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NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS 

 
NORMAS GERAIS 

 
Todos os equipamentos, materiais, projetos e serviços devem estar em 

conformidade com a última revisão das normas técnicas publicadas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, vigentes no momento da execução do 
projeto e da obra. Na falta de normas desta organização devem ser atendidos, nas 
mesmas condições, os padrões das seguintes entidades: 

 
− ANSI  - American National Standards Institute 
− IEEE  - Institute of Electrical and Electronic Engineers 
− IEC  - International Electrotechnical Commission 
− ISO   - International Standardization Organization 
− NEMA  - National Electrical Manufacturers Association 
− U/L   - Underwriter’s Laboratories 
− ISA    - The International Society of Automation 
− SAMA  - Scientific Apparatus Makers Association 
 

 

 NORMAS ESPECÍFICAS 

 
As normas gerais são complementadas pelos seguintes Manuais, Normas e 

Especificações Técnicas na sua última versão: 
 

− MPOEA  - Manual de Projetos e Obras Elétricas e de Automação – Sanepar; (1) 
− MOS   - Manual de Obras de Saneamento – Sanepar; (1) 
− NTC   - Normas Técnicas Copel; 
− NR  - Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego  
   (MTE); 
− Especificações técnicas e folhas de dados da Sanepar. 
 

(1) Disponível para consulta pública no site www.sanepar.com.br, em informações técnicas. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O Manual de Projetos e Obras Elétricas e de Automação – MPOEA tem 
como objetivo orientar e subsidiar os projetistas que executam os projetos elétricos e 
de automação e as contratadas que executam as obras elétricas. O objetivo é 
padronizar e uniformizar os procedimentos quanto aos aspectos técnico, econômico 
e operacional dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário da 
Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar. 
 

Este manual sofre constantes revisões, pois, busca-se introduzir novos 
materiais e novas tecnologias de maneira a atender às necessidades de projeto, 
obra, operação e manutenção da Sanepar. Assim, para facilitar a atualização e a 
sua consulta, o manual está dividido em volumes, conforme apresentação. 

 
A presente versão do MPOEA (Volume II) foi atualizada e desenvolvida com 

participação das áreas eletromecânicas da Sanepar entre elas: 
- USEM; 
- USPE; 
- USPO. 
 
 Qualquer sugestão de melhoria dos volumes do MPOEA ou dúvidas quanto 
ao conteúdo deste volume podem ser enviadas ao e-mail mpoea@sanepar.com.br. 
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2 ENTRADAS DE ENERGIA 
 
 
   O encaminhamento e a aprovação do projeto elétrico junto à concessionária 
são de responsabilidade da projetista contratada. Assim, todas e quaisquer 
alterações e ou sugestões feitas pela concessionária de energia deverão ser 
prontamente executadas pela projetista, de maneira a aprovar o projeto na 
concessionária, sem ônus para a Sanepar. 
     A entrada de energia elétrica deverá obedecer ao projeto de engenharia, 
atender ao MPOEA (Volume I), às normas da Concessionária local e seguir as 
orientações contidas neste volume. 
   A entrada de energia será vistoriada pela concessionária, e toda a 
documentação exigida por esta será de responsabilidade da Sanepar/contratada.  
   Todo e qualquer contato com a concessionária local, durante a execução da 
obra, deverá ser feito pela Sanepar/contratada.  
   Caso a entrada de energia seja em média tensão, 13,8 kV ou 34,5 kV, a 
mesma deverá conter as informações conforme descrito no item 3 - ENTRADAS DE 
ENERGIA / DIAGRAMA UNIFILAR DA ENTRADA. 
   Caso haja a necessidade de reforço, ampliação ou execução de rede de 
energia elétrica, a contratada deverá juntamente com a Sanepar solicitar a 
concessionária de energia o projeto e a carta orçamento.  
   No caso das entradas de energia em MT, este volume contemplou algumas 
possibilidades até o limite de 300 kVA nas tensões secundárias de 220, 380 e 440 V 
e nas duas tensões primárias aceitas pelas concessionárias do Paraná 13,8kV e 
34,5kV. A apresentação do projeto da entrada de energia para a Copel deverá 
atender também aos requisitos da NTC 900100. 
   Havendo a necessidade de implantação de entrada de energia em calçadas, 
como por exemplo, áreas de medição de pressão, vazão e boosters, o projeto 
deverá ser apresentado ao órgão municipal competente para obtenção das devidas 
autorizações. Quando for prevista instalação subterrânea em passeios é necessária 
a obtenção de autorização para abertura de valas. Deverá haver consulta à 
concessionária local sobre tais projetos, pois são configuradas como “ligações 
especiais”, havendo regras específicas para tais casos. 
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3 ENTRADA DE ENERGIA / DIAGRAMA UNIFILAR DA ENTRADA  
 

