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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
 
 

 
Esta norma tem por objetivo estabelecer as condições mínimas exigíveis para o fornecimento do material em 
referência a ser utilizado nas Redes Aéreas de Distribuição Urbana e Rural na área de concessão da Companhia 
Paranaense de Energia - COPEL. 
 
 
 
Para tanto foram consideradas as especificações e os padrões do material em referência, definidos nas Normas 
Brasileiras Registradas - NBR das Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, particularizando-os para as 
Normas Técnicas COPEL - NTC, acrescidos das modificações baseadas nos resultados de desempenho destes 
materiais da COPEL. 
 
 
 
Com a emissão deste documento, a COPEL procura atualizar as suas Normas Técnicas de acordo com a tecnologia 
mais avançada no Setor Elétrico. 
 
 
 
Em caso de divergência esta Norma prevalecerá sobre as outras de mesma finalidade editadas anteriormente. 
 
 
 
Esta Norma encontra-se disponível na INTERNET: 

www.copel.com 

Acesso Rápido 
Normas Técnicas 
Materiais Padrão para Redes de Distribuição 
 

 

 

FERNANDO ANTONIO GRUPPELLI JR. 
 

SRF – Superintendência de Regulação, Finanças e Planejamento de Expansão da DIS                                                                     
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1 OBJETIVO 
 
Esta NTC fixa as condições que devem ser atendidas no fornecimento de cabos de alumínio e de cobre cobertos com 
camada de material polimérico, destinados às redes de distribuição protegidas de tensão nominal 13,8kV ou 34,5kV. 
 
2 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
Para fins de projeto, seleção de matéria prima, fabricação, controle de qualidade, inspeção, utilização e 
acondicionamento do cabo coberto a ser fornecido, esta especificação adota as normas abaixo relacionadas em suas 
revisões indicadas ou mais recentes, bem como as normas nelas citadas. 
 
ABNT NBR 11873:2011 - Cabos cobertos com material polimérico para redes de distribuição aérea de energia  
      elétrica fixados em espaçadores, em tensões de 13,8 kV a 34,5 kV 
ABNT NBR 5111:1997 - Fios de cobre nus, de seção circular, para fins elétricos 
ABNT NBR 5118:2007 - Fios de alumínio 1350 nus de seção circular para fins elétricos 
ABNT NBR 5426:1989 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos 
ABNT NBR 5456:2010 - Eletricidade geral - Terminologia  
ABNT NBR 5471:1986 - Condutores elétricos - Terminologia 
ABNT NBR 6236:2017 - Madeira para carretéis para fios, cordoalhas e cabos - Requisitos 
ABNT NBR 6524:1998 - Fios e cabos de cobre duro e meio duro com ou sem cobertura protetora para instalações  
    aéreas 
ABNT NBR 6653:1991 - Fitas de aço para embalagem 
ABNT NBR 6810:2010 - Fios e cabos elétricos - Tração à ruptura em componentes metálicos 
ABNT NBR 6813:1981 - Fios e cabos elétricos - Ensaio de resistência de isolamento 
ABNT NBR 6814:2001 - Fios e cabos elétricos - Ensaio de resistência elétrica 
ABNT NBR 6881:2010 - Fios e cabos elétricos de potência, controle e instrumentação - Ensaio de tensão elétrica 
ABNT NBR 7271:2009 - Cabos de alumínio nus para linhas aéreas - Especificação 
ABNT NBR 7272:2014 - Condutor elétrico de alumínio - Ruptura e característica dimensional - Método de Ensaio 
ABNT NBR 7300:2010 - Fios e cabos elétricos - Ensaio de resistividade volumétrica 
ABNT NBR 7307:2011 - Fios e cabos elétricos - Ensaio de fragilização 
ABNT NBR 7309:2011 - Armazenamento, transporte e movimentação dos elementos componentes dos carretéis  
    de madeira para fios, cabos ou cordoalhas de aço 
ABNT NBR 7310:2011 - Armazenamento, transporte e utilização de bobinas com fios, cabos ou cordoalhas de  
    aço 
ABNT NBR 9511:1997 - Cabos elétricos - Raios mínimos de curvatura para instalação e diâmetros mínimos de  
    núcleos de carretéis para acondicionamento 
ABNT NBR 9512:2016 - Fios e cabos elétricos - Intemperismo artificial sob condensação de água, temperatura e  
    radiação ultravioleta B, proveniente de lâmpadas fluorescentes 
ABNT NBR 10296:2014 - Material isolante elétrico - Avaliação da resistência ao trilhamento e erosão sob  
    condições ambientais severas 
ABNT NBR 11137:2017 - Carretel de madeira para acondicionamento de fios e cabos elétricos - Dimensões e  
    estruturas 
ABNT NBR 11301:1990 - Cálculo da capacidade de condução de corrente de cabos isolados em regime  
    permanente (fator de carga 100%) – Procedimento 
ABNT NBR 11788:2016 - Conectores de alumínio para ligações aéreas de condutores elétricos em sistemas de  
    potência 
ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de cabos isolados 
ABNT NBR NM-IEC 60811-1-1:2001 - Métodos de ensaios comuns para os materiais de isolação e de cobertura de 
  cabos elétricos - Parte 1: Métodos para aplicação geral - Capítulo 1: Medição  
  de espessuras e dimensões externas - Ensaios para a determinação das  
  propriedades mecânicas 
ABNT NBR NM-IEC 60811-1-2:2001 - Métodos de ensaios comuns para os materiais de isolação e de cobertura de  
      cabos elétricos - Parte 1: Métodos para aplicação geral - Capítulo 2: Métodos  
      de envelhecimento térmico 
ABNT NBR NM-IEC 60811-1-3:2001 - Métodos de ensaios comuns para os materiais de isolação e de cobertura de  
      cabos elétricos - Parte 1: Métodos para aplicação geral - Capítulo 3: Métodos  
      para determinação da densidade de massa - Ensaios de absorção de água –  
      Ensaios de retração 
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ABNT NBR NM-IEC 60811-4-1:2005 - Métodos de ensaios comuns para materiais de isolação e de cobertura de  
      Cabos elétricos - Parte 4: Métodos específicos para os compostos de  
      polietileno e polipropileno – Capítulo 1: Resistência à fissuração por ação de  
      tensões ambientais - Ensaio de enrolamento após envelhecimento térmico  
      no ar - Medição do índice de fluidez – Determinação do teor de negro-de- 
      fumo e/ou de carga mineral em polietileno 
ABNT NBR NM-IEC 60811-2-1:2003 - Métodos de ensaio comuns para materiais de isolação e de cobertura de  
      cabos elétricos e ópticos - Parte 2: Métodos específicos para materiais  
      elastoméricos - Capítulo 1: Ensaios de resistência ao ozônio, de  
      alongamento a quente e de imersão em óleo mineral 
ASTM G 155:2013 - Standard Practice for Operating Xenon Arc Light Apparatus for Exposure of Non-Metallic  
  Materials 
 
COPEL - NTC 810100 a NTC 819999 - Materiais de Distribuição – Padrão 
COPEL - NTC 855000 A NTC 855190 - Montagem de redes de distribuição compacta protegida 
 
As siglas acima referem-se a : 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 
NBR - Norma Brasileira Registrada 
NTC - Norma Técnica Copel 
Os dois últimos dígitos separados por dois pontos do número da norma indicam o ano de publicação da mesma. No 
caso das NTC’s a versão em vigor é indicada pela data (mês/ano) de emissão. 
 
As normas mencionadas não excluem outras reconhecidas, desde que, concomitantemente: 
 a) assegurem qualidade igual ou superior; 
 b) sejam mencionadas pelo proponente na proposta; 
 c) sejam anexadas à proposta; 
 d) sejam aceitas pela COPEL. 
 
Em caso de dúvida ou omissão prevalecerá : 
 1o) esta NTC especificação; 
 2o) demais Normas Técnicas COPEL; 
 3o) as normas citadas no item 2 desta NTC; 
 4o) as normas apresentadas pelo proponente e aprovadas pela COPEL. 
 
3 DEFINIÇÕES 
 
Os termos técnicos utilizados nesta especificação estão definidos nas NBR’s 5456 e 5471 e nas demais normas 
mencionadas no item 2 , complementados pelas definições a seguir. 
 
