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Apresentação 
 
 

Esta Norma Técnica apresenta os requisitos mínimos e as diretrizes necessárias para 

estabelecer a padronização das características e requisitos mínimos elétricos e 

mecânicos exigidos para fornecimento de Cabo de Alumínio Multiplexado 

Autossustentado para tensão de 0,6/1,0 kV para redes aéreas de distribuição de baixa 

tensão, nas concessionárias do Grupo Energisa S.A. 

As cópias e/ou impressões parciais ou em sua íntegra deste documento não são 

controladas. 

A presente revisão desta norma técnica é a versão 1.0, datada de dezembro de 2018. 

 
 
 

Cataguases - MG, 01 de dezembro de 2018. 

GTD – Gerência Técnica de Distribuição 
 
 
 

 
 

Esta norma técnica, bem como as alterações,  

poderá ser acessada através do código abaixo: 
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1. OBJETIVO  

Esta norma estabelece os critérios e as exigências técnicas mínimas relativas à 

fabricação e recebimento de cabo de alumínio de potência multiplexados, 

confeccionados em alumínio, autossustentados, tensões 0,6/1 kV, isolados em 

polietileno termofixo (XLPE), para aplicação em circuitos aéreos secundários de 

distribuição de energia elétrica. 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Os materiais previstos nesta padronização se aplicam às montagens das estruturas 

para LDBT urbanas e rurais de distribuição aérea de energia elétrica, previstas nas 

normas técnicas em vigência nas Empresas do Grupo Energisa. 

3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

Para o projeto, manufatura e ensaios dos cabos, bem como para toda terminologia 

adotada, deverão ser seguidas as prescrições das seguintes normas, em suas últimas 

revisões. 

 

 Constituição da República Federativa do Brasil - Título VIII: Da Ordem Social - 

Capítulo VI: Do Meio Ambiente  

 Lei n° 7.347, de 24.07.85 - Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por 

danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico 

 Lei n° 9.605, de 12.02.98 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências 

 Resolução do CONAMA1 n° 1, de 23.01.86 - Dispõe sobre o Estudo e o Relatório 

de Impacto Ambiental - EIA e RIMA 

 Resolução do CONAMA n° 237, de 19.12.97 - Dispõe sobre os procedimentos e 

critérios utilizados no licenciamento ambiental 
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 ABNT NBR 5118 - Fios de alumínio 1350 nus, de seção circular, para fins elétricos. 

 ABNT NBR 5285 - Fios de liga alumínio-magnésio-silício, têmpera T81, nus, de 

seção circular, para fins elétricos - Especificação. 

 ABNT NBR 5426 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por 

atributos - Procedimento. 

 ABNT NBR 5456 - Eletricidade geral - Terminologia. 

 ABNT NBR 5471 - Condutores elétricos. 

 ABNT NBR 6251 - Cabos de potência com isolação extrudada para tensões de 1 a 

35 kV - Requisitos construtivos. 

 ABNT NBR 6524 - Fios e cabos de cobre duro e meio duro com ou sem cobertura 

protetora para instalações aéreas. 

 ABNT NBR 6810 - Fios e cabos elétricos - Tração à ruptura em componentes 

metálicos. 

 ABNT NBR 6813 - Fios e cabos elétricos - Ensaio de resistência de isolamento. 

 ABNT NBR 6814 - Fios e cabos elétricos - Ensaio de resistência elétrica. 

 ABNT NBR 6815 - Fios e cabos elétricos - Ensaio de determinação da resistividade 

em componentes metálicos. 

 ABNT NBR 6881 - Fios e cabos elétricos de potência, controle e instrumentação - 

Ensaio de tensão elétrica. 

 ABNT NBR 7103 - Vergalhão de alumínio 1350 para fins elétricos - Especificação. 

 ABNT NBR 7271 - Cabos de alumínio nus para linhas aéreas - Especificação. 

 ABNT NBR 7272 - Condutor elétrico de alumínio - Ruptura e característica 

dimensional. 

 ABNT NBR 7310 - Armazenamento, transporte e utilização de bobinas com fios, 

cabos ou cordoalhas de aço. 

 ABNT NBR 7312 - Rolos de fios e cabos elétricos - Características dimensionais. 

 ABNT NBR 8182 - Cabos de potência multiplexados autossustentados com isolação 

extrudada de PE ou XLPE, para tensões até 0,6/1 kV - Requisitos de desempenho. 
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 ABNT NBR 9512 - Fios e cabos elétricos - Intemperismo artificial sob condensação 

de água, temperatura e radiação ultravioleta-b proveniente de lâmpadas 

fluorescentes - Método de ensaio. 

 ABNT NBR 10298 - Cabos de liga alumínio-magnésio-silício, nus, para linhas 

aéreas - Especificação. 

 ABNT NBR 11137 - Carretel de madeira para acondicionamento de fios e cabos 

elétricos - Dimensões e estruturas. 

 ABNT NBR 11301 - Cálculo da capacidade de condução de corrente de cabos 

isolados em regime permanente (fator de carga 100%) - Procedimento. 

 ABNT NBR 15443 - Fios, cabos e condutores elétricos - Verificação dimensional e 

de massa. 

 ABNT NBR NM 244 - Condutores e cabos isolados - Ensaio de centelhamento. 

 ABNT NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. 

 ABNT NBR NM IEC 60811-1-1 - 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 - 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 - 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 a determinação da densidade de massa – Ensaios de 

absorção de água - Ensaio de retração. 

 ABNT NBR NM IEC 60811-2-1 - 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. 

 ABNT NBR NM IEC 60811-4-1 - 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 
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térmico no ar - Medição do índice de fluidez - Determinação do teor de negro-

de-fumo e/ou de carga mineral em polietileno. 

 

 IEC 601834 - Guide to the selection of high-voltage cables 

 IEC 60228 - Conductors of insulated cables 

 IEC 60502-1 - Power cables with extruded insulation and their accessories for 

rated voltages from kV (Um = 1.2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 1: Cables 

for rated voltages of 1 kV (Um = 1.2 kV) and 3 kV (Um = 3.6 kV) 

 IEC 60502-2 - Power cables with extruded insulation and their accessories for 

rated voltages from 1 kV (Um = 1.2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 2: Cables 

for rated voltages from 6 kV (Um = 7.2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) 

 IEC 60502-4 - Power cables with extruded insulation and their accessories for 

rated voltages from 1 kV (Um = 1.2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 4: Test 

requirements on accessories for cables with rated voltages from 6 kV (Um = 7.2 

kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) 

 IEC 61089 - Round wire concentric lay overhead electrical stranded conductors 

 ISO 2859-15 - Sampling procedures for inspection by attributes - Part 1: Sampling 

schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection 

NOTA:  

1. O fornecedor deve disponibilizar, para o inspetor da Energisa, no local da 

inspeção, todas as normas acima mencionadas, em suas últimas revisões.  

4. TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES  

Os termos técnicos utilizados nesta norma estão definidos nas normas da ABNT NBR 

5456, ABNT NBR 5471 e ABNT NBR 6251, complementados pelos seguintes: 

 

Comprimento efetivamente medido em uma unidade de expedição, por meio de 

equipamento adequado que garanta a incerteza máxima especificada. 
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Comprimento padrão de fabricação e/ou comprimento que conste na Ordem de 

Compra de Material (OCM). 

 

Condutor destinado ao uso em cabos para instalações fixas constituído de condutores 

encordoados. 

 

Lance com comprimento diferente, em mais de 3%, do comprimento nominal, com 

no mínimo 50% do referido comprimento. 

 

Comprimento contínuo de material contido em uma embalagem de expedição, ou 

seja, um rolo para materiais acondicionados em rolos ou uma bobina para materiais 

acondicionados em carretéis. 

5. CONDIÇÕES GERAIS 

 

Os cabos devem ser projetados para trabalhar nas seguintes condições: 

a) Sistema trifásico a quatro fios, com neutro multiaterrado, na frequência de 60 

Hz, tensão até 0,6 kV; 

b) Altitude não superior a 1.000 m; 

c) Temperatura ambiente variando de 0 a 40°C, com média diária de 35°C; 

d) Umidade relativa do ar até 100%; 

e) Locais densamente arborizados onde poderão permanecer em contato com 

galhos de árvores durante longos períodos; 

f) Exposição direta ao sol, chuva e poeira; 

g) Precipitação pluviométrica média anual de 1.500 a 3.000 mm; 
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h) Nível de radiação solar de 1,1 kW/m², com alta incidência de raios ultravioleta. 