3.1 GENERALIDADES 
 
 
 A prancha da entrada de energia, em Baixa Tensão ou em Média Tensão, 
deverá ser apresentada em formato A2 e A1 respectivamente. 
 No caso de uma subestação abrigada ou ao tempo, apresentar tantas 
pranchas quanto forem necessárias para a sua completa identificação ou 
detalhamento. 
 Os modelos de entrada de energia a seguir são orientativos, cabe a 
projetista seguir estas orientações bem como as normas da concessionária de 
energia local e ou as alterações sugeridas por esta quando da análise e aprovação 
dos projetos pela concessionária. 
 Os postes adotados nos modelos deste manual são os de características 
mínimas exigidas pela Copel. Cabe à projetista identificar a necessidade de 
utilização de outro com característica superior de acordo com a topografia, esforços 
atípicos ou exigência da concessionária. 
 Deverá ser projetado o engastamento adequado dos postes de entradas de 
energia, mesmo em terrenos pantanosos, rochosos ou aterros, de acordo com a 
NTC 856006, conforme cada caso. 
  A relação quantitativa de materiais apresentada nos modelos de entrada de 
energia deste volume, devem ser descritas na relação de materiais do projeto e não 
nos desenhos. 
 
  

3.2 ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO 
 
 As caixas de medição deverão ser montadas em mureta, com o visor do 
medidor voltado para a via pública conforme as figuras 5, 6, 7 e 8 da NTC 901100 
(versão Outubro /2012). 
 

3.2.1 Requisitos mínimos para projetos de entradas de energia em baixa tensão  
 
a) Executar a entrada de energia dentro das normas da concessionária local;  
b) Mostrar duas vistas da entrada, com a identificação de todos os componentes e 

equipamentos da mesma;  
c) Relacionar, especificar e quantificar na relação de materiais do projeto, todos os 

materiais e equipamentos aplicados na entrada;  
d) Detalhar a mureta ou abrigo da medição, com uma vista frontal, lateral e planta;  
e) Apresentar legenda e observações;  
f) Identificar na legenda cada condutor e eletroduto da entrada de energia; 
g) Indicar as medidas em mm; 
h) Identificar cada caixa da entrada de energia;  
i) O diagrama unifilar deverá ser composto da entrada de energia, medição, 

proteções e quadro de distribuição geral;  
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j) Identificar no diagrama unifilar cada parte componente da medição;  
k) No diagrama unifilar geral apresentar a bitola dos condutores, dos alimentadores 

e a bitola dos eletrodutos ou representar através de legenda conforme modelos; 
l) Informar o número da NTC aplicada e a categoria;  
m) Os materiais empregados devem ser de marcas homologadas e fabricantes 

cadastrados na concessionária de energia e na Sanepar; 
  

3.2.2 Observações a serem inseridas nas plantas de desenho das Entradas de 
Energia em baixa tensão 

 
a) As medidas são em mm (milímetros); 
b) Os materiais a serem aplicados na entrada de serviço deverão atender às 

características constantes na NTC 901100; 
c) Os disjuntores de corrente nominal até 100 Amperes, os postes para entrada de 

serviço e as caixas para equipamentos de medição e proteção deverão ser 
homologados e provenientes de fabricantes cadastrados na concessionária de 
energia; 

d) Todos os materiais devem ser de marcas homologadas e provenientes de 
fornecedores cadastrados na Sanepar; 

e) Todas as partes metálicas, normalmente sem tensão e sujeitas a energização 
acidental (cercas, caixas metálicas em geral, corrimãos, anteparos, etc...) 
deverão ser aterradas, conforme NBR 5410; 

