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1 . Objetivo 
 

Estabelecer as características, procedimentos e condições mínimas para aceitação de linhas elétricas pré-
fabricadas, conhecidas como Barramentos Blindados (Bus-Way) em prumadas de edificações residenciais e/ou 
comerciais, em trechos de energia não medida, de instalações de unidades consumidoras atendidas pela Copel. 

 
Informar também as condições mínimas exigidas pela Copel para a homologação das linhas elétricas pré-

fabricadas. 
 
 
2 . Referências Normativas 
 

As linhas elétricas pré-fabricadas deverão atender as características constantes nesta NTC e as condições 
mínimas exigíveis nas Normas Técnicas descritas abaixo: 

   
 ABNT NBR IEC 61439-1:2016 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão 

Parte 1 – Regra gerais 
 ABNT NBR IEC 61439-2:2016 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão 

Parte 2 – Conjuntos de manobra e comando de potência 
 ABNT NBR IEC 61439-6:2018 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão 

Parte 6 – Sistemas de linhas elétricas pré-fabricadas 
 ABNT NBR 16019:2011 - Linhas elétricas pré-fabricadas (barramentos blindados) de baixa tensão – 

Requisitos para instalação 
 ABNT NBR IEC 60529:2017 - Graus de proteção providos por invólucros (Códigos IP) 
 ABNT NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão 
 NTC 901110 - Atendimento a edificações de uso coletivo 
 NTC 910100 - Caixas para equipamento de medição - Centro de Medição Modulado. 

 
 

3 . Termos e Definições 
 

Os termos técnicos utilizados nesta Norma estão definidos nas Normas Técnicas citadas acima no item 2 - 
Referências Normativas, e nas demais Normas em que estejam nelas referenciadas. 
 
 
4 . Considerações Gerais 
 
4.1  O Barramento Blindado ou somente “Bus-Way” é um elemento de um sistema de linha elétrica pré-fabricada 
completa com barras, seus suportes e isolação, invólucro externo, bem como eventuais meios de fixação e de 
conexão a outros elementos, com ou sem recurso de derivação, destinados a alimentar e distribuir energia elétrica 
em edificações para uso residencial, comercial ou misto. 

 
4.2  Os condutores ativos do barramento blindado deverão ser constituídos de barras de cobre eletrolítico ou de 
alumínio. Nas regiões litorâneas, o uso de barramento blindado poderá ser permitido mediante consulta prévia à 
Copel. 

 
4.3  O barramento blindado deverá ser aplicado somente após o ponto de entrega da instalação. 

 
4.4  O grau de proteção mínimo deverá ser IP54 (tipo não ventilado), conforme definido na ABNT NBR IEC 60529. 
Em trechos de intersecção com conexões ou válvulas hidráulicas, ou ainda sujeitos a presença acidental de água 
por jatos (IPX5), o barramento blindado deverá ter grau de proteção adequado em toda a extensão ou então 
serem constituídos de barreiras não inflamáveis. 

 
4.5  Todas as conexões entre as barras deverão ser executadas através de parafuso com controle de torque, com 
duas cabeças sextavadas, sendo a primeira utilizada na instalação, a qual se romperá quando aplicado o torque 
especificado, restando apenas a segunda cabeça que permanecerá disponível para futuras manutenções. Este 
parafuso dispensará o uso de ferramenta específica para o seu aperto. 
 
Nota: Somente será aceito o uso de barramentos blindados devidamente homologados pela Copel, conforme item 
11 desta NTC. 
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5 . Dimensionamento 
 
5.1  Centro de Medição Modulado e/ou Caixas de Medição 
 
5.1.1  A instalação do Centro de Medição de forma sobreposta ao Barramento Blindado será permitida somente 
até 6 medições e com proteção geral de até 200A. Neste caso, deverá ser previsto um módulo para instalação de 
barramento do tipo “curto”, com o disjuntor de proteção geral juntamente com a pinça plug-in instalados na parte 
superior do centro de medição, conforme figura 1. 

 
Nota: É de responsabilidade do fabricante do barramento blindado a adequação e montagem necessária da pinça 
plug-in no centro de medição. 

 
5.1.2  Nas instalações acima de 6 medições ou com proteção geral superior a 200A, a instalação do centro de 
medição deverá ser ao lado do barramento blindado. A interligação entre o barramento blindado e o centro de 
medição deverá ser realizada através de caixa de derivação com o disjuntor de proteção geral alojado dentro 
desta caixa. O comprimento desta interligação não poderá ser superior a 7 metros. Na figura 2 é apresentado o 
detalhe desta montagem. 

 
5.1.3  A interligação entre o barramento blindado e o centro de medição deverá ser realizada com eletroduto de 
PVC rígido ou aço galvanizado. Os condutores utilizados nesta interligação deverão ser compatíveis com a 
corrente do disjuntor geral (dispositivo de proteção e manobra instalado no interior da caixa de derivação) do 
centro de medição. 

 
5.1.4  Havendo necessidade de apenas uma medição por andar com proteção geral de 125A ou superior, deverá 
ser prevista a instalação de uma caixa de derivação com disjuntor de proteção para esta derivação, juntamente 
com a instalação de uma caixa do tipo GNE para o medidor e para o disjuntor geral da unidade consumidora, 
fixada ao lado do barramento, conforme figura 3. 
 
