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Apresentação 
 
 

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

a padronização das características e requisitos mínimos mecânicos exigidos para 

fornecimento de materiais preformados metálicos para redes aéreas de distribuição 

aérea de média e 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, 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 aplicáveis à 

fabricação e ao recebimento de materiais preformados, para utilização no sistema 

elétrico das concessionárias do Grupo Energisa. 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Os materiais previstos nesta padronização se aplicam às montagens das estruturas 

para LDMT e 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, construção e ensaios das ferragens e acessórios, 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 5426 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por 

atributos – Procedimento 

 ABNT NBR 5996 - Zinco primário – Especificação 

 ABNT NBR 6323 - Aço ou ferro fundido revestimento de zinco por imersão a 

quente -. Especificação 

 ABNT NBR 6547 - Ferragens de linhas aéreas – Terminologia 

 ABNT NBR 7397 - Produtos de aço ou ferro fundido - Verificação do revestimento 

de zinco - Determinação da massa por unidade de área - Método de ensaio 

 ABNT NBR 7398 - Produtos de aço ou ferro fundido - Verificação do revestimento 

de zinco - Verificação da aderência - Método de ensaio 

 ABNT NBR 7399 - Produtos de aço ou ferro fundido - Verificação do revestimento 

de zinco - Verificação da espessura do revestimento por processo não destrutivo 

- Método de ensaio 

 ABNT NBR 7400 - Produtos de aço ou ferro fundido - Verificação do revestimento 

de zinco - Verificação da uniformidade do revestimento - Método de ensaio 

 ABNT NBR 8094 - Material metálico revestido ou não revestido - Corrosão por 

exposição à névoa salina - Método de ensaio 

 ABNT NBR 8096 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por 

exposição ao dióxido de enxofre - Método de ensaio 

 ABNT NBR 8158 - Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas, urbanas e rurais, 

de distribuição de energia elétrica – Especificação 

 ABNT NBR 8159 - Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas, urbanas e rurais, 

de distribuição de energia elétrica – Padronização 

 - ABNT NBR 16051 / 2012 – Materiais preformados metálicos para redes aéreas 

de distribuição de energia elétrica - Especificação. 

 - ABNT NBR 16052 / 2012 – Materiais preformados metálicos para redes aéreas 

de distribuição de energia elétrica - Padronização. 

 

 ASTM A 090 - Tests for weight of coating on zinc-coated (galvanized) iron or steel 

articles 
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 ASTM A 239 - Tests for locating the thinnest spot in a zinc (galvanized) coating 

on iron or steel articles by the Preece test (cooper sulfate dip) 

 ASTM A 428 - Test method for weight of coating of aluminum- coated iron or steel 

articles 

 ASTM A 474 - Specification for aluminum-coated steel wire strand 

 ASTM A 475 - Specification for zinc-coated steel wire strand 

 ASTM B 006 - Specification for zinc (sabal zinc) 

 ASTM B 341 - Specification for aluminum coated (aluminized) steel core wire for 

aluminum conductors, steel reinforced (ACSR/AZ) 

 ASTM B 555 - Guidelines for measurement of electrodeposites metallic coating 

thicknesses by the dropping 

 ASTM e 350 - Chemical analysis for aron steel, low-alloy steel, silicon electrical 

steel, ingot iron and wrought iron 

 ASTM e 376 - Recommended practice for measuring coating thicknesses by 

magnectic-field or eddy-current (eletromagnetic) test methods 

 ISO 2859 - Sampling procedures and tables for inspection by atributes 

 ISO 3231 - Paints and varnishes - Determination of resistance to humid 

atmospheres containing sulfhur dioxide 

NOTA:  

1. A utilização de normas de quaisquer outras organizações credenciadas será 

permitida, desde que elas assegurem uma qualidade igual, ou melhor, que as 

anteriormente mencionadas e não contradigam a presente norma.  

2. No caso de outras normas serem usadas, elas devem ser mencionadas nos 

documentos de licitação e se julgar necessário, um exemplar de cada norma 

deverá ser enviado a Energisa.  

3. Todas as normas referidas neste capítulo devem estar à disposição do inspetor 

da Energisa no local da inspeção.  

4. TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES 
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A terminologia adotada corresponde à da ABNT NBR 6547.  