f) Para conexões de cabos flexíveis com medidores, disjuntores ou barramentos 
deverão ser utilizados conectores de compressão aplicados com alicates e 
matrizes específicos; 

g) Os ramais alimentadores instalados em eletrodutos enterrados no solo deverão 
possuir proteção mecânica adicional, inclusive o neutro, conforme NBR 5410; 

h) Cada eletroduto deverá conter circuitos completos com as fases RST e o neutro; 
i) As fases RST deverão ser identificadas por fitas coloridas (amarela, branca e 

vermelha respectivamente) desde a entrada de energia até a o primeiro quadro; 
j) O condutor de aterramento deverá ser contínuo, sem emendas, desde a conexão 

com o neutro até haste; 
k)  A resistência de aterramento não deverá ser superior a 10 Ω, Em qualquer 

época do ano; 
l) Conforme NBR 5410 item 6.2.8.10 é proibida a aplicação de solda a estanho na 

terminação de condutores para conectá-los a bornes ou terminais de dispositivos 
ou equipamentos elétricos; 

m)  Não serão permitidas emendas nos condutores no interior dos eletrodutos; 
n) Quando do uso de disjuntores de padrão Europeu (IEC DIN) as caixas de 

medição e proteção previstas devem ser adequadas a impedir o acesso a parte 
interna da caixa dos disjuntores; 

o) A instalação não possui geração própria. 
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3.3 ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO – 13,8kV 

 

3.3.1 Requisitos mínimos para projetos de entradas de energia em 13,8 kV  
 

a) Executar a entrada de energia dentro das normas da concessionária local;  
b) Mostrar duas vistas da entrada, com a identificação de todos os componentes e 

equipamentos da mesma;  
c) Relacionar, especificar e quantificar, na relação de materiais do projeto, todos os 

materiais e equipamentos aplicados na entrada;  
d) Detalhar a mureta ou abrigo da medição, com uma vista frontal, lateral e planta; 
e) Apresentar legenda e observações;  
f) Identificar na legenda cada condutor e eletroduto da entrada de energia; 
g) Indicar as medidas em mm; 
h) Identificar cada caixa da entrada de energia;  
i) O diagrama unifilar deverá ser composto de ramal de entrada, posto de 

transformação, medição, proteções e quadro de distribuição geral; 
j) Identificar no diagrama unifilar cada parte componente da medição;  
k) No diagrama unifilar apresentar a bitola dos condutores nos trechos de entrada, 

alimentadores, bitola dos eletrodutos e barramentos; 
l) Informar o número da NTC aplicada e a categoria;  
m) Número de fases no primário: 3ø, em 13,8 kV;  
n) Ramal aéreo: ver normas da concessionária local; 

 
 

3.3.2 Memorial Descritivo 
 

 

No memorial descritivo, item da entrada de energia em 13,8kV deverá conter 
no mínimo as seguintes informações: 

a) Para raios tipo de distribuição polimérico classe 15kV, 10kA, sistema neutro 
isolado, aterramento cabo de cobre nu bitola 25mm2, haste tipo Copperweld 
ø12,8 x 2400mm, caixa de inspeção em alvenaria 300 x 300 x 300mm; 

b) Transformador: potência em “kVA”;  
c) Tensão primária: 13,8kV;  
d) Tap externo: 13,8 / 13,2 / 12,6 / 12,0 / 11,4kV;  
e) Tap a ser energizado: 13,2kV;  
f) Ligação primária: triângulo;  
g) Ligação secundária: estrela com neutro acessível;  
h) Tensão secundária: 220/127V ou 380/220V ou 440/254V;  
i) Impedância: 3,5% ou 4,5%; 
j) Frequência: 60Hz; 
k) Isolamento em óleo mineral;  
l) Instalação em um único poste;  
m) Ramal de entrada: 3 # XX (YY) mm2 – 750V; 
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n) Descida do poste eletroduto de FG: ø XXmm; 
o) Proteção: Disjuntor termomagnético, tripolar de XX A, 220V, XX kA;  
p) Caixa de proteção: tipo GN, em chapa de alumínio 1,5 mm ou em chapa de aço 