Nota 1: O disjuntor de proteção instalado dentro da caixa de derivação e o disjuntor geral da unidade consumidora 
deverão possuir a mesma capacidade de corrente, conforme a categoria de atendimento. O disjuntor instalado na 
caixa de derivação deverá possuir curva de disparo do tipo “C” e o disjuntor da unidade consumidora curva de 
disparo do tipo “B”. 

 
Nota 2: Não será permitida a substituição da caixa de derivação por caixa tipo GN. 

 
5.1.5  Quando o centro de medição for instalado de forma sobreposta ao barramento, a sua face traseira deverá 
ficar obrigatoriamente contígua com a face frontal do barramento blindado, sem qualquer distância entre os 
elementos. Deverá ser apresentada em detalhes a forma de fixação do centro de medição, podendo ser através 
de uma base em alvenaria ou perfil metálico, ou braços de fixação chumbados na parede, de maneira que 
suportem o esforço mecânico necessário.  

 
Nota: Quando a montagem do centro de medição for sobreposta ao barramento blindado, em hipótese alguma o 
ponto de fixação e sustentação mecânica do centro de medição poderá ser realizado pela pinça plug-in. 
 
5.2  Caixa de Derivação ou Cofre 
 
5.2.1  Consiste de uma caixa destinada a alojar os dispositivos de proteção e manobra que são inseridos 
diretamente ao barramento blindado através de conectores extraíveis (pinça plug-in). 

 
5.2.2  O invólucro da caixa de derivação deverá ser de chapa de aço, devendo possuir dispositivo para lacre da 
concessionária e local para cadeado, de acordo com a NBR-5410. 

 
5.2.3  A caixa em chapa de aço carbono deve ter tratamento de fosfatização e receber acabamento de tinta a pó 
sintética resistente ao tempo, conforme Normas da ABNT, e possuir, gravado em relevo ou por meio de placa 
metálica, a marca comercial do fabricante do barramento blindado homologado pela Copel e as demais 
características técnicas do equipamento. 
 
5.2.4  Os conectores extraíveis (pinça plug-in) deverão ter capacidade de condução de corrente compatível com a 
capacidade dos condutores de alimentação do centro de medição e/ou das caixas de medição. Estes só deverão 
ser extraídos pelo fabricante do barramento blindado ou aquele por ele indicado e não poderão ser extraídos em 
carga e em tensão. 
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5.2.5  Nas instalações onde a carcaça do barramento blindado será utilizada como condutor de proteção, além 
dos três contatos de fase e o de neutro, a caixa de derivação deverá conter também um quinto contato, conectado 
à carcaça, para permitir a interligação do condutor de proteção do barramento ao centro de medição/caixa de 
medição. 
 
5.2.6  A caixa de derivação deverá ser instalada sobre o barramento blindado a altura mínima de 0,60m e máxima 
de 1,70m, considerando o topo da caixa em relação ao piso acabado. O local onde será posicionada a caixa de 
derivação deverá dar condições mínimas que permitam a abertura da porta de acesso ao dispositivo de proteção e 
manobra a 90º. 
 
5.3  Barramento Blindado 
 
5.3.1  O modelo a ser utilizado deverá obedecer ao critério de capacidade de condução da corrente de demanda 
máxima previsto no trecho conforme projeto, incluindo as componentes harmônicas, limite de queda de tensão 
máxima admissível e, definido também pelo parâmetro “k” do barramento para carga concentrada e fator de 
potência igual a 0,92. 

 
5.3.2  O limite máximo de corrente de demanda no barramento por prumada não deverá ser superior a 1400A. 
Para as edificações com corrente superior a este valor, deverá ser previsto o número de prumadas necessárias de 
barramento blindado, nunca ultrapassando este limite de corrente individualmente, em conformidade com os 
dimensionamentos da NTC 901110. 

 
5.3.3  O barramento blindado deverá possuir dispositivo de proteção para abertura em carga, na origem da 
instalação, no interior da caixa de dispositivo de proteção e manobra ou no quadro de distribuição geral - QDG. 

 
5.3.4  Todo o ponto de junção, derivação e interligação nos barramentos blindados, utilizados em toda a sua 
extensão, que tenham como objetivo realizar o encaminhamento dos mesmos entre a origem da instalação e o 
shaft de subida para os andares a fim de desviar das interferências físicas, deverão ser feitos por elementos 
apropriados para esta finalidade e fornecidos pelo fabricante homologado do próprio barramento blindado 
utilizado. Estes pontos não poderão possuir ventilação e ainda as barras internas deverão ter tratamento por meio 
de estanho ou prata. 

 
5.3.5  O dispositivo de proteção do barramento blindado deverá ter a capacidade de interrupção igual ou superior 
à corrente de curto-circuito presumida no ponto onde o dispositivo for instalado, de acordo com a tabela abaixo: 
    
 

Potência do Transformador (kVA) Nível de curto-circuito (kA) 

150 12 
225 14 
300 19 
500 32 

 
 
Nota: Para níveis de curto-circuitos abaixo dos valores da tabela acima, deverá ser apresentado o respectivo 
cálculo para cada linha de barramento blindado instalado. 

