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1. OBJETIVO 
 
Esta especificação tem por finalidade estabelecer as características mínimas exigíveis para os bastões isolantes utilizados nos 
trabalhos em redes de distribuição. 
 
2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
ABNT NBR 5426:1985 (versão corrigida 1989) – Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos. 
ABNT NBR 11854:1992 (versão corrigida 1994) – Bastão isolante para trabalho em redes energizadas de distribuição. 
ASTM F 711:1989 – Fiberglass-reinforced plastic (FRP) rod and tube used in live line tools. 
NTC (Norma Técnica COPEL) 890090 a 890094 – Cabeçotes para vara de manobra 
 
3. DEFINIÇÃO 
 
Para efeitos desta norma, entende-se por bastão isolante o equipamento em formato tubular composto por material plástico 
reforçado com fibra de vidro, com características mecânicas e elétricas adequadas para o seu uso em serviços com redes 
elétricas energizadas. 
 
4. CONDIÇÕES GERAIS 
 

4.1. DIMENSÕES 
 
Os bastões devem ser fornecidos conforme as dimensões apresentadas na Tabela 11. Os acessórios acoplados aos 
bastões, tais como encaixes universais, garra, etc, devem ser totalmente compatíveis com os cabeçotes descritos nas 
NTC’s 890090 a 890094. 
 
4.2. ACABAMENTO 
 
As peças devem apresentar cor e acabamento uniformes, superfícies isentas de ranhuras, rebarbas, empenamentos e 
bolhas, dando especial atenção às junções entre o bastão e as partes metálicas bem como às condições de 
acoplamento. 
Os acessórios metálicos, tais como cabeçotes, devem estar livres de rebarbas, trincas, ranhuras, empenamentos e 
sinais de oxidação. 
 
4.3. IDENTIFICAÇÃO 
 
Cada bastão deve ter estampado no mínimo, de forma legível e indelével, o nome ou marca do fabricante, mês e ano 
de fabricação. 

 
5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 

5.1. MATERIAIS 
 
Os bastões tubulares devem ser constituídos de materiais isolantes, não higroscópicos, e em total conformidade com 
a ASTM F 711. 
 
5.2. CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS 
 

5.2.1. Tração 
 
Os bastões isolantes, montados com os seus acessórios, devem suportar uma carga de tração axial de, no 
mínimo, os valores estabelecidos na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Limites para carga tração. 

Tipo do bastão Diâmetro (mm) Carga (N) 

Bastão garra 64 11340 

Bastão garra 38 6800 

Bastão de manobra universal 32 2000 

Bastão de tração com espiral 32 15880 

Bastão de manobra pega tudo 32 1330 

 
 
Sem os acessórios, os bastões isolantes devem suportar, no mínimo, as seguintes cargas de tração: 
 

Tabela 2 – Carga de tração apenas para o bastão iso lante. 

Diâmetro (mm) Carga (N) 

32 80.068,0 

38 128.998,4 

64 284.688,2 

 
 
5.2.2. Flexão no centro do bastão 
 
Para o ensaio de flexão no centro do bastão, utilizando o método apresentado na NBR 11854, devem ser 
considerados os limites apresentados na Tabela 3 para as forças Fd, Fr e a flecha f. 
 

Tabela 3 – Limites para o ensaio de flexão no centr o do bastão. 

Diâmetro 
(mm) 

Distância d entre os 
apoios (mm) 

Fd (N) f (mm) Fr (N) 

32 1500 1100 35 2150 

38 2000 1500 50 2950 

64 2000 5500 35 11000 

 
 
5.2.3. Flexão na extremidade do bastão 
 
Um trecho de 1,5m do bastão isolante deve suportar a carga disposta na Tabela 4, aplicada em sua extremidade, 
sem exceder a flecha máxima definida na mesma tabela. 
 

Tabela 4 – Limites para o ensaio de flexão na extre midade do bastão. 

Diâmetro 
(mm) 

Flecha máxima 
(mm) 

Força 
aplicada (N) 

32 500 230 

38 250 230 

64 45 230 

 
 
5.2.4. Torção 
 
O comprimento de 1m do bastão isolante não pode sofrer uma deformação angular maior que α, quando da 
aplicação de um torque Cd, ou sofrer qualquer tipo de fissura durante a aplicação de um momento Cr. Os valores 
máximos da deformação angular e os torques aplicados, estão apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Limites para o ensaio de torção. 

