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1. OBJETIVO 
 
Esta NTC tem por objetivo estabelecer as condições gerais e específicas da cunha de madeira ou polimérica a ser 
utilizada nos trabalhos em redes de distribuição. 
 
 
2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
NBR 8458: 2010 - Cruzetas de madeira para redes de distribuição de energia elétrica - Especificação 
NBR 5426 - 01/1985 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos. 
 
 
3. DEFINIÇÕES 
 
Para os efeitos desta especificação cunha de madeira ou polimérica é a peça de madeira em formato de “cunha”, 
destinada a afastar os condutores “fases” nos cabos multiplexados, utilizados nas redes secundárias isoladas, com o 
objetivo de facilitar a execução das conexões. Deverá ser fornecida e utilizada aos pares. 
 
 
4. CONDIÇÕES GERAIS 
 
4.1 – Material 
 
Madeira de lei conforme NBR 8458 ou material polimérico. 
 
4.2 - Características técnicas 
 
A cunha deve ser fabricada em peça única com entalhe apropriado para acomodar cabos multiplexados nas bitolas 35; 70 
e 120 mm2. 
 
4.3 - Dimensões 
 
A cunha deve ser fornecida conforme as dimensões constantes na figura 1, outros formatos de cunha serão aceitos se 
previamente acertados entre a COPEL e o  fornecedor. 
 
4.4 - Acabamento  
 
As peças não devem apresentar: 
 

- Sinais de deterioração (fungos e insetos); 
- Avarias de corte ou transporte; 
- Fissuras; 
- Fendas; 
- Rachaduras; 
- Bolhas; 
- Trincas; 
- Qualquer defeito que comprometa sua utilização. 

 
 
4.5 – Identificação 
 
Deve constar na superfície da cunha o nome do fabricante ou marca comercial, o nome “COPEL” e a data de fabricação 
(mês e ano), de forma a não desaparecer com a ação do tempo. 
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5. INSPEÇÃO E AMOSTRAGEM 
 
5.1 - 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. 
 
 
5.2 - Amostragem 
 
Para os ensaios de aceitação 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%. 
 
Conforme tabela a seguir: 
 

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 
 
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. 
 
 
5.3 - Ensaios de aceitação 
 
5.3.1 - Inspeção visual 
 
A cunha não pode conter sinais de deterioração (fungos e insetos); avarias de corte ou transporte; fissuras; fendas; 
rachaduras ou qualquer defeito que comprometa sua utilização. Verificar também a identificação COPEL e a identificação 
do fabricante. 
 
5.3.2 - Inspeção dimensional 
 
As dimensões da cunha devem atender os requisitos especificados na figura 1. 
 
 
6. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
 
6.1 - Aceitação do lote 
 
A aceitação do lote é condicionada aos requisitos de ensaio de aceitação do item 5, conforme critério de amostragem 
definido no item 5.2. 
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. 
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6.2 - Garantia do fabricante 
 
 
A aceitação de um lote de sacolas 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. 

 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Cunha de madeira ou polimérica  
 

 
 

  