 
5.3.6  O barramento blindado poderá ter redução da seção transversal ao longo do trajeto deste no trecho vertical 
a ser atendido, sendo que neste ponto deverá ser instalada uma caixa de seccionamento e/ou proteção. Caso o 
dispositivo de proteção a montante deste ponto, garantir a proteção do trecho de menor capacidade de corrente, 
este poderá ser dispensado. Se isto ocorrer, nesta caixa deverá ser previsto somente a instalação de um 
dispositivo de seccionamento com abertura em carga. 

 
5.3.7  Poderá ser utilizado cabo isolado de capacidade de corrente equivalente à do barramento blindado para a 
interligação entre o dispositivo de proteção e manobra e o barramento, no interior da caixa destinada a este fim. 
Neste caso o cabo deverá ter comprimento máximo de 1,5 m. 

 
5.3.8  Conforme NBR IEC 61439-1/6, o invólucro do barramento poderá ser utilizado como condutor de proteção 
(PE), desde que seja fornecido o respectivo ensaio comprovando a sua eficácia como tal por ocasião da 
homologação do barramento. Nesta condição, o barramento blindado deverá ter um terminal para conexão do 
cabo de aterramento das massas próximo ao centro de medição e/ou caixas de medição. Este terminal deverá ser 
identificado com símbolo apropriado conforme previsto na NBR IEC 61439. 
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Nota: Quando o invólucro metálico do barramento blindado não for utilizado como condutor de proteção, ele 
deverá ser aterrado, utilizando-se da extremidade mais próxima ao barramento de equipotencialização. 
 
 
6 . Conexões 

 
6.1  Os pontos de conexão e derivação deverão ser devidamente tratados através de um processo de 
cobreamento, estanho ou prata a fim de garantir uma perfeita conexão. 

 
6.2  Todas as conexões/emendas entre as barras deverão ser executadas através de parafuso com controle de 
torque, com duas cabeças sextavadas, sendo a primeira utilizada na instalação, a qual se romperá quando 
aplicado o torque especificado, restando apenas a segunda cabeça que permanecerá disponível para futuras 
manutenções. Este parafuso dispensará o uso de ferramenta específica para o seu aperto.  
 
6.3  Todos os pontos de conexão e/ou derivação deverão estar acessíveis para futuras inspeções e manutenções, 
bem como, deverão possuir uma tampa de junção que garanta o grau de proteção IP para o qual o barramento foi 
projetado. 

 
6.4  Demais características referente aos pontos de conexão deverão atender ao item 6.2.8 da NBR 5410. 
  
 
7 . Queda de Tensão e Parâmetro “k” 

 
7.1  Cálculo da Queda de Tensão 

 
7.1.1  A máxima queda de tensão admissível no trecho entre o ponto de entrega e o ponto de medição, 
considerando a carga concentrada trecho a trecho, deverá ser de no máximo 2%. 

 
7.1.2  Os valores correspondentes às resistências em corrente alternada, a temperatura de operação, e as 
reatâncias dos barramentos blindados deverão ser levantados nas tabelas com características técnicas dos 
mesmos, preenchida e assinada pelo fabricante, vide anexo II. 

 
7.1.3  As quedas de tensões em barramentos deverão ser calculadas através das seguintes fórmulas:  
 

         
 

Onde:   

R:  Resistência de fase, em corrente alternada e a temperatura de operação, do 
barramento blindado, em mΩ/m;  

X:  Reatância de fase do barramento blindado, em mΩ/m;  

Z:  Impedância de fase do barramento blindado, em mΩ/m;  

Cos φ:  Fator de potência;  

L:  Comprimento do trecho de barramento blindado, em m;  

I:  Corrente da carga máxima do trecho, em A;  

∆V(3f): Queda de tensão, na extremidade do trecho, em V;  

V:  Tensão nominal de fase a fase, em V;  

∆V(%)(3f):  Queda de tensão na extremidade do trecho, em porcentagem.  

 
Notas:  
1. Na fase de projeto e com base nas informações contidas neste item 7 da Norma, o projetista deverá 

apresentar a tabela de queda de tensão, trecho a trecho, considerando os valores estimados, de acordo 
com o anexo I. 
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2. Na fase de vistoria ou solicitação de ligação do empreendimento, o cliente deverá apresentar os anexos I e 
II devidamente preenchidos e assinados pelo fabricante do barramento blindado homologado, 
considerando os parâmetros exigidos e aprovados quando da apresentação do projeto. 

 
7.2  Parâmetro “k” 
 
 Muitas vezes o barramento blindado é utilizado para uma corrente elétrica, determinada em projeto, 
inferior à nominal do barramento e consequentemente inferior à utilizada para a obtenção dos parâmetros 
elétricos, em especial o fator k. Nestes casos, há uma tendência de diminuição do valor da resistência elétrica, e 
nem sempre a temperatura na qual o sistema será instalado irá coincidir com a temperatura observada no 
momento do ensaio. 
 

Portanto, é admitida a utilização do barramento blindado para faixas de valores de fator k diferenciados, 
obtidos através de ensaios para percentuais de corrente em relação à corrente nominal do mesmo. Para isso, o 
fabricante do barramento blindado deverá realizar os ensaios de verificação dos limites de elevação de 
temperatura e de verificação das características elétricas do sistema, para as faixas de corrente variando de 50% 
a 100% da corrente nominal do barramento blindado obtendo assim, até seis valores de fatores k. 
 

