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TABELA 1 
 

NTC CÓDIGO 
COPEL 

BITOLA 
AWG 

DIÂMETRO 
NOMINAL (mm) 

CARGA MÍNIMA DE 
RUPTURA “F” (daN) 

MASSA NOMINAL 
(kg/km) 

3600 15005942 6 4,11 80 35,86 

3601 15005946 4 5,18 126 56,96 

1 2 3 4 5 6 
          
OBS.: 1) No diâmetro do fio permite-se uma tolerância de ±1% do diâmetro nominal. 
 2) Na massa do fio permite-se uma tolerância de ±2% da massa nominal. 
 
 
 
 
 
1 OBJETIVO  
 
Esta NTC padroniza as dimensões e estabelece as condições gerais e específicas do fio de alumínio nu para amarração a ser 
utilizado nas Redes Aéreas de Distribuição. 
 
2 NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  
 
Conforme as ABNT NBRs 5118:2007, 5426:1989, 5471:1986, 6810:2010, 7103:2012, 7312:1998, nas revisões indicadas ou 
mais recentes.  
 
3 DEFINIÇÕES 
 
Conforme a NBR 5471. 
 
4 CONDIÇÕES GERAIS 
 
4.1 Identificação 
 
Cada rolo deve ser identificado através de etiqueta de modo legível e indelével, contendo no mínimo as seguintes 
informações: 
 - nome ou marca do fabricante; 
 - diâmetro nominal do fio em mm e material (alumínio); 
 - massa líquida em quilograma; 
 - massa bruta em quilograma; 
 - número do contrato de compra. 
 
4.2 Condições de utilização 
 
Os fios de alumínio nu objeto desta padronização são próprios para amarrações de cabos de alumínio em isoladores roldana e 
pino, conforme a norma de Montagem de Redes de Distribuição. 
 
4.3 Acabamento 
 
A superfície do fio não deve apresentar fissuras, escamas, rebarbas, asperezas, estrias e/ou inclusões que comprometam o 
seu bom desempenho. 
 



 

 

 
NTC  813600/01 

  FIO DE ALUMÍNIO NU 
                                                 para amarração 

 

 
ABRIL/2018                               SRD/DPLD/VNTD                            VOLUME 1                                      Página  2 de 2 

 
 
5 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
5.1 Material 
 
Alumínio recozido, têmpera "O" (de 65 a 95 Mpa). 
 
5.2 Características técnicas  
 
Característica mecânica: os fios de alumínio nu devem suportar os valores de carga mínima de ruptura "F" indicadas na 
Tabela desta NTC, sem sofrer ruptura. 
 
5.3 Embalagem e acondicionamento 
 
Consultar a internet no seguinte endereço: 
 
www.copel.com 
- fornecedores 
- informações 
- guia para confecção de embalagens unitizadas 
 
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. 
 
7 FORNECIMENTO 
 
O fornecimento à COPEL deste material fica condicionado à homologação da Ficha Técnica do mesmo pela área de 
normalização. 
Para maiores informações consultar a internet no seguinte endereço: 
 
www.copel.com 
 
- Acesso rápido 
- Normas técnicas 
 