Diâmetro 
(mm) 

Cd (N.m) α (graus) Cr (N.m) 

32 40 40 80 

38 80 35 160 

64 320 12 640 

 
 
5.2.5. Compressão 
 
Uma amostra, com comprimento igual a três vezes o diâmetro do bastão, deve suportar sem que ocorra ruptura, 
no mínimo os valores de carga especificados na Tabela 6. 
 

Tabela 6 – Limites para o ensaio de compressão. 

Diâmetro (mm) 
Carga mínima de 
compressão (N) 

32 3350 

38 3350 

64 6000 

 
 
5.2.6. Cisalhamento 
 
Os bastões isolantes devem suportar no mínimo, sem que ocorra o cisalhamento, as cargas apresentadas na 
Tabela 7.  
 

Tabela 7 – Limites de carga para o ensaio de cisalh amento. 

Diâmetro (mm) 
Carga mínima de 
compressão (N) 

32 2625 

38 3625 

64 4670 

 
 
5.2.7. Fadiga 
 
O bastão isolante não deve apresentar deteriorações visíveis, mesmo localizadas, nem deformações 
permanentes, após a aplicação do esforço Fd, apresentado na Tabela 3, em ciclos de 1000 vezes em cada um 
dos quatro quadrantes do tubo. 
 

5.3. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS 
 

5.3.1. Tensão aplicada a seco 
 
Estando a amostra do bastão limpa, seca e acondicionada em atmosfera ambiente por 24 horas, a corrente de 
fuga I1, proporcionada pela aplicação de 100kV alternado com frequência de 60Hz entre trechos de 30cm da 
amostra, não pode ultrapassar ao disposto na Tabela 8 para ensaios de tipo e Tabela 9 para ensaios de 
aceitação. 
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Tabela 8 – Limites da corrente de fuga I 1 (ENSAIO DE TIPO) 

Diâmetro (mm) Corrente máxima I 1 (µA) 

32 6 

38 8 

64 12 

 
 

Tabela 9 – Limites da corrente de fuga I 1 (ENSAIO DE ACEITAÇÃO) 

Diâmetro (mm) Corrente máxima I 1 (µA) 

32 10 

38 12 

51 15 

64 20 

 
 
5.3.2. Tensão aplicada após acondicionamento em umi dade 
 
Após ter sido acondicionado por 168 horas em uma câmara a 23 ºC e no mínimo 93% de umidade relativa, deve 
ser repetido o procedimento do ensaio elétrico a seco e monitorada a corrente de fuga I2. A diferença entre I1 e I2 
deve ser menor que 20µA. 
 

5.4. TRATAMENTO SUPERFICIAL 
 
As peças metálicas dos acessórios dos bastões isolantes devem ter tratamento superficial para proteção contra 
oxidação. 

 
6. INSPEÇÃO E AMOSTRAGEM 
 

6.1. INSPEÇÃO 
 

As inspeções devem ser feitas preferencialmente nas instalações do fornecedor/fabricante na presença do inspetor da 
COPEL, salvo acordo diferente no ato da colocação da ordem de compra. 
O fornecedor/fabricante deve proporcionar ao inspetor os meios necessários e suficientes para certificar-se 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. 
 
6.2. AMOSTRAGEM 
 

6.2.1. Ensaio elétrico a seco e verificação visual e  funcional 
 
Os ensaios visuais, funcionais e de tensão elétrica aplicada a seco devem ser feitos em 100% das amostras que 
compõem o lote. 
O lote será considerado aprovado se todas as amostras forem aprovadas e concomitantemente atender ao 
disposto em 6.2.2. 
 
6.2.2. Verificação dimensional 
 
Para verificação dimensional devem ser tomadas amostras conforme norma, utilizando-se: 
 
 a) Regime de inspeção: normal. 
 b) Nível de inspeção: II. 
 c) Plano de inspeção e amostragem – dupla. 
 d) NQA – 2,5%. 
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Tabela 10 – plano de inspeção. 

