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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 

 
Esta Norma  tem por objetivo estabelecer  as condições mínimas exigíveis para o fornecimento dos 
materiais em referência a serem utilizados nas Redes Subterrâneas de Distribuição 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 
 
- Acesso Rápido 
- Normas Técnicas 
- Materiais Padrão para Redes de Distribuição 
- Pesquisa de Normas Técnicas 
 
 
 
 
 
 

                         
                                                                                            Jacir Carl os Paris 

                                                                                                                          SEE 
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GRADE DE VENTILAÇÃO PARA CÂMARA SUBTERRÂNEA (ITEM 1) 

 
 

1- Medidas em milímetros. 
2- As cantoneiras deverão atender a NTC 818102.  
3- Os chumbadores deverão vir c/ arruelas de pressão. 
4- P/ fechamento da grade os furos devem ser oblongos 

(8 x 35mm). 
 

 

5-       A grade  deve estar no mesmo nível das  
          cantoneiras. Não poderão haver “degraus”. 
6-       Peso máximo unitário da grade =    65 kG. 
7-       Deverá ser fornecido o conjunto 
8-       Os Vergalhões, Chapas e Dobradiças  
          deverão vir soldados nas cantoneiras 
9-       Desenhos orientativos.  

(*) A figura acima indica conjunto com duas grades 
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VISTAS ISOMÉTRICA 

 
 

 
 

Tabela 1 

Código 
COPEL 

Aplicação Capacidade 

15010038 PISTA DE TRÁFEGO E CALÇADA 
DE PEDESTRES 

40.000 daN 

 
 
 
 
 
 

(*) As vistas indicam conjunto  
     com duas grades 

(*) Ângulo máximo de abertura  
     da grade = 100º ±5 
     O suficiente p/ que a grade fique 
     aberta sem apoio e com segurança     
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CANTONEIRA (ITEM 2) 

 

 
Material Ferro Cantoneira de 2”  x  2”  x  ¼” 

Com 4 chumbadores soldados de ½”/  Ø,  de vergalhão 
 
 

CANTONEIRA DE APOIO PARA GRADE  (2 UNIDADES DE 1850 mm) 
 

 
 
1- Deverá ser fornecido o conjunto: 
    Cada conjunto deve ser composto de 2 (duas) cantoneiras. 

 
 
 
 

 
 

DETALHE DO ITEM  “2” 
 
 

Tabela 2 
 

CÓDIGO COPEL 
15015343 

 
 
 

 
2- Todas as medidas em milímetros exceto as assinaladas em polegadas. 
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1. OBJETIVO 
 
Esta Especificação padroniza  as dimensões e estabelece as condições gerais e específicas da Grade de Ventilação  e 
Cantoneira de Apoio para Câmara Subterrânea a ser utilizada em Rede Subterrânea de Distribuição da COPEL. 
 
 
2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
Para fins de projeto, seleção de matéria-prima, fabricação, controle de qualidade, inspeção, instalação, manutenção e 
acondicionamento da grade de ventilação a serem fornecidas, esta especificação adota as normas abaixo relacionadas, 
bem como as normas nelas citadas: 
 
ABNT-NBR-9050/2004    - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 
ABNT-NBR-10160/2005  - Tampões e grelhas de ferro fundido dúctil – Requisitos e métodos de ensaios 
NR 10                               - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 
 
NR 17                               - Ergonomia 
 
As siglas acima se referem a: 
 
ABNT  - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
NBR  - Norma Brasileira Registrada. 
NR  - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho 
 
Os quatro últimos dígitos separados por uma barra do número da norma indicam o ano de publicação da mesma. No caso 
das NTC, a versão em vigor é indicada pela data (mês/ano) de emissão. 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 especificação; 
2º - Normas Técnicas COPEL; 
3º - As normas citadas no item 2 desta NTC; 
4º - As normas apresentadas pelo proponente e aprovadas pela COPEL. 
 
 

3. DEFINIÇÕES 
 
Os termos técnicos utilizados nesta especificação estão definidos na NBR 9050 e nas demais normas mencionadas no 
item 2 desta especificação. 
 
