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1. OBJETIVO: 
 
Esta NTC fixa as condições mínimas exigíveis para o fornecimento de para-raios de distribuição com resistor não linear de 
óxido metálico sem centelhadores, destinados às Redes de Distribuição da COPEL, conforme itens discriminados no 
quadro a seguir: 
 

   CARACTERÍSTICAS PADRONIZADAS 
NTC 

PADRÃO 
CÓDIGO 
COPEL 

 
DESCRIÇÃO 

TENSÃO 
NOMINAL (kV) 

CORRENTE DE 
DESCARGA  

NOMINAL (kA) 

PROTEÇÃO 
DO  

PARA-RAIOS 

811258 15006270 
PARA-RAIOS DE 

DISTRIBUIÇÃO DE 
15kV 5kA 

15 5 

COM 
DESLIGADOR 
AUTOMATICO 

 

811261 15006275 
PARA-RAIOS DE 
DISTRIBUIÇÃO 

DE 27kV 5kA 
27 5 

811258 15010136 
PARA-RAIOS DE 

DISTRIBUIÇÃO DE 
15kV 10 kA 

15 10 

811261 15010150 
PARA-RAIOS DE 
DISTRIBUIÇÃO 
DE 27kV 10kA 

27 10 

  

2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
 
NTC 810033 – Para-raios de Distribuição – Especificação 
 

3. DEFINIÇÕES: 
 
Os termos técnicos utilizados nesta NTC estão definidos na ABNT NBR 16050 e NTC 810033. 
 

4. CONDIÇÕES GERAIS: 
 

4.1. Identificação dos para-raios 
 
Cada para-raios deve ser marcado, de forma legível e indelével, com no mínimo as seguintes informações: 
 
- a expressão "PARA-RAIOS"; 
- nome ou marca do fabricante; 
- tipo ou modelo do para-raios; 
- tensão de operação continua (Uc), em kV; 
- tensão nominal (Un), em kV; 
- corrente de descarga nominal (In), em kA; 
- corrente suportável nominal de curto-circuito (Isc); 
- mês e ano de fabricação. 
 
Cada desligador automático, quando não incorporado ao invólucro de para-raios, deve ser identificado de forma legível e 
indelével, no mínimo com: 
 
- nome ou marca do fabricante; 
- mês e ano de fabricação. 
 
Serão consideradas marcações legíveis e indeléveis marcações no próprio invólucro do para-raios ou no corpo do desligador 
automático, que não interfiram no desempenho elétrico e/ou mecânico do para-raios (PR) completo ou marcações por meio de 
placa irremovível de material resistente à corrosão, preferencialmente aço inoxidável ou alumínio. 
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4.2. Acabamento 
 

4.2.1 Do invólucro e da braçadeira de fixação 
 
Devem ser de material polimérico adequados para instalações externas, com superfície lisa, contínua, impermeável e livre de 
rachas, bolhas ou inclusões de materiais estranhos. 
 

4.2.2 Dos conectores dos terminais de linha e aterramento 
 
Devem ser isentos de trincas e inclusões ou arestas vivas que possam danificar os condutores e devem ser protegidos contra 
corrosão. 
 

4.2.3 Do protetor do terminal de linha 
 
Deve ser do mesmo material do corpo isolante do PR e deve encaixar-se perfeitamente sem curto-circuitar as sais do 
invólucro isolante, deve apresentar a superfície lisa, isenta de imperfeições ou materiais estranhos. 
 

4.3. Embalagem 
 
O acondicionamento dos materiais abrangidos por esta NTC deve ser efetuado de modo a garantir um transporte seguro em 
quaisquer condições e limitações que possam ser encontradas. Devem possibilitar o remonte de conjuntos unitizados sempre 
que necessário e não podem apresentar rachaduras, trincas e sinais de deterioração, sendo que a COPEL considera para 
efeito de garantia da embalagem, o mesmo período de garantia do material.  
 