 

Os cabos se caracterizam pelas tensões de isolamento de 0,6/1 kV. 

 

Os cabos devem ser acondicionados de maneira a ficarem protegidos durante o 

transporte, manuseio e armazenagem ao tempo. Este processo pode ser realizado 

mediante o uso de rolo ou carretel, conforme definido na OCM. Este último deve 

apresentar resistência adequada e isenção de defeitos que possam danificar o 

produto. 

O acondicionamento em carretéis deve ser limitado à massa bruta de 1.500 kg e em 

rolos à 40 kg, para facilitar o transporte manual. 

Para cabos acondicionados em carretéis, permite-se uma tolerância de ± 3% no 

comprimento efetivo em cada unidade de expedição. Adicionalmente, pode-se 

admitir que até 5% dos lances de um lote de expedição sejam irregulares, quanto ao 

comprimento, devendo o fabricante declarar o comprimento efetivo de cada unidade 

de expedição. Nesse caso cada lance deve ter no mínimo 50% do comprimento do 

normal. 

Para cada unidade de expedição (rolo ou carretel), a incerteza máxima exigida na 

medição do comprimento efetivo é ± 1%. 

São permitidos, no máximo, dois lances contínuos de cabo no mesmo carretel. Nesse 

caso o menor deve ser acondicionado por último, sem qualquer tipo de emenda ou 

amarração entre eles. 

O carretel deve possuir dimensões de acordo com a ABNT NBR 11137 e os rolos, 

conforme ABNT NBR 7312. 

As extremidades dos cabos acondicionados em carretéis devem ser 

convenientemente seladas com capuzes de vedação ou fita auto aglomerante, 



 

______________________________________________________________________________________ 
ETU-111 Versão 1.0 Dezembro/2018 

 
12 

resistente as intempéries, a fim de evitar a penetração de umidade durante o 

manuseio, transporte e armazenagem. 

 

Externamente, os carretéis devem ser marcados em lugar visível, por intermédio de 

placas de alumínio anodizado, contendo caracteres indeléveis, fixadas nos dois 

discos, apresentando as seguintes indicações: 

a) Nome e endereço do fabricante; 

b) A nome Energisa; 

c) Número de condutores fase e seção nominal do (s) condutor (es) fase e neutro em 

mm²; 

d) Material do (s) condutor (es) fase e neutro; 

e) Material da isolação (XLPE); 

f) Tensão de isolamento (0,6/1 kV); 

g) A norma ABNT NBR 8182; 

h) Comprimento nominal; 

i) Número de lances; 

j) Massa bruta e líquida em quilogramas; 

k) Número do OCM; 

l) Número de série; 

m) Seta indicativa e a frase "Desenrole neste sentido". 

A identificação externa poderá também ser feita através de utilização de etiquetas 

confeccionadas em material polimérico, resistente ao rasgo e intempéries, com 

impressão indelével. Estas etiquetas devem também opcionalmente possibilitar a 

impressão de código de barras de modo a facilitar a rastreabilidade do material. 

 

Os rolos devem conter a mesma identificação indicada no item 5.3.1, com exceção 

dos referentes às alíneas (l) e (m). 
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O fabricante deve fornecer em sua proposta a capacidade nominal de condução de 

corrente de seus cabos, nas temperaturas de regime permanente e sobrecarga, com 

o respectivo memorial de cálculo; bem como a temperatura de curto-circuito. 

O cálculo deve ser baseado na metodologia descrita na ABNT NBR 11301, adotando-

se as seguintes condições ambientais: 

 Temperatura ambiente: 40ºC; 

 Velocidade do vento: nula; 

 Intensidade de radiação solar: 1.000 W/m²; 

 Temperatura do condutor em regime permanente: 90°C; 

 Carga equilibrada. 

O fabricante deverá fornecer os fatores de correção da ampacidade para 

temperaturas ambientes diferentes de 40ºC, em degraus de 5ºC na faixa de 20 a 

40ºC, além dos demais parâmetros adotados no cálculo. 

 

A temperatura do condutor isolado em XLPE deverá estar de acordo com a Tabela 07 

nas seguintes condições: 

a) Em condição de regime permanente, não poderá ultrapassar 90°C; 

b) Em condições de regime de sobrecarga, não poderá ultrapassar 130°C. A 

operação neste regime não poderá superar 100 h durante 12 meses consecutivos, 

nem 500 h durante a vida do cabo; 

c) Em regime de curto-circuito não poderá superar 250°C; a duração neste regime 

não pode ultrapassar 5 s. 

 

O fabricante deve proporcionar garantia de 24 (vinte e quatro) meses a partir da 

data de emissão da nota fiscal ou 18 (dezoito) meses, a contar do início de utilização, 

prevalecendo o que ocorrer primeiro, contra qualquer defeito de material, 
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fabricação e acondicionamento dos cabos fornecidos, de acordo com os requisitos 

desta norma. 

Caso o produto fornecido apresente defeito ou deixe de atender aos requisitos 

apresentados pela Energisa, um novo período de garantia de 12 meses de operação 

satisfatória deverá entrar em vigor, para o lote em questão. 

A garantia deve cobrir a reposição de qualquer cabo considerado defeituoso devido 

a eventuais deficiências em seu projeto, matéria-prima ou fabricação, durante a 

vigência do período desta. 

As despesas com mão de obra decorrentes de retirada e instalação de cabos, 

comprovadamente com defeito de fabricação, bem como o transporte entre 

almoxarifado Energisa e fabricante correrão por conta deste. 

 

No caso de fornecimento nacional, os fabricantes e fornecedores devem cumprir 

rigorosamente, em todas as etapas da fabricação, do transporte e do recebimento 

dos cabos, a legislação ambiental e as demais legislações estaduais e municipais 

aplicáveis. 

No caso de fornecimento internacional, os fabricantes e fornecedores estrangeiros 

devem cumprir a legislação ambiental vigente nos seus países de origem e as normas 

internacionais relacionadas à produção, ao manuseio e ao transporte dos cabos, até 

a entrega no local indicado pela Energisa. Ocorrendo transporte em território 

brasileiro, os fabricantes e fornecedores estrangeiros devem cumprir a legislação 

ambiental brasileira e as demais legislações estaduais e municipais aplicáveis. 

O fornecedor é responsável pelo pagamento de multas e pelas ações que possam 

incidir sobre a Energisa, decorrentes de práticas lesivas ao meio ambiente, quando 

derivadas de condutas praticadas por ele ou por seus subfornecedores. 

A Energisa poderá verificar, nos órgãos oficiais de controle ambiental, a validade das 

licenças de operação da unidade industrial e de transporte dos fornecedores e 

subfornecedores. 
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Para orientar as ações da Energisa quanto à disposição adequada dos cabos depois 

de retirados do sistema elétrico e ao descarte apropriado dos carretéis vazios, o 

proponente deve apresentar, juntamente com a sua proposta, quando exigido pela 

Energisa, as seguintes informações: 

a) Materiais utilizados na fabricação dos cabos e sua respectiva composição físico-

química; 

b) Tipo de madeira utilizada nos carretéis e respectivo tratamento preservativo 

empregado; 

c) Efeitos desses materiais no ambiente quando de sua disposição final; 

d) Orientação quanto à forma mais adequada de disposição final dos cabos e dos 

carretéis vazios. 

6. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

O condutor fase deve ser constituído por fios de alumínio nu, duro, tempera H19, 

conforme ABNT NBR 5118. 

Os fios componentes do condutor encordoado, antes de serem submetidos às etapas 

posteriores de fabricação, devem atender aos requisitos da ABNT NBR 5118, para fios 

de alumínio. Os valores mínimos de resistência à tração, para a têmpera considerada, 

devem estar de acordo com a norma em referência. 

Os condutores devem ser do tipo CA, compactados e ter encordoamento classe 2, 

conforme ABNT NBR NM 280, além de apresentarem as características dimensionais, 

elétricas e mecânicas constantes da Tabela 03. 

A condutividade mínima deve ser de 61% IACS a 20°C. 

A superfície dos fios componentes do condutor encordoado não deve apresentar 

fissuras, escamas, rebarbas, asperezas, estrias e inclusões que comprometam o 

desempenho do condutor. O cabo pronto não deve apresentar falhas de 

encordoamento. 
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O condutor neutro de sustentação, dependendo da seção, deve ser cabo de alumínio 

nu CA (para seções 10, 16 e 25 mm²) ou alumínio-liga (para seções 35 e 70 mm²). 