Quantidade de 
unidades que 
formam o lote 

Primeira amostra Segunda amostra 

 
Quantidade de 

unidades a ensaiar  
Ac1 Re1 

Quantidade de 
unidades a ensaiar  

Ac2 Re2 

De 5 a 50 5 0 1 - - - 

De 51 a 150 13 0 2 13 1 2 

De 151 a 280 20 0 3 20 3 4 

De 281 a 500 32 1 4 32 4 5 

De 501 a 1200 50 2 5 50 6 7 

De 1200 a 10000 80 3 7 80 8 9 

 
 
Onde: 
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. 

 
 
 
7. ENSAIOS 
 

7.1. ENSAIOS DE ACEITAÇÃO 
 
Os ensaios de aceitação são os descritos em 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.10. Os demais são de tipo que devem ser realizados 
em protótipos e poderão ser solicitados pela COPEL sempre que se julgar necessário.  

 
7.1.1. Inspeção visual e funcional 
7.1.2. Inspeção dimensional 
7.1.3. Ensaio de tração 
7.1.4. Ensaio de flexão no centro do bastão 
7.1.5. Ensaio de flexão na extremidade do bastão 
7.1.6. Ensaio de torção 
7.1.7. Ensaio de compressão 
7.1.8. Ensaio de cisalhamento 
7.1.9. Ensaio de fadiga 
7.1.10. Ensaio de tensão aplicada a seco 
7.1.11. Ensaio de tensão aplicada após acondicioname nto em umidade 

 
7.2. EXECUÇÃO DOS ENSAIOS 
 
A execução dos ensaios deve ser conforme os métodos apresentados na NBR 11584 e ASTM F 711. Os critérios de 
aprovação estão descritos nos itens 4 e 5 desta NTC. 
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8. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
 

8.1. ACEITAÇÃO DO LOTE 
 

A aceitação do lote é condicionada aos requisitos de ensaio de aceitação do item 7, conforme critério de amostragem 
definido no item 6.2. 
No caso de qualquer requisito desta especificação não ter sido atendido, o fornecedor/fabricante deverá proceder à 
substituição para posterior reapresentação do lote, sendo que esta substituição ou reposição não deve onerar a 
COPEL. 

 
8.2. GARANTIA DO FABRICANTE 

 
A aceitação de um lote de bastões dentro do sistema de amostragem adotado, não isenta o fabricante da 
responsabilidade de substituir qualquer unidade que não estiver de acordo com a presente especificação, no período 
de, no mínimo, 1 ano. 
 

9. EMBALAGEM 
 
Para informações sobre embalagem deste material consultar a Internet no seguinte endereço:  
 
www.copel.com 
- Fornecedores 
 
10. FICHA TÉCNICA 
 
O fornecimento deste material a COPEL fica condicionado à homologação da Ficha Técnica pela SED/DNGO/VNOT. Para 
maiores informações consultar a Internet no seguinte endereço: 
 
www.copel.com 
- Para sua empresa 
- Normas Técnicas 
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Tabela 11 – Bastões isolantes. 

Código NTC Descrição 
Comprimento 

(mm) 
Diâmetro 

(mm) 
Figura 

15008374 817355 Bastão de amarração com 
gancho e lâmina rotativa 2375 32 Figura 1 

15011255 817356 

Bastão garra 

3510 64 Figura 2 

15018619 817357 2960 38 Figura 2 

15012212 817358 
Bastão de manobra tipo “pega 

tudo” 

3190 32 Figura 3 

15016599 817359 1350 32 Figura 3 

15018611 817360 Bastão de tração com espiral 700 32 Figura 4 

15018661 817361 Bastão podador com encaixe 
universal e 7,6m de corda 395 32 Figura 5 

15018665 817362 
Bastão de manobra com 2 

encaixes universais 

2550 32 Figura 6 

15019808 817363 3100 32 Figura 6 

 
 

 
Figura 1 – Bastão de amarração. 

 
 
 

 
Figura 2 – Bastão de garra. 

 
 

 
Figura 3 – Bastão de manobra tipo “pega tudo”. 
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Figura 4 – Bastão de amarração com espiral. 
 
 
 

 
 

Figura 5 – Bastão podador. 
 
 
 

 
 

Figura 6 – Bastão de manobra com encaixes universai s. 
 
 
Nota: todas as figuras são ilustrativas. 
 