16 MSG padrão COPEL conforme a área de classificação;  
q) Caixa de Medição: tipo EN, em chapa de alumínio 1,5 mm ou em chapa de aço 

16 MSG padrão COPEL conforme a área de classificação;  
r) Caixa de “TC’s”: tipo DN, em chapa de alumínio 1,5 mm ou em chapa de aço 16 

MSG padrão COPEL conforme a área de classificação; 
s) Aterramento do neutro: cabo de cobre nu, XXmm2, ligado a haste de 

aterramento de ø12,8 x 2400 mm localizada na  caixa de inspeção em alvenaria 
300 x 300 x 300 mm através de eletroduto de PVC ø 25mm; 

t) Aterramento das caixas “GN“, ”EN“ e “DN”: cabo de cobre nu, #XX mm2, 
interligado no aterramento do neutro; 

u) Resistência máxima de aterramento: 10 Ω (ohms) em qualquer época do ano; 
v) Categoria do posto de transformação: número conforme desenho NTC 903100 

ou conforme norma da concessionária local; 
w) As caixas de medição e proteção serão instaladas em um muro de alvenaria, 

construído para este fim e protegidas das intempéries através de uma cobertura 
feita de laje de concreto; 

x) Indicação da carga instalada e demandada, bem como os valores de demanda 
a serem contratados. 
 
 

3.3.3 Observações a serem inseridas nas plantas de desenho das Entradas de 
Energia em Média Tensão 13,8 kV 

 
a) As medidas são em mm (milímetros); 
b) As caixas para equipamentos de medição e proteção deverão ser 

homologados e provenientes de fabricantes cadastrados na concessionária 
de energia e na Sanepar. Os demais materiais devem ser de marcas 
homologadas e provenientes de fornecedores cadastrados na Sanepar e 
atender às NTCs correspondentes;  

c)   O condutor de aterramento deverá ser contínuo, sem emendas, desde a 
conexão com o neutro até haste de terra; 

d) A fiação da medição, que compreende os condutores entre os TCs e os 
medidores, deverá ser fornecida e especificada pela Copel; 

e) Cada eletroduto deverá conter circuitos completos com as fases RST e o 
neutro; 

f)   As fases RST deverão ser identificadas por fitas coloridas (amarela, branca e 
vermelha respectivamente) desde o secundário do transformador até a o 
primeiro quadro; 

g) Manter afastamento mínimo de 3 metros entre o poste da rede de alta tensão 
e divisas do terreno e áreas construídas; 

h) A resistência de aterramento não deverá ser superior a 10 Ω, em qualquer 
época do ano e as conexões serão através de soldas exotérmicas; 

i)  O transformador deverá ser ligado no TAP 13,2 kV; 
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j)  Todas as partes metálicas, normalmente sem tensão e sujeitas a energização 
acidental deverão ser aterradas, conforme NBR 5410; 

k)  Cercas metálicas sob o ramal de AT deverão ser aterradas e seccionadas 
conforme NTC 903100; 

l)  Conforme NBR 5410 item 6.2.8.10 é proibida a aplicação de solda a estanho 
na terminação de condutores para conectá-los a bornes ou terminais de 
dispositivos ou equipamentos elétricos; 

m) Para conexões de cabos flexíveis com medidores, disjuntores ou barramentos 
deverão ser utilizados conectores de compressão aplicados com alicates e 
matrizes específicos; 

n) Os terminais e conectores devem ser isolados com fita autofusão e fita 
isolante;  

o) Não serão permitidas emendas nos condutores no interior dos eletrodutos. 
p) Os eletrodutos embutidos em locais sujeitos ao tráfego de veículos deverão 

ser envelopados em concreto; 
q) Os ramais alimentadores, quando instalados em eletrodutos enterrados no 

solo, deverão possuir proteção mecânica adicional 0,6 / 1,0 kV, inclusive o 
neutro, conforme NBR 5410; 

r)   Na extremidade dos eletrodutos deverão ser usadas buchas de alumínio para 
proteção mecânica dos condutores; 

s)   Os eletrodutos deverão ser firmemente fixados ao quadro através de bucha e 
contra bucha, devendo a vedação ser executada por meio de massa de 
calafetar; 

