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1. Objetivo 
 
Estabelecer as características técnicas e os ensaios para a homologação do Kit de Aterramento, 
formado por uma Haste de Aterramento e um Condutor de Aterramento conectados, para aplicação em 
entradas de serviço atendidas pela Copel. Esta conexão entre a haste e o condutor deverá ser 
realizada com conector de cobre à compressão através de uma operação de crimpagem realizada em 
uma prensa de aproximadamente 30 toneladas. 
 
 
2. Referências Normativas 
 
As características dos materiais utilizados neste kit de aterramento deverão atender os critérios 
constantes nesta NTC e as condições mínimas exigíveis nos demais Documentos descritos abaixo, em 
suas últimas versões: 
   

 ABNT NBR 13571 - Haste de aterramento aço-cobreada e acessórios; 
 ABNT NBR 5370 - Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de potência – 

Especificação; 
 ABNT NBR 5111 - Fios de cobre nus, de seção circular, para fins elétricos; 
 ABNT NBR 6524 - Fios e cabos de cobre duro e meio duro com ou sem cobertura protetora 

para instalações aéreas - especificações; 
 NTC 917040 - Haste de Aterramento para Entrada de Serviço. 

 
 
3. Características Técnicas 
 
3.1. Materiais 
 
3.1.1. Haste de aterramento de aço cobreada por processo de eletrodeposição: Núcleo de aço carbono 
ABNT 1010/1020 trefilado, recoberto com uma camada de cobre eletrolítico com, no mínimo, 95% de 
pureza, sem traços de zinco e com espessura mínima de 0,254 mm. Fabricada conforme a norma 
ABNT NBR 13571.  
 
3.1.2. Conector de cobre à compressão: O conector deverá ser maciço e fabricado em liga de cobre 
(mínimo 92% de cobre), com condutividade mínima de 27% IACS. Fabricado conforme a norma ABNT 
NBR 5370. 
 
3.1.3. Fio/Cabo de cobre nu: Fabricados conforme a norma ABNT NBR 6524 para cabos e NBR 5111 
para fios, fabricados em cobre eletrolítico com 100% IACS, têmpera meio-duro. 
 
3.2. Dimensões e Modelos dos kits de Aterramento 
 
Na figura 1 a seguir, temos em detalhes as características e dimensões do kit de aterramento. 
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Figura 1 – Detalhes e dimensões do kit de aterramento 

 
Materiais: 
 
Item 1 - Haste de aterramento de aço cobreada por processo de eletrodeposição; 
Item 2 - Conector de cobre à compressão; 
Item 3 - Fio/Cabo de cobre nu. 
 
 
 

Tabela 1 – Modelos de kit de aterramento 
 

Haste de Aterramento Condutor de Aterramento 

Descrição/
Modelo do 

KIT 

Ø nominal  
(Ø real) 
“ ØD ” 

Comprimento 
da Haste (mm) 

“ L ” 

Seção do Fio/Cabo  

de cobre nu (mm2) 

Comprimento do 
Fio/Cabo (mm) 

“X” 

KIT-10  
 

1/2”   
(12,80mm) 

 
 
 

2400 

Fio 10   
 
 

2400 

KIT-16 Fio 16  

KIT-25 Cabo 25 (7 fios) 

KIT-35 Cabo 35 (7 fios) 

KIT-50 Cabo 50 (19 fios) 

 
Nota: 
1) Outros comprimentos de condutor de aterramento poderão ser aceitos, desde que acima do 
especificado. 
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4. Ensaios 
 
4.1. Verificação Geral 
 
O produto deve estar isento de rebarbas, rachaduras, ranhuras, marcas, falhas ou imperfeições que 
possa prejudicar o funcionamento do produto. 
 
4.2. Condutividade 
 
Quando submetido a ensaio de condutividade, o material utilizado na fabricação do conector deverá 
apresentar uma condutividade mínima conforme indicado no item 3.1.2. 
 
4.3. Resistência à Tração 
 
4.3.1. A verificação da resistência à tração mecânica da ligação do conector com a haste deve ser 
realizada em corpo de prova constituído pelo seguimento da haste que compreende a conexão com o 
cabo de extensão, a fim de possibilitar o ensaio (vide figura 2 abaixo). 
 
4.3.2. O comprimento do corpo de prova deve ser compatível com o curso e a escala da máquina de 
tração. 
 
4.3.3. A ligação conector-haste deve apresentar uma resistência mecânica mínima de 1000 daN. 
 

                   
Figura 2 – Detalhes do Ensaio de Resistência à Tração 

 
 
4.4. Resistência Elétrica da Conexão 
 
4.4.1. A verificação da resistência elétrica da conexão de aterramento deve ser realizada por 
comparação entre a resistência elétrica de um comprimento formado pelo seguimento da haste de 
aterramento aço cobreada e um seguimento do condutor de aterramento, e compará-lo com um mesmo 
comprimento conectados entre si haste de aterramento aço cobreada e condutor de aterramento. 
 
4.4.2. A resistência elétrica da conexão de aterramento não deve ser superior à resistência de um 
segmento equivalente da haste de aterramento e condutor de aterramento. 
 
4.5. Ensaio de medição da condutividade da liga 
 
4.5.1. A medição de condutividade elétrica da liga metálica da parte eletricamente ativa do conector 
deve ser realizada de acordo com a norma ASTM E1004. 
 
4.5.2. Constitui falha se o valor mínimo de condutividade especificada no item 3.1.2 não for alcançado. 
 
 



                                

Normalização DIS NTC 
917050 

Emissão: 28/02/2019 Revisão: 05/12/2022 

HASTE DE ATERRAMENTO COM CONDUTOR DE ATERRAMENTO 
(Especificação Técnica) 

 

página 4

4.6. Teste de Corrente (ensaio somente para homologação), conforme norma UL-467 
 
Este ensaio deve ser realizado no kit de aterramento com o condutor de maior seção, ou seja, de 50 
mm², conforme a norma UL-467. 
 
 
5. Acondicionamento 
 
5.1. O fornecedor deverá garantir que a embalagem do material preserve o seu desempenho e as suas 
funcionalidades durante o transporte, movimentação e armazenamento. Sempre que necessário, deve 
informar as condições especiais de transporte, movimentação e armazenamento. 
 
5.2. Na embalagem, o condutor de aterramento deverá ficar acondicionado de forma paralela à haste, 
realizando para isso, uma suave curvatura de 180º do condutor próximo ao conector de compressão. 
 
5.3. Deverá ser prevista na embalagem a identificação do material conforme Descrição/Modelo do Kit 
que consta na Tabela 1 desta NTC. 
 