3.1 Cabo coberto 
 
Cabo de potência não isolado, dotado de cobertura protetora extrudada de material polimérico, visando a redução da 
corrente de fuga em caso de contato acidental do cabo com objetos aterrados e a diminuição do espaçamento entre 
condutores. 
 
3.2 Ensaios complementares de recebimento 
 
Ensaios que se destinam a verificar se o material mantém as características de projeto pré-estabelecidas por ocasião 
da aprovação do seu tipo. 
 
4 CONDIÇÕES GERAIS 
 
4.1 Condições ambientais de serviço 
 
Os cabos devem ser adequados para operar a uma altitude de até 1000 metros, em clima tropical com temperatura 
ambiente de -5oC até 40oC, média diária não superior a 35oC, umidade relativa do ar de até 100%, precipitação 
pluviométrica média anual de 1500 a 3000 milímetros, sendo que ficarão expostos ao sol, à chuva e à poeira. 
 
O clima contribui para a formação de fungos e acelera a deterioração e a corrosão. O fornecedor deve providenciar a 
tropicalização e tudo mais que for necessário para o bom desempenho do cabo nas condições objeto deste item, 
assim como garantir que o material utilizado na cobertura do cabo não favoreça a proliferação de fungos. 
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Os cabos aqui especificados são aplicáveis a sistemas elétricos de freqüência nominal 60Hz, com as características 
dadas na Tabela 1 do Anexo A e configuração dada na Figura 1 do anexo B. 
 
4.2 Condições de operação em regime permanente 
 
A temperatura no condutor em regime permanente não deve ultrapassar 90oC, atendida a capacidade de condução 
de corrente indicada na Tabela 3 do anexo A.  
 
4.3 Condições de operação em regime de sobrecarga 
 
Para atender as eventuais sobrecargas, deve ser admissível uma temperatura de 100oC no condutor, cuja duração 
não deve ultrapassar 100 horas em qualquer período de 12 meses consecutivos, nem 500 horas ao longo de toda a 
vida do cabo. 
 
4.4 Condições de operação em regime de curto-circui to 
 
A duração em regime de curto-circuito não deve ser superior a 5 segundos, e a temperatura no condutor em regime 
de curto-circuito não deve ultrapassar 250oC. 
 
4.5 Aspectos construtivos gerais 
 
4.5.1 Condutor 
 
O condutor deve ser de seção circular redonda compactado, constituído por fios encordoados de alumínio, para os 
cabos de seção 35, 70, 120 e 185mm2, e de cobre, para os cabos de seção 16, 35 e 70mm2. 
 
A superfície dos fios componentes do condutor não deve apresentar fissuras, escamas, rebarbas, asperezas, estrias 
ou inclusões que comprometam o seu desempenho. O condutor pronto não deve apresentar falhas de 
encordoamento. 
 
São permitidas emendas nos fios de alumínio ou cobre feitas durante o encordoamento, desde que fiquem separadas 
em mais de 15m de qualquer outra emenda, em qualquer coroa. As emendas devem ser feitas por pressão a frio ou 
solda elétrica de topo. Não são estabelecidos requisitos especiais mecânicos nos fios com emendas, porém, as 
mesmas devem atender às NBR’s 5111, 5118, 6524 e 7271. 
 
Nos fios com emendas feitas por solda elétrica de topo, deve ser efetuado tratamento térmico de recozimento até 
uma distância mínima de 200mm de cada lado da emenda. 
 
O condutor deve ser totalmente bloqueado contra a penetração da água, de modo a evitar a corrosão química ou 
eletroquímica do alumínio ou do cobre. 
 
4.5.2 Blindagem semicondutora 
 
A blindagem do condutor deve ser constituída por camada semicondutora extrudada de material polimérico 
compatível com o material de cobertura isolante termofixo XLPE. Deve estar justaposta e aderente sobre o condutor, 
porém removível a frio. 
 
Para os cabos de 15kV a blindagem semicondutora do condutor é opcional, podendo ficar a critério de cada 
fornecedor incluí-la ou não na construção de seu respectivo cabo. 
 
Para os cabos de 35kV a blindagem semicondutora do condutor é obrigatória. 
 
4.5.3 Cobertura 
 
A cobertura deve ser constituída por uma ou mais camadas de composto extrudado de material polimérico termofixo 
XLPE. A espessura deve garantir o nível de suportabilidade dielétrica do cabo, e a superfície externa da cobertura 
deve prover o cabo de resistência a intempéries, trilhamento elétrico, radiação ultra-violeta e abrasão mecânica. 
 
A cobertura deve ser contínua e uniforme ao longo de todo o seu comprimento. A(s) camada(s) da cobertura e a 
camada  semicondutora (se houver) deverão ser aplicadas simultaneamente e de modo a preservar o bloqueio contra 
a penetração da água exigido no item 4.5.1. 
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No caso de haver blindagem semicondutora, a cobertura deve ser aderente à mesma, de modo a não permitir a 
existência de vazios entre ambas ao longo de todo o seu comprimento. O mesmo requisito aplica-se entre as 
camadas de cobertura. 
 
No caso de não haver blindagem semicondutora do condutor, a cobertura deve ficar perfeitamente justaposta e 
concêntrica em relação ao condutor, porém removível a frio, e não deve existir vazios entre ambas ao longo de todo o 
seu comprimento. 
 
Caso permaneçam resíduos após a remoção da camada semicondutora ou cobertura sobre o condutor, os mesmos 
devem ser facilmente removíveis a frio. 
 
A aderência da cobertura deve ser tal que, segurando-se firmemente a parte coberta de um corpo de prova, conforme     
NBR 11873, não se consiga deslizar o condutor ao longo da cobertura pressionando-o com os dedos ou batendo-o 
contra uma superfície plana e rígida. 
 
A força necessária para a retirada da cobertura do condutor deve ser determinada conforme ensaio descrito            
em 6.4.14 e não deve ser inferior a: 
 
- 20 daN, para os cabos de seção até 50mm2; 
- 30 daN, para os cabos de seção de 70mm2 até 120mm2; 
- 50 daN, para os cabos de seção maior ou igual a 150mm2. 
 
4.6 Identificação do cabo 
 
A superfície externa da cobertura do cabo deve ser marcada a intervalos regulares de até 500mm, com caracteres 
permanentes que não favoreçam o trilhamento elétrico na cobertura, de dimensões e legibilidade adequadas, 
contendo no mínimo as seguintes informações: 
 
 a) nome ou marca do fabricante; 
 b) referência comercial, material e seção nominal do condutor, em milímetros quadrados; 
 c) classe de tensão em kV; 
 d) “Cabo não isolado - Não tocar“; 
 e) Material da cobertura (XLPE); 
 f) Ano de fabricação; 
 g) “Bloqueado”; 
 h) NBR 11873; 
 i) marcação sequencial métrica. 
 
Utilizar na gravação as seguintes cores visando maior contraste: 
 
- para o cabo de cor cinza utilizar gravação em preto; 
- para o cabo de cor preta utilizar gravação em branco. 
 
Outras formas de identificação do cabo poderão eventualmente ser aceitas, desde que previamente aprovadas pela 
COPEL. 
 
4.7 Embalagem, transporte e armazenagem 
 
Os cabos devem ser acondicionados de maneira a ficarem protegidos durante o manuseio, transporte e 
armazenagem. O acondicionamento dos cabos deve ser em carretel de madeira e ter resistência adequada quando 
exposto às intempéries e isento de defeitos que possam danificar o produto. 
 
O acondicionamento normal em carretéis deve ser limitado à massa bruta de 4.000kg. 
 
Os cabos devem ser fornecidos em lances especificados no contrato de compra, permitindo-se uma tolerância no 
comprimento de +3% / -0%. 
 
Para cada unidade de expedição, a incerteza máxima exigida na quantidade efetiva é de ±1% em comprimento, 
conforme item 8.1.4 da ABNT NBR 11873. 
 
Admite-se que a entrega de até 5% da encomenda seja feita em lances não inferiores a 75% do comprimento 
nominal. 
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O carretel deve possuir dimensões de acordo com a NBR 11137, com diâmetro de tambor respeitando o diâmetro 
mínimo calculado conforme a ABNT NBR 9511. 
 
As extremidades dos cabos devem ser convenientemente seladas com capuzes de vedação ou fita auto aglomerante, 
resistentes ao intemperismo, a fim de evitar a penetração de umidade durante o manuseio, transporte e 
armazenagem. 
 