t)   Quando do uso de disjuntores de padrão Europeu (IEC DIN) as caixas de 
medição e proteção previstas deverão ser adequadas a impedir o acesso à 
parte interna da caixa dos disjuntores; 

u) O aterramento do neutro do transformador deve ocorrer dentro da caixa dos 
TCs; 

v)   O local da instalação do quadro de medição da concessionária deve dar livre 
acesso para veículos e pedestres em qualquer época do ano; 

w) O ângulo entre o poste da Copel e da Sanepar não deverá exceder a 15°. 
Antes da execução do posto de transformação, a empreiteira executora dos 
serviços, deverá entrar em contato com a concessionária para verificar o 
posicionamento do poste de derivação da rede da concessionária, 
posicionando o posto de transformação de forma a eliminar ângulo maior que 
15° entre a rede da concessionária e o ramal aéreo a ser implantado; 

x)   Qualquer dúvida sobre equipamentos, ver relação de materiais; 
y)   É vedada a utilização de curva inferior a 90°; 
z)   É vedado o uso de qualquer dispositivo de proteção e seccionamento no 

condutor neutro; 
aa) Em derivações em rede isolada compacta, o condutor mensageiro deverá ser 

ligado ao condutor de aterramento da estrutura através de condutor de cobre 
25 mm². 

bb)  A instalação não possui geração própria. 



MPOEA 

 

EMISSÃO: 12/1982                    REVISÃO: 06/2014                   VOLUME II  PÁGINA: 16/23 

 

3.4 ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO – 34,5kV 
 

 

3.4.1 Requisitos mínimos para projetos de entradas de energia em 34,5 kV 
 

a) Executar a entrada de energia dentro das normas da concessionária local;  
b) Mostrar duas vistas da entrada, com a identificação de todos os componentes e 

equipamentos da mesma;  
c) Relacionar, especificar e quantificar, na relação de materiais do projeto, todos os 

materiais e equipamentos aplicados na entrada;  
d) Detalhar a mureta ou abrigo da medição, com uma vista frontal, lateral e planta; 
e) Apresentar legenda e observações;  
f) Identificar na legenda cada condutor e eletroduto da entrada de energia; 
g) Indicar as medidas em mm; 
h) Identificar cada caixa da entrada de energia; 
i) O diagrama unifilar geral deverá ser composto de ramal de entrada, posto de 

transformação, medição, proteções e quadro de distribuição geral; 
j) Identificar no diagrama unifilar geral cada parte componente da medição;  
k) No diagrama unifilar geral apresentar a bitola dos condutores nos trechos de 

entrada, alimentadores, bitola dos eletrodutos e barramentos. 
l) Informar o número da NTC aplicada e a categoria;  
m) Número de fases no primário: 3ø, em 34,5 kV;  
n) Ramal aéreo: ver normas da concessionária local. 

 
 

3.4.2 Memorial Descritivo 
 

O memorial descritivo das entradas de energia em 34,5 kV deverá conter no 
mínimo as seguintes informações: 
a) Para raios tipo de distribuição polimérico AEL 27/5, classe 27kV, 10kA, sistema 

neutro isolado, aterramento cabo de cobre nu bitola 25mm2, haste tipo 
Copperweld ø12,8 x 2400mm, caixa de inspeção em alvenaria 300 x 300 x 
300mm;  

b) Transformador: potência em “kVA”; 
c) Classe: 36,2kV – 5 colunas;  
d) Tensão primária: 34,5kV; 
e) Taps externos: 34,5 / 33,75 / 33 / 32,25 / 31,5kV;  
f) Tap a ser energizado: 33kV;  
g) Ligação primária: estrela com neutro aterrado;  
h) Ligação secundária: estrela com neutro acessível; 
i) Tensão secundária: 220/127V ou 380/220V ou 440/254V;   
j) Impedância: 4,0 % ou 5,0 %;  
k) Frequência: 60Hz;  
l) Isolamento em óleo mineral; 
m) Instalação em um único poste;  
n) Ramal de entrada: 3 # XX (YY) mm2 – 750V;  
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o) Descida do poste eletroduto de FG: ø XX mm;  
p) Proteção: disjuntor termomagnético, tripolar de XX A, 220V, XX kA;  
q) Caixa de proteção: tipo GN, em chapa de alumínio 1,5 mm ou em chapa de aço 

