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FIGURA 1 – CORPO 
 
 

 
 
 
 

FIGURA 2 – CUNHA 
 
 

 
 
 
 

TABELA 1 
 
 

NTC CÓDIGO 
COPEL 

APLICAÇÃO (mm2) DIMENSÕES 
TOLERÂNCIA:±2 (mm) 

COR DO 
CARTUCHO 

Capacidade de 
condução de 
corrente para 

ensaio de 
aquecimento 

(A) 

Resistência 
mínima à tração 

(daN) 

tronco derivação A B C D E aplicação extração 

2792 15002817 35 35 25 32 18 38 10 vermelho vermelho 150 90 

2797 15013686 
70 

35 
45 51 28 54 15 azul vermelho 410 133 

2798 15013720 70 

2793 15013658 

185 

35 

45 51 28 54 15 azul vermelho 410 133 2799 15013724 70 

2796 15013682 185 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
(*) Instalação ao ar livre, com sol, temperatura ambiente de 40°C e condutor a 90°C. 
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TABELA 2 
 

NTC CÓDIGO 
COPEL 

FAIXA DE DIÂMETROS DOS CONDUTORES 
APLICADOS (mm) 

LADO A (TRONCO) LADO B 
(DERIVAÇÃO) 

MÁX MÍN MÁX MÍN 

2792 15002817 7,5 7 7,5 7 

2797 15013686 16,5 16 7,5 7 

2798 15013720 16,5 16 16,5 16 

2793 15013658 10,2 9,7 7,5 7 

2799 15013724 10,2 9,7 10,2 9,7 

2796 15013682 16,5 16 10,2 9,7 

1 2 3 4 5 6 
 

 
OBS.:  1. Medidas em milímetros 

2. Os conectores devem ser fornecidos com capa conforme item 7. 
 

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 e Nema CC1, 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, jampe 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. 
 
4.3 Acabamento: 
 
4.3.1 O corpo e a cunha do conector devem ter acabamento uniforme, evitando-se 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. 
 
4.4.2 Instalação: Na aplicação do conector é formada automaticamente uma trava na extremidade da cunha cuja finalidade 
é evitar que a cunha se solte após a aplicação. Nas aplicações de máxima combinação de cabos, esta trava pode tornar-
se apenas uma pequena marca, não interferindo nos limites mínimos de tração especificados na tabela 1. Esta trava deve 
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também servir como ponto de inspeção visual se o conector foi devidamente aplicado. As ferramentas necessárias para 
instalação e os cartuchos serão fornecidos pelas empresas aplicadoras. 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: 
 
5.1.1 Do conector: em liga de alumínio com tratamento térmico, de alta resistência à corrosão e alta condutividade. 
 
5.2 Características Técnicas: 
 
5.2.1 Características Mecânicas: Resistência à tração: 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 tabela 1. 
 
5.2.2 Características Elétricas: 
 

a) Capacidade de Condução de Corrente: instalado corretamente, não deve ser verificado temperatura superior a do 
condutor em qualquer ponto do conector após a estabilização térmica da conexão, quando os condutores forem 
percorridos pelas correntes alternadas indicadas na tabela 1. 

 
b) Aquecimento, Ciclos Térmicos com Curto-circuitos: estes ensaios devem ser realizados  conforme a NTC 810062. 
 
c) Resistência Elétrica: conforme NEMA CC1. 

 
5.4 Embalagem e Acondicionamento: Consultar a SSU/DPAA. 
 
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. 
 
Ensaios a serem realizados: 
 

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

 
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. CAPA 
 
Os conectores devem ser fornecidos com capa resistente à intempéries em embalagem única, conforme especificação 
abaixo. 
 
7.1 OBJETIVO  
 
Esta NTC padroniza  e estabelece as condições gerais e específicas da capa protetora para conector cunha e estribo, a ser 
instalado nas Redes de Distribuição Compactas Protegidas. 
 
7.2 NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  
 
Conforme NBRs 5426/85, 6238/88, 6241/79, 9885/86, 10296/88, ASTM D-147, ASTM D-149, ASTM D-257, ASTM G-26, ISO 
2859 ou outras normas que assegurem igual ou superior qualidade. 
 