A madeira e os processos preservativos utilizados na confecção dos carretéis devem ser conforme ABNT NBR 6236. 
 
As cintas de aço para embalagem e envolvimento final das bobinas devem ser conforme ABNT NBR 6653. 
 
Externamente, os carretéis devem ser providos de pintura ou tratamento adequado, que não ataque o cabo. Demais 
características devem ser conforme ABNT NBR 11137. 
 
As bobinas devem ter marcação externa indelével e totalmente legível, por meio de pintura em ambas as faces (ou 
plaqueta metálica, se aprovada previamente pela COPEL), contendo no mínimo as seguintes informações: 
 a) nome ou marca do fabricante; 
 b) referência comercial, material do condutor, seção nominal e a palavra “Bloqueado”; 
 c) material da cobertura ; 
 d) classe de tensão em kV; 
 e) comprimento do lance em metros; 
 f) massa bruta em kg; 
 g) massa líquida em kg; 
 h) nome COPEL; 
 i) número de série da bobina; 
 j) número do contrato e código de material da COPEL; 
 k) ano de fabricação;  
 l) número do romaneio (relação de material para embarque feita pelo fornecedor); 
 m) seta no sentido de rotação para desenrolar e a frase “Desenrole neste sentido”. 
 
Marcações adicionais, necessárias para facilidade de transporte de materiais importados, podem ser feitas e serão 
indicadas no contrato de compra ou nas instruções de embarque. 
 
Demais condições exigíveis de acondicionamento, transporte, armazenamento e movimentação de bobinas de 
condutores elétricos estão nas normas NBR 7309 e NBR 7310. 
 
Outras formas de acondicionamento do cabo poderão eventualmente ser aceitas, desde que previamente aprovadas 
pela COPEL. 
 
5 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
5.1 Material 
 
5.1.1 Fios formadores 
 
Para os cabos de alumínio de seções 35, 70, 120 e 185mm2, os fios formadores do condutor devem ser conforme a  
ABNT NBR 5118 e o condutor do cabo pronto deve ser conforme a ABNT NBR NM 280. Para os cabos de cobre 
eletrolítico de têmpera mole de seções 16, 35 e 70mm2, os fios formadores do condutor devem ser conforme a ABNT 
NBR 5111 e o condutor do cabo pronto deve ser conforme a ABNT NBR NM 280.  
 
Obs.: 1)  Os cabos de cobre podem ser estanhados, a critério do fabricante.  
 2) Os cabos de cobre 16 mm2 e 35mm2 (NTCs 810680 e 810683), devem ser flexíveis, permitindo abertura e  
  fechamento  do grampo de linha-viva. Vide item 6.4.17. 
 
5.1.2 Blindagem semicondutora 
 
A blindagem semicondutora (se houver) deverá ser de composto polimérico com requisitos físicos conforme Tabela 4 
do Anexo A. Caso o fabricante utilize material diferente, deve listar as características físicas do mesmo (conforme os 
da mencionada tabela), bem como as normas técnicas aplicáveis, e submetê-los à aprovação da COPEL. 
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5.1.3 Cobertura 
 
A(s) camada(s) de cobertura deverá(ão) ser constituída(s) por XLPE extrudado com requisitos físicos conforme 
Tabela 5 do Anexo A. Caso o fabricante utilize material diferente, deve listar as características físicas do mesmo 
(conforme as da mencionada tabela), bem como as normas técnicas aplicáveis, e submetê-los à aprovação da 
COPEL. 
 
5.1.4 Bloqueio do cabo 
 
O bloqueio contra a penetração de água deve ser feito pelo preenchimento dos interstícios entre os fios componentes 
com material química e termicamente compatível com os demais componentes do cabo. O fabricante deve garantir 
essa compatibilidade e informar a descrição do material utilizado. 
 
O material de bloqueio também não deve causar prejuízo elétrico, térmico ou mecânico às conexões de compressão, 
de aperto ou perfurantes de cobertura, normalmente utilizados em redes aéreas com cabos de alumínio ou de cobre. 
 
5.2 Características físicas do condutor encordoado 
 
5.2.1 Condutor 
 
O condutor deve ser de seção circular compactada, constituído de fios encordoados de alumínio ou cobre, conforme 
a ABNT NBR NM 280. 
 
5.2.2 Fios componentes 
 
Os fios componentes do condutor encordoado, antes de serem submetidos às fases posteriores de fabricação, 
devem atender aos requisitos da ABNT NBR NM 280. A resistência mínima à tração dos fios de alumínio, antes do 
encordoamento, deve ser adequada a fim de atender à carga de ruptura mínima do condutor indicada na Tabela 3 do 
Anexo A. 
 
OBS.: 3)  Para os cabos de cobre não são definidos valores de ruptura mínima pois são utilizados na ligação de  
  equipamentos, não estando sujeitos a tal esforço. 
 
5.2.3 Número de fios 
 
O número total de fios formadores do condutor encordoado deve atender ao contido na Tabela 2 do Anexo A. 
 
5.2.4 Diâmetro  
 
O diâmetro externo final do condutor encordoado deve estar contido nos limites indicados nas colunas 7 e 8 da 
Tabela 2 do Anexo A. 
 
5.2.5 Encordoamento 
 
A relação de encordoamento deve ser de no máximo 23 vezes o diâmetro externo da respectiva coroa. Os sentidos 
de encordoamento das coroas sucessivas devem ser alternados e a coroa externa sempre com sentido à direita 
(sentido horário). Nos cabos com coroas múltiplas, a relação de encordoamento de qualquer coroa não pode ser 
maior que a relação de encordoamento da coroa imediatamente abaixo. 
 
5.3 Características físicas do cabo completo 
 
5.3.1 Diâmetro externo 
 
O diâmetro externo do cabo pronto deve estar contido nos limites indicados nas colunas 10 e 11 da Tabela 2 do 
Anexo A. 
 
5.3.2 Blindagem semicondutora 
 
A blindagem semicondutora (se houver) deve ser constituída por polímero termofixo compatível com a cobertura, de 
resistividade adequada à sua finalidade, com espessura igual ou superior a 0,40mm e mínima de 0,32mm em 
qualquer ponto de uma seção transversal, de forma a atender os limites indicados nas colunas 10 e 11 da Tabela 2 
(para o diâmetro do cabo completo). 



                                                                 
 

 

 
NTC  810022 

  CABOS COBERTOS 
 

 
22/MAIO/2019                                                        SRF/DGNT/VNTD                                                     Página 10 de 25  

 
5.3.3 Espessura da cobertura 
 
A espessura nominal da cobertura isolante, declarada pelo fornecedor em sua proposta, deve ser igual ou superior ao 
valor indicado na Tabela 2 do Anexo A, desde que atenda o item 5.3.1. 
 
A espessura média da cobertura isolante, em qualquer seção transversal, não deve ser inferior ao valor nominal 
declarado pelo fornecedor. 
 
A espessura mínima da cobertura isolante, em um ponto qualquer de uma seção transversal, não pode diferir do valor 
nominal declarado pelo fabricante em mais do que 0,1mm + 10% do valor nominal. 
 
No caso de cobertura isolante em camada dupla, a camada externa (resistente a intempéries, trilhamento elétrico, 
radiação ultravioleta e abrasão mecânica) deve ter espessura mínima igual à metade da espessura nominal da 
cobertura total. 
 
5.4 Requisitos elétricos do cabo completo 
 
5.4.1 Resistência elétrica do condutor 
 
A resistência elétrica medida em corrente contínua a 20oC, por unidade de comprimento, não deve ser superior ao 
valor máximo especificado na tabela 3 do Anexo A. 
 
A resistência elétrica deve ser medida conforme indicado no item 6.4.4. 
 
5.4.2 Tensão elétrica aplicada no condutor 
 
O cabo não deve apresentar perfuração quando submetido à tensão elétrica alternada com freqüência entre 48 Hz e 
62 Hz e valor eficaz mínimo equivalente a 6kV por milímetro de cobertura isolante (espessura nominal declarada pelo 
fornecedor), tensão esta aplicada durante 5 minutos. Vide valores de ensaio indicados na tabela 3 do Anexo A. 
 
Alternativamente, este requisito pode ser verificado como tensão elétrica contínua constante, durante 5 minutos, com 
valor equivalente a 14,4kV por milímetro de cobertura isolante (espessura nominal declarada pelo fornecedor ). 
 
