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1. OBJETIVO 

 
O objetivo da presente Norma é estabelecer a padronização de estruturas básicas de rede isolada de média 
tensão no sistema trifásico, nas tensões de 13,8kV e 34,5kV, com cabos de alumínio multiplexados auto-
sustentados, com o intuito de assegurar melhor condição técnica, continuidade e confiabilidade no fornecimento 
de energia elétrica por meio de rede aérea de distribuição. 
 
 
 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO  
 
A presente Norma aplica-se a rede de distribuição aérea de média tensão da Copel, no sistema trifásico, nas 
tensões de 13,8kV e 34,5kV.  
 
A utilização deste padrão deve ser criteriosa, pois, dentre os padrões de rede de distribuição aérea é o que, 
atualmente, apresenta maior custo. Aliado a este fato, o padrão apresentado não permite, com facilidade, o 
acréscimo de novas derivações, sejam ramais ou transformadores, o que recomenda o seu uso em áreas em 
que não se tenha uma previsão de crescimento significativo de carga. 
 
As aplicações recomendadas são: 

I. Em regiões com intensa arborização e/ou em locais com preservação ambiental na qual a interferência 
da rede de distribuição deve ser a mínima possível(podas); 

II. Em locais onde o índice de poluição restrinja o uso de outras topologias de redes de distribuição aérea; 
III. Em estruturas congestionadas de saídas de subestações onde se faça necessária a instalação de 

novos alimentadores; 
IV. Em condições que seja inviável respeitar os afastamentos mínimos de segurança(edificações) através 

de outros padrões de redes aéreas de distribuição(compacta ou convencional); 
V. Em circuitos expressos que seja exigida alta confiabilidade no fornecimento de energia; 

 
Com exceção da recomendação “V.”, a aplicação deste padrão de construção deve ser restrita ao trecho onde, 
no circuito, esteja bem caracterizada a necessidade do mesmo. 
 
 
 
 

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
3.1 Não sendo prático prever nesta Norma os diversos casos possíveis em uma construção e os desenhos das 
estruturas sendo básicos, o projeto deve eventualmente alterar ou complementar detalhes para atender as 
situações específicas, desde que obedecidos os afastamentos mínimos das NTC’s 855830 a 832, e atendam 
os critérios operacionais e de segurança constantes nos Manuais da Copel Distribuição. 

3.2 Na codificação (designação) das estruturas de rede isolada de média tensão devem ser adotadas as 
seguintes regras: 

 Indicar a sigla PI (primário isolado) seguida da numeração 1 (tangente), 2 (deflexões), 3 (uma 
ancoragem de rede) ou 4 (duas ancoragens de rede). Exemplo: PI1. 

 Estruturas montadas em níveis diferentes: indicar as montagens separadas por traço, na 
seguinte ordem, 1º nível-2º nível. Exemplo: PI3-PI3. 

 Estruturas montadas no mesmo nível e em lados opostos: indicar as duas montagens com a 
sigla PI e separá-las com um ponto. Exemplo PI1.PI1. 

 Estruturas com chave fusível (CF), seccionador unipolar (SU), e para-raios (PR), indicar após a 
montagem a sigla do equipamento separada por um espaço. Exemplo: PI3N3 SU-PR. 

 
3.3 Em longos trechos de alinhamento de rede, é recomendável intercalar estruturas de ancoragem a cada 
300m aproximadamente, visando assegurar maior confiabilidade ao projeto mecânico da rede, além de facilitar 
a construção e eventual substituição de condutores. 
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3.4 No que se refere a aterramento, os componentes da rede de média tensão que devem ser aterrados são os 
seguintes: 

 Blindagens metálicas do cabo multiplexado auto-sustentado; 
 Os terminais de terra dos pára-raios; 
 O cabo mensageiro em todos os finais de linha e no máximo a cada 200m entre aterramentos; 
 As carcaças metálicas dos equipamentos; 

 
Além dos demais pontos da rede de distribuição especificados no MIT 163104 – Aterramento de redes de 
distribuição. 
 
3.5 Os pára-raios devem ser instalados sempre que houver transição da rede de distribuição isolada para a 
rede compacta ou rede convencional e também quando houver a transição de rede aérea com a rede 
subterrânea, além de observadas as orientações do MIT 162401 – Aplicação de para raios. 

3.6 A localização dos equipamentos de seccionamento(seccionadoras unipolar ou chave tripolar para operação 
sob carga) devem ser em estruturas de transição da rede isolada para a rede compacta ou rede convencional, 
ou da rede aérea para a rede subterrânea. 

3.7 Qualquer trabalho em redes de distribuição de energia elétrica com cabos multiplexados deve obedecer aos 
requisitos estabelecidos na Norma Regulamentadora nº 10. 

3.8 Não são permitidas construções civis sob as redes de distribuição aérea, devendo ser obedecidos os 
afastamentos previstos nas situações apresentadas na NTC 855 832 – Afastamento mínimos entre condutores 
e edificações. 

3.9 Para os pontos energizados não isolados devem ser respeitados os afastamentos definidos na NTC         
856 000 – RDA Afastamentos mínimos da estrutura. 

3.10 Recomenda-se que o vão máximo em rede de distribuição isolada de média tensão seja de 40 m. 

3.11 Para o dimensionamento e aplicação das estruturas constantes desta NTC devem ser consultadas as 
seguintes NTCs:  

- NTC 850 001 - Dimensionamento de Estruturas  
- NTC 841 001 - Projeto de Redes de Distribuição Urbana  
- NTC 810100/9999 - Materiais de Distribuição Padrão 

 

3.12 Durante o lançamento e montagem da rede de distribuição isolada deve ser preservada a integridade do 
cabo multiplexado bem como respeitado o seu raio de cuvatura mínimo conforme definido na ABNT NBR 9511, 
para que não haja danos ao isolamento que venha a prejudicar seu desempenho em serviço. 

 

NTC 
Seção do condutor 

(mm²) 

Tensão 

(kV) 

Raio mínimo de curvatura 

(mm) 

5028 50 15 500 

5029 185 15 700 

5030 240 15 700 

5035 185 35 800 

 

 

3.13 Nas conexões e emendas as características do cabo devem ser recompostas, observando as 
instruções e requisitos constantes nos manuais de instalação do fabricante. 
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3.14 A sinalização de redes de distribuição é feita em conformidade com os procedimentos adotados para 
linhas de transmissão, de acordo com as ABNT NBR 6535, ABNT NBR 7276, ABNT NBR 15237 e ABNT NBR 
15238 e figura 01. 
 

 
Nota:    1. Deve ser previsto, em uma das estruturas de ancoragem, o aterramento da cordoalha utilizada para instalação 

da esfera de sinalização.  
  2. Medidas em cm 

 
Figura 01 

4. ATUALIZAÇÃO 

 
Fica reservado a COPEL o direito de, em qualquer tempo, atualizar o conteúdo desta NTC, em todo ou em 
parte. 
 

5. CONSULTAS 

 
Esta NTC  pode ser consultada pela internet no site da COPEL, conforme abaixo: 

www.copel.com 
  Acesso rápido 
   Normas técnicas 
 

http://www.copel.com/

