
Para consultar as Normas Técnicas COPEL é muito simples. 
 
No site www.copel.com selecione a opção Normas Técnicas conforme Figura 1 . 
 

 
 

Figura 1 – Página inicial do www.copel.com   
 
Como resultado, será apresentada a tela onde você encontrará todas as Normas Técnicas 
da COPEL classificadas por assuntos conforme a Figura 2 . 
 



 
 

Figura 2 – Normas em  www.copel.com  
 

A direita está disponível uma introdução sobre as normas técnicas COPEL, as siglas 
utilizadas e suas definições. 
 
No menu à esquerda, estão todos os tipos de normas que a COPEL disponibiliza para 
consulta externa. São elas: 
 

1. Normas de materiais padrão para redes de distribuição 
2. Normas de montagens de redes de distribuição 
3. Normas para projetos de redes de distribuição 
4. Manuais de instruções técnicas de redes de distribuição 
5. Normas para atendimento ao consumidor 
6. Especificações técnicas de equipamentos de medição 
7. Especificações técnicas de uniformes e equipamentos de segurança no trabalho 

 
Caso a opção selecionada seja: consulta de normas de materiais  padrão para redes de 
distribuição, montagens  de redes de distribuição ou normas para atendimento ao 
consumidor , a seguinte janela se abrirá conforme Figura 3 . 
 



 
 

Figura 3 – Normas de  materiais, montagens e atendi mento ao consumidor em  www.copel.com  
 

Nesta tela você terá acesso às últimas atualizações realizadas em normas de materiais, 
montagens e atendimento ao consumidor e também a um texto explicativo sobre como 
realizar a pesquisa. 
 
Se você já sabe o tipo de norma que deseja, selecione na CAIXA 1  o tipo de norma 
desejada. Os tipos possíveis são os seguintes: 
• Compartilhamento – Normas relativas ao compartilhamento das estruturas da COPEL; 
• Especificação de material – Especificações dos materiais utilizados em redes de 

distribuição; 
• Ferramenta – Ferramentas para uso em trabalhos em redes de distribuição; 
• Material – Padrões de materiais que são utilizados em utilizados em redes de distribuição; 
• Entrada de serviço – Normas para atendimento ao consumidor; 
• Material – Linha Viva – Materiais utilizados em trabalhos em rede energizada; 
• Montagem – EESP – Montagem de Redes – Equipamentos especiais; 
• Montagem – RDA - Montagem de Redes – Rede de distribuição aérea; 
• Montagem – RDC - Montagem de Redes – Rede de distribuição compacta; 
• Montagem – RIP - Montagem de Redes – Redes de iluminação pública; 
• Montagem – RSI - Montagem de Redes – Rede secundária isolada; 
• Montagem – Saída Sub - Montagem de Redes – Saídas subterrâneas; 
• Montagem – Uso Colet. - Montagem de Redes – Uso coletivo. 

CAIXA 1   
Tipo de Norma 

CAIXA 2   
Número da NTC, nome, 

descrição ou número do 
material 

CAIXA 3   
Critério de Pesquisa  



 
Ao selecionar uma das opções desta caixa e clicar Pesquisar irão aparecer como resultado 
todas as normas que atenderem ao critério selecionado.  
 
Como exemplo, na Figura 4 , mostramos o resultado da pesquisa ao selecionar na CAIXA 1  
as normas do tipo “Compartilhamento”. 
 

 
 

Figura 4 – Resultado da pesquisa das normas do tipo  “Compartilhamento” 
 

Caso você não saiba que tipo de norma você deseja, faça a pesquisa pela CAIXA 2. Nesta 
caixa, selecione a informação que você tem disponível: o número da NTC (no formato 
XXXXXX), a descrição do material ou montagem ou ainda o número do material (no formato 
XXXXXX-X) e digite o critério de pesquisa na CAIXA 3 e clique em Pesquisar . 
 
Na Figura 5 , um exemplo de pesquisa das normas que contém “pára-raios” na sua 
descrição. 
 



 
 

Figura 5 – Resultado da pesquisa das normas que tem  “pára-raios” na descrição 

 
Há possibilidade de refinamento da pesquisa, fazendo uso simultâneo da CAIXA 1, CAIXA 2 
e CAIXA 3 . Na Figura 6 , apresentamos o resultado da pesquisa das normas que atendem 
ao critério: norma do tipo “Montagem – RDA” (CAIXA 1), estruturas que tenham na 
descrição  (CAIXA 2 ) o termo “N1” (CAIXA 3 ).  
 



 
 

Figura 6 – Resultado da pesquisa das normas do tipo  “Montagem – RDA” e que tem “N1” na descrição 

 



Caso a opção selecionada seja: consulta de normas de projetos de redes  de distribuição, 
ou MIT – manuais de instruções técnicas  de redes de distribuição a seguinte janela se 
abrirá conforme Figura 7 e rolando a página para baixo conforme a Figura 8 . 
 

 
 
Figura 7 – Resultado da pesquisa das normas do tipo  “Projeto de redes de distribuição e MIT – Manuais de instruções  técnicas de 

redes de distribuição”. 

 
Rolando a página para baixo, temos os MIT - Manuais de instruções  técnicas de redes de 
distribuição. 
 
 
 
 



 
 
Figura 8 – Resultado da pesquisa das normas do tipo  “Projeto de redes de distribuição e MIT – Manuais de instruções  técnicas de 

redes de distribuição”. 

 



Se a opção selecionada for: especificações técnicas de equipamentos de medição, a janela 
como da Figura 9  se abrirá e é só selecionar a especificação desejada. 
 

 
 

Figura 9 – Resultado da pesquisa das normas do tipo  “Especificações técnicas de equipamentos de mediçã o”. 

 



Para consultar as especificações técnicas de uniformes e equipamentos de segurança, é só 
selecionar esta opção no menu lateral esquerdo e uma tela como da Figura  10 irá se abrir. 
 

 
 

Figura 10 – Resultado da pesquisa das normas do tip o “Especificações técnicas de uniformes equipamento s de segurança no 
trabalho”. 

 