5.4.3 Resistência ao trilhamento elétrico 
 
A  verificação desse requisito deve ser pelo método do plano inclinado conforme item 6.4.7. 
 
O cabo deve suportar a tensão de trilhamento de 2,75kV quando novo e de 2,50kV, após envelhecimento por 2.000 
horas em câmara de intemperismo artificial. 
 
5.4.4 Capacidade de condução de corrente 
 
A capacidade de condução de corrente dos cabos cobertos, em regime permanente, devem ser no mínimo conforme 
indicado na Tabela 3 do Anexo A. 
 
5.5 Requisitos mecânicos e físicos do cabo 
 
5.5.1 Resistência à abrasão 
 
Os cabos devem suportar no mínimo 1.000 ciclos de abrasão conforme item 6.4.8, sem que a lâmina de abrasão 
chegue a desbastar mais de 0,25mm de espessura da cobertura. 
 
5.5.2 Tração à Ruptura 
 
A carga de tração à ruptura dos condutores dos cabos cobertos deve atender aos valores mínimos especificados na    
Tabela 3 do Anexo A, quando ensaiados conforme item 6.4.3. 
 
5.5.3 Resistência ao envelhecimento artificial por radiação ultravioleta 
 
Este requisito é aplicável à cobertura de cabos de camada única e à camada externa da cobertura de cabos de dupla 
camada. 
 
Os corpos de prova devem ser submetidos às condições de ensaio por 2.000 horas, conforme item 6.4.10. 
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Após o tempo de exposição acima mencionado, os corpos de prova não devem apresentar variação de alongamento 
à ruptura e de tração à ruptura superior a 25% em relação aos seus respectivos valores originais. O cabo deve 
suportar a tensão de trilhamento de 2,50kV após o envelhecimento de 2.000 horas. 
 
5.5.4 Resistência à penetração longitudinal de água. 
 
O cabo deve resistir à penetração longitudinal de água, conforme ensaio descrito no item 6.4.9. 
 
Durante a execução do ensaio, não deve ocorrer vazamento de água pelas extremidades do corpo de prova através 
dos interstícios do condutor. 
 
5.5.5 Temperatura de fusão e de oxidação do material da cobertura 
 
Este requisito aplica-se apenas à(s) camada(s) de cobertura do cabo pronto. 
 
A temperatura de fusão do material da cobertura, determinada conforme ensaio descrito no item 6.4.13, deverá ser 
de no mínimo 105oC e não pode haver pontos de transição em temperaturas abaixo desta (na faixa de temperaturas 
do ensaio). A temperatura de início de degradação do material da cobertura, determinada conforme 6.4.13, não pode 
ser inferior a 245oC. 
 
6 ENSAIOS 
 
6.1 Generalidades 
 
O material a ser fornecido conforme esta especificação está sujeito a inspeção e ensaios pela COPEL. 
 
Antes do primeiro fornecimento para a COPEL, o fabricante deve comprovar que o cabo satisfaz às exigências desta 
especificação, por meio da realização dos ensaios de tipo. Estes ensaios são obrigatórios para a homologação dos 
cabos na Copel, conforme 7.4 desta NTC. 
 
Quando os ensaios de tipo já tiverem sido realizados em cabos de mesmo projeto, a seu critério a COPEL poderá, 
mediante análise dos relatórios de ensaios apresentados pelo fabricante, dispensar nova realização de algum ou de 
todos os ensaios de tipo.  
 
Os relatórios acima mencionados deverão ser de ensaios realizados em laboratório reconhecido pela COPEL e 
conter os dados necessários para a sua perfeita compreensão. 
 
6.2 Relação dos ensaios 
 
Para a comprovação das características de projeto, material e mão-de-obra são previstos os seguintes ensaios: 
 
 a) inspeção visual; 
 b) verificação dimensional; 
 c) ensaio de tração à ruptura do condutor; 
 d) medição da resistência elétrica do condutor; 
 e) ensaio de tensão elétrica aplicada no cabo; 
 f)  ensaio de tensão elétrica aplicada na superfície da cobertura;  
 g) ensaio de resistência ao trilhamento elétrico; 
 h) ensaio de resistência à abrasão; 
 i)  ensaio de resistência à penetração longitudinal de água; 
 j)  ensaio de resistência da cobertura ao envelhecimento artificial por radiação ultravioleta; 
 k) verificação de compatibilidade do material de bloqueio com conexões elétricas; 
 l)  verificação dos requisitos físicos do(s) material(is) da blindagem semicondutora e da cobertura; 
 m) ensaio de temperatura de fusão e de oxidação do(s) material(is) da cobertura; 
 n) ensaio de aderência da cobertura; 
 o) ensaio de resistência de isolamento à temperatura ambiente; 
 p) ensaio de determinação da permissividade relativa; 
 q) ensaio de flexibilidade para o cabo NTC 810680 (16mm² e 35mm² de cobre). 
 
Os ensaios relacionados neste item não invalidam a realização por parte do fornecedor daqueles que julgar 
necessários ao controle de qualidade do seu produto. 
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6.3 Classificação dos ensaios 
 
Os ensaios previstos por esta especificação são classificados em: 
 
 a) ensaios de tipo; 
 b) ensaios de recebimento; 
 c) ensaios complementares de recebimento. 
 
6.3.1  Ensaios de tipo 
 
São os ensaios relacionados na Tabela 8 do Anexo A e no item 6.2 desta especificação, a serem realizados pelo 
fornecedor. Esses ensaios devem ser executados conforme descrito nos itens 6.4 e 7. 
 
Estes ensaios devem ter seus resultados devidamente comprovados, através de relatórios de ensaio emitidos por 
órgãos tecnicamente capacitados, devendo os relatórios de ensaio atender ao item 7.4. 
 
6.3.2  Ensaios de recebimento 
 
São os ensaio relacionados na Tabela 8 do Anexo A, realizados nas instalações do fornecedor ou em órgão 
tecnicamente capacitado, na presença de inspetor da COPEL, por ocasião do recebimento de cada lote. 
 
6.3.3  Ensaios complementares de recebimento 
 
São os ensaio relacionados na Tabela 8 do Anexo A, realizados nas instalações do fornecedor ou em órgão 
tecnicamente capacitado, na presença de inspetor da COPEL, por ocasião do recebimento de cada lote. 
 
Estes ensaios serão realizados a critério da Copel. 
 
6.4 Execução dos ensaios 
 
Os métodos de ensaio dos cabos cobertos devem obedecer o descrito a seguir e estar de acordo com as normas 
complementares citadas no item 2 desta especificação. 
 
6.4.1  Inspeção visual 
 
Devem ser verificados os seguintes requisitos: 
 
6.4.1.1  Aspectos construtivos 
 
Devem ser atendidas as prescrições do item 4.5, 4.6 e 5.3 desta especificação. Em caso de dúvida quanto ao 
atendimento da aderência ao item 4.5.3, deve ser realizado o ensaio do item 6.4.14. 
 
6.4.1.2  Detalhes de material e acabamento 
 
Devem ser atendidas as prescrições do item 5.1 desta especificação. 
 
6.4.1.3  Embalagem e acondicionamento 
 
Devem ser atendidas as prescrições do item 4.7 desta especificação. 
 
6.4.1.4  Encordoamento 
 
Devem ser atendidas as prescrições dos itens 5.2.1 e 5.2.3 desta especificação. As relações do encordoamento 
devem ser verificadas conforme a NBR 6242. 
 
6.4.1.5  Informações de engenharia 
 
O fornecedor deve apresentar por escrito as informações indicadas na ABNT NBR 11873, quando solicitado. 
 
Constitui falha o não atendimento a qualquer dos requisitos acima mencionados. 
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6.4.2  Verificação dimensional 
 
A verificação dimensional deve ser feita em amostras de cabo pronto (produto final). 
 
O diâmetro do condutor encordoado deve ser determinado conforme a NBR NM IEC 60811-1-1. 
 
O diâmetro externo do cabo completo deve ser determinado conforme a NBR NM IEC 60811-1-1. 
 
A espessura da camada semicondutora (se houver) deve ser determinada conforme a NBR NM IEC 60811-1-1. 
 
A espessura da cobertura isolante deve ser determinada conforme a NBR NM IEC 60811-1-1. 
 
Constitui falha o não atendimento aos itens 5.2.4, 5.3.1 a 5.3.3,  desta especificação. 
 
