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1. OBJETIVO 
Estabelecer as características técnicas mínimas do equipamento tipo vara telescópica utilizada na execução de trabalhos de 
manobra, manuseio de detector de tensão, fixação e retirada de dispositivos nas estruturas. 
 
2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
As normas deverão ser as últimas publicadas.  
NBR 5426 e 5427 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos. 
ASTM F1826-00 – Standard Specification for Live Line and Measuring Telescoping Tools 
ABNT NBR 11854 – Bastão isolante para trabalho em redes  energizadas de distribuição. 
 

3. DEFINIÇÕES 
É uma ferramenta manual, confeccionada de material isolante, de comprimento suficientemente longo para que, através de 
uma força aplicada numa das extremidades permite a operação à distância de equipamento e dispositivos. 
O corpo é formado por seções tubulares constituído de uma ponta , intermediários e o punho padronizados, seccionáveis, 
intercambiáveis e acopláveis através de encaixe com travamento por pino de engate rápido. 
  

4. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
Destina-se ao uso durante as atividades diárias nas áreas de trabalho da COPEL por todos os empregados devidamente 
capacitados por treinamento específico. 
Devem ser limpas, inspecionadas e testadas periodicamente verificando as propriedades dielétricas de acordo com as 
regulamentações existentes. 

  
 

5. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 
 

Formato Circular ou triangular 

Tipo  Vara de manobra Seccionável 

Isolamento A primeira seção em fibra de vidro com cor diferenciada de alta visibilidade, totalmente 
preenchida de poliuretano, com isolamento de100 kV a cada 30 cm . 

Cabeçote Em alumínio com encaixe universal. 

Comprimento 9,20 a 10 metros aberta e 1,60 a 1,80 metros fechada. 

Peso máximo 6,50 Kgf 

Funcionalidade -Todos os elementos seccionáveis devem estender e recolher sem oferecer resistência quando 
movimentada em situação de utilização. 
-Os encaixes entre as seções não devem ter folgas 

Resistência a tração 
mecânica mínima 

136 daN 

Tensão aplicada d.d.p. De 100 kV - CA , 60hz, durante um minuto 

Travamento Automático de cada seção aberta 

Base e fecho Base de borracha com dispositivo de alívio de pressão e fecho em anel de borracha.  

Acabamento As superfícies internas e externas devem ser isentas de rebarbas, nódulos, fissuras, 
empenamentos ou sinais de desgaste 

 
NOTA: 

• Nos aspectos não cobertos por esta Especificação Técnica, prevalecem as exigências das normas citadas. 
• Devem ser consideradas aplicáveis as últimas revisões dos documentos listados acima contados da data limite de 

apresentação das propostas.  
• A seção imediatamente anterior a seção isolada, de alta visibilidade, deve ter diâmetro aproximado de 41,00 mm.  
• A vara deve ser seccionável e ter formato circular ou triangular, de maneira a possibilitar  o travamento automático 

de cada seção.  
• O elemento superior de cor diferenciado fluorescente de alta visibilidade deve ser totalmente preenchido com 

espuma de poliuretano. Todas as seções devem ser testadas.  
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6. VALORES MÍNIMOS DE REFERÊNCIA PARA OS ENSAIOS 
 
 

Tabela de Ensaios  

Ref. Descrição Norma Unidade Especificado 

1 Rigidez dielétrica antes e após 168h umidade ASTM F1826-00 µA Tabela 

2 Resistência a Tração ASTM F1826-00 daN 136 

3 Resistência à Flexão (Horizontal) s/carga com deflexão 
medida 

ASTM F1826-00 mm 1550 

4 Resistência à Flexão (horizontal)c/carga  ASTM F1826-00 daN 2,27 

4a Deflexão medida ASTM F1826-00 mm 3315 

5 Resistência a Flexão (Vertical) s/carga  ASTM F1826-00 - s/carga 

5a Deflexão medida ASTM F1826-00 Mm 2500 

6 Impacto em queda livre ASTM F1826-00 - - 

7 Tensão aplicada ASTM F1826-00 kV 100 

 
 
