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1. OBJETIVO 

Esta especificação tem por finalidade estabelecer as características mínimas exigíveis para os sistemas de vedação de 
eletrodutos utilizados nas Redes de Distribuição Subterrâneas da COPEL. 

 

2. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS 

NTC 810020 – Cabo de cobre isolado com XLPE - 0,6/1kV. 

NTC 810021 – Cabo de alumínio isolado com XLPE - 0,6/1kV. 

NTC 810086 – Especificações técnicas para cabos de alumínio isolados. 

NTC 810106 – Dutos, tampões e luvas de PEAD para Redes Subterrâneas. 

  

3. DEFINIÇÕES 

3.1. Sistema de vedação de dutos 

Para os efeitos desta especificação, entende-se por “sistema de vedação de dutos” como sendo um conjunto de materiais ou 
equipamentos projetados para prover a vedação contra infiltração de água na saída de eletrodutos utilizados em redes 
subterrâneas de distribuição. 

O objetivo do sistema é impedir que haja fluxo de água entre caixas de passagem da rede subterrânea através dos seus 
eletrodutos ligantes. 

 

3.2. PEAD 

A sigla PEAD se refere ao material: polietileno de alta densidade. Este material é utilizado na fabricação dos eletrodutos 
utilizados nas redes subterrâneas de distribuição, normatizados pela NTC 810106. 

 

4. CONDIÇÕES GERAIS 

4.1. Acabamento 

Os conjuntos devem ser fornecidos íntegros, sem quaisquer defeitos que possam a comprometer sua utilização. 

 

4.2. Identificação 

Deve estar gravado, ao menos na embalagem do conjunto, o nome ou marca do fornecedor/fabricante 

 

4.3. Embalagem 

Para informações sobre a embalagem destes materiais consultar no sítio da COPEL, no seguinte endereço: 

www.copel.com 

Fornecedores → Informações → Guia para confecção de embalagens unitizadas 

 

4.4. Aplicação 

O sistema de vedação é destinado preferencialmente à instalação na saída de eletrodutos em PEAD corrugados ou lisos, 
conforme dimensões apresentadas na Tabela 1, utilizados em redes subterrâneas de distribuição novas (eletrodutos 
vazios) ou antigas, sem necessidade de seccionamento de cabos de energia, quando estes estiverem presentes. 

O sistema deve operar adequadamente também em eletrodutos fabricados em concreto ou materiais metálicos, em 
formatos circunferenciais ou levemente ovalados, quando estes apresentarem dimensionais compatíveis com os 
apresentados na Tabela 1. 
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4.5. Composição do sistema de vedação 

Devem ser fornecidos todos os materiais e acessórios necessários para a correta instalação do sistema em um eletroduto  
com cabos  em quantidade e dimensões apresentadas na Tabela 1, a exceção de ferramentas de uso contínuo e de longa 
duração, quando estas forem necessárias. 

Na existência de acessórios que possam ser utilizados em mais de uma aplicação, a composição do conjunto pode ser 
feita com base na quantidade adquirida pela COPEL em cada lote de uma licitação. O proponente deve detalhar em sua 
proposta a formação do seu conjunto, para subsidiar a análise técnica pela companhia. 

Juntamente com cada conjunto, deve ser fornecido um manual de instrução, redigido em língua portuguesa, contendo 
todas as informações necessárias para a correta instalação do sistema de vedação. 

 

5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

5.1. Materiais 

Na fabricação do sistema de vedação de dutos devem ser empregadas matérias-primas compatíveis para aplicação em 
ambientes agressivos, com a presença de águas servidas, esgotos, óleos minerais e vegetais, característicos das redes 
de distribuição urbanas subterrâneas. 

Concomitantemente, os materiais empregados não devem reagir (atacar quimicamente ou apresentar corrosão) ao contato 
com compostos a base de polietilenos (XLPE ou PEAD) e concreto, pois são as matérias-primas básicas de fabricação dos 
cabos e eletrodutos utilizados nas redes subterrâneas. 

Recomenda-se que sejam utilizados materiais a base de alumínio  e elastômeros. 

 

5.1.1. Durabilidade 

O sistema de vedação deve manter suas características de vedação, na sua condição normal de instalação, pelo período 
mínimo de 2 anos. 

 

5.2. Estanqueidade 

O sistema de vedação, instalado em uma situação que simule as reais condições de instalação (ver item 4.4) deve ser 
projetado para ser estanque a uma coluna d'água de, no mínimo, 3m de altura com diâmetro mínimo compatível com o 
eletroduto para o qual o conjunto se destina. 

 

6. ANÁLISE TÉCNICA / APROVAÇÃO 

Para os efeitos de análise técnica das propostas comerciais durante os processos licitatórios, o proponente deverá 
fornecer uma amostra do conjunto proposto à COPEL. 

Esta amostra será instalada na rede subterrânea de distribuição da companhia, onde será verificado o atendimento aos 
requisitos apresentados no item 4.4. 

A aprovação da proposta comercial será feita com base na avaliação da amostra apresentada, em confronte com esta 
NTC, além dos demais requisitos definidos no edital de licitação. 

A amostra deve ser apresentada por todos os proponentes, independentemente de fornecimentos anteriores e sem ônus à 
COPEL. 

 

7. ENSAIOS DE ACEITAÇÃO 

7.1. Inspeção visual 

Será observado atendimento aos itens 4.1, 4.2, 4.5 e 5.1. 

 

7.2. Verificação funcional 

Será verificado atendimento ao item 4.4, conforme metodologia de instalação apresentada pelo fornecedor. 
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8. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 

8.1. Aceitação do conjunto 

A aceitação dos conjuntos é condicionada aos requisitos de ensaio de aceitação do item 7. 

No caso de qualquer requisito desta especificação não ter sido atendido, o fornecedor/fabricante deverá proceder à 
substituição para posterior reapresentação do conjunto, sendo que esta substituição ou reposição não deve onerar a 
COPEL. 

 

8.2. Garantia do fabricante 

A aceitação dos conjuntos não isenta o fabricante da responsabilidade de substituir ou consertar, sem custos à COPEL, 
qualquer unidade que não estiver de acordo com a presente especificação, no período de 24 (vinte e quatro) meses. 

 

 

 

Tabela 1 – Sistema de vedação de dutos. 

Cod. COPEL 
Diâmetro interno do 

eletroduto (mm) 
Quantidade de cabos 

15024049 75 Vazio ou com a presença de até 4 cabos 
com diâmetro externo entre 10mm a 20mm 

15024048 100 Vazio ou com a presença de até 4 cabos 
com diâmetro externo entre 15mm a 25mm 

15024047 150 Vazio ou com a presença de até 3 cabos 
com diâmetro externo entre 30mm a 50mm 

 

NOTA: as especificações dos cabos e eletrodutos citados nesta NTC estão listadas no item 2. 