6.4.3  Tração à ruptura 
 
Devem ser ensaiados 3 corpos de prova de comprimento adequado, retirados de amostras de cabo completo. 
 
As coberturas dos corpos de prova devem ser removidas e a superfície do condutor deve ser limpa, de modo a 
permitir sua avaliação durante o ensaio. 
 
O ensaio deve ser executado conforme ABNT NBR 6810, porém no condutor completo, considerando-se como RMC 
o valor de carga mínima de ruptura indicado na Tabela 3 do Anexo A desta especificação. 
 
Constitui falha o não atendimento ao item 5.5.2 desta especificação. 
 
6.4.4  Medição da resistência elétrica do condutor 
 
Os corpos de prova devem ter comprimento superior ou igual a 1.000mm, retirados de amostra de cabo completo. 
 
O comprimento deve ser determinado pela média de duas medidas tomadas diametralmente opostas, ao longo da 
superfície do corpo de prova, utilizando régua milimetrada aferida ou paquímetro, de modo a garantir que o erro de 
leitura não seja superior a 1mm. 
 
A resistência elétrica de cada corpo de prova deve ser medida conforme ABNT NBR 6814, sendo referida a 20oC e o 
resultado convertido em Ω /Km com base no comprimento do corpo de prova. 
 
Constitui falha o não atendimento ao item 5.4.1 desta especificação. 
 
6.4.5  Ensaio de tensão elétrica aplicada no cabo 
 
O ensaio deve ser realizado em todas as bobinas do lote sob inspeção, conforme a metodologia e as condições 
descritas na NBR 6881. 
 
Constitui falha o não atendimento ao item 5.4.2 desta especificação. 
 
6.4.6  Ensaio de tensão elétrica aplicada na cobertura. 
 
Os corpos-de-prova devem ter comprimento de pelo menos 300mm e devem ser imersos em água à temperatura 
ambiente durante pelo menos 30min, sendo preparado um corpo-de-prova de cada bobina amostrada. 
 
A seguir, os corpos de prova devem ser retirados da água e enxugados, sendo então enrolados fios de cobre de 
diâmetro aproximado de 1mm em torno dos corpos-de-prova, em dois pontos equidistantes das extremidades e 
separados entre si por uma distância de 150mm, que devem ser usados como eletrodos para aplicação da tensão 
especificada conforme abaixo. 
 
Constitui falha se a resistividade da superfície da cobertura não suportar uma tensão de valor eficaz de 15kV, com 
frequência entre 48 e 62 Hz, durante um minuto, sem resultar em arco elétrico, nem queima do material da cobertura, 
nem a emissão de fumaça. 
 
 
 



                                                                 
 

 

 
NTC  810022 

  CABOS COBERTOS 
 

 
22/MAIO/2019                                                        SRF/DGNT/VNTD                                                     Página 14 de 25  

 
6.4.7  Ensaio de resistência ao trilhamento elétrico 
 
O ensaio deste requisito deve ser realizado pelo método do plano inclinado conforme descrito no item 7.4 da norma   
ABNT NBR 11873.  
  
Constitui falha o não atendimento ao item 5.4.3 desta especificação. 
 
6.4.8  Ensaio de resistência a abrasão 
 
O ensaio deste requisito deve ser realizado conforme descrito no item 7.6 da norma ABNT NBR 11873. 
 
Constitui falha o não atendimento ao item 5.5.1 desta especificação. 
 
6.4.9  Ensaio de resistência a penetração longitudinal de água 
 
O ensaio deve ser realizado conforme a metodologia e as condições descritas no Anexo C da ABNT NBR 11873. 
 
Constitui falha se, durante a execução deste ensaio, ocorrer vazamento de água pelas extremidades do corpo de 
prova através dos interstícios do condutor. 
 
6.4.10  Ensaio de resistência da cobertura ao envelhecimento artificial por radiação ultravioleta 
 
O ensaio deve ser realizado conforme a metodologia e as condições descritas na ASTM-G-155 (ciclo 1) ou na             
ABNT NBR 9512, com exceção das amostras, que devem ser constituídas de cinco segmentos de cabo completo. 
 
Os corpos de prova para os ensaios mecânicos devem ser retirados, após o envelhecimento, da face exposta à 
radiação, o mais próximo possível da superfície externa. Os corpos de prova devem ser preparados conforme                     
NBR NM IEC 60811-1-1. 
 
A aplicação e a duração do ensaio devem ser as especificadas no item 5.5.3 desta especificação. 
 
Deverão ser previstos também corpos de prova em forma de cabo completo, para o ensaio de tipo de resistência ao 
trilhamento elétrico da cobertura, conforme item 6.4.7. 
 
Constitui falha o não atendimento ao item 5.5.3 desta especificação. 
 
6.4.11  Verificação da compatibilidade do material de bloqueio com conexões elétricas 
 
Este ensaio aplica-se aos cabos de alumínio e de cobre.  
 
Essa verificação deve ser feita por meio dos seguintes tipos de conexão, no mínimo, aplicadas a um comprimento 
adequado do cabo sob teste: 
 - conector terminal de compressão tipo cabo-barra; 
 - luva de emenda de compressão; 
 - conector tipo cunha; 
 - conector tipo perfurante. 
 
Os conectores utilizados nos ensaios, bem como a preparação dos corpos de prova, devem atender às prescrições 
da ABNT NBR 11788 e da ABNT NBR 5370, bem como serem adequados aos cabos sob teste. A cobertura do cabo, 
bem como a blindagem semicondutora (se houver), devem ser totalmente removidas (exceto no caso do conector tipo 
perfurante), porém preservando o material de bloqueio. 
 
Em todos os tipos de conexão acima citados, devem ser aplicados os seguintes ensaios: 
 a) resistência elétrica, conforme item 6.6.4 da ABNT NBR 11788; 
 b) ciclos térmicos, conforme item 6.6.5 da ABNT NBR 11788, sendo dispensável a aplicação de curtos-circuitos. 

 
Constitui falha a ocorrência de qualquer uma das seguintes condições: 
 a) o não atendimento ao item 5.1.1 da NBR 11788 quanto ao ensaio de resistência elétrica; 
 b) o não atendimento ao item 5.2 da NBR 11788 quanto ao ensaio de ciclos térmicos; 
 c)  o acendimento de chama no material de bloqueio; 
 d) o gotejamento ou vazamento de material de bloqueio pelas bordas das conexões ou por entre os fios  
   formadores do condutor. 
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6.4.12  Verificação dos requisitos físicos do(s) material(is) da cobertura e da blindagem semicondutora 
 
Como ensaio de tipo, devem ser verificados todos os requisitos físicos indicados nas Tabelas 4 e 5 do Anexo A.  
 
Como ensaios de recebimento, devem ser verificadas a tração e alongamento à ruptura, antes e após 
envelhecimento em estufa a ar para a cobertura e a blindagem semicondutora. Já os ensaios de alongamento a 
quente e de retração ao calor devem ser realizados somente para a cobertura.  
 
Os ensaios devem ser executados conforme os parâmetros e normas citados nas Tabelas 4 e 5 do Anexo A. Caso 
tais parâmetros e normas não se apliquem ao material do cabo sob teste, devem ser aplicados os correspondentes 
ao material em questão, informados pelo fornecedor e aprovados pela COPEL, conforme exigido nos itens 5.1.2 e 
5.1.3 desta especificação. 
 
Os corpos de prova devem ser preparados conforme indicado na norma de cada ensaio, a partir da cobertura e da 
blindagem semicondutora retiradas de amostras do cabo completo. Devem ser preparados 5 (cinco) corpos de prova 
para cada ensaio, preferencialmente a partir de cinco diferentes bobinas componentes do lote produzido. 
 
No ensaio de envelhecimento em estufa a ar, devem ser determinadas as variações dos valores de resistência à 
tração e alongamento à ruptura, calculadas pela diferença entre os valores máximo e mínimo de resistência à tração 
e alongamento à ruptura, obtidos após envelhecimento e os respectivos valores máximo e mínimo obtidos sem 
envelhecimento, expressas como porcentagem destes últimos. 
 
No ensaio de envelhecimento em estufa a ar, constitui falha a ocorrência de variação de resistência à tração ou de 
alongamento à ruptura maior que 25% (valor absoluto), tanto entre os valores máximos como entre os valores 
mínimos. 
 
