar no período de 60 (sessenta) meses a partir da data de aceitação no local de 
entrega. Entende-se como local de entrega aquele indicado na ordem de compra. 
 
O fornecedor será obrigado, se necessário, a substituir os materiais defeituosos, às suas expensas, 
responsabilizando-se por todos os custos decorrentes, sejam de material, mão-de-obra ou 
transporte. 
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A N E X O A – DESENHOS ORIENTATIVOS 
 

Circular 600mm – Código: 15017404 
 

 
  

 
 

 

 

OBS.:  1. Medidas em milímetros 
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TAMPA 

 

 
 

ARO X TAMPA 
 
 

 
 
 
 

OBS.:  2. Medidas em milímetros 
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Retangular com Enchimento – Código: 15017408 
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Tampa dupla – Código: 15017350 
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Tampa Bipartida – Código: 15019213 
 

 
 

 

OBS.:  1. Medidas em milímetros 

 

 
Tabela 2 – Dimensionais. 

 

Abertura 

livre (mm) 

TAMPAS TELAR CONJUNTO 

Qtde 
Externa 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Peso 

(kg) 

Externo 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Peso 

(kg) 

Peso 

(kg) 

750 x 750 2 790 x 750 98 88 910 x 910 100 38 126 
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Tampa Quadrada 800mmx800mm – Código: 15017322 

 
 

OBS.:  1. Com a medida base "A" calcula-se "B" e "C". 
2. As arestas 1 , 2 , 3 e 4 , formam a diagonal do retângulo. 
3. As demais arestas inclinadas, são paralelas entre si em cada seção tomando como base a aresta formada pelo 

ponto determinado por "D" e um dos pontos da divisão da linha média da seção. 
4. Medidas em milímetros. 
5. Desenhos orientativos 
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Tampa Quadrada 600mmx600mm – Código: 15014468 
 

 
OBS.:  1. Com a medida base "A" calcula-se "B" e "C". 

2. As arestas 1 , 2 , 3 e 4 , formam a diagonal do retângulo. 
3. As demais arestas inclinadas, são paralelas entre si em cada seção tomando como base a aresta formada pelo 

ponto determinado por "D" e um dos pontos da divisão da linha média da seção. 
4. Medidas em milímetros. 
5. Desenhos orientativos. 
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A N E X O B – ESPECIFICAÇÃO DE TRAVA - ORIENTATIVO 
 

 

  
Figura 5 - Vista inferior do tampão de ferro quadrado com a trava instalada. 

 

 

 

  
 

Figura 6 - Vista inferior da tampa de ferro circular com a trava instalada. 
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Figura 7 - Vista Superior do Tampão de Ferro Quadrado com o Furo para Acionamento da Trava. 

 

 

 
 

Figura 8 - Vista superior da tampa de ferro circular com o furo para acionamento da trava. 
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Figura 9 - Seção Lateral das Tampas de Ferro, Caixilho e Trava Instalada. 

 

 

 

CORTE DA

TAMPA

 
 

 
Figura 10 - Chave de Acionamento da Trava para Tampa. 

 

 
 

Tabela 3 – Códigos e dimensões. 

 

Código 

COPEL 

Dimensões da tampa de 

ferro (cm) 
Forma da Tampa Material da Trava para Tampa 

15014530 60 x 60 Quadrada Aço galvanizado 

à quente 15014534 60 Circular 
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1. CONDIÇÕES GERAIS 

 
1.1. Identificação 
 
As travas para tampa devem ser identificados de maneira legível no corpo do dispositivo com, no mínimo: 
 

a)  Nome ou marca do fabricante. 
b)  Tipo. 
c)  Data de fabricação. 

 
1.2. Condições de utilização 
 
As travas de tampa são dispositivos para utilização exclusiva com as tampas de ferro fundido da COPEL e 
suas dimensões descritas neste documento, apresentadas na Tabela 3. 
 
1.3. Peso e dimensões 
 

Os indicadores devem ser de dimensões reduzidas, para tanto, não devem ultrapassar as medidas das 
tampas de ferro de forma a facilitar a sua instalação e retirada. 
 
1.4. Acabamento e composição 
 

1.1.1. A superfície das travas para tampa e seus acessórios instalação devem estar isentas de inclusões, 
trincas, rebarbas, empenamento, saliências pontiagudas, arestas cortantes, cantos vivos e outros defeitos. 
 