16 MSG padrão COPEL conforme a área de classificação;  
r) Caixa de Medição: tipo EN, em chapa de alumínio 1,5 mm ou em chapa de aço 

16 MSG padrão COPEL conforme a área de classificação; 
s) Caixa de “TCs”: tipo DN, em chapa de alumínio 1,5 mm ou em chapa de aço 16 

MSG padrão COPEL conforme a área de classificação;  
t) Aterramento do neutro: cabo de cobre nu, XXmm2, ligado a haste de aterramento 

de ø12,8 x 2400 mm localizada na  caixa de inspeção em alvenaria 300 x 300 x 
300 mm através de eletroduto de PVC ø 25mm; 

u) Aterramento das caixas “GN“, ”EN“ e “DN”: cabo de cobre nu, #XX mm2, 
interligado no aterramento do neutro;  

v) Resistência máxima de aterramento: 10 Ω (ohms) em qualquer época do ano até 
a potência de 75 kVA e 5 Ω (ohms), para potência de transformação superior a 
75 kVA; 

w) Categoria do posto de transformação: número conforme desenho NTC 903100 
ou conforme norma da concessionária local;  

x) As caixas de medição e proteção serão instaladas em um muro de alvenaria, 
construído para este fim e protegidas das intempéries através de uma cobertura 
feita de laje de concreto; 

y) Indicação da carga instalada e demandada, bem como os valores de demanda a 
serem contratados. 

 
 

3.4.3 Observações a serem inseridas nas plantas de desenho das Entradas de 
Energia em Média Tensão 34,5 kV 

 
a) As medidas são em mm (milímetros); 
b) As caixas para equipamentos de medição e proteção deverão ser 

homologados e provenientes de fabricantes cadastrados na concessionária 
de energia e na Sanepar. Os demais materiais devem ser de marcas 
homologadas e provenientes de fornecedores cadastrados na Sanepar e 
atender às NTCs correspondentes;  

c)  O condutor de aterramento deverá ser contínuo, sem emendas, desde a 
conexão com o neutro até haste de terra; 

d) A fiação da medição, que compreende os condutores entre os TCs e os 
medidores, deverá ser fornecida e especificada pela Copel; 

e) Cada eletroduto deverá conter circuitos completos com as fases RST e o 
neutro; 

f)  As fases RST deverão ser identificadas por fitas coloridas (amarela, branca e 
vermelha respectivamente) desde o secundário do transformador até a o 
primeiro quadro; 

g) Manter afastamento mínimo de 3 metros entre o poste da rede de alta tensão 
e divisas do terreno e áreas construídas; 
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h) A resistência de aterramento não deverá ser superior a 10Ω para potências 
até 75 kVA e 5Ω para potências superiores a 75 kVA em qualquer época do 
ano e as conexões serão através de soldas exotérmicas; 

i)   O transformador deverá ser ligado no TAP 33 kV;  
j)   Todas as partes metálicas, normalmente sem tensão e sujeitas a energização 

acidental deverão ser aterradas, conforme NBR 5410; 
k)   Cercas metálicas sob o ramal de AT deverão ser aterradas e seccionadas 

conforme NTC 903100; 
l)   Conforme NBR 5410 item 6.2.8.10 é proibida a aplicação de solda a estanho 

na terminação de condutores para conectá-los a bornes ou terminais de 
dispositivos ou equipamentos elétricos; 

m) Para conexões de cabos flexíveis com medidores, disjuntores ou barramentos 
deverão ser utilizados conectores de compressão aplicados com alicates e 
matrizes específicos; 

n) Os terminais e conectores devem ser isolados com fita autofusão e fita 
isolante; 

o) Não serão permitidas emendas nos condutores no interior dos eletrodutos; 
p) Os eletrodutos embutidos em locais sujeitos ao tráfego de veículos deverão 

ser envelopados em concreto; 
q) Os ramais alimentadores, quando instalados em eletrodutos enterrados no 

