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1. OBJETIVO 
 
O objetivo da presente NTC (Norma Técnica da COPEL), é estabelecer a padronização das estruturas de transição das 
saídas subterrâneas das subestações com as redes aéreas convencionais, visando assegurar condições técnicas e 
qualidade adequadas às instalações, facilitando a construção, operação e manutenção da rede de distribuição de 
energia elétrica. 
 
 
2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
Para fins de padronização, foram adotadas as normas e especificações abaixo relacionadas, bem como as normas nelas 
citadas: 
 
ABNT-NBR 15688:2009 - Redes de distribuição aérea de energia elétrica com condutores nus. 
ABNT-NBR 15992:2011 - Redes de distribuição aérea de energia elétrica com cabos cobertos fixados em espaçadores. 
NTC 856000/0710 - Montagem de Redes de Distribuição Aérea. 
NTC 855000/0190 - Montagem de Redes de Distribuição Compacta Protegida. 
NTC 810100/9999 - Materiais de Distribuição Padrão – Volumes 1, 2 e 3. 
NTC 890951 / 957 - Chaves para abertura de tampas de ferro fundido. 
NTC 810086   - Especificações Técnicas para cabos de alumínio isolados. 
MIT 163803  - Projeto e Construção de Rede Primária Subterrânea de 15kV. 
MIT 163808  - Atividades de Rede de Distribuição Subterrânea. 
MIT 163809  - Montagem de Terminações para Cabos Isolados 400mm² 12/20kV – Saídas de Subestações. 
 
As siglas acima referem-se a: 
 
ABNT  - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
NBR  - Norma Brasileira Registrada. 
NTC  - Norma Técnica COPEL. 
MIT  - Manual de Instrução Técnica COPEL 
 
 
3. CAMPO DE APLICAÇÃO 
 
A presente NTC aplica-se a estruturas de redes aéreas de distribuição da COPEL, nas tensões de 13,8kV e de 34,5 
KV, utilizadas na transição entre alimentadores aéreos e os cabos subterrâneos isolados oriundos das subestações. 
Podem também serem utilizadas as estruturas deste capítulo para as transições entre a rede aérea e a subterrânea, 
em situações que existam necessidades de travessias subterrâneas sob passarelas, viadutos e similares. 
 
 
4. CONDIÇÕES GERAIS 
 
4.1. Cabos Isolados. 
 
4.1.2. Os três cabos unipolares e singelos deverão ter o mesmo comprimento. Dentro da caixa, instalada junto à base 
do poste, o cabo deverá ter uma volta de sobra. 
 
4.1.3. Os cabos utilizados são singelos, de Alumínio 400 mm2 12/20 kV para a tensão de 13,8kV e Alumínio 400 mm2 20/35kV 
para a tensão de 34,5kV. Os códigos 20015610 e 20015609, para as tensões de 13,8kV e 34,5kV respectivamente, são exclusivos para 
uso em saídas de Subestações, pois estes cabos possuem características de baixa emissão de fumaça, devido a isolação apresentar 
composto não halogenado; para as demais transições que eventualmente se baseiem nestas NTCs devem-se usar os códigos 20000433 e 
20011108 para as tensões de 13,8kV e 34,5kV respectivamente.  
 
 
4.1.4. Durante a sua instalação e após ela os cabos não deverão ser curvados num raio inferior a 12 vezes o seu 
diâmetro. 
 
4.1.5. Para facilitar o escorregamento do cabo nos dutos não poderão ser utilizados, em hipótese alguma, pastas 
sintéticas, graxas e/ou benzina. O produto admitido pela COPEL para realizar esta função é o lubrificante a base 
d’água para puxamento de cabos (Cód COPEL 016600-6), produto este que deverá ser submetido à aprovação do 
fiscal da obra. 
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4.2. Para-raios 
 
4.2.1. A ligação dos para-raios à rede aérea, deve ser feita com cabo de alumínio protegido 15kV de 35mm2 
(NTC810631). 
 
4.3. Sistema de Identificação 
 
4.3.1. Antes do lançamento dos cabos subterrâneos, os mesmos deverão ser identificados através de fita plástica 
colorida, com a largura de 2 cm. Esta identificação também deve ser feita logo após as suas terminações (muflas), 
seguindo o padrão de cores da tabela 01. 
 

Identificação das Fases 
Fase A B C 
Cor Amarelo Branco Vermelho 
NTC 3526 3527 3529 

 
Tabela 01. Identificação das Fases 

 
4.4. Detalhe de fixação da seccionadora de faca unipolar em postes tipo B-4,5/2000 e B-6-3000: 
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4.5. Caixas de Passagem 
As caixas de passagem devem ser construídas conforme NTC 858560. As dimensões definidas permitem deixar a 
sobra de cabo dentro da caixa sem exceder o raio máximo de curvatura do cabo 400mm². 
 
4.6. Chaves para abertura de tampas de ferro: 
A chave para abertura de caixas EG está normalizada pela NTC 890 951. 
 
4.7. Aterramentos 
As terminações (muflas) das estruturas de transição (fora da SE) devem ser aterradas interligando as mesmas ao fio 
de aterramento da estrutura em questão. 
As terminações (muflas) instaladas dentro das SE’s NÃO devem ser aterradas. 
O eletroduto metálico deverá ser aterrado conforme indicado na NTC 858565 – Saída subterrânea de SE – 
Aterramento. 
 
 
5. ATUALIZAÇÃO 
 
Fica reservado à COPEL o direito de, em qualquer tempo, atualizar o conteúdo desta NTC, no todo ou em parte. 
 


