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FIGURA - LAÇO PRÉ-FORMADO DE TOPO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TABELA 1 - LAÇO PRÉ-FORMADO DE TOPO PARA CONDUTORES DE COBRE  
 

 

 

NTC 

 

 

Código 

COPEL 

Aplicação                   Dimensões Resistência mínima 
(daN) 

 

 

Código de cor 
para 

identificação 
do condutor 

“A” 

Condutores de Cobre Número 
de  

varetas 

Diâmetro 
das varetas 

nominal 
(mm) 

Comprimento 
após a      

aplicação    

“ L “   25 mm 

NTC Escala Intervalo de 
diâmetro para 

aplicação 
(mm) 

ao   
escorrega-

mento 

ao 
arranca-
mento 

Métrica D isolador = 
60 mm, 

código de cor 
= preto 

(mm2) 

2450 15018261 0531 16 - fio 4,45 5,15 2 2,31 580 101 300 azul 

2452 15018265 0533 35 7,10 7,90 2 2,54 680 215 púrpura 

2454 15018268 0535 70 9,80 11,00 2 3,25 680 400 600 azul 

2456 15018302 0536 120 13,70 15,30 2 3,25 750 779 vermelho 

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

OBS.: 1    Os laços pré-formados de topo são para aplicação em isolador tipo pilar com diâmetro do pescoço de 60  4 mm, 
conforme NTC 811556/57; 

2. “ B “  indica o código de cor para identificação do isolador  que para os laços pré-formados de topo é PRETO; 
3. Comprimento do coxim: d = 140 mm (mínimo) e a espessura de 3 mm (  0,5); 
4. A figura 1 e a tabela 1 acima são baseadas na figura 9 e na tabela  A.22  da ABNT  NBR 16.052. 052  (exceto a 

cor dos cabos  35 ,  70 e do 120 mm2). 
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1. OBJETIVO 
 
Esta NTC padroniza as dimensões e estabelece as condições gerais e específicas dos laços pré-formados de topo para 
condutores de cobre a serem instalados nas Redes de Distribuição Aéreas da Copel localizadas em ambientes agressivos 
(poluição marinha ou industrial). 
 
 
2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
Conforme as normas abaixo indicadas, na revisão  citada  ou  mais recente: 
 
- ABNT NBR 16052 / 2012 – Materiais pré-formados metálicos para redes aéreas de distribuição de energia elétrica -  
  Padronização. 
- ABNT NBR 16051 / 2012 – Materiais pré-formados metálicos para redes aéreas de distribuição de energia elétrica -  
  Especificação. 
 
 
3. DEFINIÇÕES 
 
Conforme item 2. 
 
 
4. CONDIÇÕES GERAIS 
 
4.1 Identificação: 
 
Cada laço pré-formado deve possuir uma etiqueta plastificada adesiva de identificação individual ou uma gravação 
diretamente na superfície externa da vareta, contendo de forma legível e indelével, no mínimo 
 

- nome do produto; 
- marca ou nome do fabricante; 
- tipo ou modelo de referência do laço pré-formado; 
- tipo, bitola  ou seção do condutor e intervalo de diâmetro para aplicação;  
- mês e ano de fabricação; 
- código de rastreabilidade; 
- marca para identificação do condutor aplicável e o ponto de início de aplicação “A”  indicada por meio de códigos  
  de cores no corpo do laço, como mostrado na figura acima; 
- marca para identificação do isolador aplicável “B” indicada por de códigos de cores no corpo do laço, como mostrado  
   na figura acima.  

 
4.2 Condições de Utilização: 
 
Os laços pré-formados objeto desta padronização são próprios para amarrações de topo de condutores de cobre, conforme 
previsto na norma de Montagem de Redes de Distribuição Aéreas. 
 
4.3 Acabamento: 
 
As varetas de fios de  liga de cobre  devem apresentar superfícies contínuas e uniformes, isenta de quaisquer imperfeições, 
devendo conter na parte interna material abrasivo a base de óxido de alumínio para aumentar o agarramento sobre o 
condutor. Não deverá ocorrer excesso de cola e pó abrasivo nas varetas. 
As extremidades das varetas pré-formadas devem receber acabamento do tipo lixado. 
 
4.4 Encordoamento: 
 
4.4.1  As varetas do laço pré-formado devem ser uniformemente agrupadas e formadas em hélice no sentido: 
 

- anti-horário  (à esquerda): para laços aplicáveis a condutores de cobre. 
 

4.4.2 O tipo de dobra do laço pré-formado de topo deve ser com a HÉLICE DESTORCIDA. 
 
 
5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
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5.1 Material: 
 
5.1.1  Das varetas:  
 
Arames em liga de cobre, laminados e trefilados, quando existir zinco na liga, este deverá ser em teor  menor que 15 %. 
 
5.1.2 Do elemento abrasivo: óxido de alumínio com alto teor de pureza. 
 
5.1.3 Do coxim: Elastômero, resistente a temperatura de 160°C, à  ação da umidade,  ao intemperismo e à radiação 
ultravioleta ao longo do tempo.  
 
5.2 Características Técnicas: 
 
Conforme Figura e Tabela  desta NTC. 
 
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 ensaios, amostragem e critérios de aceitação ou rejeição devem estar de acordo com a norma 
ABNT NBR 16.051, conforme abaixo: 
 
- Inspeção geral (T e R); 
- Verificação dimensional (T e R); 
- Ensaio de resistência ao escorregamento  (T e R); 
- Ensaio de resistência ao arrancamento (T e R); 
- Ensaio de vibração (T e CR); 
- Ensaio de revestimento (T e R); 
- Ensaio para determinação da composição química (T e CR); 
- Ensaio de corrosão por exposição à névoa salina (T e CR);  
- Ensaio de corrosão por exposição ao dióxido de enxofre (T e CR); 
- Ensaio de Radiointerferência (T e CR); 
- Ensaio de resistência ao ozônio – coxim ( T e CR). 
 
T – Tipo,  R – Recebimento e  CR – Complementar de Recebimento 
 
 
7. GARANTIA 
 
O fabricante ou fornecedor deverá repor sem ônus para a COPEL, as Alças/Laços que não mantiverem as características 
constantes nesta NTC, desde que armazenados em local seco, ventilado por um período de 12 (doze) meses. 
 
 
8. APROVAÇÃO 
 
Para fornecimento à COPEL das Alças/Laços devem  ter amostra aprovada no SGD/DPLS/VNTD (DIVISÃO DE 
NORMALIZAÇÃO  TECNICA) por ocasião da licitação, independente de fornecimentos anteriores. 
 
www.copel.com 
- Para sua empresa 
- Normas Técnicas 
 
 
 
 