Os condutores, após encordoamento, devem satisfazer às seguintes normas e 

requisitos: 

a) Condutores encordoados de alumínio duro: ABNT NBR NM 280, com seção máxima 

25 mm² e formação conforme Tabela 04; 

b) Condutores encordoados de alumínio-liga, com seção a partir de 35 mm² 

(inclusive) e formação conforme Tabela 04. 

Os fios componentes dos condutores encordoados, antes de serem submetidos às 

etapas posteriores de fabricação e os condutores após encordoamento, devem 

atender aos requisitos da ABNT NBR 5285. 

Os condutores de alumínio-liga devem atender aos requisitos da ABNT NBR 10298 e 

formação conforme Tabela 04. 

Quando o neutro for isolado, podem ser usadas formações combinadas para cordas 

de 19 fios. Neste caso, os diâmetros dos fios componentes não necessitam respeitar 

as tolerâncias estabelecidas na norma correspondente. A resistência elétrica máxima 

deve, entretanto, corresponder ao valor calculado para a formação simples de 

mesma seção nominal. 

Os fios de alumínio que formam o condutor neutro CA devem apresentar as seguintes 

características: 

a) Resistência mínima à tração, de acordo com a ABNT NBR 5118; 

b) Têmpera dura (H19), de acordo com a ABNT NBR 5118; 

c) Condutividade mínima: 61% IACS a 20°C; 

d) Resistividade: 0,028264 W.mm²/m a 20°C, conforme ABNT NBR 5118; 

e) Estar de acordo com a Tabela 04; 

f) Seção não compactada e encordoamento conforme ABNT NBR 8182. 
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g) Os fios de alumínio-liga devem ser tratados termicamente além de apresentar as 

seguintes características: 

h) Resistência mínima à tração, de acordo com a ABNT NBR 5285; 

i) Alongamento mínimo de 3% em 250 mm, de acordo com a ABNT NBR 5285; 

j) Resistividade: 0,0328 W.mm²/m, conforme ABNT NBR 5285; 

k) Condutividade mínima: 52,50% IACS a 20°C; 

l) Seção não compactada e encordoamento, conforme ABNT NBR 8182. 

 

Os fios de alumínio componentes do condutor fase e cabo neutro de sustentação 

devem apresentar superfície lisa, isenta de farpas, escamas, fissuras, mossas e outras 

imperfeições, possuir diâmetro uniforme e seção reta circular. 

O condutor fase e o cabo neutro de sustentação devem ser lisos, regularmente 

cilíndricos e isentos de emendas, torceduras, farpas, talhos, fissuras, escamas, 

incrustações, arranhões ou outros defeitos. 

A camada de material isolante aplicada sobre o condutor fase deve ser contínua, 

uniforme e homogênea ao longo de todo o comprimento do condutor, ser de fácil 

remoção e não aderente ao condutor. 

 

A isolação deve ser constituída por composto termofixo à base de polietileno 

reticulado (XLPE), com características físicas conforme ABNT NBR 6251. 

À isolação na cor preta deve ser adicionado negro-de-fumo, em uma proporção 

mínima de 2%, quando ensaiado conforme ABNT NBR NM IEC 60811-4-1. As isolações 

que possuírem cores diferentes da preta devem ser aditivadas com agentes químicos 

antidegradantes de maneira a ficarem protegidas da ação dos raios ultravioleta. 

A isolação pode ser em dupla camada, desde que a camada externa não ultrapasse 

30% da espessura total. As camadas interna e externa devem ser aplicadas 

simultaneamente, de forma a garantir que fiquem aderidas uma à outra, e não ocorra 

a formação de vazios entre elas. A camada interna deve ser na cor preta e conter, 
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no mínimo, 2% de negro-de-fumo, quando ensaiado conforme ABNT NBR NM IEC 

60811-4-1. 

A camada do material isolante aplicada sobre o condutor deve ser contínua, 

uniforme, homogênea e isenta de materiais contaminantes e porosidades, ao longo 

de todo o comprimento do condutor. 

A isolação deve ser facilmente removível e não aderente ao condutor. 

Os requisitos físicos da isolação devem estar de acordo com a Tabela 11. 

A espessura nominal da isolação de cada condutor, inclusive do neutro quando 

isolado, deve estar de acordo com os valores indicados na Tabela 05. 

A espessura média da isolação de cada condutor, em qualquer seção transversal, não 

deve ser inferior ao valor nominal especificado na Tabela 05. 

A espessura mínima da isolação, quando medida em um ponto qualquer de sua seção 

transversal, pode ser inferior ao valor nominal, contanto que a diferença entre eles 

não exceda 0,1 mm + 10% do nominal especificado. 

A espessura da isolação deve ser medida conforme ABNT NBR NM IEC 60811-1-1. 

 

Os cabos devem ser identificados por intermédio de cores, conforme descrito a 

seguir: 

a) Duplex: 

 Fase A: preta; 

 O condutor neutro, quando isolado, deve ser identificado pela cor azul clara. 

b) Triplex: 

 Fase A: preta; 

 Fase B: cinza; 

 O condutor neutro, quando isolado, deve ser identificado pela cor azul clara. 
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c) Quadruplex: 

 Fase A: preta; 

 Fase B: cinza; 

 Fase C: vermelha. 

 O condutor neutro, quando isolado, deve ser identificado pela cor azul clara. 

 

A superfície externa da isolação, de pelo menos um dos condutores fase, deve ser 

marcada a intervalos regulares de ± 500 mm, com as seguintes informações: 

a) Nome do fabricante; 

b) Número de condutores e respectivas seções dos condutores fase e neutro em 

mm²; 

c) Identificação do material do condutor (alumínio) e da isolação (XLPE); 

d) Tensões de isolamento (0,6/1 kV); 

e) Ano de fabricação; 

f) ABNT NBR 8182. 

NOTAS: 

1. A marcação nos cabos multiplexados autossustentados devem ser designados 

da seguinte maneira: 

N x 1 x S + S' 

Onde: 

N = número de condutores fase; 

S = seção transversal do condutor fase, em mm²; 

S' = seção transversal do condutor neutro, em mm². 

I. É facultativa a inclusão do nome comercial do produto, 

preferencialmente após o nome do fabricante. 

II. Quando o neutro for isolado, este deve ser identificado com a palavra 

"neutro". 
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Os condutores fase deverão ter classe de encordoamento 2, conforme ABNT NBR NM 

280. 

O cabo neutro de sustentação deve ter formação, conforme Tabela 04 e o 

encordoamento deve satisfazer aos requisitos das normas ABNT NBR 5118, ABNT NBR 

NM 280 e ABNT NBR 10298, de acordo com a bitola e material de constituição. 

 

O passo de reunião dos condutores deve ser no máximo 60 vezes o diâmetro do 

condutor fase. A verificação do passo deve ser conforme ABNT NBR 15443. Não 

podem ser considerados os comprimentos iniciais da bobina ou rolo que possam 

apresentar alterações no passo de reunião. 

 

A resistência mínima a tração dos fios componentes dos condutores fase, antes do 

encordoamento, deve ser de 105MPa. 

O cabo neutro de sustentação deve apresentar carga mínima de ruptura conforme 

Tabela 04. 

 

A capacidade de condução de corrente dos cabos completos deve estar conforme a 

Tabela 06. 

A resistência elétrica máxima dos cabos isolados, referida a 20ºC devem estar 

conforme com as Tabelas 03 e 04. 

Os cabos devem suportar os ensaios elétricos descritos no item 7 desta especificação. 

