
 

NTC  812932 

Conector terminal e luva de emenda torquimétricos 
 

 
Agosto de 2015  SED/DPRD/VPON Volume 1 Página   1   de   5 
        

1. OBJETIVO 

Esta NTC padroniza as dimensões e estabelece as condições gerais e específicas dos conectores terminais e luvas de 
emendas, ambos do tipo torquimétrico a serem instalados nas Redes Aéreas e Subterrâneas de Distribuição. 
 

2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

NBR 5426 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos 
NBR 5456 - Eletricidade geral – Terminologia 
NBR 5460 - Sistemas elétricos de potência 
NBR 5474 – Conector elétrico 
NBR 9326 – Conectores para cabos de potência – Ensaio de ciclos térmicos e curto-circuitos – Método de ensaio 
NBR 11788 - Conectores de alumínio para ligações aéreas de condutores elétricos em sistemas de potência - 
Especificação  
NBR 8094 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina - Método de ensaio 
IEC 61238-1  - Compression and mechanical connectors for power cables for rated voltages up to 30 kV (Um = 36 kV) - 
Part 1: Test methods and requirements 
NTC 810059 - Conectores para cabos CA, CAA, aço e AÇO-AL e alumínio coberto. 
 

3. DEFINIÇÕES 

Conforme NBR 5474 
 

4. CONDIÇÕES GERAIS 

4.1. Identificação 

Deve ser gravado no corpo do conector terminal ou da luva de emenda de forma legível e indelével, no mínimo: 

 nome ou marca do fabricante; 

 faixa de bitola em AWG/MCM ou mm² do condutor a que se aplica. 
 

4.2. Condições de utilização e fornecimento 

Os conectores terminais e as luvas de emenda são próprios para instalação em cabos de alumínio ou cobre e serão 
utilizados em conexões bimetálicas com terminais de chaves e transformadores em regiões expostas a alta corrosividade e 
para fazer a emenda de condutores. 
 
Os conectores terminais devem ser fornecidos com parafuso(s), porca(s) e arruela(s) lisa(s) compatíveis com a furação do 
conector e próprios para instalação em furações de 14 ± 0,3mm de diâmetro, e comprimento de 45mm.  
 
Caso necessário, os conectores e emendas devem ser fornecidos com dispositivos centralizadores de cabos (anéis 
centralizadores). 
 
Para os casos em que um conector ou luva de emenda seja compatível para uma faixa de seção de condutores, deve ser 
dado preferência para aqueles, cuja seção do condutor a ser atendido, esteja no máximo, ou próximo ao máximo do 
admitido para este conector ou luva. 
 
Podem ser fornecidos conectores terminais e luvas de emenda com 1,  2 ou mais parafusos fusíveis. 
 

4.3. Acabamento 

A superfície de contato do conector terminal com chaves ou barramentos deve ser lisa e isenta de inclusões, trincas, 
rebarbas, empenamento, saliências pontiagudas, arestas cortantes, cantos vivos ou outros defeitos. A borda do conector e 
da luva de emenda não deve apresentar aresta viva que possa danificar o condutor.  
 

4.4. Composto antióxido 

Cada conector terminal e luva de emenda deve ser fornecido com composto antióxido. O composto antióxido deve atender 
a NTC 814900. 
 

4.5. Embalagem e Acondicionamento 

Para informações sobre a embalagem destes materiais consultar no sítio da COPEL, no seguinte endereço: 
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www.copel.com 
Fornecedores → Informações → Guia para confecção de embalagens unitizadas 
 
 

5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

5.1. Material 

Corpo do conector terminal e da luva de emenda: Em liga de alumínio adequado para conexões bimetálicas e se 
necessário deverá ser estanhado. 
 
Para os conectores terminais os parafuso(s) e arruela(s) lisa(s): em aço inoxidável preferencialmente AISI 316 e as 
porca(s) devem ser fornecidas em latão e devem ser estanhadas. 
 

5.2. Características Elétricas 

Capacidade de condução de corrente: instalado o conector terminal ou a luva de emenda no condutor e aplicado em 
seu(s) parafuso(s) o torque de instalação indicado pelo fabricante, não deve ser verificado temperatura superior a do 
condutor, em qualquer parte do conector terminal ou da luva de emenda  após a estabilização térmica da conexão, quando 
o condutor for percorrido pela corrente alternada indicada na Tabela 1 para os conectores terminais e na Tabela 2 para as 
luvas de emenda. 
 

5.3. Demais características elétricas e químicas 

Os conectores e luvas torquimétricas devem atender aos requisitos mínimos apresentados na NTC 810059. 
 

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 a norma NBR 5426 e a Tabela 3 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. Inspeção visual (T e R) 

Será observado atendimento aos itens 4.1 ao 4.3. 
 

7.2. Verificação dimensional (T e R) 

Será verificado atendimento aos dimensionais apresentados na Figura 2. 
 

7.3. Demais ensaios 

Para os demais ensaios de tipo ou recebimento, consultar a NTC 810059. 
 
Os condutores utilizados nos ensaios elétricos e mecânicos devem ter formação e características conforme as NTCs 
815052 a 815054, NTCs 810827 e 810828, NTCs 815020 e 815023. 
Dimensões e tolerâncias diferentes das padronizadas serão aceitas desde que atendidos todas as características 
mecânicas e elétricas. 
Para a instalação do conector terminal, seguir as instruções contidas nas instruções de montagem fornecidas pelos 
fabricantes. 
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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. 
 

8.2. Garantia do fabricante 

A aceitação de um lote de conectores ou luvas torquimétricas 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, 12 (doze) meses. 
 

9. FICHA TÉCNICA 

O fornecimento à Copel destes materiais fica condicionado à homologação da Ficha Técnica  pela SEE/DPRD/VPON. Para 
maiores informações consultar a Internet no seguinte endereço: 
 
www.copel.com 

Normas Técnicas 
Materiais Padrão para Redes de Distribuição 

 
 
 
 
 
 

Tabela 1 – Conectores terminais torquimétricos. 

Código 
Seção nominal do cabo 

(mm
2
) 

Número de furos p/ o 

conector terminal 

Capacidade mínima de condução de 

corrente (A) 

15021352 50 

1 

182 

15022563 120 315 

15022566 185 426 

15013746 240 611 

15022567 300 611 

15022568 120 

2 

315 

15021353 185 426 

15013770 240 611 

15021678 300 611 

15021354 400 708 

15024433 500 805 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.copel.com/
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Tabela 2 – Luvas de emenda torquimétricas. 

Código Seção nominal do cabo (mm
2
) 

Capacidade mínima de condução de 

corrente (A) 

15021591 50 182 

15021592 70 210 

15021593 120 315 

15021594 400 708 

15024434 500 805 

 
 

 
Tabela 3 – Plano de inspeção. 

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 

De 1200 a 10000 80 3 7 80 8 9 

 
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. 
 
 

 
Observação: 

 Dimensões são conforme desenho do fabricante 
 

Figura 1 – Luva de emenda torquimétrica. 
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Observações: 

 E = 44,5 ± 0,2mm. 

 D = 14 ± 0,3mm. 

 As outras dimensões são conforme desenho do fabricante. 
 

Figura 2 – Conectores terminais torquimétricos de 1 e 2 furos. 


