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1. OBJETIVO 
 
Esta especificação tem por finalidade estabelecer as características mínimas exigíveis para o alicate prendedor com 
articulação deslizante utilizados nos trabalhos em redes de distribuição. 
 
2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
ABNT NBR 9707 – Alicates prendedores com articulação deslizante. 
ABNT NBR 9698 – Alicate. 
ABNT NBR NM ISO 6508-1:2008 - Materiais metálicos - Ensaio de dureza Rockwell. 
ABNT NBR 8855 - Propriedades mecânicas de elementos de fixação - Parafusos e prisioneiros – Especificação. 
ABNT NBR 9699 - Isolação - Ferramentas manuais até 1000 V – Especificação. 
Deverão ser consideradas as últimas edições dos documentos listados. 
 
3. DEFINIÇÕES 
 

3.1. Alicate prendedor com articulação deslizante 
 

Ferramenta manual constituída basicamente de dois pares de alavancas, que movem em torno de um eixo comum e 
que, acionando seu par de cabos por uma força manual, aproxima ou afasta, através da articulação deslizante, as 
duas alavancas e, exercendo uma pressão, ela pode prender, agarrar ou deformar uma peça. 
Esta ferramenta deve permitir a correta instalação de conectores tipo cunha NTC 813097/111. 

 
3.2. Cabeça do alicate 

 
Parte do alicate constituída do par mais curto dos dois pares de alavancas e que se compõe de duas mandíbulas e 
uma parte de articulação. 

 
3.3. Cabos do alicate 

 
Parte do alicate que é constituída de um par de alavancas no lado de atuação das mãos. Os cabos podem ser retos, 
curvados ou ondulados. 

 
3.4. Articulação deslizante 
 
Parte da cabeça e do par de cabos do alicate, pela qual são ligados os dois pares de alavancas, sendo o eixo de 
ligação deslizante permitindo alterações nas dimensões da abertura e do fechamento da boca do alicate. 

 
4. CONDIÇÕES GERAIS 

 
4.1. Dimensões 
 
A capacidade de abertura mínima do alicate deve ser 39mm. As demais dimensões devem ser conforme a Figura 2. 
 
4.2. Acabamento 
 
A superfície do alicate deve estar isenta de rebarbas, nódulos, incrustações, trincas e fissuras. A mandíbula do alicate 
deve ser curvada, de maneira a formar um olhal quando fechada, ou ser reta com uma protuberância na extremidade 
para facilitar a retirada dos conectores tipo cunha. 
 
4.3. Aspectos construtivos. 
 

4.3.1. Cabos 
 
Os cabos devem estar projetados e fabricados de maneira que proporcionem um perfeito agarramento, que 
evitem deslizamentos acidentais das mãos, e as pontas dos mesmos não devem encostar-se quando a 
mandíbula estiver fechada. 
 
4.3.2. Cabeça 
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A superfície prendedora deve ser do tipo dentada.  
4.3.3. Articulação deslizante 
 
As articulações deslizantes devem ser perfeitamente deslocáveis e firmemente traváveis em todo o seu curso de 
deslocamento. 
 
4.3.4. Alicate 
 
Os alicates devem ser manejáveis, tanto para abrir como para fechar. 
 
4.3.5. Empenamento 
 
Os alicates não devem ter empenamento constatável por exame visual em nenhum sentido. 

  
4.4. Identificação 
 
Deve ser impresso em baixo relevo, na superfície próxima ao eixo da articulação, o nome do fabricante ou marca 
comercial, e a indicação de ferramenta isolada para 1000V conforme a NBR 9699. 

 
5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 

5.1. Materiais 
 
O alicate deve ser em aço ou liga conforme a escolha do fabricante. 
 
5.2. Tratamento térmico 
 
Os alicates, inclusive as articulações devem ser beneficiados, isto é, temperados ou revenidos. 
As peças atuantes não devem apresentar descarbonetação superficial que possa influenciar na sua utilização. 
 
5.3. Características mecânicas 
 

5.3.1. Dureza 
 

5.3.1.1. Mandíbula 
 
As mandíbulas devem ter nas proximidades das partes atuantes uma dureza Vickers mínima HV5 = 440 
(dureza Rockwell equivalente 44 HRC). 
 
5.3.1.2. Articulação 
 
Nas adjacências da articulação deslizante a dureza Vickers deve ser no mínimo HV5 = 370 (dureza Rockwell 
equivalente 38 HRC). 
 
5.3.1.3. Ligação da articulação 
 
Os rebites dos alicates acabados devem ter uma dureza Vickers mínima de HV5 = 262 (dureza Rockwell 
equivalente 25 HRC). Caso seja usado parafuso, este deve corresponder a, no mínimo, a classe de 
resistência 8.8 conforme NBR 8855. 
 

5.4. Características elétricas 
 
Os cabos dos alicates devem ser revestidos com material plástico isolante para 1000V em corrente alternada ou 1500 
para corrente contínua, e em total conformidade com os requisitos da NBR 9699. 

 
5.5. Tratamento superficial 
 
A escolha dos revestimentos anticorrosivos é facultada ao fabricante. Sendo que a proteção não deve abranger toda a 
superfície. Os cabos dos alicates podem ser fornecidos oxidados pretos ou envernizados. 
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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. 
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 Tabela 1, utilizando-se: 
 
 a) Regime de inspeção: normal. 
 b) Nível de inspeção: II. 
 c) Plano de inspeção e amostragem – dupla. 
 d) NQA – 2,5%. 
 

7. ENSAIOS 
 

7.1. Ensaios de aceitação 
 

7.1.1. Inspeção visual 
 
Durante a inspeção visual devem ser verificados os seguintes aspectos: 

• Acabamento e proteção superficial. 
• Manejabilidade. 
• Empenamento. 
• Atuação da articulação deslizante e formato da mandíbula (ver Figura 1 e Figura 3). 
• Identificação 

 
7.1.2. Inspeção dimensional 
 
Verificar conformidade à Figura 1 e Figura 3. 
 
7.1.3. Ensaios mecânicos 
 
Deve ser realizado ensaio de dureza nas proximidades das partes atuantes da mandíbula, nas adjacências da 
articulação deslizante e no elemento de ligação da articulação. O método de ensaio deve ser conforme NBR NM 
ISO 6508-1:2008. 
 
7.1.4. Ensaios elétricos 
 
Devem ser realizados todos os ensaios exigidos na NBR 9699, para comprovação da eficiência da isolação 
presente nos cabos do alicate. 
 
 

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. 
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8.2. Garantia do fabricante 
 

A aceitação de um lote de alicates 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. 
 

9. EMBALAGEM 
 
Para informações sobre embalagem deste material consultar a Internet no seguinte endereço: 
 
www.copel.com 
- Fornecedores 
 

Tabela 1 – Plano de amostragem.  

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. 
 

Tabela 2 – Alicate prendedor com articulação desliz ante. 

NTC Cód. Descrição 

890045 15004888 Alicate prendedor com articulação deslizante 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – detalhes da mandíbula do alicate. 

 
NOTA: desenho orientativos. 
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Figura 2 – Dimensionais do alicate. 

 

Tabela 3 – Dimensionais. 

Cota Medida (mm) 

A 70 (máximo) 

C 300 ± 10 

E 10 (máximo) 

H 40 (mínimo) 

h 35 (mínimo) 

 
 

 
A Mandíbula não poderá ser reta. 

Figura 3 – Figuras Ilustrativas 