7. INSPEÇÃO E ENSAIOS 
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a) Os cabos de potência multiplexados devem ser submetidos a inspeção e ensaios 

na fábrica, de acordo com esta norma e com as normas da ABNT aplicáveis, na 

presença de inspetores credenciados pela Energisa, devendo a Energisa ser 

comunicada pelo fornecedor com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência 

se fornecedor nacional e 30 (trinta) dias se fornecedor estrangeiro, das datas em 

que os lotes estiverem prontos para inspeção final, completos com todos os 

acessórios. 

b) A Energisa reserva-se o direito de inspecionar e testar os cabos multiplexados e 

o material utilizado durante o período de sua fabricação, antes do embarque ou 

a qualquer tempo em que julgar necessário. O fabricante deve proporcionar livre 

acesso do inspetor aos laboratórios e às instalações onde o material em questão 

estiver sendo fabricado, fornecendo-lhe as informações solicitadas e realizando 

os ensaios necessários. O inspetor poderá exigir certificados de procedências de 

matérias primas, além de fichas e relatórios internos de controle. 

c) O fornecedor deve apresentar, para aprovação da Energisa, o seu Plano de 

Inspeção e Testes, que deverá conter as datas de início da realização de todos 

os ensaios, os locais e a duração de cada um deles, sendo que o período para 

inspeção deve ser dimensionado pelo proponente de tal forma que esteja contido 

nos prazos de entrega estabelecidos na proposta de fornecimento. 

O plano de inspeção e testes deve indicar os requisitos de controle de qualidade para 

utilização de matérias primas, de fornecimento de terceiros, assim como as normas 

técnicas empregadas na fabricação e inspeção dos materiais. 

d) Antes de serem fornecidos os cabos eles devem ser aprovados através da 

realização dos ensaios de tipo previstos no item 7.3.3. 

e) Certificados de ensaio de tipo para materiais de características similares ao 

especificado, porém aplicáveis, podem ser aceitos desde que a Energisa 

considere que tais dados comprovem que o material proposto atende ao 

especificado. 
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Os dados de ensaios devem ser completos, com todas as informações necessárias, 

tais como métodos, instrumentos e constantes usadas e indicar claramente as datas 

nas quais os mesmos foram executados. A decisão final, quanto à aceitação dos dados 

de ensaios de tipos existentes, será tomada posteriormente pela Energisa, em função 

da análise dos respectivos relatórios. A eventual dispensa destes ensaios somente 

terá validade por escrito. 

f) Em qualquer situação a Energisa poderá, a seu critério, solicitar a execução dos 

ensaios de tipo para verificar se os cabos estão mantendo as características de 

projeto preestabelecidas por ocasião da aprovação dos protótipos. 

g) O fabricante deve dispor de pessoal e de aparelhagem, próprios ou contratados, 

necessários à execução dos ensaios (em caso de contratação deve haver 

aprovação prévia por parte da Energisa). 

h) Todos os instrumentos e aparelhos de medição, máquinas de ensaios, etc., 

devem ter certificado de aferição emitido por instituições acreditadas pelo 

INMETRO, válidos por um período máximo de um ano. Por ocasião da inspeção, 

devem estar ainda dentro deste período, podendo acarretar desqualificação do 

laboratório o não cumprimento dessa exigência. 

i) O fabricante deve assegurar ao inspetor da Energisa o direito de familiarizar-se, 

em detalhes, com as instalações e os equipamentos a serem utilizados, estudar 

todas as instruções e desenhos, verificar calibrações, presenciar ensaios, conferir 

resultados e, em caso de dúvida, efetuar novas inspeções e exigir a repetição de 

qualquer ensaio. 

j) A aceitação dos cabos e/ou a dispensa de execução de qualquer ensaio: 

 Não exime o fabricante da responsabilidade de fornecê-lo de acordo com os 

requisitos desta norma; 

 Não invalida qualquer reclamação posterior da Energisa a respeito da 

qualidade do material e/ou da fabricação. 

Em tais casos, mesmo após haver saído da fábrica, os cabos multiplexados podem ser 

inspecionados e submetidos a ensaios, com prévia notificação ao fabricante e, 

eventualmente, em sua presença. Em caso de qualquer discrepância em relação às 
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exigências desta norma, eles podem ser rejeitados e sua reposição será por conta do 

fabricante. 

k) Após a inspeção dos cabos multiplexados, o fabricante deve encaminhar à 

Energisa, por lote ensaiado, um relatório completo dos ensaios efetuados, 

devidamente assinado por ele e pelo inspetor credenciado pela concessionária. 

Esse relatório deverá conter todas as informações necessárias para o seu completo 

entendimento, tais como: métodos, instrumentos, constantes e valores utilizados nos 

ensaios e os resultados obtidos. 

l) Todas as unidades de produto rejeitadas, pertencentes a um lote aceito, devem 

ser substituídas por unidades novas e perfeitas, por conta do fabricante, sem 

ônus para a Energisa, sendo o fabricante responsável pela recomposição de 

unidades ensaiadas, quando isto for necessário, antes da entrega à Energisa. 

m) Nenhuma modificação nos cabos multiplexados deve ser feita "a posteriori" pelo 

fabricante sem a aprovação da Energisa. No caso de alguma alteração, o 

fabricante deve realizar todos os ensaios de tipo, na presença do inspetor da 

Energisa, sem qualquer custo adicional. 

n) O custo dos ensaios deve ser por conta do fabricante. 

o) A Energisa reserva-se o direito de exigir a repetição de ensaios em cabos 

multiplexados já aprovados. Neste caso, as despesas serão de sua 

responsabilidade se as unidades ensaiadas forem aprovadas na segunda inspeção, 

caso contrário correrão por conta do fabricante. 

p) Os custos da visita do inspetor da Energisa (locomoção, hospedagem, 

alimentação, homem-hora e administrativos) correrão por conta do fabricante 

se: 

 Na data indicada na solicitação de inspeção o material não estiver pronto; 

 O laboratório de ensaio não atender às exigências desta norma; 

 O material fornecido necessitar de acompanhamento de fabricação ou 

inspeção final em subfornecedor, contratado pelo fornecedor, em localidade 

diferente da sua sede; 

 O material necessitar de reinspeção por motivo de recusa; 
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 Os ensaios de recebimento e/ou tipo forem efetuados fora do território 

brasileiro. 

q) A rejeição do lote, em virtude de falhas constatadas nos ensaios, não dispensa o 

fabricante de cumprir as datas de entrega prometidas. Se, na opinião da 

Energisa, a rejeição tornar impraticável a entrega do material nas datas 

previstas, ou caso torne evidente que o fabricante será incapaz de satisfazer as 

exigências estabelecidas nesta especificação, a mesma reserva-se o direito de 

rescindir todas as obrigações e obter o material de outro fornecedor. Em tais 

casos, o fabricante será considerado infrator do contrato e estará sujeito às 

penalidades aplicáveis. 

 

Os ensaios previstos nesta norma são os seguintes: 

 Recebimento; 

 Tipo. 

Os ensaios de recebimento são subdivididos em: 

 Rotina; 

 Especiais. 

 

Todos os ensaios relacionados estão contando na Tabela 12. 

 

Os ensaios de rotina são aqueles executados em fábrica, durante o processo 

produtivo e devem ser feitos em todas as unidades componentes do lote, com a 

finalidade de demonstrar a integridade do cabo, cabendo a Energisa o direito de 

designar um inspetor para acompanha-los e são os abaixo relacionados: 

a) Inspeção visual, conforme item 7.4.1; 
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b) Verificação dimensional da construção do cabo, em função das Tabelas 04 e 05; 

c) Resistência elétrica a 20°C, conforme item 7.4.2; 

d) Centelhamento, conforme item 7.4.6; 

e) Tensão elétrica, conforme item 7.4.3; 

f) Resistência de isolamento à temperatura ambiente, de acordo com o item 7.4.4. 

Todas as veias do cabo devem ser submetidas aos ensaios de rotina, à exceção do 

ensaio de centelhamento, cuja execução fica a critério do fabricante. 

O ensaio de resistência elétrica é aplicável aos condutores fase e neutro. 

 

Os ensaios especiais são: 

a) Tensão elétrica de longa duração, segundo item 7.4.7; 

b) Tração da isolação, antes e após envelhecimento, com base na Tabela 11, item 

1; 

c) Determinação do teor de negro-de-fumo, conforme item 6.4. 

Os ensaios especiais devem ser feitos para Contratos de Fornecimento de Material 

(OCMs) que excedam 4 km de cabo com mesma seção e formação. 

Para OCMs com vários itens de mesma construção e os mesmos materiais 

componentes, apenas com seções diferentes, estes ensaios podem ser realizados em 

um único item, preferencialmente o de maior comprimento de cabo. 

Para OCMs com comprimentos de cabo inferiores ao acima estabelecido, o fabricante 

deve fornecer, caso solicitado, um certificado onde conste que o cabo cumpre todos 

os requisitos dos ensaios especiais desta norma. 

O número de amostras requerido deve estar conforme Tabela 08. 