A quantidade de materiais  por embalagem deverá ser definida pela COPEL, salvo em casos previamente autorizados. Toda 
discordância encontrada entre o GUIA PARA CONFECÇÃO DE EMBALAGENS UNITIZADAS e as embalagens fornecidas 
são passíveis de multa e desconto na fatura do material a título de ressarcimento de prejuízos.  
 
O GUIA PARA CONFECÇÃO DE EMBALAGENS UNITIZADAS , pode ser obtido no site da Copel no seguinte endereço 
eletrônico: 
www.copel.com, link Fornecedores/Informações/Guia para confecção de embalagens unitizadas.  
 

4.4. Demais condições 
 

4.4.1 Braçadeira de fixação 
 
O para-raios deve ser provido de braçadeira apropriada que permita a sua instalação em suporte L (o suporte L é conforme 
NTC 813960). Tal braçadeira deve ser igual ou equivalente à indicada na Figura C.1 do Anexo C desta NTC. 
 
Observar a largura do suporte L ao qual a braçadeira deve ser encaixada. Por ser o mesmo suporte utilizado para a fixação de 
chaves fusíveis, o suporte apresenta dimensões importantes a serem consideradas. Consultar a NTC 813960 para 
informações dimensionais sobre o suporte L. 
 
A braçadeira de fixação deve ser fornecida montada pelo fabricante. Não será aceito PR cuja montagem da braçadeira de 
fixação tenha que ser realizada pela Copel. 
 

4.4.2 Dimensões gerais 
 
O para-raios deve apresentar-se externamente, conforme Figura C.1 do Anexo C desta NTC, obedecendo às dimensões 
limites nela estabelecidas. 
 

4.4.3 Desligador automático 
 
Os para-raios devem ser providos de desligadores automáticos, do tipo detonador ou equivalente, acoplado externa ou 
internamente ao invólucro do para-raios. 
 
Na eventual ocorrência de defeito elétrico do para-raios, este dispositivo deve proporcionar o desligamento rápido e 
automático do terminal de aterramento, desativando o para-raios e garantindo a continuidade de serviço da rede, 
possibilitando também a fácil visualização da unidade defeituosa. 



 

 

NTC  
811258/261 

PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO 
 

 

MARÇO/2014                        SEE/DPRD/VPON    PÁGINA 3  

 
O desligador automático deve ser fornecido montado pelo fabricante. Não será aceito PR cuja montagem do desligador 
automático tenha que ser realizada pela Copel. 
 

4.4.4 Protetor do terminal de linha 
 
Os para-raios devem ser fornecidos com protetor polimérico para terminal de linha que proporcione perfeito encaixe com o 
corpo do para-raios. O protetor deve ser confeccionado no mesmo material do corpo do para-raios e a saída deve ser 
adequados para saída de até dois condutores na faixa de 4,0 mm a 7,5 mm de diâmetro protegidos para 15 kV. Os cabos de 
ligação utilizados na Copel são os cabos conforme NTCs 810680 e 810631. 
 
 

5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: 
 

5.1. Material 
 

5.1.1 Do invólucro e do protetor do terminal de linha 
 
O invólucro deve ser formado por uma estrutura de material polimérico a base de borracha de silicone na cor cinza, de modo a 
prover adequada rigidez mecânica, resistência a intempéries, suportabilidade elétrica e estanqueidade das partes ativas 
internas. Não será aceito invólucro de porcelana, EPDM ou EPDM com óleo de silicone. 
 
O material do revestimento externo do invólucro deve atender a todas as exigências dos ensaios do item 6.3.3 da NTC 
810033.. 
 

5.1.2 Da braçadeira de fixação 
 
A braçadeira de fixação deve ser de material polimérico orgânico, de modo a prover adequada resistência mecânica, 
suportabilidade elétrica e resistência a intempéries. 
 
O material da braçadeira deve atender às exigências do item 6.3.3 da NTC 810033.. 
 