   6.3.OBSERVAÇÕES: 
 
 Os relatórios de ensaios conforme série adotada e providenciados pelo fornecedor, deverão conter, no mínimo, as     
seguintes informações: 

• Nome ou marca comercial do fabricante e referência do material 
• Indicação de norma técnica e instrumentos de medição ou metodologia do ensaio quando aplicável. 
• Datas e início e término dos ensaios. 
• Identificação do laboratório onde os ensaios foram executados. 
• Condições ambientais do local dos ensaios quando aplicável. 
• Nome e assinatura do responsável pelo ensaio. 
• Devem ser fornecidos cópias autenticadas dos documentos. 
 
6.4. ACESSÓRIOS 

 
• Cabeçote em bronze com encaixe universal, dispositivo para fixação da linha de vida na estrutura. 
• Sacola para acondicionamento e transporte, com alça, com reforço em poliester , tampa com fecho de fivela ou 

velcro, bolso lateral 120 X 270 mm com fecho em velcro para acondicionar o cabeçote, conforme desenho em  anexo. 
• Manual com as instruções de uso, cuidados no manuseio e recomendações para sua conservação e manutenção. 

 
6.5. IDENTIFICAÇÃO 

 
Deve possuir em cada seção as informações do nome do fabricante ou marca comercial, data de fabricação, 

 numeração do controle de fabricação e a referência das seções. Esta identificação deverá ser resistente ao tempo 
 para possibilitar a identificação para reposição das diversas seções, deverá permanecer após o uso contínuo, 
 possibilitando rastreamento dos processos de: garantia e testes regulares de isolamento elétrico. 
 

7. INSPEÇÃO E AMOSTRAGEM  
    
  7.1.Inspeção 
 

 A inspeção, bem como todos os ensaios devem ser feitos preferencialmente nas instalações do 
fornecedor/fabricante na presença do inspetor da COPEL, salvo acordo diferente no ato da encomenda. 
O fornecedor/fabricante deve proporcionar ao inspetor os meios necessários e suficientes para certificar-se de que 
o material está de acordo com a presente especificação, assim como comunicar com antecedência a data em que 
o lote estará pronto para inspeção. 

     
  7.2.Amostragem 
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 Para aceitação e rejeição no recebimento, a verificação visual/funcional e o ensaio elétrico deverão atingir 100% 
 da amostragem das peças, considerando todos os componentes da vara de manobra. 
 Para os ensaios dimensionais e mecânicos devem ser tomadas as amostras considerando aceitação ou rejeição 
 da tabela abaixo: 

 
 

QUANTIDADEDE 
UNIDADES QUE FORMAM 
O LOTE 

QUANTIDADE DE UNIDADES A ENSAIAR Ac Re 

1 a 5 100%. 0 1 

6 a 150 5 0 1 

151 a 500 20 1 2 

 
 
Ac – Número de peças defeituosas (ou falhas) que ainda permitem aceitar o lote. 
Re – Número de peças defeituosas (ou falhas) que implica na rejeição do lote. 
 
Se o lote for menor do que 5 unidades, ensaiar 100% e neste caso Re=0. Para lotes maiores que o indicado na tabela, 
seguir o contido na NBR 5426. 
 
 

8.  ENSAIO DE ROTINA NO RECEBIMENTO 
 

8.1.Ensaios de aceitação 
 
8.1.1.Inspeção Visual 
8.1.2.Inspeção Dimensional 
8.1.3.Ensaio de Tração 
8.1.4.Ensaio de Flexão(horizontal) s/carga 
8.1.4.1.Deflexão medida 
8.1.5.Ensaio de Flexão(horizontal) c/carga 
8.1.5.1.Deflexão medida 
8.1.6.Resistência a Flexão (vertical) 
8.1.6.1.Deflexão medida 
8.1.7.Tensão aplicada 

