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A – Cabo mensageiro em aço galvanizado    E – Blindagem semicondutora da isolação; 
B – Cabo de alumínio      F – Blindagem metálica; 
C – Blindagem semicondutora do condutor                               G – Cobertura 
D – Isolação                                                                                   OBS:  O cabo deve ser espinado 
 
 

TABELA 1 – CABO 20/35 kV 

20014216 185 9,5 16 0,6 71 200 42 36

20013639 240 9,5 16 0,6 74 200 43 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Diâmetro 
nominal do 
mensageiro  

em aço (mm)

Blindagem metálica 
em fios de cobre Valor eficaz

de tensão
elétrica de
screening

15 min (kV)

Tensão 
elétrica 

suportável de 
impulso 

atmosférico 
(kV – valor de 

crista 
mínimo)

Valores de tensão para 
descargas parciais 

(kV)

Seção 
mínima  

(mm2 )
Exploração Medição

Diâmetro 
mínimo de 

cada fio 
(mm)

NTC
Código 
COPEL

Seção 
nominal do 

condutor 

(mm2)

815035

 
 
 

TABELA 2 – CABO 20/35 kV 
CABO

COMPLETO

Massa

nominal 

mín. máx.

20014216
3x1x185mm2 +

1x9,5mm (aço)
30 16,0 8,8 0,164 41 46 89 5.718 322

20013639
3x1x240mm2  +

1x9,5mm (aço)
30 18,5 8,8 0,125 44 49 101 7.100 379

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NTC
Código

 COPEL
Formação Número 

mínimo

 de fios

Diâmetro

externo 

nominal 

do 

condutor

(mm)

Espessur

a 

nominal 

isolação 

(mm)

Rcc

(OHM 

/km)

 a 20° C

Diâmetro

externo total

de cada veia

(mm)

Diâmetro

Externo

aproximado

(mm)

Kg/km

CAPACIDADE

NOMINAL

DE

CORRENTE

(A)  *

 CONDUTOR FASE

815035

 

 
* -  Ao ar livre, temperatura ambiente 40 ºC, temperatura do condutor 90 ºC 
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1. OBJETIVO  
 
Esta NTC padroniza as dimensões e estabelece as condições gerais e específicas do cabo de alumínio multiplexado 
autossustentado com blindagem metálica e com isolação extrudada em XLPE ou TR - XLPE –  20 / 35 kV , a ser usado em 
saídas de SE´s ou outras aplicações indicadas nas normas de montagens de redes de distribuição da COPEL Distribuição. 
 
 
2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  
 
Conforme as ABNT NBR’s 5118/07, 5471/86, 6251/13, 9024/09, 7287/09, 5909/85, ABNT NBR NM 280/11 nas versões 
indicadas ou mais recentes. 
 
 
3. DEFINIÇÕES 
 
Conforme as ABNT NBR 5471 e ABNT NBR 6251. 
 
 
4. CONDIÇÕES GERAIS 
 
4.1 Identificação 
A marcação na cobertura de pelo menos um cabo unipolar deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação 
legível e indelével,  conforme ABNT  NBR 9024  e ABNT  NBR 6251,  em intervalos máximos de 500 mm, com os seguintes 
dizeres, no mínimo: 
 

- nome do fabricante; 
- número de condutores fase e seção nominal  em  mm2 ; 
- seção (em mm2) ou diâmetro (em mm) do elemento de sustentação; 
- material do condutor fase; 
- material da isolação (XLPE ou TR-XLPE); 
- material do elemento de sustentação; 
- material da cobertura (ST7); 
- seção da blindagem metálica (mm2) e material (cobre); 
- tensão de isolamento  (Uo/U em kV); 
- identificação das fases (vide 4.2); 
- ano de fabricação; 
- NBR 9024. 
 

4.2 Identificação das fases 
Cada um dos três cabos unipolares deve ser marcado com uma das seguintes indicações de maneira indelével: 
         111 ou fase 1 ou fase A; 

222 ou fase 2 ou fase B; 
333 ou fase 3 ou fase C. 

 
4.3 Acabamento 
O cabo novo deve ser isento de riscos, lascas, rachaduras, falhas ou qualquer outro defeito incompatível com a sua utilização. 
 
 
5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
5.1 Material 
 
5.1.1 Condutor fase 
Os fios de alumínio devem atender o previsto na NBR 5118, porém com resistência mínima à tração de 105 MPa, antes do 
encordoamento. Os cabos unipolares devem estar de acordo com a ABNT NBR NM 280, classe 2 de encordoamento, 
compactado.  Devem também ser bloqueados contra a penetração de água. 
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5.1.2 Condutor mensageiro 
Cabo de aço carbono, com 7 fios, diâmetro 9,5 mm, carga de ruptura mínima de 4.900 Kgf, devendo atender às 
especificações  da ABNT NBR 5909. Os fios componentes devem ser revestidos de zinco pelo processo de imersão a 
quente, com camada da classe “A”. O encordoamento dos fios de aço deve ser para a esquerda. 
 
5.1.3 Blindagem semicondutora do condutor e da isolação 
As blindagens semicondutoras devem atender ao contido na ABNT NBR 9024. A espessura média de cada uma destas 
blindagens deve ser igual ou superior a 0,4mm e a espessura mínima, em um ponto qualquer de suas seções transversais, 
deve ser igual ou superior a 0,32mm. 
 