4. CONDIÇÕES GERAIS 
 
4.1 Condições de serviço: 
 
As Grades de Ventilação e Cantoneiras de Apoio abrangidas por esta NTC devem ser adequadas para serem instaladas a 
uma altitude de até 1.000 metros, em clima tropical com temperatura ambiente de -5'C até 4O'C, média diária não superior 
a 35oC, umidade relativa de até 100%, precipitação pluviométrica média anual de 1.500 a 3.000 milímetros, sendo que as 
grades ficarão expostas ao sol, à chuva e a poeira. 
O clima contribui para a formação de fungos e acelera a deterioração e a corrosão. O fornecedor deve providenciar a 
tropicalização e tudo mais que for necessário para o bom desempenho das grades nas condições objeto deste item. 
 
 
4.2 Identificação: 
 
Cada Grade de Ventilação e Cantoneira de Apoio para Câmara Subterrânea devem ser adequadamente identificadas 
de modo legível, visível e indelével, no mínimo com: 
 
- Nome ou marca do fabricante;   
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4.3 Acabamento: 
 
A Grade de Ventilação e Cantoneira de Apoio devem ser isentas de rebarbas, cantos vivos, achatamentos de seções ou 
outros defeitos incompatíveis com o seu uso. 
 
4.4 Embalagem: 
 
As Grades de Ventilação e Cantoneira de Apoio deverão ser transportadas e armazenadas em embalagens 
apropriadas. As embalagens deverão proteger os materiais contra danos. A embalagem deve conter informações 
necessárias à identificação do produto. 
 
 
5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
5.1 Material: 
 

Aço Carbono COPANT 1010 / 1020 laminado. 
 
 
5.2 Proteção Contra Corrosão: O material da Grade e Cantoneira e seus acessórios deverão ser em aço galvanizado pelo  
      processo de imersão à quente. Os parafusos deverão ser de aço inoxidável. Os materiais da trava deverão ter  
      compatibilidade entre si. 
 
 
5.3. Características Mecânicas: 
 
5.3.1 Trava: As Grades devem possuir sistema de trava contra abertura. A Trava não poderá sofrer deformação durante 
a instalação e deve impedir a movimentação e batimento durante o tráfego de veículos. 
 
 
5.3.2 Os parafusos deverão atender o sistema métrico e o padrão existente das chaves de câmaras (chave de 19mm). 
 
5.3.3 Sistema de Absorção de Impactos: As Grades deverão ser projetadas com sistema de absorção de impacto, para 
tanto, entre outras tecnologias poderá ser considerada a utilização de material polimérico resistente. 
 
5.3.4 A Grade deverá conter sistema de dobradiça em um dos lados a fim de facilitar o manuseio. A instalação das 
peças que formam o sistema de dobradiças é através da solda do tubo que será fixado no eixo da grade na Cantoneira.  
 
5.3.5 Manual de Instalação: As Grades deverão vir acompanhadas 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 fixação seja 
executada nas medidas adequadas. Deverá conter também uma tabela com o torque mínimo e máximo que deve ser 
aplicado nos parafusos e travas. Informações para lubrificação, manutenção e dicas para abertura em caso de 
travamento. 
 
5.3.6 Dimensões: As Grades e Cantoneiras de Apoio deverão ser projetadas para instalação nas câmaras 
subterrâneas de transformadores e devem possuir as dimensões adequadas para sua aplicação 
 
 
5.4 Acabamento e Composição: 
 
5.4.1 Superfície: A superfície das Grades e Cantoneiras de Apoio  e seus acessórios de instalação devem estar isentas 
de inclusões, trincas, rebarbas, empenamento, saliências pontiagudas, arestas cortantes, cantos vivos e outros 
defeitos. A distância máxima entre os perfis longitudinais é de 15mm conforme Detalhe e definido na NBR 9050. 
 
5.4.2 Vergalhão, Chapas e Dobradiças: As Grades deverão ser  fornecidas juntamente no mínimo com 03 vergalhões, 
06 chapas e 03 dobradiças para apoio, que servirão para nivelar a base da grade com a superfície da Cantoneira. Os 
vergalhões, chapas e dobradiças deverão vir soldados na cantoneira. 
 