Os fabricantes de barramentos blindados que fizerem os ensaios mencionados acima, terão o fator k de 
seus barramentos corrigidos para as faixas de utilização da corrente nominal deste. Estes valores de fator k serão 
publicados no site da Copel para as seguintes faixas de utilização em relação à corrente nominal do barramento, 
50%, 60%, 70%, 80%, 90% e 100% para a temperatura ambiente de referência de 35°C.  
 
 
8 . Critérios para a Apresentação do Projeto Elétrico 
 
8.1  A apresentação do projeto do barramento blindado deverá obedecer aos critérios estabelecidos na NTC 
900100 – Projetos de Entrada de Serviço – Critérios de Apresentação, à NTC 901110 – Atendimento à Edificações 
de Uso Coletivo e aos critérios desta NTC. 
 
Deverão ser apresentados, no mínimo, os seguintes documentos: 
 

a) Diagrama unifilar contemplando desde a entrada de energia até os centros de medição; 
b) Projeto da prumada elétrica demonstrando o encaminhamento do barramento blindado e seus principais 

aspectos técnicos descritos nesta NTC; 
c) Indicação da localização da entrada consumidora com vista frontal, cortes e detalhes, mostrando a 

conexão do barramento blindado com o ramal de interligação, e outros detalhes e documentos 
necessários conforme NTC 901110; 

d) Detalhes de todas as caixas de derivação, proteções, elementos de conexão, e centros de medição e/ou 
caixas de medição, detalhando o seu local de instalação nos andares; 

e) Nas situações onde for prevista a instalação do plug-in dentro do centro de medição, apresentar os 
detalhes desta ligação; 

f) Cálculo de curto-circuito até o último centro de medição, quando pertinente; 
g) Cálculo de queda de tensão da instalação, desde o ponto de entrega até a última medição, em folha A4, 

onde deverá constar a corrente nominal máxima estabelecida para o barramento blindado e o fator de 
queda de tensão “k” considerado para o mesmo para carga concentrada e cos φ = 0,92 (e seu fabricante), 
conforme item 7 desta NTC; 

h) ART de projeto do barramento blindado. 
 
8.2  Quando da entrega do projeto executivo contendo as características definitivas do barramento blindado, 
deverá ser fornecido também os anexos I e II preenchidos e assinados, e a ART de projeto do fabricante 
homologado. A planilha de cálculo de queda de tensão deverá ser reapresentada por ocasião da mudança de 
alguma variável de cálculo que altere os valores finais, principalmente quanto ao fator “k”, e deverá estar coerente 
com a planilha apresentada na ocasião da aprovação do projeto. 
 
 
9 . Instalação e Montagem do Barramento Blindado 
 
9.1  Toda instalação, manutenção preventiva e corretiva, do barramento blindado é de responsabilidade do 
interessado e do seu representante legalmente habilitado e homologado na Copel, e deverão ser realizadas em 
conformidade com a ABNT NBR 16019. Quando houver necessidade de manutenção, o interessado deve solicitar 
à Copel a retirada dos lacres e posterior vistoria para liberação e a reinstalação dos lacres. 
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9.2  O barramento blindado deverá ser transportado, manuseado e armazenado seguindo as recomendações do 
fabricante de maneira a preservar a sua integridade e características originais e ainda observando-se a ABNT 
NBR 16019. 

 
Nota: Nos casos de manutenção preventiva, corretiva ou atendimento de emergência, no barramento blindado e 
seus acessórios, é de inteira responsabilidade do interessado ou seu representante legal as manobras nos 
equipamentos assim como garantir o perfeito funcionamento destes, para o qual deverá ter recolhida a Anotação 
de Responsabilidade Técnica. Todos os profissionais que irão realizar estas atividades deverão atender os 
requisitos mínimos exigidos por legislação específica em vigor e ainda as Normas Regulamentares para cada 
atividade a ser exercida. 

 
9.3  O barramento blindado instalado sob laje ou junto à parede deverá ser devidamente fixado por meio de 
suportes metálicos, mão francesa, travessa ou suporte apropriado devidamente parafusado ou chumbado a 
alvenaria observando que estes não poderão ser aplicados nos pontos de junção ou emenda e o distanciamento 
máximo entre eles não deverá ser superior a 1,50m. Estes suportes de fixação deverão ser obrigatoriamente 
fornecidos pelo fabricante do barramento blindado. 

 
9.4  Estando o barramento blindado instalado em áreas de circulação de pessoas, deverá existir placa de 
advertência “PERIGO – BARRAMENTO ENERGIZADO” ao longo do encaminhamento. 

 
9.5  Nos locais onde haja circulação de veículos o distanciamento mínimo entre o barramento blindado e o piso 
acabado não deverá ser inferior a 2,30m, ou ainda, quando instalados sob parede nesta área de circulação, 
deverá ser protegido por elementos que impeçam eventuais impactos que possam causar danos. 

 
9.6  As aberturas das lajes destinadas à passagem do barramento blindado pelos andares deverão ser providas 
de anteparo que impeça a precipitação de água pela abertura em caso de vazamentos acidentais, que possam 
afetar o correto funcionamento do barramento. 

 
9.7  Ao longo do trajeto do barramento blindado poderá haver derivação no sentido horizontal nos andares 
devendo ser previstos furos para lacre em todo o barramento e proteção no ponto de derivação de acordo com a 
NBR 5410 da ABNT. 