A braçadeira acabada deve atender às exigências mecânicas e elétricas contidas no item 6.3.3 da NTC 810033.. 
 

5.1.3 Dos terminais e conectores 
 
Os terminais de linha e de aterramento devem ser do tipo pino roscado. Ambos terminais devem ser dotados de conectores 
dimensionados para receber até dois condutores na faixa de 4,0 mm a 7,5 mm de diâmetro. Os cabos de ligação utilizados na 
Copel são os cabos conforme NTCs 810680 e 810631. 
 
O material dos terminais e conectores deve ser aço inoxidável ou liga de cobre estanhada, próprios para ligação de condutor 
de cobre. No caso de liga de cobre estanhada, a espessura mínima da camada de estanho deve ser de 8 µm para qualquer 
amostra e de 12 µm para a média das amostras. 
 
Os materiais utilizados para a porca sextavada e a arruela de pressão utilizadas nos terminais de linha ou aterramento devem 
ser resistentes à corrosão e compatíveis com os terminais e conectores, não sendo admitido o uso de aço carbono mesmo 
que zincado. 
 

5.2. Características mecânicas 
 

5.2.1 Da braçadeira de fixação 
 
Quando instalada conforme a Figura C.1 do Anexo C desta NTC, a braçadeira de fixação deve suportar um esforço "F" em 
daN equivalente a três vezes o peso do para-raios, por 1 minuto, não devendo apresentar flecha superior a 5mm nem 
deformação permanente (flecha residual) superior a 1mm, medidas na linha de centro do para-raios. A braçadeira de fixação 
não deve romper com um esforço equivalente a no mínimo 10 vezes o peso do para-raios completo (corpo + desligador + 
braçadeira + protetor de terminal de linha). 
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A braçadeira deve suportar o torque de 4,7 daN x m aplicado ao parafuso de sua fixação ao suporte L (NTC 813960), sem 
sofrer deformação permanente. 
 

5.2.2 Dos terminais e conectores 
 
Os terminais e conectores devem suportar o torque de instalação de 3 daN x m e devem suportar o torque de ensaio de 3,6 
daN x m sem sofrer ruptura nem deformação permanente. 
 

5.2.3 Do desligador automático 
 
O desligador automático não deve ser danificado pelo esforço resultante da aplicação, aos terminais, do torque de ensaio 
especificado no item 5.2.2. 
 

5.3. Características Elétricas 
 
Os para-raios de distribuição de 15kV e 27kV devem atender às características elétricas dadas na Tabela A.1 do Anexo A 
desta NTC. 
 
A curva característica tempo máximo x corrente de atuação do desligador automático deve apresentar valores inferiores 
aos correspondentes da curva tempo x corrente do elo fusível 10 K (conforme NBR 7282). 
 
O fornecedor deve apresentar a curva característica tempo x corrente de atuação do desligador automático. 
 
A frequência nominal dos para-raios objeto desta NTC é 60Hz. 
 
A máxima tensão de operação contínua do para-raios deve ser definida pelo proponente dentro da faixa especificada na 
Tabela A.1 do Anexo A desta NTC.  
 
A tensão de referência e a correspondente corrente de referência devem ser definidas pelo proponente e esses valores serão 
os utilizados nos ensaios pertinentes. 
 

6. Procedimentos e critérios de aprovação para ensaios  de recebimento: 
 
As quantidades de para-raios da amostra cujas falhas determinam a aceitação ou a rejeição do lote, para cada ensaio, são as 
constantes da Tabela B.1 do Anexo B desta NTC. 
 
Os ensaios de recebimento devem ser realizados conforme procedimentos descritos neste na NTC 810033. 
 

7. INSPEÇÃO, ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO E FICHA TÉCNICA: 
 

7.1. Inspeção 
 
A COPEL reserva-se o direito de inspecionar e ensaiar os para-raios de distribuição abrangidos por esta NTC, 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 para-raios, por parte da COPEL, se 
realize em condições adequadas, de acordo com as normas recomendadas e com esta NTC. Assim o fornecedor deverá 
propiciar todas as facilidades para o livre acesso aos laboratórios, às dependências onde estão sendo fabricados os para-raios 
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. 
 