A amostra deve ser constituída por dois comprimentos suficientes de cabo, retirados 

das extremidades de quaisquer unidades de expedição, após ter sido eliminada, se 

necessário, uma possível porção do mesmo que tenha sofrido danos. Para o ensaio 
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da alínea b do subitem 7.3.2, a amostra deve ser constituída por um único pedaço 

de cabo com comprimento útil, mínimo, a ser ensaiado de 5 metros. 

 

Deve ser realizada uma inspeção visual sobre todas as unidades de expedição, antes 

da realização de qualquer ensaio de tipo, para verificação das condições 

estabelecidas no item 7.4.1. 

Os ensaios de tipo devem ser realizados para fins de demonstração do 

comportamento satisfatório do cabo, em função de seu projeto, como forma de 

atender a aplicação prevista. 

Estes ensaios não precisam ser repetidos, a menos que haja modificação de projeto 

que possa alterar o desempenho do cabo. 

NOTA: 

1. Entende-se por modificação do projeto do cabo, para os objetivos desta 

norma, qualquer variação construtiva ou de tecnologia que possa influir 

diretamente no desempenho elétrico, mecânico e/ou em condições de queima 

do cabo. 

Os ensaios de tipo devem ser realizados uma única vez. Os mesmos devem ter seus 

resultados devidamente comprovados através de cópias autenticadas dos 

certificados de ensaios emitidos por órgão oficial ou instituição internacionalmente 

reconhecida.  

A validade do referido certificado condiciona-se à emissão de um documento de 

aprovação por parte da Energisa; podendo este documento ser usado pelo fabricante 

somente sob autorização desta companhia. 

Os ensaios de tipo são divididos em elétricos e não elétricos e estão relacionados a 

seguir. 
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Os ensaios de tipo elétricos são os abaixo mencionados e devem ser realizados na 

ordem indicada: 

a) Resistência elétrica, conforme item 7.4.2; 

b) Tensão elétrica, de acordo com o item 7.4.3; 

c) Resistência de isolamento à temperatura ambiente, conforme item 7.4.4; 

d) Resistência de isolamento à temperatura máxima em regime permanente, 

segundo item 7.4.5; 

e) Tensão elétrica de longa duração, conforme item 7.4.7. 

Estes ensaios devem ser realizados na sequência das alíneas acima. 

Devem ser retiradas duas amostras constituídas por 10 a 15 m de cabo completo, 

cada uma delas, colhida aleatoriamente pelo inspetor da Energisa na linha de 

produção ou no lote pronto para embarque, devendo corresponder à menor e maior 

seção de condutor padronizada pela Energisa. Outras formações podem ser adotadas 

mediante acordo prévio firmado entre Energisa e fabricante. 

 

a) Verificação da construção do cabo, conforme itens 5.1 a 5.6; 

b) Físicos da isolação, conforme item 7.4.8; 

c) Físicos da isolação após envelhecimento artificial em câmara de UV, em 

concordância com o item 7.4.9; 

d) Resistência à abrasão, segundo item 7.4.10. 

Deve-se utilizar um comprimento suficiente de cabo completo, retirado dos mesmos 

lotes de fabricação utilizados para a realização dos ensaios de tipo elétricos. 

O fabricante deve realizar ensaios de controle, com periodicidade adequada, nas 

matérias-primas e semielaborados, durante a produção do cabo e após sua 

fabricação, com o objetivo de assegurar que os materiais e processos utilizados 

atendam aos requisitos de projeto cobertos por esta norma. 

Após a realização destes ensaios os resultados devem ser registrados adequadamente 

pelo fabricante, passando a fazer parte integrante de seu sistema de garantia da 
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qualidade. Esta documentação deve estar prontamente disponibilizada para a 

Energisa em caso de auditoria de sistema ou produto. 

 

 

Antes de qualquer ensaio deve ser realizada uma inspeção visual sobre todas as 

unidades de expedição, devendo ser verificados os seguintes itens: 

a) Características gerais do cabo; 

b) Identificação, conforme item 5.4; 

c) Acondicionamento, conforme item 4.4; 

d) Marcação, conforme item 5.5; 

e) Acabamento, conforme item 6.3. 

Devem ser rejeitadas, de forma individual, as unidades de expedição que não 

cumprirem as condições anteriormente referidas. 

 

A resistência elétrica máxima dos condutores fase, referida a 20°C e a um 

comprimento de 1 km, deve estar conforme ABNT NBR NM 280. 

A resistência elétrica máxima dos fios componentes ou do condutor neutro de 

sustentação, referida a 20ºC e comprimento de 1 km, deve estar de acordo com as 

seguintes normas: 

a) ABNT NBR NM 280, para condutores encordoados de alumínio duro, seção máxima 

25 mm² e formação conforme Tabela 04; 

b) ABNT NBR 10298, para condutores encordoados de alumínio-liga, seção mínima 

35 mm² e formação conforme Tabela 04. 

O cabo deve ser ensaiado conforme prescrições contidas na ABNT NBR 6814. 
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O cabo deve ser submetido a tensão elétrica alternada com frequência entre 48 a 62 

Hz, valor 4 kV, não podendo apresentar perfuração. 

O tempo de aplicação desta tensão deve ser 5 minutos. 

Os cabos com condutor neutro de sustentação isolado devem ser ensaiados em água. 

O período de imersão, antes do início do ensaio, não deve ser inferior a 1 hora e a 

tensão deve ser aplicada entre cada condutor isolado e a água. 

Os cabos com condutor neutro de sustentação não isolado devem ser ensaiados a 

seco. A tensão elétrica deve ser aplicada entre cada condutor fase e todos os outros 

condutores curto-circuitados e aterrados. 

Em alternativa, os requisitos estabelecidos anteriormente podem ser verificados 

mediante aplicação de tensão elétrica contínua de valor 9,6 kV, com tempo de 

duração 5 minutos. 

O ensaio deve ser conduzido conforme orientações contidas na ABNT NBR 6881. 

 

A resistência de isolamento dos condutores referida, a 20°C e a 1 km, não deve ser 

inferior ao valor calculado com a seguinte fórmula: 

Ri=Ki.log D/d 

Onde: 

Ri = resistência de isolamento em MW.km; 

ki = constante de isolamento para XLPE = 3700 MW.km; 

D = diâmetro nominal sobre a isolação, em mm; 

d = diâmetro nominal sob a isolação, em mm. 

A medição deve ser feita com tensão elétrica contínua de valor entre 300 e 500 V, 

aplicada por um período mínimo de 1 e máximo de 5 minutos. 
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O condutor deve ser conectado ao terminal de tensão de polaridade negativa do 

equipamento de ensaio. 

Este ensaio deve ser realizado após o de tensão elétrica, previsto no item 7.4.3. Caso 

esse último ensaio tenha sido realizado com tensão contínua, a medição da 

resistência de isolamento deve ser feita 24 horas após os condutores terem sido 

curto-circuitados entre si e com a terra. 

Quando a medição da resistência de isolamento for realizada em meio ambiente com 

temperatura diferente de 20°C, o valor obtido deve ser referido a esta temperatura 

utilizando os valores de correção dados na Tabela 10. O fabricante deve fornecer 

previamente o coeficiente por ºC a ser usado. 

O cabo deve ser ensaiado conforme ABNT NBR 6813. 

Quando este ensaio for realizado como de tipo, a medição da resistência de 

isolamento deve ser feita com o corpo de prova constituído por veia de cabo, 

comprimento mínimo 5 m, imersa em água, pelo menos 1 hora antes do ensaio. 

 

A resistência de isolamento do cabo a 90 ± 2°C, referida a um comprimento de 1 km, 

não deve ser inferior ao valor calculado com a fórmula dada no item 7.4.4, tomando-

se a constante de isolamento igual a 3,70 MW.km. 

A temperatura no condutor deve ser obtida pela imersão da amostra em água, a qual 

deve ser mantida imersa por pelo menos duas horas, à temperatura especificada, 

antes de se efetuar a medição. 

A medição deve ser feita mediante aplicação de tensão elétrica contínua, com valor 

entre 300 e 500 V, aplicada por um tempo mínimo de 1 e máximo de 5 minutos. 

O comprimento mínimo da amostra deve ser 5 metros. 

A amostra deve ser ensaiada conforme indicado na ABNT NBR 6813. 
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As tensões de ensaio são as estabelecidas na Tabela 05. 