5.1.4 Isolação 
A isolação deve ter espessura nominal de  8,8  mm, e deve ser em XLPE ou TR-XLPE, atendendo ao disposto nas tabelas 1 e 
2 e na ABNT NBR 9024 e na ABT NBR 6251. 
 
5.1.5 Blindagem da isolação 
Esta blindagem é composta de uma parte não metálica que deve estar de acordo com o item 5.1.3 e uma parte metálica que 
deve atender a ABNT NBR  6251 e ABNT NBR 9024, devendo ser bloqueada contra a penetração de água. A blindagem 
metálica em cobre deve ter seção  mínima  e fios, conforme indicado na tabela 1. 
 
5.1.6 Cobertura 
A cobertura deve ser em polietileno PE-ST7,  na cor preta ou cinza.  A espessura nominal da cobertura deve ser calculada 
conforme ABNT NBR 9024, não devendo ser  inferior a 2,0 mm para o cabo de 185  mm2  e  2,2 mm para o cabo de 240 mm2.  
 
5.1.7 O passo de reunião do cabo completo deve estar entre 40 e 60 vezes o diâmetro do cabo unipolar. 
 
5.2 Características técnicas: de acordo com a  ABNT NBR 9024. 
 
5.2.1 Características construtivas 
As blindagens semicondutoras  devem ser aplicadas pelo processo de tripla extrusão  (em conjunto com a isolação), de 
modo a manter íntimo contato com as superfícies do condutor e da isolação, porém não aderentes e de fácil remoção pelo 
processo a frio. 
A cura dos materiais (vulcanização) deverá ser feita pelo sistema denominado “dry curing”, isto é,  o tubo de vulcanização 
é pressurizado com gás nitrogênio, seco e aquecido por resistências elétricas. 
A blindagem metálica deve ser eletricamente contínua, isenta de quaisquer imperfeições. 
O condutor e a blindagem devem ser totalmente bloqueados contra a penetração longitudinal da água, de modo a evitar a 
corrosão química ou eletroquímica do alumínio ou do cobre. 
 
5.2.2  Características elétricas: conforme tabelas 1 e 2. 
 
5.2.3 O cabo deve ser espinado com dois fios de aço com diâmetro aproximado de 2mm (cada fio nu), protegidos 
individualmente com polietileno na cor preta, aplicados helicoidalmente de forma paralela, sobre o cabo reunido. 
 
5.3 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/rejeição devem estar de acordo com as respectivas 
normas e/ou documentos complementares citados no item 2. Seguem os ensaios padronizados  conforme a ABNT NBR 9024: 
 
1) Inspeção visual; 
2) Verificação dimensional; 
3) Verificação da existência do bloqueio do cabo e da blindagem à penetração de água; 
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4) Verificação da carga de ruptura mínima no mensageiro; 
5) Ensaio de resistência elétrica no condutor; 
6) Ensaio de tensão elétrica de screening na isolação; 
7) Ensaio de descargas parciais; 
8) Ensaio de dobramento, seguido de descargas parciais; 
9) Ensaio de fator de perdas no dielétrico (tan δ) em função do gradiente elétrico máximo no condutor; 
10) Ensaio de fator de perdas no dielétrico (tan δ) em função da temperatura; 
11) Ensaio de ciclos térmicos; 
12) Ensaio de tensão elétrica de impulso, seguido de tensão elétrica de screening; 
13) Resistividade elétrica das blindagens semicondutoras, conforme ABNT NBR 6251; 
14) Tensão elétrica de longa duração; 
15) Ensaio de penetração longitudinal de água no condutor e na blindagem metálica 
16) Ensaios físicos da blindagem semicondutora, da isolação, da cobertura, da blindagem  semicondutora da  
 isolação, conforme ABNT NBR 6251 e ABNT NBR 9024; 
17) Envelhecimento em amostra de cabo completo; 
18) Ensaio de aderência da blindagem semicondutora da isolação; 
19) Ensaio de resistência à abrasão na cobertura; 
20) Resistência ao intemperismo artificial da cobertura; 
21) Verificação da construção do cabo; 
22) Ensaios de tração na isolação, antes e após envelhecimento, conforme ABNT NBR 6251; 
23) Ensaio de alongamento a quente na isolação, conforme ABNT NBR 6251; 
24) Ensaio de tração na cobertura antes e após envelhecimento, conforme ABNT NBR 6251; 
25) Determinação do fator de perdas no dielétrico (tangente δ), em função do gradiente elétrico máximo no condutor; 
26) Ensaio de aderência da blindagem semicondutora da isolação; 
27) Ensaio de conformidade da rigidez dielétrica em corrente alternada por amostragem sequencial, desde de que  
 previamente solicitado pela Copel. 
 
NOTAS: 

a) Consideram-se como ensaios de recebimento os ensaios 1 a  7  (inclusive) da lista acima para qualquer comprimento 
do cabo, em todas as veias (condutores);  

b) Para comprimentos acima de 2 km de cabos de mesma seção e construção, com amostragem conforme ABNT  NBR 
9024, realizar também os ensaios especiais de recebimento 21 a 26  (inclusive). 

 
Todos os  ensaios acima citados  são designados como ensaios de tipo podendo ser solicitados no recebimento do lote a 
critério da Inspeção da Copel. 
 
 


