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FIGURA 
 

 
 
A = CONDUTOR DE COBRE 
B = BLINDAGEM DO CONDUTOR 
C = COBERTURA CAMADA INTERNA 
D = COBERTURA CAMADA EXTERNA 
 

T A B E L A   
 

NTC Código 
COPEL 

Seção do 
Condutor (mm2) 

Capacidade aproximada de 
condução de corrente (A) 

Tensão de aplicação 
(kV) 

7130 15016477 35 200 13,8 
7134 15016501 70 300 13,8 

1 2 3 3 4 
 

 
1. OBJETIVO 
 
Esta NTC padroniza as dimensões e estabelece as condições gerais mínimas exigíveis para Cabo Protegido p/ Jampe By-
pass , constituído de cobre unipolar coberto com material isolante de borracha etinopropileno (EPR), utilizado especificamente 
para trabalhos em redes energizadas de distribuição até 15 kV e acoplado a terminações específicas, atendidas as 
prescrições de manuseio estabelecidas pela metodologia de trabalho. 
 
2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  
 
Conforme a NBR 11857 (EB-2157) dez/1991 e as demais normas citadas na mesma ou outras que assegurem igual ou 
superior qualidade. 
 
3. DEFINIÇÕES 
 
Conforme a NBR 11857 (EB-2157) dez/1991. 
 
4. CONDIÇÕES GERAIS 
 
4.1 Identificação: 
 

A superfície externa dos cabos deve ser marcada de forma legível e indelével com os seguintes dizeres, no mínimo: 
 

a) nome do fabricante; 
b) designação “jampe”; 
c) seção do condutor em mm2 ; 
d) tensão de linha; 
e) identificação do material do condutor (cobre) e da cobertura (EPR); 
f) ano de fabricação. 

 
(*) A data de fabricação não deverá ser superior a 6 meses da data de entrega do material. 
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4.2 Acabamento: A superfície dos fios componentes do condutor encordoado não deve apresentar fissuras , escamas, 
rebarbas, asperezas, estrias e inclusões. O cabo pronto não deve apresentar falhas de encordoamento. 
 
4.3 Classe de encordoamento: As características do condutor encordoado devem estar conforme PB-877, devendo atender a 
classe 5 de encordoamento, como flexibilidade mínima. 
4.4 Temperatura máxima no condutor: Durante a utilização, de caráter provisório, a temperatura no condutor não deve 
ultrapassar 90°C. 
 
5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
5.1 Material: 
 
5.1.1 Dos fios formadores do condutor: Os fios do condutor devem ser de cobre, têmpera mole, com ou sem revestimento 
metálico, encordoado em formação composta. Antes de serem submetidos às fases posteriores de fabricação, devem atender 
aos requisitos da NBR 5111, para condutores de cobre nu de têmpera mole, ou NBR 5368 para condutores de cobre 
estanhado de têmpera mole.  
 
5.1.2 Da blindagem do condutor: A blindagem do condutor deve ser constituída por fita semicondutora, ou por uma camada 
extrudada de composto semicondutor, ou ainda por uma combinação das duas.  
 
5.1.3 Da Cobertura: A cobertura deve ser constituída por duas camadas de borracha etilenopropileno (EPR). As camadas de 
material devem ser contínuas e uniformes ao longo de todo o comprimento do condutor, as camadas devem estar 
suficientemente aderidas entre si e à blindagem do condutor, para não permitir a existência de vazios entre elas, ao longo do 
cabo. A cor da camada externa deve ser laranja, salvo acordo contrário entre a COPEL e o fabricante. 
 
5.1.3.1   Da espessura da cobertura:        A espessura nominal da camada interna deve ser de 4,5 mm e da camada externa 
de 1,8 mm.  A espessura média de cada camada, em qualquer seção transversal, não deve ser inferior ao valor nominal 
especificado. A espessura mínima de cada camada, em um ponto qualquer de uma seção transversal, pode ser inferior ao 
valor nominal especificado, contanto que a diferença não exceda 0,1 mm + 10% do valor nominal. 
 
5.2 Características Técnicas: 
 
5.2.1 Resistência elétrica : A resistência elétrica dos condutores, referida a 20°C e a um comprimento de 1 km, não deve ser 
superior aos valores estabelecidos na PB-877. 
 
5.2.2 Tensão elétrica : O cabo, quando submetido à tensão elétrica alternada de valor eficaz de 30kV, freqüência 48Hz a 
62Hz, pelo tempo de 5 minutos, não deve apresentar perfuração. 
 
5.2.3 Em alternativa, o requisito estabelecido em 5.2.2 pode ser verificado com tensão elétrica contínua de valor igual a 2,4 
vezes o indicado em 5.2.2  pelo tempo de 5 minutos. 
 
5.2.4 Resistência de isolamento: A resistência de isolamento do cabo com cobertura, referida a um comprimento de 1 km, não 
deve ser inferior à calculada em correspondência às constantes de isolamento de 3700 MΩkm para temperatura de 20°C, e de 
3,70 MΩkm para temperatura de 90°C. 
 
5.4 Embalagem e acondicionamento:    
Deverá constar etiqueta de identificação com número de ODC / item e código do material. 
 
6. INSPEÇÃO 
 
Os ensaios e métodos de ensaios, amostragem e critérios de aceitação ou rejeição devem estar de acordo com as respectivas 
normas e/ou documentos complementares citados no item 2 desta NTC. 
 

a) Inspeção visual (T e R) ........................................................................   100% do lote; 
b) Verificação dimensional  (T e R) .........................................................      10% do lote; 
c) Ensaio de tensão elétrica  (T e R) .......................................................    100% do lote; 
d) Ensaio de resistência elétrica  (T ); 
e) Ensaio de resistência de isolamento à temperatura ambiente  (T); 
f) Ensaio de resistência de isolamento a (90 ± 2)°C  (T). 

 
                                              T – Ensaios de Tipo                                  R –  Ensaios de Recebimento 