 
9.8  Barreiras corta-fogo deverão ser instaladas para atender aos requisitos das NBR 5410 e NBR IEC 61439-6. 
Estas barreiras deverão ser instaladas tanto internamente quando externamente ao barramento blindado nas 
passagens pelo shaft. 

 
9.9  Deverá ser prevista a instalação de bloqueio anti-chama (barrier) em todas as passagens entre lajes da 
edificação, com a finalidade de bloquear a propagação de chamas, fumaças ou gases de um andar para outro, ou 
ainda, em instalações horizontais, impedir a propagação entre ambientes. 

 
9.10  Com a finalidade de garantir o limite máximo de queda de tensão ou conveniência técnica, será aceita a 
utilização de cabos entre o dispositivo de proteção e manobra e o barramento blindado no início do shaft, devendo 
neste ponto ser prevista a instalação de uma caixa de proteção e manobra. No interior desta caixa de proteção e 
manobra, deverá ser prevista a instalação de um dispositivo de seccionamento em carga que efetuará a transição 
entre cabos e barramento, ou, se necessário, com proteção a fim de possibilitar a coordenação. 

 
9.11  O dispositivo de proteção acima poderá ser dispensado se o dispositivo de proteção a montante deste ponto, 
garantir a proteção do trecho de menor capacidade de corrente, sendo que deverão ser observados os critérios de 
proteção da NBR 5410. Se isto ocorrer, nesta caixa deverá ser prevista somente a instalação de um dispositivo de 
seccionamento com abertura em carga. 

 
Notas: 

1. O trecho de cabos deverá ser instalado em eletrodutos de PVC rígido ou aço galvanizado em toda a 
extensão do trecho exposto. 

2. A caixa destinada a realizar a interligação dos cabos ao barramento blindado, bem como o seu dispositivo 
de proteção e/ou manobra, deverá ser fornecida pelo fabricante do barramento blindado, possuir dispositivo 
para lacre e estar devidamente homologada pela Copel. 

 
9.12  A função do condutor de proteção (PE) poderá ser exercida pela carcaça do barramento blindado, conforme 
seção equivalente informada pelo fabricante, desde que apresentado o respectivo ensaio previsto na NBR IEC 
61439-6, comprovando a sua eficácia como tal. Este ensaio deverá ser fornecido no momento da homologação do 
barramento blindado. 
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9.13  No ato do pedido de vistoria o interessado deverá fornecer a anotação de responsabilidade técnica da 
execução dos serviços da instalação do barramento blindado e acessórios, devidamente assinada por profissional 
legalmente habilitado e de empresa instaladora homologada na Copel, bem como os anexos I e II preenchidos e 
assinados. 

 
9.14  Juntamente com os documentos citados acima, deverá  ser apresentado o relatório do comissionamento do 
barramento blindado pela empresa instaladora, em observância ao item 10 desta Norma, bem como do sistema de 
aterramento, em conformidade com as normas da ABNT, devidamente assinado pelo responsável legalmente 
habilitado e homologado na Copel. 

 
Nota: A solicitação de ligação será atendida após a análise das documentações mencionadas nos itens acima, 
bem como da liberação final da vistoria nas instalações. 

 
 

10 . Comissionamento do Barramento Blindado 
 

Caberá ao instalador verificar no momento do comissionamento, se as condições projetadas para o local 
da instalação não se alteraram durante a execução da obra, de forma a exigir a alteração do grau de proteção IP 
especificado. Todos os ensaios realizados no comissionamento deverão ser realizados pela Empresa Instaladora 
homologada previamente na Copel, conforme item 11 desta Norma, e com o acompanhamento de um Técnico da 
Copel. 

 
10.1  Ensaios Elétricos 

 
10.1.1  Ensaios elétricos na obra deverão ser realizados após a instalação e antes da energização do barramento 
blindado observando que estes deverão ser feitos com equipamentos de ensaio apropriados para cada finalidade 
e devidamente calibrados. 

 
10.1.2  No mínimo, os seguintes ensaios deverão ser realizados: 

 
a) Medição da resistência de isolação 

 
A resistência de isolação deverá ser medida com uma fonte de 500 ou 1000V. Deverão ser realizadas 
medições de isolamento entre fase e fase, fases e neutro e entre cada fase e neutro contra a terra (carcaça). 
 
Observar que a leitura do megôhmetro é inversamente proporcional ao comprimento da instalação e as 
dimensões das barras condutoras. Leituras menores do que 5 MΩ para uma instalação de trecho até 30m de 
comprimento deverão ser investigadas. 
 
OBS: Caso venha a ocorrer uma variação da medição do valor da resistência entre as fases, (por exemplo, 
entre as fases A e B encontrou-se 3 MΩ, entre A e C 5 MΩ), este pode ser um sério indicativo de um problema 
na instalação. A avaliação da variação e a adoção de ações decorrentes disso são de inteira responsabilidade 
do instalador. 
 
b) Tensão aplicada 

 
Um ensaio de tensão aplicada deverá ser realizado no barramento instalado. O ensaio deve ser feito entre 
fases e neutro e entre cada fase e neutro contra a terra (carcaça). 
 
Os cuidados usuais para a preservação dos equipamentos adjacentes ao barramento (disjuntores, TCs, etc.) 
deverão ser tomados. 
 