solo, deverão possuir proteção mecânica adicional 0,6 / 1,0 kV, inclusive o 
neutro, conforme NBR 5410; 

r)   Na extremidade dos eletrodutos deverão ser usadas buchas de alumínio para 
proteção mecânica dos condutores; 

s)   Os eletrodutos deverão ser firmemente fixados ao quadro através de bucha e 
contra bucha, devendo a vedação ser executada por meio de massa de 
calafetar; 

t)  Quando do uso de disjuntores de padrão Europeu (IEC DIN) as caixas de 
medição e proteção previstas deverão ser adequadas a impedir o acesso à 
parte interna da caixa dos disjuntores; 

u) O aterramento do neutro do transformador deve ocorrer dentro da caixa dos 
TCs; 

v)   O local da instalação do quadro de medição da concessionária deve dar livre 
acesso para veículos e pedestres em qualquer época do ano; 

w) O ângulo entre o poste da Copel e da Sanepar não deverá exceder a 15°. 
Antes da execução do posto de transformação, a empreiteira executora dos 
serviços, deverá entrar em contato com a concessionária para verificar o 
posicionamento do poste de derivação da rede da concessionária, 
posicionando o posto de transformação de forma a eliminar ângulo maior que 
15° entre a rede da concessionária e o ramal aéreo a ser implantado; 

x)   Qualquer dúvida sobre equipamentos, ver relação de materiais; 
y)   É vedada a utilização de curva inferior a 90°; 
z)   É vedado o uso de qualquer dispositivo de proteção e seccionamento no 

condutor neutro; 
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aa) Em derivações em rede isolada compacta, o condutor mensageiro deverá ser 
ligado ao condutor de aterramento da estrutura através de condutor de cobre 
25 mm²; 

bb) A instalação não possui geração própria. 
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4 DESENHOS DE REFERÊNCIA PARA  ENTRADAS DE ENERGIA 
 
 
  

4.1 DESENHOS DE REFERÊNCIA PARA ENTRADAS DE ENERGIA EM BAIXA 
TENSÃO 

 

4.1.1 Entrada de Energia em Baixa Tensão Bifásica 50A 

4.1.2 Entrada de Energia em Baixa Tensão Trifásica 50A 

4.1.3 Entrada de Energia em Baixa Tensão Trifásica 63A 

4.1.4 Entrada de Energia em Baixa Tensão Trifásica 80A 

4.1.5 Entrada de Energia em Baixa Tensão Trifásica 100A 

4.1.6 Entrada de Energia em Baixa Tensão Trifásica 125A 

4.1.7 Entrada de Energia em Baixa Tensão Trifásica 125A – Caixa GNE 

4.1.8 Entrada de Energia em Baixa Tensão Trifásica 150A 

4.1.9 Entrada de Energia em Baixa Tensão Trifásica 175A 

4.1.10  Entrada de Energia em Baixa Tensão Trifásica 200A  

4.1.11  Entrada de Energia em Baixa Tensão para Booster – Medição Frontal 

4.1.12  Entrada de Energia em Baixa Tensão para Booster – Medição Lateral 

4.1.13   Entrada de Energia em Baixa Tensão para Booster – Poço 
 

 

4.2 DESENHOS DE REFERÊNCIA PARA ENTRADAS DE ENERGIA EM MÉDIA 
TENSÃO, ATENDIMENTO 13,8 Kv 

 

4.2.1 Posto de Transformação 30 kVA – 13,8kV-220/127V 

4.2.2 Posto de Transformação 45 kVA – 13,8kV-220/127V 

4.2.3 Posto de Transformação 75 kVA – 13,8kV-220/127V 
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4.2.4 Posto de Transformação 112,5 kVA – 13,8kV-220/127V 