 
8.2.Execução 
 
8.2.1.Inspeção Visual 

Devem ser observados os seguintes aspectos: 
• Superfície uniforme, isenta de nódulos, rebarbas, incrustações, fissuras e fibras salientes; 
• Uniformidade da cor , brilho superficial, isenção de bolhas no verniz, falhas ou manchas; 
• Ausência de dificuldades no encaixe dos elementos e firmeza no travamento através dos botões de engate. 
• A vara montada deve se apresentar reta, sem desvios ou empenamentos de qualquer espécie; 
• O cabeçote universal não deve apresentar cantos vivos ou falhas de fundição; 
• As estrias do cabeçote universal devem permitir o encaixe de acessórios de forma justa e firme nas suas 

diversas posições possíveis; 
• Peças metálicas com tratamento superficial, livre de oxidação; 
• Peso da vara conforme item 5; 
• Identificação conforme item 6.5. 

 
8.2.1.1 Vara telescópica graduada 

• Além dos itens 8.2.1 
• Verificar se todos as medidas estão legíveis, caso não estejam será reprovado. 
• Verificar se as medidas estão corretas e a cada 10 cm 

 
8.2.2.Inspeção Dimensional 

Devem obedecer as medidas conforme item 5. 
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8.2.3.Ensaio de Tração 

O ensaio consiste em tracionar a vara de manobra montada com todos os seus elementos ou seções, e ponta com 
uma força de 136 daN. 
A vara de manobra deve ser presa por um botão de pressão numa extremidade, pelo elemento punho,   e na 
outra extremidade, tracionada pelos orifícios dos outros elementos. 
A força de tração é aplicada progressivamente à razão de 20 daN por segundo até atingir o valor de 136 daN, o 
qual  deve ser mantido por 1 minuto e em seguida retornado a zero. 
O resultado do ensaio será considerado satisfatório se, após a aplicação do citado esforço a vara de telescópica, 
não apresentar qualquer sinal visível de deformação em seus componentes. 
 

8.2.4.Ensaio de Flexão(horizontal) s/carga 
8.2.4.1.Deflexão medida 

O resultado do ensaio será considerado satisfatório  se a deflexão medida sem carga não ultrapassar 1550 mm.  
 

8.2.5.Ensaio de Flexão(horizontal) c/carga 
8.2.5.1.Deflexão medida 

O ensaio consiste em aplicar uma força de 2,27 daN através do orifício do cabeçote universal e perpendicular ao 
eixo longitudinal da vara de manobra montada com seus elementos. A flecha medida não deve ultrapassar  3315 
milímetros. 
Na fixação do elemento punho deve ser utilizado dois colares de fixação como apoios, distantes de 1 metro de 
modo que os demais elementos da vara permaneçam em balanço. 
A força deve ser aplicada lentamente até atingir o valor . 
A flecha deve ser medida considerando-se a posição inicial da vara fletida apenas com seu peso próprio e a 
posição final da vara fletida com a força aplicada. 
 

8.2.6.Resistência a Flexão (vertical) 
8.2.6.1.Deflexão medida 

O resultado do ensaio será considerado satisfatório  se a deflexão medida sem carga não ultrapassar 2500 mm. 
 

8.2.7.Tensão aplicada 
O ensaio consiste em submeter um trecho de 300 milímetros de cada elemento componente da vara de manobra a 
uma d.d.p. de 100 KV-CA, 60 Hz, durante um minuto. 
Para a execução do ensaio o trecho selecionado do elemento sob teste deve estar adequadamente limpo e seco, 
e o bastão mantido suspenso e apoiado pelas extremidades através de suportes isolantes. 
O trecho selecionado deve ser delimitado por duas lâminas metálicas envolvendo o bastão nos pontos onde serão 
conectados os terminais de tensão. 
A tensão deve ser elevada com variação máxima de 3 kV/s até atingir o valor de 100 KV o qual será mantido por 
um minuto e em seguida retornado a zero. 
O resultado será considerado satisfatório, sumariamente, se durante a aplicação da tensão, não houver  
perfuração ou descarga disruptiva e o valor da corrente de fuga não ultrapassar os valores da Tabela 6 da NBR 
11854, ou seja, a corrente de fuga não deve ultrapassar 10 µA para varas com diâmetro de 32 mm e  12 µA para 
varas com 38 mm.  