- Tensão do ensaio para sistemas 127/220 V = 1.600 V 
- Tempo de cada aplicação: 5 s. 
- Resultado a se obter: não deve haver perfurações ou descargas. 
 
c) Ensaio de sequência de fases 

 
A sequência de fases positiva deverá ser medida em todos os pontos de conexão plug-in e caixas de 
derivação, de forma a garantir a sequência de fases correta conforme as identificações presentes nos 
elementos. 
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d) Relatório do Comissionamento 
 
Um relatório das verificações descritas acima deverá ser emitido pelo instalador, onde deve constar: 
 
- Nome e dados da empresa instaladora; 
- Identificação da obra; 
- Identificação do barramento; 
- Fabricante e modelo; 
- Ensaios Elétricos; 
- Lista de equipamentos utilizados com seus respectivos laudos de calibração; 
- Data da realização; 
- ART emitida para a instalação e comissionamento do barramento blindado; 
- Cópia do Certificado de Treinamento e Qualificação da Empresa Instaladora e seu responsável técnico. 

 
 
11 . Processo de Homologação do Barramento Blindado 
 
11.1  Objetivo 

 
Informar as condições mínimas exigidas pela Copel para a homologação de elementos de linhas elétricas 

pré-fabricadas (bus-way) com condutores ativos em cobre ou alumínio, para uso em edifícios comerciais ou 
residenciais em trecho de energia não medida, e também as exigências mínimas para a homologação das 
empresas responsáveis pela instalação e comissionamento do barramento blindado antes da sua energização. 

 
11.2  Abrangência 

 
11.2.1  Elementos de linhas elétricas pré-fabricadas (barramentos blindados) constituídas de: 
 

- elementos retos, cotovelo, tê ou cruz; 
- elementos de derivação; 
- elementos de adaptação; 
- elementos de expansão térmica; 
- elementos de transposição de fase. 

 
11.2.2  Empresas Instaladoras devidamente habilitadas e qualificadas. 

 
11.3  Condições Gerais 
 
11.3.1  Características das Linhas Elétricas Pré-fabricadas (Barramentos Blindados) 

 
11.3.1.1  As linhas elétricas pré-fabricadas deverão atender a todos os requisitos da ABNT NBR IEC 61439-1/2/6, 
exceto quando disposto em contrário nesta Norma, bem como, atender os requisitos particulares contidos neste. 

 
11.3.1.2  Todos os elementos da linha elétrica pré-fabricada constituída de condutores ativos em alumínio deverão 
ter nos pontos de derivação e nas emendas entre elementos, tratamento adequado das superfícies de contato, a 
fim de manter seu desempenho ao longo da vida útil. No início do processo de homologação, junto à 
documentação conforme item 11.4, o fabricante deverá apresentar a especificação do tratamento adotado para 
análise e aprovação da Copel. 
 
11.3.2  Placa de Identificação 

 
Deverá ser localizada em uma das extremidades de cada elemento que constitui a linha elétrica e estar em 
conformidade com a NBR IEC 61439-1/2/6 e conter no mínimo os seguintes itens: 

 
a) Nome ou marca do fabricante; 
b) Designação do tipo ou número de identificação do elemento da linha elétrica(1); 
c) IEC 61439-1; 
d) Tensão nominal de operação; 
e) Corrente nominal de operação; 
f) Corrente suportável de curto-circuito; 
g) Grau de proteção – IP. 
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Nota (1): Esta designação ou número de identificação deverá estar em conformidade com o número ou 
designação dos elementos constituintes da linha elétrica pré-fabricada, constantes no processo de 
homologação junto a Copel. 
 

11.3.3  Grau de Proteção – IP 
 

11.3.3.1  O grau de proteção mínimo do invólucro dos barramentos blindados e elementos constituintes da linha 
elétrica pré-fabricada é IP54 (tipo não ventilado), conforme definido na ABNT NBR IEC 60529, quando instalados 
nos espaços destinados para a prumada e trechos horizontais de energia não medida. Em trechos de intersecção 
com conexões ou válvulas hidráulicas, ou ainda sujeitos a presença acidental de água por jatos (IPX5), o 
barramento blindado deve ter grau de proteção adequado em toda a extensão ou então serem constituídos de 
barreiras não inflamáveis. 

 
11.3.3.2  Nos trechos de percurso do barramento blindado entre a entrada de energia e esta prumada, cujas 
“influências externas”, conforme prescritos na NBR 5410, exijam elementos com grau de proteção IP superior ao 
IP54, o projetista deverá prever o grau de proteção adequado dos elementos. 

 
Nota: No entanto, para sua aplicação, elementos com grau de proteção diferenciados deverão ser previamente 
homologados pelos fabricantes na Copel. 

 
11.3.4  Características Elétricas 

 
Os barramentos e demais elementos de montagem deverão ter suas características elétricas definidas pelo 
fabricante conforme a NBR IEC 61439-1/2/6. Por ocasião da homologação o fabricante deverá informar para cada 
elemento, no mínimo as características indicadas na tabela do Anexo III, quando aplicáveis. 

 
11.3.5  Condutor de Proteção 

 
Conforme NBR IEC 61439-1/2/6, o invólucro do barramento poderá ser utilizado como condutor de proteção (PE). 
Nesta condição, a caixa de derivação deverá conter também um quinto contato, conectado à carcaça, para 
permitir a interligação do condutor de proteção do barramento ao centro de medição. Quando não existir caixa de 
derivação, o barramento blindado deverá ter um terminal para conexão do cabo de aterramento das massas 
próximo ao centro de medição. Este terminal deverá ser identificado com símbolo apropriado conforme previsto na 
NBR IEC 61439-1. 
 
