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TABELA 
 

ESTRIBO

Bitola Bitola

(mm2) MÍN MÁX AWG/MCM MÍN MÁX

3027 15014309 35 7 7,5 2 7,3 7,5 160

3028 15014335 185 16 16,5 336,4 16,7 17 240

3029 15014339 - - - 4 CAA 6,29 6,42 150

- - - 2/0 CA 10,39 10,61 240

- - - 2/0 CAA 11,22 11,45 240

3031 15010063 477 MCM 18,37 20,30 314

- - - 4/0 CA 13,12 13,39 240

- - - 4/0 CAA 14,16 14,45 240

- - - 3x10 AWG 5,52 5,64 125

3x2,25 mm 4,82 4,92 125

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6,1 a 8,0

3030 15014363

3032 15014367

3036 15014401

CÓDIGO 

COPEL
NTC

Capacidade 

de condução 

de corrente 

para ensaio 

de 

aquecimento 

(A)

Diâmetro  

(Ø) (mm)

APLICAÇÃO

Cabo de alumínio coberto Cabo de alumínio nu/aço

Diâmetro do cabo Diâmetro do cabo

 
 
 

OBS.:   1. Medidas em milímetros. 
 2. Os eixos do condutor principal e do grampo de linha viva (NTC 813079) devem ser paralelos. 
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1. OBJETIVO  
 
Esta NTC padroniza as dimensões e estabelece as condições gerais e específicas do estribo com conector derivação de 
cunha, a ser instalado nas Redes de Distribuição da COPEL. 
 
 
2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  
 
Conforme NBRs 5426/85, 5996/84. 6006/80, 6323/82, 6547/86, 7397/82, 7398/82, 7399/82, 7400/82, 8094/83, 8158/83, 
8159/84, em suas últimas versões,  ou outras normas que assegurem igual ou superior qualidade. 
 
 
3. DEFINIÇÕES 
 
Conforme as normas citadas no item 2. 
 
 
4. CONDIÇÕES GERAIS 
 
4.1 Identificação: Deve ser gravado de forma legível e indelével, no mínimo: 
 

- nome ou marca do fabricante; 
- bitola em AWG/mm2 ou diâmetro nominal do menor e maior cabo aplicável. 

 
 
4.2 Condições de utilização: 
 
Os estribos objeto desta padronização são próprios para serem utilizados com os conectores de derivação de cunha  
apropriados para derivações em Redes de Distribuição da COPEL. O estribo com conector derivação de cunha deve conter, 
em embalagem única, o estribo e o conector. É importante salientar que a cunha do conector não deve soltar do 
componente "C" na instalação dos conectores constantes desta norma.  A  instalação do estribo com conector de 
derivação de cunha deve ser feita utilizando-se ferramenta, homologada no sistema de ficha técnica na COPEL, própria 
para cartucho metálico,  para a garantia da trava na cunha do conector.  
 
4.3 Acabamento: 
 
O estribo deve ter formato conforme a Figura. Quanto ao aspecto visual, a estanhagem deve ser aderente, contínua e 
uniforme e ser isenta de irregularidades incompatíveis com o emprego previsto para o estribo. 
 
 
 
5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
5.1 Material: Fio de cobre eletrolítico, tempera dura, com condutividade elétrica mínimo de 98% IACS a 20°C. 
 
5.2 Proteção superficial: 
 
O estribo deve ser revestido de estanho por imersão à quente conforme NBR 6323 ou por processo eletrolítico. A espessura 
mínima da camada de estanho deve ser de 8µm para qualquer amostra e de 12µm para a média das amostras. 
 
5.3 Características técnicas: 
 
5.3.1 Características mecânicas:  
 
- Resistência à torção: Estando o estribo rigidamente preso e instalando-se o conector derivação para linha viva (NTC 813079) 
no mesmo, com  torque de instalação de 2,2 daNxm, não deve ocorrer no estribo deformação permanente, ruptura  ou a 
soltura da cunha do conector. 
 
5.4 Embalagem e acondicionamento: Em saco plástico individual. Para maiores informações consultar a internet no seguinte 
endereço: 
www.copel.com 
-fornecedores 
-informações 
-guia para confecção de embalagens unitizadas 
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6. INSPEÇÃO. 
 
Os ensaios, métodos de ensaio, amostragem e critérios de aceitação ou rejeição devem estar de acordo com as normas e/ou 
documentos complementares citados no item 2 desta NTC. 
 
Ensaios a serem realizados: 
 

1.  Inspeção geral; 
2.  Verificação dimensional; 
3.  Ensaio de resistência à tração do conector; 
4.  Ensaio de medição da espessura da camada de estanho; 
5.  Ensaio de aquecimento; 
6.  Ensaio de medição de resistência elétrica(tipo); 
7.  Ensaio de ciclos térmicos com curtos circuitos(tipo); 
8.  Ensaio para determinação da composição química(tipo); 
9. Ensaio de névoa salina(tipo). 

 
NOTA:  Os ensaios acima devem ser realizados no recebimento, exceto 6, 7, 8 e 9 que deverão ser realizados no 

recebimento somente se o Fornecedor não possuir os Relatórios dos Ensaios de Tipo atualizados. 
 
 
7. FORNECIMENTO. 
 
O fornecimento à Copel deste material fica condicionado a aprovação da Ficha Técnica  pela SED / DNOT.  Para maiores 
informações consultar a Internet no seguinte endereço: 

 
www.copel.com 
 
- Normas Técnicas 
 
 
 
. 