4.2.5 Posto de Transformação 112,5 kVA – 13,8kV-380/220V 

4.2.6 Posto de Transformação 112,5 kVA – 13,8kV-440/254V 

4.2.7 Posto de Transformação 150 kVA – 13,8kV-220/127V 

4.2.8 Posto de Transformação 150 kVA – 13,8kV-380/220V 

4.2.9 Posto de Transformação 150 kVA – 13,8kV-440/254V 

4.2.10   Posto de Transformação 225 kVA – 13,8kV-220/127V 

4.2.11   Posto de Transformação 225 kVA – 13,8kV-380/220V 

4.2.12   Posto de Transformação 225 kVA – 13,8kV-440/254V 

4.2.13   Posto de Transformação 300 kVA – 13,8kV-220/127V 

4.2.14   Posto de Transformação 300 kVA – 13,8kV-380/220V 

4.2.15   Posto de Transformação 300 kVA – 13,8kV-440/254V 

4.2.16   Posto de Transformação 300 kVA – 13,8kV-220/127V – Atendimento com 
rede compacta 

4.2.17   Ramal MT 13,8kV - Derivação Subterrânea 

4.2.18   Base para Transformador Flangeado 
 
 

4.3 DESENHOS DE REFERÊNCIA PARA ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA 
TENSÃO, ATENDIMENTO 34,5 kV 

 

4.3.1 Posto de Transformação 30 kVA – 34,5kV-220/127V 

4.3.2 Posto de Transformação 45 kVA – 34,5kV-220/127V 

4.3.3 Posto de Transformação 75 kVA – 34,5kV-220/127V 

4.3.4 Posto de Transformação 112,5 kVA – 34,5kV-220/127V 

4.3.5 Posto de Transformação 112,5 kVA – 34,5kV-380/220V 

4.3.6 Posto de Transformação 112,5 kVA – 34,5kV-440/254V 
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4.3.7 Posto de Transformação 150 kVA – 34,5kV-220/127V 

4.3.8 Posto de Transformação 150 kVA – 34,5kV-380/220V 

4.3.9 Posto de Transformação 150 kVA – 34,5kV-440/254V 

4.3.10  Posto de Transformação 225 kVA – 34,5kV-220/127V 

4.3.11  Posto de Transformação 225 kVA – 34,5kV-380/220V 

4.3.12  Posto de Transformação 225 kVA – 34,5kV-440/254V 

4.3.13  Posto de Transformação 300 kVA – 34,5kV-220/127V 

4.3.14  Posto de Transformação 300 kVA – 34,5kV-380/220V 

4.3.15  Posto de Transformação 300 kVA – 34,5kV-440/254V 
 
 
 

4.4 DESENHO DE REFERÊNCIA DE ABRIGO PARA ENTRADA DE ENERGIA – 
POSTO DE TRANSFORMAÇÃO – CAIXAS DE MEDIÇÃO EM CHAPA DE 
AÇO 

 

4.4.1 Posto de Transformação 75 kVA – 13,8kV-220/127V – Abrigo de Medição 
Fechado  

4.4.2 Posto de Transformação 300 kVA – 13,8kV-220/127V – Abrigo de Medição 
Fechado 

 
Os abrigos para medição de energia poderão ser projetados em mureta 

aberta conforme desenhos de referência constantes nos item 4.2 e 4.3 ou com 
abrigo fechado conforme item 4.4. 

Neste modelo de projeto consta o detalhe construtivo de suporte para leitora 
executado em concreto armado, como alternativa de substituição dos suportes em 
chapa de aço ou alumínio.  

Constam também de caixas de medição em chapa de aço 16 MSG que são 
considerados itens de série, as quais poderão ser utilizadas dependendo 
classificação da área conforme MPOEA (Volume I) ou a critério da Sanepar quando 
da execução do projeto da entrada de serviço. 

Portanto, o modelo apresentado de posto de transformação com abrigo 
fechado visa orientar a projetista como forma de seguir um padrão alternativo que a 
concessionária de energia tem aceitado e aprovado. 
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4.5 DESENHO DE REFERÊNCIA DE SUPORTE ANTIFURTO PARA 
TRANSFORMADORES 

 

4.5.1 Suporte antifurto para transformadores – Detalhe mecânico e detalhe de 
montagem no poste 

 
Este suporte foi desenvolvido internamente na empresa devido à 

necessidade de dificultar furtos de transformadores que estavam ocorrendo com 
elevada frequência em algumas localidades do estado. Seu emprego deverá ser 
previsto nos postos de transformação quando solicitado pela área técnica da 
Sanepar. 
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