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NOTA: figura meramente ilustrativa. 
 
1. OBJETIVO 
 
Esta especificação tem por finalidade estabelecer as características mínimas exigíveis para os alicates de corte de cabos 
tipo algema com catraca utilizada nos trabalhos em redes de distribuição 
 
2. DEFINIÇÕES 
 
Para os efeitos desta especificação, entende-se por alicate de corte tipo algema a ferramenta de uso manual que acionado 
o seu cabo, permite o corte gradativo de cabos de alumínio e cobre e cabos de alumínio com alma de aço, através da ação 
de um mecanismo de catraca. Aplicáveis nos trabalhos em redes de distribuição principalmente em locais com espaço 
restrito. 
 
3. APLICAÇÕES 
 
Corte de cabos de alumínio e cobre e cabos de alumínio com alma de aço de acordo com Tabela 1. Ferramenta 
considerada não isolada que requer luva de proteção no uso em contato elétrico. 
 

Tabela 1 – Padrões dos alicates. 
NTC Código  Diâmetro do c ondutor (mm)  Tipo do condutor  

890051 15018620 44 Cabo de alumínio ou cobre 
890052 15018625 32 Cabo de alumínio ou cobre 
890053 15018629 32 Cabo de alumínio com alma de aço 

 
 

4. OPERAÇÃO 
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Os alicates devem atuar no corte dos cabos sem demasiado amassamento dos mesmos. Após a operação de corte, os 
cabos devem encaixar nas luvas ou terminais de conexão, relativas a cada seção de cabo, sem qualquer retrabalho ou 
esforço adicional. 
5. IDENTIFICAÇÃO 
 
Deve ser impresso em baixo relevo, na superfície, o nome do fabricante ou marca comercial. 
 
6. GARANTIA DO FABRICANTE 
 

A aceitação de um lote de alicates tipo catraca 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 (um) ano. 
 

7. EMBALAGEM 
 
Para informações sobre embalagem deste material consultar a Internet no seguinte endereço:  
 
www.copel.com 
- Fornecedores 
 
8. FORNECIMENTO 
 
Apenas para o alicate de referência NTC 890053, o fornecimento à COPEL fica condicionado à homologação da Ficha Técnica 
pela DIS/DPLD/VNTD.  Para maiores informações consultar a Internet no seguinte endereço: 
 
www.copel.com 
- Para sua empresa 
- Normas Técnicas 
 