O ensaio deve ser executado em conformidade com a ABNT NBR 10537, antes do 

processo de reunião das veias. 

 

A amostra deve ser submetida a uma tensão elétrica alternada, entre 48 e 62 Hz, 

com valor eficaz 10 kV. 

O tempo de aplicação desta tensão deve ser 30 minutos e o cabo não deve apresentar 

perfuração. 

A amostra deve ficar imersa em água por um tempo não inferior a 24 horas, antes do 

ensaio, e a tensão deve ser aplicada entre cada condutor isolado e a água. 

O ensaio deve ser aplicado em um corpo de prova constituído por um cabo completo 

com comprimento mínimo 5 m. 

A amostra deve ser ensaiada de acordo com a ABNT NBR 6881. 

 

Estes ensaios estão indicados na Tabela 11, com os respectivos requisitos e métodos 

de ensaio. 

 

Este ensaio é aplicável à isolação de cabos em camada única com coloração diferente 

da preta e à isolação de dupla camada. 

A isolação dos cabos deve ser submetida ao ensaio de envelhecimento acelerado, por 

2.000 horas, conforme as prescrições das normas ASTM G155-05a método A ou ABNT 

NBR 9512. Os corpos de prova para os ensaios mecânicos devem ser retirados, após 
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envelhecimento, da face exposta à radiação, o mais próximo possível da superfície 

externa e preparados conforme ABNT NBR NM IEC 60811-1-1. 

NOTA: 

1. Quando a preparação dos corpos de prova não for possível a preservação da 

camada colorida, o método de ensaio deve ser objeto de acordo prévio entre 

fabricante e Energisa. 

A variação média na tensão e alongamento à ruptura, dos corpos de prova, antes e 

após envelhecimento, não pode ser superior a 25%, em relação aos valores originais. 

O material não pode apresentar sinais de erosão, fissuras, fraturas ou bolhas na 

superfície e a identificação deve permanecer legível. 

 

Este ensaio é requerido para condutores fase e neutro, quando este for isolado. 

O corpo de prova deve ser obtido retirando-se de um dos condutores do cabo 

multiplexado, uma amostra com comprimento aproximado de 750 mm. Este deve ser 

retificado cuidadosamente. Em uma das extremidades, a isolação deve ser removida 

de maneira a permitir contato elétrico com a massa do aparelho de ensaio, conforme 

Desenho 01. 

O equipamento de ensaio deve ser constituído por: 

a) Um rotor em gaiola de esquilo com 12 cm de diâmetro, em cuja periferia estão 

dispostas regularmente 12 barras de aço de seção circular com 12 mm de 

diâmetro (ver Desenho 01). As barras são fixadas solidamente sobre as duas faces 

circulares e paralelas do rotor, de modo a não permitir o giro em torno de seu 

próprio eixo. 

A superfície das barras deve ter um grau de acabamento correspondente à usinagem 

obtida por torneamento com Ra = 1,5 mm; 

b) Fonte de tensão elétrica contínua; 
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c) Dispositivo de interrupção do circuito elétrico do rotor; 

d) Contador de número de voltas. 

O corpo de prova deve ser previamente condicionado à temperatura ambiente de 

ensaio, por um período de 48 horas. Após as barras serem limpas, o referido corpo 

de prova deve ser colocado sobre o rotor de forma que a extremidade sem isolação 

seja fixada horizontalmente em relação à superfície deste, enquanto que a outra 

deve ficar livre, acoplando nela uma massa de: 

e) 3 kg para condutor de seção nominal 10 mm²; 

f) 5 kg para seção nominal superior a 10 mm². 

Uma tensão elétrica contínua de aproximadamente 24 V deve ser aplicada entre o 

condutor e o rotor com a finalidade de interromper o circuito de acionamento no 

instante de ocorrência do curto-circuito. O rotor deve ser submetido a um movimento 

circular uniforme com velocidade angular correspondente a 8 voltas por minuto em 

sentido horário, estando a parte fixa do corpo de prova à esquerda do observador. 

Após as primeiras 420 voltas (aproximadamente 5000 barras), deve ser realizada uma 

limpeza a seco no corpo de prova e, também, no rotor, prosseguindo-se o ensaio logo 

após esta operação. 

A resistência à abrasão do material isolante é considerada satisfatória caso o mesmo 

suporte um número igual ou superior a 2.0000 passagens de barras sem ocorrência 

de curto-circuito. 

8. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 

 

O tamanho da amostra e os critérios de aceitação e rejeição para os ensaios de 

recebimento devem estar de acordo com a Tabela 09. 

De cada carretel devem ser retirados corpos de prova do cabo completo, em número 

e tamanho adequados à execução de todos os ensaios previstos. 
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A quantidade total de carretéis defeituosos deve ser comparada com os valores 

apresentados na Tabela 09, que definirá a aceitação ou rejeição do lote em questão. 

 

Sobre todas as unidades de expedição que tenham cumprido o estabelecido no item 

7.1 devem ser aplicados os ensaios de recebimento citados no item 6.3.1, aceitando-

se somente as unidades que satisfizerem a todos os requisitos especificados. 

Devem ser rejeitadas, de forma individual, as unidades de expedição que não 

cumprirem os requisitos dos referidos ensaios. 

Se nos ensaios de verificação da construção do cabo, conforme item 6.3.1.b, 

resultarem valores que não satisfaçam os requisitos especificados, dois novos corpos 

de prova, com comprimento suficiente de cabo, devem ser retirados das mesmas 

unidades de expedição e novamente efetuados os ensaios para os quais a amostra 

precedente foi insatisfatória. Os requisitos devem resultar satisfatórios em ambos os 

corpos de prova, caso contrário, o lote do qual foi retirada a amostra deve ser 

rejeitado. 

Para a inspeção podem ser adotados dois procedimentos: 

a) Acompanhamento, por parte do inspetor da Energisa, dos ensaios de rotina 

realizados pelo fabricante; 

b) Adoção de amostragem, por ocasião da apresentação do lote para inspeção final, 

segundo critérios de amostragem estabelecidos nesta norma. 

A aceitação deste procedimento não exime o fabricante de apresentar o relatório 

dos ensaios de rotina. 

 

Sobre as amostras obtidas conforme critério estabelecido no item 7.3.2, devem ser 

aplicados os ensaios especiais estabelecidos nesta mesma seção. Devem ser aceitos 

os lotes que satisfizerem os requisitos especificados. 
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Se em qualquer dos ensaios especiais, com exceção do previsto no item 7.3.2.a, 

resultarem valores que não satisfaçam os requisitos especificados, o lote do qual foi 

retirada a amostra deve ser rejeitado. 

 

O fabricante pode recompor um novo lote, por uma única vez, submetendo-o a uma 

nova inspeção, após ter eliminado as unidades de expedição defeituosas. Em caso de 

uma nova rejeição do lote, são aplicáveis as cláusulas contratuais pertinentes. 

 

Os relatórios de ensaios devem conter as indicações necessárias à sua perfeita 

compreensão e interpretação, além dos requisitos mínimos relacionados a seguir: 

a) Nome do ensaio; 

b) Nomes da Energisa e do fornecedor; 

c) Número e item da Ordem de Compra de Material (OCM); 

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 sucinta do processo de ensaio, contendo as constantes, métodos e 

instrumentos empregados; 

h) Valores obtidos (em cada corpo de prova ensaiado); 

i) Atestado dos resultados, informando de forma clara e explícita se o cabo 

ensaiado foi aprovado ou não; 

j) Memória de cálculo com os respectivos resultados; 

k) Nome e assinatura do inspetor da Energisa e do responsável pelo ensaio. 

9. NOTAS COMPLEMENTARES 

Em qualquer tempo e sem necessidade de aviso prévio, está Especificação poderá 

sofrer alterações, no seu todo ou em parte, por motivo de ordem técnica e/ou devido 
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às modificações na legislação vigente, de forma a que os interessados deverão, 

periodicamente, consultar a Concessionária. 

10. HISTÓRICO DE VERSÕES DESTE DOCUMENTO 

Data Versão Descrição das Alterações Realizadas 

01/09/2018 1.0 

Esta 1ª edição cancela e substitui na Norma de 
Distribuição Unificada (NDU) 010, Classe 11, 
Desenhos 003 e 004, a qual foi tecnicamente 
revisada. 