Nos demais ensaios, constitui falha o não atendimento por algum dos corpos de prova aos requisitos indicados nas 
Tabelas 4 e 5 do Anexo A (ou os correspondentes ao material em questão, como citado no item 6.4.11). 
 
6.4.13  Ensaio de temperatura de fusão e de oxidação do(s) material(is) da cobertura 
 
O ensaio deve ser realizado por calorimetria diferencial de varredura (DSC), cobrindo-se a faixa de temperatura 
desde a temperatura ambiente, aproximadamente 20oC, até +300oC, com taxa de aquecimento de 10oC/minuto, em 
atmosfera de O2. A análise deve ser conforme a ASTM-D-3418, para a temperatura de fusão, e conforme a ASTM 
E2009, para a temperatura de oxidação. 
 
Os corpos de prova devem ser preparados a partir da cobertura retirada de amostra de cabo completo. Devem ser 
obtidos 3 (três) corpos de prova, preferencialmente a partir de três diferentes bobinas componentes do lote produzido. 
Os corpos de prova devem ser retirados com vazador de 4mm de diâmetro, a partir da superfície externa da 
cobertura e devem possuir cerca de 0,5mm de espessura e massa de cerca de 3mg. 
 
Como ensaio de tipo, constitui falha o não atendimento de algum dos corpos de prova ao item 5.5.5 desta 
especificação, bem como variação superior a 2oC entre os valores extremos obtidos. 
 
Como ensaio de recebimento, constitui falha a ocorrência de qualquer das seguintes condições: 
 
 a) média dos valores obtidos para a temperatura de fusão dos corpos de prova fora da faixa compreendida pela 

  média dos respectivos valores do ensaio de tipo +/- 2oC; 
 b) variação superior a 2oC entre os valores extremos obtidos para a temperatura de fusão dos corpos de prova; 
 c) ocorrência de picos de transição abaixo da temperatura de fusão, na faixa de temperatura do ensaio, em  

  qualquer dos corpos de prova, inferior a 105oC. 
 d) ocorrência de oxidação ou degradação do material em temperatura inferior a 245oC. 
 
6.4.14  Ensaio de aderência da cobertura 
 
Este ensaio deve ser realizado apenas como tipo, ou então como complementar de recebimento para dirimir dúvidas 
surgidas na inspeção visual. 
 
O ensaio deve ser realizado conforme o item 7.11 da norma ABNT NBR 11873. 
 
 
 



                                                                 
 

 

 
NTC  810022 

  CABOS COBERTOS 
 

 
22/MAIO/2019                                                        SRF/DGNT/VNTD                                                     Página 16 de 25  

 
 
6.4.15  Ensaio de resistência de isolamento à temperatura ambiente 
 
O ensaio deve ser realizado de acordo com a ABNT NBR 6813.  
 
Quando a medição for realizada em temperatura diferente de 20oC, devem ser utilizados os fatores de correção de 
temperatura dados na Tabela A.1 da ABNT NBR 11873, em função do coeficiente por graus Celsius fornecido pelo 
fabricante. 
 
A medição da resistência de isolamento deve ser feita com tensão elétrica contínua de valor entre 300Vcc e 500Vcc, 
aplicada por um tempo mínimo de 1 min e máximo de 5 min após o ensaio de tensão elétrica, com o cabo ainda 
emerso em água. 
 
Constitui falha o não atendimento ao valor mínimo calculado conforme item 7.5.1 da norma ABNT NBR 11873. 
 
6.4.16  Permissividade relativa 
 
Este ensaio deve ser realizado em corpo de prova de cabo completo e à temperatura ambiente, conforme detalhado 
no item 7.14 da norma ABNT NBR 11873. 
 
6.4.17  Ensaio de flexibilidade. 
 
O ensaio visa verificar a flexibilidade dos cabos de cobre 16mm² e 35mm² (NTCs Padrão 810680 e 810683).  Estes 
cabos são utilizados para ligações de Grampo de Linha Viva (GLV). O GLV pode ser utilizado para abrir o circuito, 
sendo necessária a flexibilidade dos cabos para evitar quebra de tentos. 
 
O ensaio de recebimento deve ser realizado em cinco amostras de cabo de cada bobina escolhida. Cada amostra 
deve ser cortada com 80cm, tirando-se a cobertura em uma das pontas em um comprimento de 5cm, no sistema 
“ponta de lápis”. Prender os 3cm finais desta ponta a uma morsa ou conector fixado a altura de aproximadamente 1 
metro do solo. O cabo deve ficar na horizontal, constituindo como referência o nível 0.  
 
O operador do ensaio deve segurar a outra ponta do cabo e elevá-lo a 40cm acima da referência, e abaixá-lo a 40cm 
abaixo da referência, retornando ao nível zero. Este processo constituí um ciclo.  
 
Este ciclo completo deve ser repetido 30 vezes de maneira contínua, em um tempo uniforme de aproximadamente 
um minuto para cada amostra.   
 
Constitui falha se: 
 
 - houver quebra de 1 ou mais tentos em no mínimo dois cabos até o ciclo 10; 
 - houver quebra de 3 ou mais tentos em no mínimo dois cabos até o ciclo 20; 
 - houver quebra de 5 ou mais tentos em no mínimo dois cabos até o ciclo 30. 
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7 INSPEÇÃO, ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
 
7.1 Generalidades 
 
A COPEL reserva-se o direito de inspecionar os cabos cobertos objeto desta especificação, quer no período de 
fabricação, quer na época de embarque ou em qualquer momento que julgar necessário. 
 
O fornecedor tomará, às suas expensas, todas as providências para que a inspeção do cabo coberto por parte da 
COPEL se realize em condições adequadas de acordo com as normas recomendadas e com esta especificação. 
Assim, deverá propiciar livre acesso aos laboratórios, às dependências onde estiverem sendo fabricados os cabos 
cobertos e respectivas embalagens, aos locais de estocagem, etc, bem como fornecer pessoal habilitado a prestar 
informações e executar os ensaios, além de todos os dispositivos, instrumentos, etc, para realizá-los. 
 
O fornecedor deve avisar a COPEL, com antecedência de no mínimo 5 (cinco) dias úteis, para fornecedor nacional, e 
de 15 (quinze) dias, para fornecedor estrangeiro, sobre as datas em que os cabos estarão disponibilizados para 
inspeção. A COPEL terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para iniciar a inspeção, após a disponibilização do material. O 
período para inspeção deve estar contido nos prazos de entrega estabelecidos no contrato de compra. 
 
Nota: Todos os instrumentos utilizados no laboratório para a inspeção dos transformadores devem ter sua calibração 
comprovada pela apresentação dos respectivos relatórios de calibração, emitidos por empresa acreditada junto à 
Rede Brasileira de Calibração – RBC. 
 
7.2 Amostragem 
 
7.2.1  Ensaios de tipo 
 
Os corpos de prova devem ser retirados, pelo fornecedor, das primeiras bobinas construídas de cada tipo construtivo 
de cabo, em quantidade e comprimento adequados à realização de todos os ensaios previstos no item 6.3.1 desta 
especificação. 
 
Para aprovar uma faixa de bitolas de mesma tensão e de um mesmo tipo construtivo de cabo, basta ensaiar um 
condutor de 120mm2 ou outra bitola a critério da Copel. 
 
Se os resultados de todos os ensaios forem satisfatórios, o tipo será aceito para futuros fornecimentos. 
 
7.2.2  Ensaios de recebimento 
 
A quantidade de amostras (bobinas) a serem retiradas de cada lote completo deve estar de acordo com a Tabela 7 
do Anexo A desta especificação. As amostras (bobinas) devem ser colhidas pelo inspetor da COPEL nos lotes 
prontos para embarque. 
 
Cada lote sujeito a amostragem conforme a tabela acima citada deve ser formado por cabos de mesma tensão, 
mesmo tipo construtivo e mesma bitola. Foi considerado um comprimento em torno de 500m de cabo em cada 
bobina. Para comprimentos muito diferentes desse, uma amostragem equivalente deverá ser definida mediante 
acordo entre fabricante e COPEL. 
 
De cada amostra (bobina) devem ser retirados corpos de prova do cabo, em quantidade e comprimento adequados à 
realização de todos os ensaios previstos na Tabela 8 desta especificação, desprezando-se sempre o primeiro metro 
da extremidade. 
 