7.3. DEFINIÇÕES 
 
Conforme as normas citadas no item 2. 
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7.4. CONDIÇÕES GERAIS 
 
7.4.1 Identificação: No corpo da capa deve ser gravado de forma legível e indelével, no mínimo: 
 
    - nome ou marca do fabricante; 
    - data (mês/ano) de fabricação; 
 
7.4.2 Condições de utilização: 
 
A capa objeto desta padronização é própria para ser utilizada nos conectores de derivação tipo cunha (NTC 8127952/99) ou 
estribos (NTC 813027/28) apropriados para derivações em Redes de Distribuição Compactas Protegidas. 
 
7.4.3 Acabamento: 
 
A capa, quanto ao aspecto visual, deve ter superfície contínua e uniforme, isenta de rebarbas. 
 
7.5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
7.5.1 Material: 
 
Polietileno ou polipropileno, resistente ao ultravioleta, à abrasão e ao trilhamento elétrico. 
 
7.5.2 Dimensional: a capa protetora deve ser própria para os conectores cunha (NTC 812792/99) e estribos (NTC 813027/28), 
permitindo sua aplicação e retirada através de ferramentas para linha viva. 
 
7.5.3 Embalagem e acondicionamento: Consultar a SSU/DPAA. 
 
7.6. INSPEÇÃO 
 
Os ensaios e métodos de ensaios, amostragem e critérios de aceitação ou rejeição devem estar de acordo com as respectivas 
normas e/ou documentos complementares citados no item 2. 
 
Os ensaios que devem ser realizados na capa protetora para conector tipo cunha devem ser os seguintes: 
 
1.  Inspeção visual; 
2.  Verificação dimensional; 
3.  Ensaio de Tensão elétrica (Ver  tabela); 
4.  Ensaio de Intemperismo, conforme ASTM G-26, método A (2000 h); 
5.  Ensaio de Tração e alongamento à ruptura realizado após o ensaio de intemperismo (variação máxima de ±25% com 

relação aos valores originais); 
6.  Ensaio de Tração antes e após o envelhecimento em estufa (variação máxima de ±25% com relação aos valores originais); 
7.  Ensaio de Resistência ao trilhamento elétrico (NBR 10296 - Método 2 - critério A; Tensão de trilhamento elétrico 2,5kV); 
8.  Determinação da Constante Dielétrica (máximo 3,5), conforme ASTM D150. 
 
NOTA: 1 - Os corpos de prova devem ser obtidos, sempre que possível, a partir da capa pronta. Caso contrário usar a  

mesma matéria-prima; 
 2 - Os ensaios de recebimento são os dos itens 1, 2 e 3. Os demais ensaios somente devem ser realizados no  
 recebimento se o fornecedor não possuir os relatórios dos ensaios de Tipo atualizados. 
 
8. FORNECIMENTO 
 
O fornecimento à COPEL deste material fica condicionado à homologação da Ficha técnica do mesmo pela 
DISED/SEDNOR. Por isso, é necessária a apresentação prévia de amostras acompanhadas de desenhos, características 
técnicas e ensaios comprobatórios de sua qualidade a fim de aprovar ou não eventuais divergências com esta NTC. 
 
 
OBS.:    5. Os condutores utilizados nos ensaios elétricos e mecânicos devem ter formação e características  conforme a 

NTC 810022. 
6. A instalação do conector derivação de cunha para ramal, NTC 812790/92, deve ser feita com o alicate tipo bomba 

d'água, marca DIAMONT  HL 12P 12" ou similar. Para os conectores, NTC 812793/98, utiliza-se ferramenta com 
cartucho AMP, BURNDY ou  similar; 

7. Na  instalação do conector, seguir as orientações contidas nos "Manuais de Instruções Técnicas" - M.I.Ts, abaixo: 
MIT número 163101 - Orientação à Fiscalização de Obras e 
MIT número 163102 - Orientação à Empreiteiras de Obras. 