5.4.3 As Grades quando instaladas devem estar no mesmo nível do asfalto e Cantoneiras, não podendo haver 
“degraus” entre eles. 
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6. ENSAIOS 
 
6.1 Relação de ensaios: 
 
Para a comprovação das características de projeto, material e mão-de-obra são exigidos os seguintes ensaios: 
 

a) Inspeção Visual; 
b) Verificação Dimensional; 
c) Operação Mecânica; 
d) Resistência Mecânica; 
e) Espessura de Galvanização; 
f) Peso Máximo. 

 
 
Os ensaios acima relacionados não invalidam a realização, por parte do Fornecedor daqueles que julgar necessário ao 
controle de qualidade do produto. 
 
6.2 Classificação dos ensaios: 
 
Os ensaios previstos nesta NTC são classificados em: 
 
             - Ensaios de Tipo; 
             - Ensaios de recebimento; 
             - Ensaios Complementares de Recebimento. 
 
6.2.1  Ensaios de tipo: São os ensaios relacionados na Tabela 3, a serem realizados pelo Fornecedor, no mínimo em uma 
unidade, retirada das primeiras unidades construídas de cada lote, para verificação de determinadas características de projeto 
e do material. Estes ensaios devem ter seus resultados devidamente comprovados, através de Relatórios de Ensaios emitidos 
por órgão tecnicamente capacitado.  Estes ensaios devem ser realizados conforme o item 6.3 desta NTC. 
 
6.2.2  Ensaios de recebimento: São os ensaios relacionados na Tabela 3, realizados nas instalações do Fornecedor ou da 
COPEL, na presença de Inspetor da COPEL, por ocasião do recebimento de cada lote. 
Estes ensaios devem ser realizados conforme o item 6.3 desta NTC. 
 
6.2.3  Ensaios complementares de recebimento: São os ensaios relacionados na Tabela 3, realizados nas instalações do 
Fornecedor ou em órgão tecnicamente capacitado, na presença do Inspetor da COPEL, por ocasião do recebimento de cada 
lote. 
A realização destes ensaios fica a critério da COPEL. 
 
 

TABELA 3- RELAÇÃO DOS ENSAIOS DE TIPO, RECEBIMENTO, COMPLEMENTARES DE RECEBIMENTO 
 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO DOS ENSAIOS 

ENSAIOS 

De 
Tipo 

De 
Recebimento 

Complementares 
de Recebimento 

1 Inspeção visual X X - 

2 Verificação dimensional X X - 

3 Ensaio  de operação mecânica X X - 

4 Ensaio de resistência mecânica X X - 

5 Espessura de galvanização X X - 

6 Peso máximo X X - 

1 2 3 4 5 
 

6.3 Execução dos ensaios: 
 
Os métodos de ensaio devem obedecer o descrito a seguir e estar de acordo com as normas e/ou documentos 
complementares citados no item 2 desta NTC. 
As características dos equipamentos, aparelhos e instrumentos utilizados durante os ensaios devem ser estáveis e estar 
aferidas. 
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6.3.1 Inspeção visual: Deve-se verificar os seguintes requisitos: 
 
      a) Material: deve atender  os requisitos mencionados no item 5.1 desta NTC; 
      b) Identificação: deve atender os requisitos  mencionados no item 4.2 desta NTC; 
      c) Acabamento:   deve atender os requisitos mencionados no item 4.3 desta NTC; 
      d) Embalagem: deve atender os requisitos mencionados no item 4.4 desta NTC. 
 
Constitui falha a não conformidade de qualquer uma das características verificadas com as indicadas nesta Especificação.,. 
 
6.3.2  Verificação dimensional: Devem ser verificadas as dimensões correspondentes de cada Grade e Cantoneira e estas 
devem estar de acordo com as indicadas nas figuras (ITEM 1 e ITEM 2)  desta NTC. 
Constitui falha a não conformidade de qualquer uma das características verificadas com as indicadas nesta Especificação. 
 
6.3.3 Ensaio de Operação Mecânica: Este ensaio compreende executar através de acionamento motorizado ou manual  
20 operações nas peças móveis e travas. As peças não poderão ser engraxadas ou ajustadas 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. 
 

Deve ser verificado o acoplamento das peças e parafusos de inox. Neste ensaio, o fabricante deverá montar a trava na 
grade e comprovar o perfeito funcionamento do dispositivo. 
 

6.3.4 Ensaios de Resistência Mecânica: Estes ensaios compreendem a aplicação de carga de controle mínima: 40.000 
daN (conforme NP EN 124/95). 
Constitui falha se durante a aplicação da carga ou após a retirada da carga, for verificado deformação permanente. 
 