11.3.6  Sistema Plug-in no Centro de Medição 
 
Quando for prevista a instalação de pinça plug-in no interior do centro de medição, conforme opção descrita no 
item 5.1 desta NTC, deverão ser apresentados os detalhes deste plug-in, bem como sua forma de fixação e sua 
adaptação ao centro de medição da Copel, o qual tem suas características descritas na NTC 910100 - Caixas para 
equipamento de medição - Centro de Medição Modulado. 
 
11.3.7  Empresas Instaladoras 

 
A montagem, instalação e comissionamento das linhas elétricas pré-fabricadas na sua totalidade, deverão ser 
executados por Empresas Instaladoras devidamente cadastradas e homologadas junto a Copel. O fabricante do 
barramento blindado deverá fornecer um Certificado de Treinamento e Qualificação da Empresa Instaladora, 
atestando a sua qualificação técnica e de seus funcionários. Neste processo, deverá ser informado também o 
Responsável Técnico da empresa e também pela execução. A validade desta homologação é de 2 anos, devendo 
então, após esta data, ser fornecido um novo Certificado de Treinamento e Qualificação da Empresa Instaladora. 
 
11.4  Requisitos para Homologação 
 
11.4.1  Documentos Necessários 

 
Para obter a homologação dos elementos constituintes das linhas elétricas pré-fabricadas (barramentos 
blindados), o fabricante deverá encaminhar à Divisão de Normalização Técnica da Copel Distribuição 
(DIS/SGD/DPLS/VNTD), através do email (ficha.tecnicadis@copel.com) os seguintes documentos: 

 
a) contrato social do fabricante, constando como objetivo a fabricação de Linhas Elétricas Pré-fabricadas 
(Barramentos Blindados); 
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b) projeto do elemento de linha elétrica pré-fabricado em arquivo do tipo “pdf” (Acrobat), contendo o 
dimensional com cortes e vistas, que possibilite a identificação do produto sob homologação e as seguintes 
informações: 
- características construtivas; 
- características elétricas, conforme item 11.3.4; 
- código de identificação (designação ou número de identificação do produto); 
- ART do Profissional responsável; 
- ART da empresa; 
Obs.: O projeto deverá ser assinado por profissional habilitado. 
 
c) a Copel reserva o direito de acompanhar os ensaios, sendo que o fabricante deverá informar com 5 dias 
úteis de antecedência a data de início dos ensaios; 
 
d) fotos e relatórios dos ensaios realizados emitidos por laboratório oficial, conforme item 11.4.2; 
 
e) Certificado de Treinamento e Qualificação da Empresa Instaladora; 
 
f) cópia do Contrato Social da Empresa Instaladora constando na Atividade da Empresa, a execução de 
instalação e comissionamento de Barramentos Blindados.  
 
g) cumpridas todas as exigências acima e aprovado o produto, a Copel publicará em seu site a lista dos 
modelos/marca do barramento blindado, informando que o produto pode ser aplicado nos projetos de entrada 
consumidora em trechos de energia não medida dentro da sua área de concessão. 
 

11.4.2  Ensaios de Tipo 
 

Para homologação dos elementos da linha elétrica pré-fabricada na Copel é obrigatório os ensaios conforme 
prescrição da ABNT NBR IEC 61439-1/2/6, relacionados abaixo: 

 
a) Elevação de temperatura(1); 
b) Propriedades dielétricas; 
c) Corrente suportável de curto-circuito; 
d) Eficácia do circuito de proteção; 
e) Distância de isolamento e escoamento; 
f) Funcionamento mecânico(2); 
g) Grau de proteção; 
h) Verificação das características elétricas do sistema de linha elétrica pré-fabricada; 
i) Verificação da resistência dos materiais isolantes ao calor anormal; 
j) Verificação da resistência estrutural – normal; 
h) Verificação da resistência ao esmagamento. 
 
Notas: 
1 - Deve contemplar um trecho de barramento vertical para determinação do fator (k2). 
2 - Somente para conexões plug-in. 
3 - É de responsabilidade do projetista quanto à aplicação, e do fabricante quanto à conformidade do produto, a 
observância em relação aos demais ensaios constantes na ABNT NBR IEC 61429-1/2/6, para os quais a Copel 
não tem exigência específica. 
 

11.4.2.2  Para os fabricantes que já tiverem realizado todos os ensaios descritos acima, deverão então ser 
realizados novamente pelo menos os ensaios descritos abaixo: 

 
a) Elevação de temperatura; 
b) Corrente suportável de curto-circuito; 
c) Eficácia do circuito de proteção. 
 

Nota: Estes ensaios deverão ser agendados, em data a ser definida em conjunto com a Copel, para que seja 
possível o acompanhamento dos mesmos. 
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12 . Figuras 
 
12.1  Figura 1 – referência item 5.1 
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12.2  Figura 2 – referência item 5.1 
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12.3  Figura 3 – referência item 5.1 
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13 . Anexos 
 

 
13.1  Anexo I – referência item 7 – Planilha de Cálculo de Queda de Tensão 

 
  

Endereço da Obra: Torre/Bloco/Edifício: 

CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO TRECHO A TRECHO 

TRECHO DISTÂNCIA QTDE I DEM. B.W. k Q.T. Q.T.A. 