11. VIGÊNCIA 

Esta Norma entra em vigor na data de 01/01/2019 e revoga as versões anteriores em 

01/06/2019. 
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TABELA 01 – Código, Formação E Massas Aproximadas Dos Cabos 

Multiplexados Com Neutro Nu 

 

Código Energisa Formação do Cabo Tipo de Neutro 
Massa Aprox.  

(kg/km) 

90272 1 x 1 x 10 + 10 
CA / NU 

74 

90273 1 x 1 x 16 +16 115 

 

Código Energisa Formação do Cabo Tipo de Neutro 
Massa Aprox.  

(kg/km) 

90274 2 x 1 x 10 + 10 

CA / NU 

110 

90282 2 x 1 x 16 + 16 185 

90283 2 x 1 x 25 + 25 275 

90284 2 x 1 x 35 + 35 CAL / NU 380 

 

Código Energisa Formação do Cabo Tipo de Neutro 
Massa Aprox.  

(kg/km) 

90285 3 x 1 x 10 + 10 

CA / NU 

165 

90286 3 x 1 x 16 + 16 250 

90287 3 x 1 x 25 + 25 410 

90288 3 x 1 x 35 + 35 

CAL / NU 

490 

90289 3 x 1 x 70 + 70 890 

90290 3 x 1 x 120 + 70 1.420 
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TABELA 02 – Código, Formação E Massas Aproximadas Dos Cabos 

Multiplexados Com Neutro Isolado 

 

Código Energisa Formação do Cabo Tipo de Neutro 
Massa Aprox.  

(kg/km) 

90777 1 x 1 x 16 +16 CA / ISOLADO 145 

 

Código Energisa Formação do Cabo Tipo de Neutro 
Massa Aprox.  

(kg/km) 

90778 2 x 1 x 16 + 16 
CA / ISOLADO 

215 

90780 2 x 1 x 25 + 25 305 

90782 2 x 1x 35 + 35 CAL / ISOLADO 410 

 

Código Energisa Formação do Cabo Tipo de Neutro 
Massa Aprox. 

(kg/km) 

90779 3 x 1 x 16 + 16 
CA / ISOLADO 

280 

90781 3 x 1 x 25 + 25 440 

90563 3 x 1 x 35 + 35 

CAL / ISOLADO 

520 

90562 3 x 1 x 70 + 70 920 

90564 3 x 1 x 120 + 70 1.450 
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TABELA 03 - Características Físicas E Elétricas Do Condutor Fase 

Seção 
Nominal 

Nº de 
Fios 

(Mínimo) 
Encord. 

Diâmetro 
Nominal do 

Fio 

Diâmetro Nominal do 
Condutor Espessura 

da 
Isolação 

Resistência 
Elétrica 

Máxima em 
Corrente 

Contínua a 
20°C 

Mínimo Máximo 

(mm²) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) 

10 

6 

RN 1,36 3,70 4,20 
1,20 

3,080 

16 

RC 

1,70 4,60 5,20 1,910 

25 2,11 5,60 6,50 1,40 1,200 

35 2,50 6,60 7,50 1,60 0,868 

70 12 3,45 9,30 10,20 1,80 0,443 

120 19 2,90 12,50 13,50 2,00 0,253 

NOTAS: 

1. RN – Redondo Normal 

2. RC – Redondo Compacta 

 

TABELA 04 - Características Físicas E Elétricas Do Condutor Neutro 

Tipo 

Seção 
Nominal 

Formação 
(Nº 

mínimo 
de fios) 

Encord. 

Diâmetro 
Nominal 
do Fio 

Diâmetro 
Nominal 

do 
Condutor 

Espessura 
da 

isolação 

Resistência 
Elétrica 

Máxima em 
Corrente 

Contínua a 
20°C 

Carga 
de 

Ruptura 
Mínima 

(mm2) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (daN) 

CA 

10 

7 RN 

1,36 4,08 
1,20 

3,08 195 

16 1,70 5,10 1,91 300 

25 2,11 6,33 1,40 1,20 446 

CAL 
35 2,50 7,50 1,60 0,97 1.092 

70 3,45 10,35 1,80 0,52 1.991 

NOTA: 

1. RN – Redondo Normal 
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TABELA 05 - Espessura Da Isolação E Tensão Elétrica De Ensaio 

Seção Nominal 
Espessura da 

Isolação 

Tensão de Ensaio de 
Centelhamento 

C.A. C.C. 

(mm²) (mm) (kV) 

10 
1,2 10,0 16,5 

16 

25 1,4 12,5 21,0 

35 1,6 

15,0 24,0 70 1,8 

120 2,0 

 

 

 

 

TABELA 06 - Capacidade De Condução De Corrente 

Seção 
Nominal 

Capacidade de Condução de Corrente Temperatura 
Ambiente 40°C 

Duplex Triplex Quadruplex 

(mm²) (A) 

10 65 55 44 

16 86 73 59 

25 - 97 80 

35 - 119 100 

70 - - 157 

120 - - 229 
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TABELA 07 - Temperatura Máxima No Condutor 

Condições de Operação 

Temperatura Máxima no 
Condutor Cabo isolado com XLPE 

(°C) 

Regime permanente 90 

Regime de sobrecarga 130 

Regime de curto-circuito 250 

 

 

 

 

TABELA 08 - Plano de Amostragem para os Ensaios Especiais 

Comprimento do Cabo 

Número de Amostras 
Acima de até (inclusive) 

(km) 

4 10 1 

10 20 2 

20 30 3 

30 40 4 

40 50 5 

NOTA: 

1. Para OCM's com comprimentos de cabos superiores a 50 km, o número de 

amostras adicionais pode ser previamente estabelecido, caso não seja deve-

se tomar 1 amostra a cada 10 km adicionais. 
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TABELA 09 - Plano De Amostragem Para Os Ensaios De Recebimento 

Tamanho do 
Lote (*) 

Amostragem Dupla 
Nível de Inspeção II 

NQA 4% 

Amostra 
Ac Re 

Sequência Tamanho 

até 25 - 5 0 1 

26 a 90 
1ª 

8 
0 2 

2ª 1 2 

91 a 150 
1ª 

13 
0 3 

2ª 3 4 

151 a 280 
1ª 

20 
1 4 

2ª 4 5 

 (*) Número de carretéis 

NOTAS: 

1. Ac – número de aceitação: número máximo de unidades defeituosas que 

permite aceitar o lote. 

2. Re – número de rejeição: número mínimo de unidades defeituosas que implica 

na rejeição do lote. 

3. Procedimento para a amostragem dupla: ensaiar um número inicial de 

unidades igual ao da primeira amostragem obtida na tabela. Se o número de 

unidades defeituosas encontradas estiver compreendido entre Ac e Re 

excluídos estes valores, ensaiar a segunda amostra. O total de unidades 

defeituosas encontradas depois de ensaiadas as duas amostras devem ser 

iguais ou inferiores ao maior Ac especificado para permitir a aceitação do lote. 
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TABELA 10 - Fatores para Correção da Resistência de Isolamento em 

