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1. OBJETIVO. 
 
Esta NTC padroniza as dimensões e estabelece as condições gerais e específicas da cinta plástica para amarração a ser 
instalada nas Redes Aéreas de Distribuição. 
 

2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. 
 
Conforme NBR 5426/85, ASTM G155, ou outras normas que assegurem igual ou superior qualidade. 
 

3. DEFINIÇÕES. 
 
Conforme as normas citadas no item 2. 
 

4. CONDIÇÕES GERAIS. 
 

4.1. Identificação: 
 
A cinta plástica deve possuir identificação legível e indelével  com os seguintes dizeres no mínimo: 
  
 - Nome ou marca do fabricante; 
 - Mês/ano de fabricação. 
 

4.2. Condições de utilização: 
 
A cinta plástica, objeto desta padronização, é própria para manter unidas as fases dos cabos multiplexados nas Redes 
Secundárias Isoladas ou em outras situações similares das Redes de Distribuição Aérea. 
 

4.3. Acabamento: 
 
A cinta plástica deve apresentar espessura uniforme e superfície contínua, isenta de bolhas, furos ou quaisquer outras 
imperfeições. 

 

5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS. 
 

5.1. Material:  
 
Polietileno, polipropileno, poliamida ou similar resistente ao intemperismo. 
 

5.2. Características técnicas:  
 
Características mecânicas: A cinta plástica, quando corretamente instalada, deve suportar um esforço mecânico de 20 daN 
aplicado no sentido de arrancamento da mesma. 
 

5.3. Embalagem:  
 

Para informações sobre a embalagem destes materiais consultar no sítio da COPEL, no seguinte endereço: 

 

www.copel.com 

Fornecedores → Informações → Guia para confecção de embalagens unitizadas 
 
 

6. INSPEÇÃO E AMOSTRAGEM 
 

6.1. 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. 
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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. 

 

6.2. 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 a  
 
 
Tabela 1. 
 
Os ensaios e métodos de ensaios, amostragem e critérios de aceitação ou rejeição devem estar de acordo com as normas 
e/ou documentos complementares citados no item 2. 
 
 

7. ENSAIOS. 
 
Os ensaios e métodos de ensaios, amostragem e critérios de aceitação ou rejeição devem estar de acordo com as normas 
e/ou documentos complementares citados no item 2. 
 

7.1. Ensaios de Tipo: 
 

a) Inspeção Geral; 
b) Verificação Dimensional; 
c) Ensaio de Intemperismo, conforme ASTM G155, método A ( Duração de 2.000 horas, com irradiação constante e 

chuva intermitente); 

d) Ensaio de Tração e alongamento à ruptura realizado após o ensaio de intemperismo (variação máxima de 25% 
com relação aos valores originais). 
 

7.2. Ensaios de Recebimento: 
 

a) Inspeção Geral; 
b) Verificação dimensional; 
c) Verificação dos relatórios de ensaio do item 7.1. 

 
 

8. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO. 

 

8.1. Aceitação do lote 
 
A aceitação do lote é condicionada aos requisitos de ensaio de aceitação do item 7, conforme critério de amostragem 
definido no item 6.2. 
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. 
 

8.2. Garantia do fabricante 
 
A aceitação de um lote do conjunto de aterramento temporário para rede secundária isolada 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. 
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9. FORNECIMENTO. 
 
O fornecimento deste material à COPEL fica condicionado à homologação da Ficha Técnica pela SEE/DPRD/VPON.  Para 
maiores informações consultar a Internet no seguinte endereço: 
 
www.copel.com 
- Para sua empresa 
- Normas Técnicas 
 

 
 

Figura 1 – Montagem do aterramento temporário para circuitos de BT. 

 

 
Obs.: Medidas em milímetros. 

 

 

 
Tabela 1 – Tabela de Código. 

NTC CÓDIGO COPEL 

813450 15015066 

1 2 

 
 

 

 
Tabela 1 – Plano de inspeção. 

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 

http://www.copel.com/
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De 1200 a 10000 80 3 7 80 8 9 

De 10001 a  35000 125 5 9 125 12 13 

De 35001 a  150000 200 7 11 200 18 19 

 
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. 
Para lotes maiores que o indicado na tabela, seguir o contido na NBR 5426. 


