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T A B E L A  
 
 

NTC Código 
COPEL 

APLICAÇÃO 

Resistência 
mínima à 
tração (daN) 

Capacidade 
mínima de 

condução de 
corrente (A) 

(*) 

Dimensão 
mínima 
(mm) 

Composto 
antióxido - 

peso 
aproximado 

(gramas) 

CABO 

Escala  
Diâmetro "a" - 
envoltória do 
cabo (mm) 

C 

2561 15005532 4 AWG 5,88±0,06 351 114 60 1 

2562 15005538 2 AWG 7,41±0,07 536 152 90 2 

2563 15005573 1/0 AWG  9,36±0,09 802 203 160 8 

2564 15005579 2/0 AWG 10,50±0,10 997 235 210 8 

2565 15005615 4/0 AWG 13,26±0,13 1541 314 200 8 

2567 15007974 336,4 MCM 16,90±0,17 2523 419 230 10 

2570 15013482 35 mm2 6,8 a 7,3 433 187 90 2 

2571 15013487 70 mm2 9,5 a 10,0 865 282 210 8 

2572 15013511 120 mm2 12,8 a 13,3 1482 381 200 8 

2573 15013515 185  mm2 15,8 a 16,3 2285 525 230 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
(*) - Condutor a 75°C, 60Hz, temperatura ambiente de 40°C e vento de 2,2km/h. 
 
 
OBS.:  1. As compressões devem ser sempre executadas do centro da luva para as extremidades, girando-se a 
  ferramenta de 90° a cada compressão. Recomenda-se a utilização de matrizes sextavadas somente para cabos 

com baixa tração mecânica (redes compactas e subterrânea). 
 2.  Deve ser dimensionado para atender a todas as características de aplicação, mecânica e elétrica, dadas na Tabela. 
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1. OBJETIVO.  
 
Esta NTC padroniza as dimensões e estabelece as condições gerais e específicas das luvas de emenda a serem instaladas 
nas Redes Aéreas de Distribuição. 
 
2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.  
 
Conforme a norma de Materiais de Distribuição - Especificação, NTC 810059. 
 
3. DEFINIÇÕES. 
 
Conforme NBR 5474. 
 
4. CONDIÇÕES GERAIS. 
 
4.1 Identificação: 
 
Deve ser gravado no corpo de cada luva de emenda de forma legível e indelével, no mínimo: 
   a) nome ou marca do fabricante; 
   b)  bitola do cabo a que se aplica, em AWG/MCM ou MM2; 
   c)  tipo do cabo aplicável; 
 d)  índice da matriz aplicável e número de compressões com indicação das partes a serem comprimidas. 
 
4.2 Condições de utilização: 
 
As luvas de emenda de tração total objeto desta Padronização, são próprias para emendar duas extremidades de cabos CA 
ou cabos de alumínio cobertos conforme o caso, de mesma forma e mesma seção transversal, restabelecendo assim a 
resistência mecânica do cabo emendado. 
 
4.3 Acabamento: 
 
4.3.1 A superfície da luva deve ser isenta de inclusões, trincas, rebarbas, empenamentos, saliências pontiagudas, arestas 
cortantes, cantos vivos ou outros defeitos. As bordas da luva não devem apresentar arestas vivas que possam danificar o 
cabo. 
 
4.3.2 A luva deve possuir internamente um estrangulamento no centro ou um encosto central, a fim de evitar inserção desigual 
dos cabos. 
 
4.3.3 A luva deve ter as duas extremidades seladas com elemento apropriado de modo a reter o composto antióxido. 
 
4.4 Composto antióxido: 
 
Cada luva de emenda deve ser fornecida com composto antióxido nas quantidades indicadas na Tabela desta NTC. O 
composto antióxido deve atender a NTC 814900. 
 
5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS. 
 
5.1 Material: Em liga de alumínio com teor de cobre inferior a 0,2%, com condutividade elétrica mínima de 57% IACS a 20°C. 
 
5.2 Características Técnicas: 
 
5.2.1 Características mecânicas:  
Resistência à tração: A luva instalada no cabo de forma apropriada com a matriz adequada (indicada no corpo da luva), não 
deve permitir o escorregamento ou ruptura do cabo ou sofrer qualquer deformação ou ruptura, quando o cabo for tracionado 
com os valores mínimos de tração dadas na coluna 5 da Tabela. 
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5.2.2 Características elétricas: 
Capacidade de condução de corrente: instalada a luva conforme o item 5.2.1 desta NTC, não deve ser verificado temperatura 
superior à do cabo em qualquer parte da luva após a estabilização térmica da conexão, quando o cabo for percorrido pela 
corrente alternada indicada na coluna 6 da Tabela desta NTC. 
 
Devem ser executados o ensaios de resistência elétrica, aquecimento, ciclos térmicos e curtos-circuitos conforme a norma de 
Materiais de Distribuição - Especificação, NTC 810059. 
 
5.4 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 ensaio, amostragem e critérios de aceitação ou rejeição devem estar de acordo com a norma de 
Materiais de Distribuição - Especificação, NTC 810059. 
 
OBS.: 3. Os cabos utilizados nos ensaios elétricos e mecânicos devem ter formação e características conforme a  
   NTC810006 ou 810022, conforme o caso. 
 4. Dimensões e tolerâncias diferentes da Tabela desta NTC, serão aceitas desde que atendidas todas as 

características  mecânicas e elétricas da norma de Materiais de Distribuição - Especificação - NTC 810059. 
 5.  Na instalação da luva, seguir as instruções contidas nos "Manuais de Instruções Técnicas" - MIT: 
  - MIT número 163101 - Orientação à Fiscalização de Obras; e 
  - MIT número 163102 - Orientação à Empreiteiras de Obras. 
 
7. FORNECIMENTO 
 
O fornecimento à Copel deste material fica condicionado à avaliação de amostras e posterior homologação da Ficha Técnica 
do mesmo pela SEE/DPRD/VPON.  Para maiores informações consultar a Internet no seguinte endereço: 
 
www.copel.com 
- Consultas 
- Normas Técnicas 
- Materiais Padrão para Redes de Distribuição 
 
 