 
NOTA: O ensaio deve ser realizado a uma temperatura ambiente não inferior a 20°C e a umidade relativa do ar não 
superior a 70%. 

 
 

9. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
 

9.1   Aceitação do Lote 
 A aceitação do lote é condicionada aos requisitos de ensaio de aceitação do item  8 , conforme critério de 

 amostragem definido no item 7.2. No caso de qualquer requisito desta especificação não ter sido atendido, o 
 fornecedor/fabricante deverá proceder a substituição para posterior reapresentação do lote, sendo que essa 
 substituição ou reposição não deverá constituir ônus para a Copel. 

 
9.2   Garantia do fabricante 

 A aceitação do dispositivo não isenta o fornecedor/fabricante da responsabilidade de substituir qualquer unidade 
 que não estiver de acordo com a especificação, no período mínimo de um ano. 
 

 O fornecedor/ fabricante se responsabiliza em fornecer lotes de seções da vara telescópica nas mesmas 
 dimensões e características da vara telescópica no período mínimo de um ano após a entrega do lote de varas. 
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10. AMOSTRA E DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS JUNTO COM A PROP OSTA 
 

O proponente deve submeter amostra do equipamento para avaliação técnica, dentro dos padrões estabelecidos nesta 
Especificação Técnica. 
  
Quantidade de amostras  necessária para avaliação do atendimento a Especificação Técnica: Uma (01) vara telescópica. 
 

10.1  DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA  AVALIAÇÃO 
 

Deverá ser encaminhado amostra acompanhada de Laudo Técnico de acordo    com   a       norma ASTM F 1826-00 - 
Standard Specification for Live Line and Measuring Telescoping Tools  emitido ou realizado por órgão ou laboratório 
de terceira parte que comprovem as características exigidas.    
Os relatórios dos ensaios  apresentados deverão ser conclusivos. 
 
Deve atender os seguintes ensaios : 

 
a. Rigidez dielétrica antes e após 168h umidade 

 Conforme tabela de valores especificados de corrente de fuga – 100 kV/30cm por elemento da vara telescópica.  
b. Resistência a Tração 

 Ao especificado 136 daN 
c. Resistência à Flexão (Horizontal) s/carga com deflexão medida 

 Ao retorno as condições normais construtivas com deflexão especificada de 1550 mm 
d. Resistência à Flexão (horizontal) c/carga com deflexão medida 

 Ao retorno as condições normais construtivas com deflexão especificada de 3315 mm mediante carga de 2,27 
 daN. 

e. Resistência a Flexão (Vertical) s/carga com deflexão medida 
 Ao retorno as condições normais construtivas com deflexão especificada de 2500 mm  

f. Impacto em queda livre 
 Ao retorno as condições normais construtivas com queda de 61,5 cm 

g. Tensão aplicada 
Ao especificado de 100 kV -CA , 60hz, durante um minuto 
 

 
 
11. EMBALAGEM 
 
Para informações sobre a embalagem destes materiais consultar no site da COPEL, no seguinte endereço:  
www.copel.com  
Fornecedores → Informações → Guia para confecção de embalagens unitizadas 

 
Tabela 1 – CÓDIGO DO MATERIAL 

 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
Desenho da Sacola da vara telescópica em Anexo. 
 
 
 

 
 
 
 
 

NTC 890586 
DESCRIÇÃO CÓDIGO COPEL 

Vara telescópica com cabeçote 
universal 

15018372 

Vara telescópica ;L= 9,04 m 
Graduada 

15001695 

Vara telescópica ;L= 10,00 m 
Graduada 

15018445 

Sacola p/vara telescópica 15018402 
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ANEXO – DESENHO DA SACOLA DA VARA 
TELESCÓPICA 

 