Função da Temperatura 

Temperatura Coeficiente/°C 

(°C) 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 

5 0,42 0,36 0,32 0,27 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14 

6 0,44 0,39 0,34 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 

7 0,47 0,41 0,37 0,33 0,29 0,26 0,23 0,20 0,18 

8 0,50 0,44 0,40 0,36 0,32 0,29 0,26 0,23 0,21 

9 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35 0,32 0,29 0,26 0,24 

10 0,56 0,51 0,46 0,42 0,39 0,35 0,32 0,29 0,27 

11 0,59 0,54 0,50 0,46 0,42 0,39 0,36 0,33 0,31 

12 0,63 0,58 0,54 0,50 0,47 0,43 0,40 0,38 0,35 

13 0,67 0,62 0,58 0,55 0,51 0,48 0,45 0,43 0,40 

14 0,70 0,67 0,63 0,60 0,56 0,53 0,51 0,48 0,46 

15 0,75 0,71 0,68 0,65 0,62 0,59 0,57 0,54 0,52 

16 0,79 0,76 0,74 0,71 0,68 0,66 0,64 0,61 0,59 

17 0,84 0,82 0,89 0,77 0,75 0,73 0,71 0,69 0,67 

18 0,89 0,87 0,86 0,84 0,83 0,81 0,80 0,78 0,77 

19 0,94 0,93 0,93 0,92 0,91 0,90 0,89 0,88 0,88 

20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

21 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 

22 1,12 1,14 1,17 1,19 1,21 1,23 1,25 1,28 1,30 

23 1,19 1,23 1,26 1,30 1,33 1,37 1,40 1,44 1,48 

24 1,26 1,31 1,36 1,41 1,46 1,52 1,57 1,63 1,69 

25 1,34 1,40 1,47 1,54 1,61 1,69 1,76 1,84 1,93 

26 1,42 1,50 1,59 1,68 1,77 1,87 1,97 2,08 2,19 

27 1,50 1,61 1,71 1,83 1,95 2,08 2,21 2,35 2,50 

28 1,59 1,72 1,85 1,99 2,14 2,30 2,48 2,66 2,85 

29 1,69 1,84 2,00 2,17 2,36 2,56 2,77 3,00 3,25 

30 1,79 1,97 2,16 2,37 2,59 2,84 3,11 3,39 3,71 

31 1,90 2,10 2,33 2,58 2,85 3,15 3,48 3,84 4,23 

32 2,01 2,25 2,52 2,81 3,14 3,50 3,90 4,33 4,82 

33 2,13 2,41 2,72 3,07 3,45 3,88 4,36 4,90 5,49 

34 2,26 2,58 2,94 3,34 3,80 4,31 4,89 5,53 6,26 

35 2,40 2,76 3,17 3,64 4,18 4,78 5,47 6,25 7,14 
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Temperatura Coeficiente/°C 

(°C) 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 

36 2,54 2,95 3,43 3,97 4,59 5,31 6,13 7,07 8,14 

37 2,69 3,16 3,70 4,33 5,05 5,90 6,87 7,99 9,28 

38 2,85 3,38 4,00 4,72 5,56 6,54 7,69 9,02 10,58 

39 3,03 3,62 4,32 5,14 6,12 7,26 8,61 10,20 12,06 

40 3,21 3,87 4,66 5,60 6,73 8,06 9,65 11,52 13,74 

 

 

Temperatura Coeficiente/°C 

(°C) 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 

5 0,12 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 

6 0,14 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 

7 0,16 0,15 0,13 0,12 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 

9 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 

9 0,21 0,20 0,18 0,16 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10 

10 0,25 0,23 0,21 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 

11 0,28 0,26 0,24 0,23 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16 

12 0,33 0,31 0,28 0,27 0,25 0,23 0,22 0,20 0,19 

13 0,38 0,35 0,33 0,31 0,30 0,28 0,26 0,25 0,23 

14 0,43 0,41 0,39 0,37 0,35 0,33 0,32 0,30 0,29 

15 0,50 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40 0,39 0,37 0,36 

16 0,57 0,55 0,53 0,52 0,50 0,48 0,47 0,45 0,44 

17 0,66 0,64 0,62 0,61 0,59 0,58 0,56 0,55 0,54 

18 0,76 0,74 0,73 0,72 0,71 0,69 0,68 0,67 0,66 

19 0,87 0,86 0,85 0,85 0,84 0,83 0,83 0,82 0,81 

20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

21 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 

22 1,32 1,35 1,37 1,39 1,42 1,44 1,46 1,49 1,51 

23 1,52 1,56 1,60 1,64 1,69 1,73 1,77 1,82 1,86 

24 1,75 1,81 1,87 1,94 2,01 2,07 2,14 2,22 2,29 

25 2,01 2,10 2,19 2,29 2,39 2,49 2,59 2,70 2,82 

26 2,31 2,44 2,57 2,70 2,84 2,99 3,14 3,30 3,46 

27 2,66 2,83 3,00 3,19 3,38 3,58 3,80 4,02 4,26 

28 3,06 3,28 3,51 3,76 4,02 4,30 4,59 4,91 5,24 
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Temperatura Coeficiente/°C 

(°C) 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 

29 3,52 3,80 4,11 4,44 4,79 5,16 5,56 5,99 6,44 

30 4,05 4,41 4,81 5,23 5,69 6,19 6,73 7,30 7,93 

31 4,65 5,12 5,62 6,18 6,78 7,43 8,14 8,91 9,75 

32 5,35 5,94 6,58 7,29 8,06 8,92 9,85 10,87 11,99 

33 6.15 6,89 7,70 8,60 9,60 10,70 11,92 13,26 14,75 

34 7,08 7,99 9,01 10,15 11,42 12,84 14,42 16,18 18,14 

35 8,14 9,27 10,54 11,97 13,59 15,41 17,45 19,74 22,31 

36 9,36 10,75 12,33 14,13 16,17 18,49 21,11 24,09 27,45 

37 10,76 12,47 14,43 16,67 19,24 22,19 25,55 29,38 33,76 

38 12,38 14,46 16,88 19,67 22,90 26,62 30,91 35,85 41,52 

39 14,23 16,78 19,75 23,21 27,25 31,95 37,40 43,74 51,07 

40 16,37 19,46 23,11 27,39 32,43 38,34 45,26 53,36 62,82 
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TABELA 11 - Requisitos Físicos Do Composto De Polietileno 

Termofixo (XLPE) Da Isolação 

Item 
Classificação 
dos Ensaios 

Método de 
Ensaio 

Ensaio Unid. 
Requisito 
do XLPE 

1 

Especial e 
Tipo  

  Ensaio de tração      

1.1  
NBR NM-IEC 
60811-1-1  

Sem envelhecimento:      

- resistência à tração, mínimo  MPa  12,5 

- alongamento à ruptura, mínimo  %  200 

1.2  
NBR NM-IEC 
60811-1-2  

Após envelhecimento em estufa a 
ar sem o condutor:  

    

- temperatura (tolerância ± 3°C)  °C 135 

- duração  dias  7 

- variação máxima (A)  %  ± 25  

1.3  
NBR NM-IEC 
60811-1-2  

Após envelhecimento em estufa a 
ar com o condutor:  

    

- temperatura (tolerância ± 3°C)  °C 150 

- duração  dias  7 

- variação máxima (A)  %  ± 30  

1.4  
NBR NM-IEC 
60811-1-2  

Após envelhecimento em estufa a 
ar com condutor, seguido de ensaio 
de dobramento (somente se 1.3 não 
for exequível):  

    

- temperatura (tolerância ± 3°C)  °C 150 

- duração  dias  10 

2 
Especial e 

Tipo  
NBR NM-IEC 
60811-2-1  

Alongamento a quente:      

- temperatura (tolerância ± 3°C)  °C 200 

- tempo sob carga  min. 15 

- solicitação mecânica  MPa  0,2 

- máximo alongamento sob carga  %  175 

- máximo along. após resfriamento  %  15 

3 Tipo  
NBR NM-IEC 
60811-1-3  

Absorção de água: método 
gravimétrico:  

    

- duração da imersão  dias  14 

- temperatura (tolerância ± 2°C) °C 85 

 - var. máxima permissível de massa mg/cm²  1 

4 Tipo  
NBR NM-IEC 
60811-1-3  

Retração      

- temperatura (tolerância ± 3°C)  °C 130 

- duração  hira 1 

- retração máxima permissível  %  4 
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Item 
Classificação 
dos Ensaios 

Método de 
Ensaio 

Ensaio Unid. 
Requisito 
do XLPE 

5 
Especial e 

Tipo  
NBR NM-IEC 
60811-4-1  

Teor de negro-de-fumo      

- porcentagem %  0 
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TABELA 12 - Relação Dos Ensaios 

Descrição Tipo Receb. Compl. 

Inspeção Geral   X X   

Verificação Dimensional   X X   

Ensaio de Resistência Elétrica a 20ºC X X   

Centelhamento X X   

Ensaio de Tensão Elétrica X X   

Ensaio de Resistência de Isolamento à Temperatura 
Ambiente 

X X   

Ensaio de Resistência de Isolamento à Temperatura 
Máxima 

X X   

Ensaio de Tensão Elétrica de Longa Duração X   X 

Ensaios Físicos do Composto da Isolação  X   X 

Ensaio para Determinação do Coeficiente por Graus 
Celsius  

X   X 

Ensaios Físicos na Isolação Após Envelhecimento 
Artificial em Camara UV 

X   X 

Ensaio de Resistência à Abrasão X   X 

Ensaio de Tração de Ruptura no Cabo Neutro X   X 
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13. DESENHO 

Desenho 01 – Equipamento Para Ensaio De Resistência À Abrasão 
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DESENHO 01 – Equipamento Para Ensaio De Resistência À Abrasão 
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