Para os ensaios 6.4.7 (trilhamento) e 6.4.13 (temperatura de fusão e oxidação) caso apenas um corpo de prova for 
reprovado, este ensaio deverá ser repetido em dois outros corpos de prova retirados da mesma amostra (bobina).  
 
Ocorrendo nova falha, o lote será considerado defeituoso. 
 
7.2.3  Ensaios complementares de recebimento 
 
Para cada ensaio devem ser retirados três corpos de prova, de comprimento suficiente para a realização do ensaio, 
de quaisquer amostras (bobinas) do lote a critério do inspetor da COPEL, desprezando-se sempre o primeiro metro 
da extremidade. 
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Cada lote sujeito a amostragem conforme o item acima deve ser formado por cabos de mesma tensão, mesmo tipo 
construtivo e mesma bitola. 
 
7.3 Aceitação e rejeição do lote sob inspeção 
 
7.3.1  Ensaios de recebimento 
 
O número total de amostras (bobinas) defeituosas deve ser levado à Tabela 7 do Anexo A desta especificação, que 
definirá a aceitação ou a rejeição do lote. 
 
Mudanças no regime de inspeção, ou quaisquer outras considerações adicionais, devem ser feitas de acordo com a     
NBR 5426. 
 
As bobinas defeituosas constantes de amostras aprovadas nos ensaios devem ser substituídas por novas. O mesmo 
se aplica aos ensaios realizados em 100% das bobinas do lote. 
 
7.3.2  Ensaios complementares de recebimento 
 
Para cada ensaio, não havendo falhas no primeiro corpo de prova, o lote estará aprovado em relação a este ensaio. 
 
Caso haja falha no primeiro corpo de prova, o fornecedor deverá apresentar relatório apontado as causas da falha. A 
seguir, a critério da COPEL, poderão ser ensaiados os dois corpos de prova restantes, não sendo admitida então 
nenhuma outra falha. 
 
Para aceitação do lote, é necessário que o mesmo seja aprovado em relação a todos os ensaios realizados. 
 
A rejeição do lote (de qualquer bitola) ocasionará a rejeição do tipo de cabo sob inspeção (todas as bitolas). 
 
7.3.3  Re-aprovação do tipo 
 
A rejeição nos ensaios complementares de recebimento implicará na necessidade do fornecedor ter seu tipo 
novamente aprovado pela COPEL, antes de qualquer novo fornecimento. 
 
O procedimento de re-aprovação do tipo é o mesmo descrito nos itens 6.1, 6.3.1 e 7.2.1 desta especificação. 
 
7.3.4 Considerações adicionais 
 
A aceitação dos cabos cobertos pela COPEL, seja pela comprovação dos valores especificados, seja por eventual 
dispensa de inspeção, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em fornecer os cabos em plena 
concordância com o contrato de compra e com esta NTC, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que 
a COPEL venha a fazer baseada na existência de cabos inadequados ou defeituosos. 
 
Por outro lado, a rejeição dos cabos em virtude de falhas por meio de inspeção ou durante os ensaios, ou em virtude 
de discordância com o contrato de compra ou com esta NTC, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em 
fornecê-los na data de entrega prometida. Se, na opinião da COPEL, a rejeição tornar impraticável a entrega na data 
prometida, ou se tudo indicar que o fornecedor será incapaz de satisfazer os requisitos exigidos, a COPEL se reserva 
o direito de rescindir todas as suas obrigações e adquirir os cabos cobertos em outra fonte, sendo o fornecedor 
considerado como infrator contrato de compra, estando sujeito às penalidades aplicáveis ao caso. 
 
7.4 Ficha Técnica 
 
O fornecimento à Copel deste material fica condicionado à 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 
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Os relatórios de ensaios devem ser apresentados, com as indicações necessárias à sua perfeita compreensão, além 
dos requisitos mínimos abaixo: 
 
 a) nome do ensaio; 
 b) nomes da COPEL e do fornecedor; 
 c)  número e item do contrato (se houver); 
 d) número da ordem de fabricação ou documento equivalente emitido pelo fornecedor; 
 e)  data e local do ensaio; 
 f)  identificação e quantidade dos cabos submetidos a ensaio; 
 g)  descrição sumária do processo de ensaio, com constantes, métodos e instrumentos utilizados; 
 h)  valores obtidos no ensaio (em cada corpo de prova ensaiado); 
 i)  atestado dos resultados, informando de forma clara e explícita se o cabo coberto ensaiado passou ou não no 
   referido ensaio. 
 
No caso da COPEL dispensar a presença de seu inspetor durante os ensaios, o fornecedor deve apresentar, além 
dos referidos relatórios, a garantia de autenticidade dos resultados. Esta garantia pode ser dada no próprio relatório 
ou por meio de um certificado à parte. 
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ANEXO A - TABELAS 

 
TABELA 1 –  CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA ELÉTRICO DA COPEL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TABELA 2 – CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO CONDUTOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA:  Os valores da coluna 9 devem ser entendidos como valores mínimos da espessura nominal total declarada 
 pelo fabricante. No caso de cobertura em dupla camada, observar o disposto no item 5.3.3. 

 
 

MÍNIMO
(mm)

MÁXIMO 
(mm)

MÍNIMO 
(mm)

MÁXIMO 
(mm)

680 20009557 15 Cobre 16 6 4,6 4,9 2,5 9,6 11,6

683 20009575 15 Cobre 35 6 6,6 7,5 3,0 12,8 15,3

681 20009571 15 Cobre 70 12 9,3 10,2 3,0 15,5 18,0

631 20000068 15 Alumínio 35 6 6,8 7,3 3,0 12,8 15,3

632 20009375 15 Alumínio 70 12 9,5 10,0 3,0 15,5 18,0

634 20000064 15 Alumínio 185 30 15,8 16,3 3,0 21,8 24,3

640 20011002 35 Alumínio 70 12 9,5 10,0 7,6 25,3 28,6

644 20009433 35 Alumínio 120 15 12,8 13,3 7,6 28,6 31,9

648 20000092 35 Alumínio 185 30 15,8 16,3 7,6 31,6 34,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

CONDUTOR CABO COBERTO

MATERIAL
SEÇÃO 

NOMINAL 
(mm²)

NÚMERO 
MÍNIMO 
DE FIOS

DIÂMETRO
ESPESSURA 
NOMINAL  DA 
COBERTURA 

(mm)

DIÂMETRONTC
CÓDIGO
COPEL

CLASSE 
DE 

TENSÃO 
(kV)

TENSÃO NOMINAL DO SISTEMA 13,8 kV 34,5 kV

TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO 
DO SISTEMA (FASE-FASE)

13,8 kV 34,5 kV

ATERRAMENTO POR 
REATÂNCIA:

MULTIATERRADO:

TENSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL 
FASE-TERRA EM CASO DE FALTA

15 kV 27 kV

NÍVEL DE ISOLAÇÃO DO 
ISOLADOR (NBI)

110 kV 170 kV

POTÊNCIA MÁXIMA DE CURTO-
CIRCUITO DO SISTEMA

250 MVA 500 MVA

1 2 3

NEUTRO
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TABELA 3 – CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO CABO COMPLETO 
 

CARGA DE 
RUPTURA 

MÍNIMA
(daN)

MASSA
(Kg/Km)

RESISTÊNCIA 
ELÉTRICA 

MÁXIMA C.C.
A 20°C (Ω/Km)

TENSÃO 
APLICADA 

A 60Hz
(kV)

CAPACIDADE 
DE 

CONDUÇÃO 
DE 

CORRENTE

(A) (a)

680 20009557 15 n/a (b) 220 1,150 18 100

683 20009575 15 n/a (b) 400 0,524 18 200

681 20009571 15 n/a (b) 720 0,268 18 320

631 20000068 15 455 190 0,868 18 187

632 20009375 15 910 315 0,443 18 282

634 20000064 15 2405 695 0,164 18 525

640 20011002 35 910 660 0,443 45,6 270

644 20009433 35 1560 895 0,253 45,6 381

648 20000092 35 2405 1150 0,164 45,6 497

1 2 3 4 5 6 7 8

CABO COBERTO

CARACTERÍSTICA 
MECÂNICA

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

NTC
CÓDIGO 
COPEL

CLASSE 
DE 

TENSÃO 
(kV)

 
 

OBS.: 4) (a) A capacidade de condução de corrente é referida a uma temperatura ambiente de 40°C, com  
    vento de 2,2km/h e radiação solar de 1000W/m2; para os cabos de cobre o valor é estimado  
    pois não consta na NBR 11873. 
 