Independentemente da realização de inspeção pela COPEL, o fornecedor é responsável pela QUALIDADE e DESEMPENHO 
dos para-raios durante o período de GARANTIA de 24 meses. 
 
As amostras para os ensaios de recebimento e complementares de recebimento serão escolhidas, pelo inspetor da COPEL, 
nos lotes prontos para embarque. 
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7.2. Aceitação ou rejeição: 
 
A aceitação dos para-raios pela COPEL, seja pela comprovação dos valores seja por eventual dispensa de inspeção, não 
eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em fornecer os para-raios em plena concordância com a Ordem de Compra e 
com esta NTC, nem invalidará qualquer reclamação que a COPEL venha a fazer baseada na existência de para-raios 
inadequados ou defeituosos. 
 
Por outro lado, a rejeição de para-raios em virtude de falhas constatadas por meio da inspeção, durante os ensaios ou em 
virtude de discordância com a Ordem de Compra ou com esta NTC, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em 
fornecer os para-raios na data de 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 sua obrigações e adquirir os para-raios em outra fonte, estando o fornecedor sujeito às 
penalidades aplicáveis ao caso. 
 
As peças defeituosas constantes de amostras aprovadas nos ensaios devem ser substituídas por novas, o mesmo ocorrendo 
com o total das amostras aprovadas em ensaios destrutivos. 
 

7.3. Ficha Técnica 
 
O fornecimento à Copel deste material fica condicionado à homologação da Ficha Técnica que consiste na apresentação do 
certificado de homologação de produto emitido por um OCP (Organismo certificador de produto) e a apresentação dos 
relatórios de ensaios de tipo e desenhos detalhados dos para-raios. Os relatórios de ensaio de tipo devem ser conforme ABNT 
NBR 16050. 
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8. ANEXO A - Características Elétricas dos Para-raios 
 

TENSÃO NOMINAL  (kV) 15 27 

MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO CONTÍNUA (kV) 13 ± 1 23 ± 1,5 

INVÓLUCRO 

TENSÃO SUPORTÁVEL A 60 Hz (kV eficaz) 
DURANTE 1 MINUTO - mínimo 

34 60 

TENSÃO SUPORTÁVEL DE IMPULSO 
ATMOSFÉRICO, VALOR DE CRISTA (kV) mínimo 

110 170 

DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA ENTRE 
OS TERMINAIS DE LINHA E ATERRAMENTO 
(mm) 

300 600 

TENSÃO SUPORTÁVEL A 60 Hz (Kv eficaz) SOB 
CHUVA DURANTE 1 MINUTO - mínimo 

18 33 

BRAÇADEIRA DE 
FIXAÇÃO 

TENSÃO SUPORTÁVEL DE IMPULSO 
ATMOSFÉRICO, VALOR DE CRISTA (kV) mínimo 110 170 

DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO MÍNIMA ENTRE 
FUROS DE FIXAÇÃO (mm) 130 200 

CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL (ONDA 8x20 µs), VALOR DE CRISTA 
(valor mínimo) (kA) 

5 - para os PRs de 5 kA 
10 - para os PRs de 10 kA 

TENSÃO RESIDUAL 
MÁXIMA (kV) 

SOB CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL 54 97 
SOB CORRENTE DE DESCARGA COM FRENTE 
ÍNGREME ( ONDA 1 X 20 µs) 

60 108 

CORRENTE 
SUPORTÁVEL DE 
DESCARGA 

BAIXA INTENSIDADE E LONGA DURAÇÃO, 
VALOR DE CRISTA (A) 

75 – só para o PR de 5 kA 

ALTA INTENSIDADE E CURTA DURAÇÃO, 
PARA O ENSAIO DE CICLO DE OPERAÇÃO, 
ONDA (4 a 6) / (10 a 15) µs, VALOR DE CRISTA 
(A) 