6.3.5 Ensaios de Espessura de Galvanização: Este ensaio compreende medir a camada de material utilizada no processo 
de galvanização que deverá conter no mínimo 57 micrômetros de espessura. 
Constitui falha se não for atingido esta camada mínima.. 
 
6.3.6 Verificação do Peso Máximo: Deve ser verificado através do uso de uma balança.. 
Constitui falha se for excedido o peso máximo indicado nesta NTC. 
 
 
 
7. 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. 
 
Se a falha constatada for oriunda de erro de projeto ou de produção, tal que comprometa todas as unidades do lote, o 
fornecedor será obrigado a repará-las, independente da ocorrência de defeito em cada uma delas, e, se as mesmas 
estão ou não em garantia. 
 
No caso de substituição dos materiais, o prazo de garantia para estes, deverá ser estendido para um novo período de 
60 (sessenta) meses. 
 
Mediante a devida comunicação da ocorrência do defeito ao fornecedor, a COPEL reserva-se o direito de optar pela 
permanência do material insatisfatório em operação, até que possa ser retirado do serviço, sem prejuízo para o sistema 
e entregue ao fornecedor para os reparos definitivos. 
 
 
 
8. INSPEÇÃO, ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
 
8.1 Generalidades: 
 
A COPEL reserva-se o direito de inspecionar e ensaiar as grades de ventilação e cantoneiras abrangidas 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 destes materiais, por parte da COPEL, se 
realize em condições adequadas, de acordo com as normas recomendadas e com esta Especificação. 
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Assim o Fornecedor deverá propiciar todas as facilidades para o livre acesso aos laboratórios, às dependências onde estão 
sendo fabricados os materiais em questão, ao local de embarque, 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 avisar a COPEL, com antecedência mínima de 5(cinco) dias para Fornecedor nacional e de 15(quinze) 
dias para Fornecedor estrangeiro, sobre as datas em que os materiais estarão prontos para inspeção. O período para 
inspeção deve ser dimensionado pelo Fornecedor, de tal forma que esteja contido nos prazos de entrega estabelecidos na 
Ordem de Compra. Independente da realização da inspeção pela COPEL, o fornecedor é responsável pela qualidade e 
desempenho do material durante o período de garantia, de acordo com as condições declaradas no “Termo de 
Responsabilidade” constante na Ficha Técnica. 
 
 
8.2 Formação da amostra: 
 
As amostras devem ser colhidas pelo Inspetor da COPEL, nos lotes prontos para embarque. Considera-se como um lote o 
conjunto de material de mesmo tipo construtivo. 
 
8.2.1 O  tamanho  da amostra  para os ensaios de recebimento deve estar de acordo com a  norma ABNT NBR 10160/2005.  
 
8.2.2 O tamanho da amostra para efetuar os  ensaios complementares de recebimento será fixado pela COPEL de comum 
acordo com o Fornecedor. 
 
 
8.3 Aceitação ou rejeição: 
 
A aceitação destes materiais pela COPEL, seja pela comprovação dos valores, seja por eventual dispensa de inspeção, 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 ou comprometerá qualquer reclamação que a COPEL venha a fazer baseada na 
exigência de materiais inadequados ou defeituosos. 
 
Por outro lado, a rejeição dos materiais em virtude de falhas constatadas através da Inspeção, durante os ensaios ou em 
virtude da discordância com a Ordem de Compra ou com esta Especificação, não eximirá o Fornecedor de sua responsabilida-
de em fornecer os materiais 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 suas obrigações e adquirir os materiaiss em outra fonte, sendo o Fornecedor considerado como 
infrator da Ordem de Compra, estando sujeito às penalidades aplicáveis ao caso. 
As unidades defeituosas constantes de amostras aprovadas nos ensaios devem ser substituídas por novas, o mesmo 
ocorrendo com o total das amostras aprovadas em ensaios destrutivos. 
 
8.3.1 Critérios para aceitação ou rejeição: Os critérios para aceitação ou rejeição dos lotes, quando da realização dos ensaios, 
são os seguintes: 
 
8.3.1.1 Ensaios de recebimento: Deverá ser atendida a norma ABNT NBR 10160/2005 Tabela 8 Amostragem 
Aceitação/rejeição.  
 
8.3.1.2  Ensaios complementares de recebimento: A reprovação do materiais em qualquer um dos ensaios determinará a sua 
rejeição, não sendo permitida contraprova. 
 