DE ATÉ (m) Unid. (A) I (A) V/100m.A (%) (%) 

Geral QDG        

QDG 1        

1 2        

2 3        

3 4        

4 5        

5 6        

6 7        

7 8        

8 9        

9 10        

10 11        

11 N        

N Último        

Fabricante/Projetista: 

Responsável: Assinatura: 

 
OBS: 
 
Trecho = nomenclatura dos trechos ou andares ou pavimentos ou intervalos de pavimentos. 
DISTÂNCIA = distância de cada trecho em metros. 
QTDE = quantidade de unidades de consumo instaladas. 
I DEM. = corrente de demanda no trecho. 
BW = mínima corrente nominal do barramento blindado. 
k = parâmetro de queda de tensão do barramento blindado em V/100 m.A. 
QT(%) = queda de tensão no trecho. 
QTA(%) = queda de tensão acumulada. 
QDG = quadro de distribuição geral. 
Geral = proteção geral da instalação. 
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13.2  Anexo II – referência itens 7, 8.2 e 9.13 – Tabela das Características Técnicas de Barramentos 
Blindados 
 
 

 
ENDEREÇO DA OBRA: TORRE/BLOCO/EDIFÍCIO: 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE BARRAMENTOS BLINDADOS (BUS-WAY) 
A SER PREENCHIDA E ASSINADA PELO FABRICANTE HOMOLOGADO 

NÚMERO DE HOMOLOGAÇÃO:  

IDENTIFICAÇÃO DO BARRAMENTO:  

1.  CORRENTE NOMINAL (A)  

1.1. HORIZONTAL (A)  

1.2. VERTICAL (A)  

2.  TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)  

3.  TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)  

4.  TENSÃO NOMINAL (V)  

5.  FASES  

5.1. MATERIAL  

5.2. DIMENSÕES (mm x mm)  

5.3. SEÇÃO CIRCULAR EQUIVALENTE (mm²)  

6.  NEUTRO  

6.1. MATERIAL  

6.2. DIMENSÕES (mm x mm)  

6.3. SEÇÃO CIRCULAR EQUIVALENTE (mm²)  

7.  CONDUTOR DE PROTEÇÃO  

7.1. MATERIAL  

7.2. DIMENSÕES (mm x mm)  

7.3. SEÇÃO CIRCULAR EQUIVALENTE (mm²)  

8.  CORRENTE DE CURTA DURAÇÃO (1s) kAef  

8.1. FASE  

8.2. NEUTRO  

8.3. CONDUTOR DE PROTEÇÃO  

9.  CORRENTE DE CRISTA (kA Pico)  

9.1. FASE  

9.2. NEUTRO  

9.3. CONDUTOR DE PROTEÇÃO  

10.  RESISTÊNCIA POR FASE NA TEMPERATURA OPERATIVA (mΩ/m)  

11.  REATÂNCIA POR FASE NA TEMPERATURA OPERATIVA (mΩ/m)  

12.  GRAU DE PROTEÇÃO  

13.  PESO (kg/m)  

14.  NORMAS  

15.  PARÂMETRO DE QUEDA DE TENSÃO (V/100 m.A) – K – COS Ø = 0,92  

NOTA: Valores de carga concentrada, trecho a trecho e na corrente nominal  

LOGOTIPO DO 
FABRICANTE 

 

FABRICANTE: DATA: 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA: 

 



                                              

Normalização DIS NTC 
901111 

Emissão: Setembro / 2014 Revisão:  26/11/2021 

BARRAMENTOS BLINDADOS (BUS-WAY) 

 

 Página 16 

 
13.3  Anexo III – referência item 11.3.4 – Características Elétricas do Barramento Blindado 
 
 

   

Identificação do Fabricante  

Modelo / código  

Descrição do Produto  

Grandeza unidade Observação 

Tensão Nominal de Isolação V 
 

Corrente Nominal de operação (In)  A 
Considerar temperatura ambiente 
de 35ºC para definição deste valor 

Corrente Admissível de curto-circuito - 
Crista Iccpk kA  

Corrente Simétrica de curto-circuito 
– eficaz Iccef kA  

I²t - Esforço Térmico Máximo A²s  

Coeficiente p/ determinar a corrente 
admissível “Iz” em função da temp. 
ambiente 

- 
Escala de 15ºC a 65ºC c/ intervalos 
de 5ºC – Aplicável sobre a corrente 
nominal “In” 

Coeficiente de correção p/ utilização 
do barramento na vertical - Aplicável sobre a corrente nominal 

“In” 
Resistência por fase a 60 Hz e 
temperatura de 20ºC - R20 mΩ/m  

Impedância por fase a 60 Hz e 
temperatura de operação de 70ºC  

R1(70) mΩ/m 
 

X1(70) mΩ/m  

Z1(70) mΩ/m  

Impedância de sequência zero a 60Hz e 
temperatura de 70ºC 

 

fase para N  

R0(70) mΩ/m  

X0(70) mΩ/m  

Z0(70) mΩ/m  

fase para PE  

R0(70) mΩ/m  

X0(70) mΩ/m  

Z0(70) mΩ/m  

fase para N+PE  

R0(70) mΩ/m  

X0(70) mΩ/m  

Z0(70) mΩ/m  

 