  (b) A carga de ruptura mínima não é aplicável a cabos de cobre com têmpera mole, que serão  
     utilizados para a ligação de equipamentos. 
 
 

TABELA 4 – CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO COMPOSTO DA BLINDAGEM  SEMICONDUTORA 
 

 
 
 

ITEM DA 
ABNT 
NBR 

11873

CARACTERÍSTICA REQUISITOS UNIDADE MÉTODO DE ENSAIO

IDENTIFICAÇÃO
POLÍMERO 
TERMOFIXO

ENSAIO DE TRAÇÃO (ALONGAMENTO À RUPTURA)

ALONGAMENTO APÓS ENVELHECIMENTO EM 
ESTUFA A AR:

- TEMPERATURA 135 ± 3 °C

- DURAÇÃO 168 horas

- ALONGAMENTO À RUPTURA (MÍNIMO) 100 %

2 TEMPERATURA DE FRAGILIZAÇÃO (MÁXIMA) -15 °C ABNT NBR 7307

3
RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA MÁXIMA À 
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DO CABO

10.000 Ω  x cm ABNT NBR 7300

ABNT NBR NM
IEC 60811-1-2

1
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TABELA  5 – CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO(S) COMPOSTO(S) DA COBE RTURA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: (1) Variação: diferença entre o valor mediano de resistência à tração e alongamento à ruptura, obtido após  
 Envelhecimento, e o valor mediano obtido sem o envelhecimento, expressa como percentagem deste último. 
 
 
 
 
 

ITEM DA ABNT 
NBR 11873

CARACTERÍSTICA REQUISITO UNID.
MÉTODO  DE 
ENSAIO ABNT

 XLPE

1 Ensaio de tração

Sem envelhecimento:

- resistência à tração mínima 12,5 MPa

- alongamento à ruptura mínimo 200 %

Após envelhecimento em estufa a ar:

- temperatura 135 ± 3 °C

- duração 168 hora

- variação máxima da resistência à tração 

e do alongamento à ruptura (1) ± 25 %

Alongamento a quente:

- temperatura 200 ± 3 °C

- tempo sob carga 15 min.

- solicitação mecânica 0,2 MPa

- máximo alongamento sob carga 175 %

- máximo alongamento após 
resfriamento

15 %

Retração ao calor:

- temperatura 130 ± 3 °C

- duração 1 hora

- retração máxima permissível 4 %

Absorção de água (método gravimétrico):

- duração da imersão dias 14

- temperatura °C 85 ± 3

- variação máxima permissível de massa % 0,75

7 Permissividade relativa máxima 3,0 NBR 7295

1.1

NBR NM-IEC 
60811-1-1

6

1.2
NBR NM-IEC 

60811-1-2

3 NBR-7292

4

NBR NM-IEC 
60811-1-3
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TABELA 6 – PESOS A SEREM USADOS NO ENSAIO DE ABRASÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA 7 – PLANO DE AMOSTRAGEM PARA OS ENSAIOS DE RECEBIMENTO 
 

 
Notas:  (1) Regime de Inspeção Normal 
  Amostragem Dupla 
  Nível de Inspeção II 
  NQA = 2,5% 
  AC  - Número de unidades defeituosas que ainda permite aceitar o lote 
  RC  - Número de unidades defeituosas que implica na rejeição do lote 
 
Procedimento para a amostragem dupla: 
 - inicialmente ensaiar um número de unidades igual ao da primeira amostragem obtida na Tabela 7; 
 - se o número de unidades defeituosas encontradas estiver compreendidos entre “Ac” e “Rc” (excluídos esses  
  valores), deverá ser ensaiada a segunda amostra; 
 - o total de unidades defeituosas encontradas, após ensaiadas as duas amostras, deverá ser igual ou inferior ao  
  maior “Ac” especificado. 
 
 (2) Conjuntos formados por 5 (cinco) ou 3 (três) corpos de prova, conforme itens 6.4.7, 6.4.12 e 6.4.13, o  
  critério de aceitação e rejeição conforme item 7.2.2. 

DIÂMETRO EXTERNO DO CABO
(mm)

MASSA TOTAL DO PESO DE TESTE ± 5%
(g) 

ATÉ 13 400

ACIMA DE 13 ATÉ 16 500

ACIMA DE 16 ATÉ 19 600

ACIMA DE 19 ATÉ 22 700

ACIMA DE 22 800

- TRILHAMENTO ELÉTRICO
- REQUISITOS FÍSICOS DO 
   MATERIAL DA COBERTURA
- TEMPERATURA DE FUSÃO
   DO MATERIAL DA COBERTURA
- RETRAÇÃO AO CALOR
- TRAÇÃO À RUPTURA DO 
   CONDUTOR

- MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA 
   ELÉTRICA DO CONDUTOR
- ENSAIO DE TENSÃO ELÉTRICA
- RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO

SEQUÊNCIA TAMANHO Ac Re

ATÉ 30 - 3 0 1 1

31 a 50 - 5 0 1 1

1ª 13 0 2

2ª 13 1 2

1ª 20 0 3

2ª 20 3 4

1ª 32 1 4

2ª 32 4 5

1ª 50 2 5

2ª 50 6 7

AMOSTRA
QUANTIDADE DE CONJUNTOS 

DE CORPOS DE PROVA
(2)

TAMANHO DO 
LOTE

(Nº DE BOBINAS)

51 a 150

AMOSTRA
(1)

- INSPEÇÃO VISUAL
- VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL
- TENSÃO ELÉTRICA APLICADA NA 
  SUPERFÍCIE DE COBERTURA
- FLEXIBILIDADE PARA OS CABOS DE
  COBRE 16mm2 E 35mm2

100% DAS BOBINAS DO LOTE151 a 200

201 a 500

501 a 1200

3

4

5

2
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TABELA  8 - CLASSIFICAÇÃO DOS ENSAIOS 

 

ENSAIO TIPO RECEBIMENTO
COMPLEMENTAR 

DE RECEBIMENTO

Inspeção visual X X

Verificação dimensional X X

Ensaio de tração à ruptura do condutor X X

Ensaio de resistência elétrica do condutor X X

Ensaio de tensão elétrica aplicada no cabo X X

Ensaio de tensão elétrica aplicada na superfície da cobertura X X

 Ensaio de resistência   ao trilhamento elétrico X X

Ensaio de resistência à abrasão X X

Ensaio de resistência à penetração longitudinal de água X X

Ensaios na cobertura antes e depois de envelhecimento artificial
por radiação ultravioleta

X X

Verificação de compatibilidade do material de bloqueio com
conexões elétricas

X X

Verificação dos requisitos fís icos do(s) material(is) da
blindagem semicondutora (vide tab. 4)

X X

Tração (alongamento à ruptura) da blindagem semicodutora
após envelhecimento em estufa a ar (vide tab. 4)

X X

Verificação dos requisitos físicos do(s) material(is) da cobertura
(vide tab. 5)

X X

Tração e alongamento à ruptura, antes e após envelhecimento
em estufa a ar, para a cobertura (vide tab. 5)

X X

Alongamento a quente (para a cobertura) vide tab 5 X X

Retração ao calor (somente para a cobertura) vide tab 5 X X

Ensaio de temperatura de fusão e de oxidação do(s) material(is)
da cobertura

X X

Ensaio de aderência da cobertura X X

Ensaio de resistência de  isolamento à temperatura ambiente X X

Ensaio de determinação da  permissividade relativa X X

Ensaio de flexibilidade para os cabos NTCs 810680 e 810683
(16 mm² e 35mm² de cobre).

X X

1 2 3 4
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ANEXO B – SISTEMA COPEL 

 
a) Sistema 13,8 kV - Sistema de Neutro Isolado, aterrado através de Reator ou Transformador Trifásico de 
Aterramento para  proteção contra faltas fase-terra, sendo permitida apenas a ligação de transformadores de 
distribuição monofásico entre fases e trifásico em triângulo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)  Sistema 34,5 kV - Sistema de Neutro Aterrado conforme configuração abaixo, sendo os transformadores de 
distribuição monofásico ligados entre fase e terra e os trifásicos em estrela aterrada. 
 
 

 
 
    

FIGURA 1 -  CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DA COPEL 