8.3.2  Todos os materiais rejeitados nos ensaios de recebimento, integrantes de lotes aceitos, devem ser substituídos por 
unidade novas e perfeitas pelo Fornecedor, sem qualquer ônus para a COPEL. 
 
 
8.4 Ficha técnica: 
 
8.4.1  Generalidades: O fornecimento destes materiais à COPEL deve ser precedido de aprovação de amostra e da Ficha 
Técnica junto a COPEL / DIS / SEE / DNGO / VNOT. 
 
8.4.2 Solicitação da Ficha Técnica:  
 
8.4.2.1 O fabricante deve encaminhar ao VNOT solicitação de aprovação de Ficha Técnica. Deve indicar claramente as NTC`s 
dos materiais que pretende cadastrar. Os quesitos técnicos, inclusive ensaios necessários estão detalhados nas NTC`s 
disponíveis atualizadas no endereço: 
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WWW.COPEL.COM 
- Acesso Rápido 
- Normas Técnicas 
- Materiais Padrão para Redes de Distribuição 
- Pesquisa de Normas Técnicas 
 
8.4.3 Aprovação da Ficha Técnica:  
 
8.4.3.1 A COPEL , ao receber a solicitação da Ficha Técnica, pedirá ao fabricante os relatórios de ensaios, amostras e 
informações sobre os materiais abrangidos por esta Especificação a serem cadastrados. Após receber as informações 
solicitadas, a COPEL analisará as amostras e toda a documentação recebida. Qualquer irregularidade constatada será 
comunicada ao fornecedor a fim de saná-la. Caso não existam irregularidades, será encaminhado ao fabricante o formulário 
de Ficha Técnica para assinatura, preenchimento de data e modelo dos materiais abrangidos por esta Especificação. 
Ao receber o formulário preenchido, e sendo considerado aprovada a Ficha Técnica, serão lançados no Sistema o fabricante e 
os códigos aprovados. Sempre que julgar necessário, o fabricante deve solicitar a VNOT a sua relação de Fichas Técnicas 
aprovadas. Para aprovação o Fornecedor deve entregar à COPEL 1 (uma) via de todos os documentos que compõe a Ficha 
Técnica, ou seja: 
 

a) Desenhos contendo no mínimo: 
- Vista geral dos materiais, com dimensões; 
- Desenhos da embalagem final de transporte. 
 

b) Relatórios dos ensaios de tipo relacionados na Tabela 3  desta Especificação; 
c) Relação das normas adotadas; 
d) Cópia das normas adotadas que não estejam relacionadas no item 2 desta NTC; 
e) Número da amostra entregue à COPEL. 

 
A partir as aprovação, o fornecedor estará habilitado a fornecer os materiais abrangidos por esta Especificação referentes às 
Fichas Técnicas aprovadas. 
Qualquer modificação nos materiais abrangidos por esta Especificação deve ser avisado o VNOT e pode implicar em novo 
processo para aprovação de nova Ficha Técnica. 
 
8.4.4 Relatório de ensaios:  
 
Os relatórios dos ensaios devem ser em formulários com as indicações necessárias à sua perfeita compreensão e 
interpretação, conforme abaixo. Poderão ser aceitos relatórios de ensaios realizados em fábrica, acompanhados pela COPEL 
ou não (a critério da COPEL). Poderão ser aceitos relatórios de ensaio em órgão tecnicamente capacitado, desde que 
atualizados. 
  
       - nome do ensaio; 
       - nome da COPEL e fornecedor; 
       - número e item da ordem de compra (se existente) da COPEL e número da ordem de fabricação do fornecedor; 
       - data e local dos ensaios; 
       - identificação, modelo e quantidade dos equipamentos abrangidos por esta Especificação submetidas a ensaio; 
       - descrição sumária do processo de ensaio indicando as constantes, métodos e instrumentos empregados; 
       - valores obtidos no ensaio; 
       - sumário das características (garantidas versus medidas); 
       - atestado dos resultados, informando de forma clara e explícita se o material ensaiado 
 