1.1.2. Cada trava deve ser fornecida com os seguintes componentes mínimos: 

- 01 trava. 
- Parafusos de fixação (quantidade necessária conforme o projeto do fornecedor). 

 
1.1.3. Quando fornecido um conjunto de 05 travas, o fabricante deverá prover: 

- 01 Broca de aço para furação do buraco da chave de acionamento. 
- 01 Broca de aço para confecção dos furos de fixação. 
- 01 Macho para confecção de rosca para instalação de parafusos de fixação. 
- 02 Gabaritos para marcação dos furos na tampa. 
- 01 Chave de acionamento da trava. 

 

 

2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

 
2.1. Características mecânicas 
 
2.1.1. Proteção contra corrosão: o material da trava e seus acessórios deverão ser em ferro fundido ou de 
aço galvanizado pelo processo de imersão à quente. Os parafusos deverão ser de aço inoxidável. Os 
materiais da trava deverão ter compatibilidade entre si. 
 
2.1.2. Chave de acionamento: a chave de acionamento e trava deverão possuir sistema escamoteável, para 
fazer com que o furo que deve ser feito na tampa tenha o menor diâmetro possível de forma a dificultar a 
abertura através de outros instrumentos. A chave de acionamento de ser ergonomicamente projetada de 
forma a que o operador exerça a menor força possível no ponto. A chave não poderá sofrer deformação em 
caso de emperramento da trava. A trava dever ser acionada por instrumento com 1,2 metros de altura para 
que o acionamento seja realizado pelo operador em pé. A trava deve ser protegida contra a corrosão por 
galvanização à quente. A manopla da chave de acionamento deve ser emborrachada. 
 
2.1.3. Manual de instalação: a trava deverá vir acompanhada de manual de instalação com todas as 
informações necessárias para a sua perfeita instalação. O manual deverá conter as distâncias e/ou gabarito 
para que a furação seja executada nas medidas adequadas. Deverá conter também uma tabela com o 
torque mínimo e máximo que deve ser aplicado nos parafusos. Informações para lubrificação, manutenção e 
dicas para abertura em caso de travamento. 
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2.2. Documentos para a proposta 
 
O proponente deverá apresentar, por ocasião da entrega das propostas, uma relação contendo todas as 
informações do seu produto necessárias para facilitar a análise técnica por parte da COPEL. 

 

3. INSPEÇÃO 

 
3.1. Ensaio de operação mecânica 
 
Este ensaio compreende executar, através de acionamento motorizado ou manual, 2000 operações. A trava 
não poderá ser engraxada ou ajustada neste período. Ao final do teste, se a trava não emperrar ou quebrar, 
ela deverá ser desmontada para inspeção visual. Nesta inspeção, o conjunto de peças da trava não poderá 
apresentar deformação, rachadura ou quebra de qualquer peça. 
 
3.2. Ensaios de espessura de galvanização 
 
Este ensaio compreende medir a camada de material utilizada no processo de galvanização que deverá se 
apresentar com, no mínimo, 280µm de espessura. 
 
3.3. Ensaios de chave de acionamento 
 
Este ensaio compreende em aplicar, de forma lenta e gradual, uma carga correspondente a 200kgf no eixo 
da alavanca. Esta deverá ser mantida por 01 (um) minuto e retirada. A peça será considerada aprovada se 
não apresentar deformação permanente. 
 
3.4. Verificação visual e dimensional 
 
Deve ser verificado na inspeção visual a superfície do equipamento, se não há rebarbas, cantos vivos, 
pontos e oxidação ou outros defeitos que possam afetar no desempenho do material. 
Verificar a pintura e todos os acessórios. Também deve ser verificado o peso do equipamento e o 
acoplamento das peças e parafusos de aço inox, especificação mínima: AISI 304. Neste ensaio, o fabricante 
deverá montar a trava na tampa e comprovar o perfeito funcionamento do dispositivo. A COPEL deverá 
fornecer uma tampa com caixilho (de cada modelo) para a realização desta montagem e testes. Esta tampa 
deverá ser entregue para a COPEL com a trava montada. 

 

 

4. DEMAIS CONDIÇÕES 
 
Para condições relativas à embalagem, inspeção e garantia, devem ser seguidas as premissas descritas no 
escopo principal desta NTC. 
 


