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 FIGURA 1 – CORPO                                                                                  FIGURA 2 – CUNHA 
 

 

 
 

 
 

TABELA 1 
 
 

TRONCO DERIVAÇÃO A B C D E APLICAÇÃO EXTRAÇÃO

15002817 35 35 25 32 18 38 10 VERMELHO VERMELHO 120

15013686 35 120

15013720 70 185

15013658 35 120

15013724 70 185

15013682 185 120 370

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NTC
CÓDIGO 
COPEL

RESISTÊNCIA 
MÍNIMA À 
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(mm2)

90
812790

70

185

AZUL VERMELHO45 51 28 54 15

 
 

 
NOTA:  (a) Exclusivo para ferramentas que utilizam cartucho. 
  (b) Conectores de tração mínima (NBR 11788:2016 – item 5.3.1). 
  (c) Correntes indicadas correspondem a uma elevação de temperatura do condutor de 30°C sobre uma temperatura  
  ambiente de 40°C, medida após estabilização da temperatura; velocidade do vento, 0,55km/h. 
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TABELA 2 
 
 

MÁX MÍN MÁX MÍN

15002817 7,5 7 7,5 7

15013686 16,5 16 7,5 7

15013720 16,5 16 16,5 16

15013658 10,2 9,7 7,5 7

15013724 10,2 9,7 10,2 9,7

15013682 16,5 16 10,2 9,7
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(DERIVAÇÃO)
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CONDUTORES APLICADOS

(mm)

812790

NTC
CÓDIGO 
COPEL

 
 
 

OBS.: 1) Os conectores devem ser fornecidos com capa conforme NTC 813560 – Capa protetora para conector cunha. 
 

 
1 OBJETIVO 
 
Esta NTC padroniza as dimensões e estabelece as condições gerais e específicas dos conectores de derivação de cunha 
para serem utilizados nas Redes Compactas Protegidas. 
 
2 NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
Conforme a Norma de Materiais de Distribuição - Especificações - NTC 810062, ou outras normas que assegurem igual ou 
superior qualidade. 
 
3 DEFINIÇÕES 
 
Conforme item 2. 
 
4 CONDIÇÕES GERAIS 
 
4.1 Identificação 
 
Deve ser marcado, de forma legível e indelével, no mínimo: 
 
 - nome ou marca do fabricante; 
 - bitolas em mm2 ou diâmetros nominais do menor e maior cabo aplicável; 
 - cor do cartucho aplicado na conexão, conforme tabela 1. 
 
4.2 Condições de utilização 
 
Os conectores derivação tipo cunha são próprios para serem instalados nas ligações de equipamentos, jumper e 
cruzamento aéreo conforme a norma de Montagem de Redes de Distribuição Compacta Protegida, sendo que o condutor 
de maior bitola deve ser instalado no lado de maior curvatura da cunha. 
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4.3 Acabamento 
 
4.3.1 O corpo e a cunha do conector devem ter acabamento uniforme, sem inclusões, trincas, rebarbas, saliências 
pontiagudas, arestas cortantes, cantos vivos ou outras imperfeições capazes de danificar os condutores quando 
instalados. 
 
4.4 Demais condições 
 
4.4.1 Composto Antióxido 
 
Cada conector deve ser fornecido com composto antióxido, no corpo e na cunha, em quantidade adequada para realizar a 
conexão. O composto antióxido deve atender a NTC 814900. 
 
4.4.2 Instalação 
 
A instalação do estribo com conector de derivação de cunha deve ser feita utilizando-se ferramenta apropriada (com ou 
sem utilização de cartucho), homologada no sistema de ficha técnica na COPEL, para a garantia da correta aplicação da 
cunha do conector. 
 
É importante salientar que a cunha não deve soltar do componente "C" na instalação dos conectores constantes desta 
norma. 
 
5 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
5.1 Material 
 
Em liga de alumínio com tratamento térmico, de alta resistência à corrosão e alta condutividade. 
 
5.2 Características técnicas 
 
5.2.1 Características mecânicas 
 
O conector instalado nos cabos (tronco e derivação) de forma correta não deve permitir o escorregamento dos condutores 
ou sofrer qualquer deformação permanente ou ruptura, quando estes forem tracionados com os valores mínimos dados na 
coluna 12 tabela 1. 
 
5.2.2 Características Elétricas 
 
5.2.2.1 Capacidade de condução de corrente: instalado corretamente, não deve ser verificada temperatura superior à do 
condutor em qualquer ponto do conector após a estabilização térmica da conexão, quando os condutores forem 
percorridos pelas correntes alternadas indicadas na coluna 13 da Tabela 1. 
 
5.2.2.2 Aquecimento e ciclos térmicos com curtos-circuitos: estes ensaios devem ser realizados conforme a NTC 810062. 
 
5.2.2.3 Resistência elétrica: conforme NEMA CC1. 
 
5.3 Embalagem e Acondicionamento 
 
Os conectores devem ser embalados individualmente, utilizando-se de embalagens plásticas resistentes, contendo a 
gravação do código Copel de forma legível e indelével, preferencialmente em preto sobre uma faixa branca. 
Vide figura 3: 

FIGURA 3 (ilustrativa) 
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Para demais informações, inclusive sobre a unitização de embalagens, 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 NTC 810062. 
 
Ensaios a serem realizados: 
 

1. Inspeção geral. 
2. Verificação dimensional. 
3. Resistência à tração do conector. 
4. Aquecimento. 
6. Medição de resistência elétrica. 
7. Ciclos térmicos com curtos circuitos. 
8. Determinação da composição química. 
9. Névoa salina. 

 
NOTAS: - Os ensaios acima devem ser realizados no recebimento, exceto 5, 6, 7 e 8 que deverão ser realizados no  
  recebimento somente se o fornecedor não possuir os relatórios dos ensaios de tipo atualizados (com no  
  máximo 5 anos). 
  - Todos os instrumentos utilizados no laboratório para a inspeção devem ter sua calibração comprovada pela 

apresentação dos respectivos relatórios de calibração dentro da validade (período máximo de 24 meses), 
emitidos por empresa acreditada junto à Rede Brasileira de Calibração – RBC. 

 
OBS.: 2)  Os condutores utilizados nos ensaios elétricos e mecânicos devem ter formação e características conforme a  
  NTC 810022. 
 3) Na instalação do conector, seguir as orientações contidas no "Manual de Instruções Técnicas" - M.I.T  
  número 163101 – Manual de Procedimentos para Execução 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 área de normalização da Copel Distribuição. 
 
Para maiores informações consultar a Internet no seguinte endereço: 
 
www.copel.com 
 
•  Acesso rápido 
• Normas Técnicas 
 - Materiais Padrão para Redes de Distribuição 
 - Ficha Técnica 
 
 