65.000 - para os PRs de 5 kA 
100.000 - para os PRs de 10 kA 

RADIOINTERFERÊNCIA  

TENSÃO MÁXIMA DE RADIOINTERFERÊNCIA 
TRI (µV), MEDIDA EM 1000 kHz E REFERIDA A 
300Ω 

250 

TENSÃO APLICADA NO ENSAIO (kV) 8,8 21,9 
 

Tabela A.1 –Características dos PRs 



 

 

NTC  
811258/261 

PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO 
 

 

MARÇO/2014                        SEE/DPRD/VPON    PÁGINA 7  

 

ANEXO B – Plano de amostragem para os ensaios de re cebimento 
 

Ensaio 

- Verificação visual e 
dimensional 
- Verificação do torque de 
instalação dos terminais e 
braçadeira 

- Tensão residual  
- Medição da tensão de 
referência 
- Medição de descargas 
parciais 
- Estanqueidade 

- Espessura da camada de zinco 
- Espessura da camada de estanho 

Nível de 
amostragem 

II Dupla S4 Dupla S3 Simples 

NQA 4% 2,50% 4% 

Tamanho do lote 
AMOSTRA 

Ac Re 
AMOSTRA 

Ac Re AMOSTRA Ac Re 

Seq. Quant
. 

Seq. Quant
. 

Até 90 - 3 0 1 - 5 0 1 3 0 1 

91 a 150 
1° 8 0 2 

- 5 0 1 3 0 1 
2° 8 1 2 

151 a 280 
1° 8 0 2 1° 13 0 2 

13 1 2 
2° 8 1 2 2° 13 1 2 

281 a 500 
1° 13 0 3 1° 13 0 2 

13 1 2 
2° 13 3 4 2° 13 1 2 

501 a 1200 
1° 20 1 4 1° 13 0 2 

13 1 2 
2° 20 4 5 2° 13 1 2 

1201 a 3200 
1° 32 2 5 1° 20 0 3 

13 1 2 
2° 32 6 7 2° 20 3 4 

3201 a 10000 
1° 50 3 7 1° 20 0 3 

20 2 3 
2° 50 8 9 2° 20 3 4 

10001 a 35000 
1° 80 5 9 1° 32 1 4 

20 2 3 
2° 80 12 13 2° 32 4 5 

 
a)  Regime normal; 
b)  Ac - Número de para-raios defeituosos que ainda permite aceitar o lote; 

Re - Número de para-raios defeituosos que implica na rejeição do lote; 
c)  Se a amostra  requerida for igual ou maior que o número de unidades do produto constituintes do lote, efetuar inspeção 

cem por cento das unidades; 
d)  Para amostragem dupla o procedimento é o seguinte: é ensaiado um número inicial de unidades igual ao da primeira 

amostra obtida na Tabela.  Se o número de unidades defeituosas encontrado estiver compreendido entre Ac e Re 
(excluindo estes valores), deve ser ensaiada a segunda amostra. O total de unidade defeituosas, após ensaiadas 
as duas amostras, deve ser igual ou inferior ao  maior Ac especificado.  
 

 
Tabela B.1 – Amostragem para ensaios de recebimento 
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ANEXO C - Desenho do Para-raios  

 
Detalhe 1 

 

TENSÃO DIMENSÕES (mm) 

(kV) A (máx.) H (mín.) 

15 400 80 

27 500 95 

 
  

Figura C.1 - Para-raios de Distribuição  
 

OBS: 1 - Observar a largura do suporte L ao qual a braçadeira deve ser encaixada. Por ser o mesmo suporte utilizado para a 
fixação de chaves fusíveis, o suporte apresenta dimensões importantes a serem consideradas. Consultar a NTC 813960 para 
informações dimensionais sobre o suporte L. 2 - As medidas indicadas estão em milímetros. 