 

Acessório destinado à execução de pontos finais mecânicos no primário, junto ao 

isolador de disco, utilizando ferragem para acomodação, ou no secundário 

diretamente no isolador roldana.  

 

Acessório destinado à execução de pontos finais mecânicos no primário, junto aos 

isoladores de pino, em estruturas com cruzeta dupla.  

 

Acessório destinado à execução de pontos finais mecânicos junto ao suporte de 

ancoragem em redes de distribuição, utilizando ferragem para acomodação.  

 

Acessório destinado à execução de pontos finais mecânicos do ramal de ligação, 

junto ao isolador roldana na rede secundária e ao padrão de entrada do consumidor.  

 

Marca colorida destinada a identificar o cabo ao qual deve ser aplicado o preformado 

e a indicar o início de aplicação deste.  

 

Comprimento do preformado em sua configuração final após aplicado.  

 

Tubete de elastômero que deve ser aplicado sobre o condutor a fim de evitar abrasão 

entre este e o isolador.  
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Acessório destinado a reparar ou emendar cabos de alumínio CA ou reparar cabos de 

alumínio CAA.  

 

Acessório destinado a emendar cabos de aço.  

 

Acessório destinado a reconstituir elétrica e mecanicamente as características 

originais dos cabos de alumínio CAA.  

 

Acessório destinado à amarração do condutor lateralmente ao pescoço do isolador 

de pino.  

 

Acessório destinado à amarração do condutor lateralmente ao pescoço do isolador 

de pino, em estruturas com cruzeta dupla.  

 

Acessório destinado à amarração do condutor em isolador roldana.  

 

Acessório destinado à amarração do condutor no topo do isolador de pino.  

 

Acessório destinado ao seccionamento de cercas de arame farpado ou liso, evitando 

a energização acidental do restante da mesma, quando do contato acidental com os 

cabos da rede. 
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Sentido para a direita (horário) segundo o qual os fios, ao passarem pela parte 

superior da coroa externa do condutor, afastam-se de um observador que olhe na 

direção do eixo do condutor ou, sentido para a esquerda (anti-horário), quando os 

fios se aproximam do observador.  

 

Fio ou vergalhão que constitui os materiais preformados, a serem aplicados helicoidal 

mente sobre condutores, cordoalhas ou arame de cerca.  

5. CONDIÇÕES GERAIS 

 

Os materiais preformados tratados nesta Norma devem ser adequados para operar 

nas seguintes condições: 

a) Altitude limitada a 1.000 m; 

b) Temperatura: máxima do ar ambiente 40 °C e média, em um período de 24 horas, 

30 °C; 

c) Temperatura mínima do ar ambiente: 0 °C; 

d) Pressão máxima do vento: 700 Pa (70 daN/m²); 

e) Umidade relativa do ar até 100%; 

f) Exposição direta a chuva e poeira; 

g) Nível de radiação solar: 1,1 kW/m², com alta incidência de raios ultravioleta; 

 

As varetas de fios devem apresentar superfícies contínuas, uniformes e isenta de 

quaisquer imperfeições, devendo conter na parte interna material abrasivo a base 

de óxido de alumínio para aumentar o agarramento sobre o condutor. Não deverá 

ocorrer excesso de cola e pó abrasivo nas varetas. 

As extremidades das varetas pré-formadas devem receber acabamento do tipo 

lixado. 
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Quanto ao aspecto visual as partes aluminizadas ou zincadas devem estar isentas de 

áreas não revestidas, irregularidades tais como inclusões de fluxos, de borras e 

outros incompatíveis para o emprego previsto do material preformado. 

 

As varetas das alças pré-formadas devem ser uniformemente agrupadas e formadas 

em hélices no sentido: 

 Horário (à direita) para alças pré-formadas aplicáveis a cabos CA, CAA e 

mensageiros CAL e mensageiro CAL de cabos multiplexados; 

 

Cada peça deve ser identificada de modo legível e indelével com, no mínimo:  

a) Nome e/ou marca do fabricante,  

b) Tipo ou modelo de referência do preformado;  

c) Tipo e seção ou diâmetro do cabo a que se aplica;  

d) Código de cor, conforme respectivas tabelas, marcado no corpo do preformado, 

que identifique o cabo aplicável e indique o ponto de início de aplicação;  

e) Nome do produto.  

 

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, 

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. 
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A garantia deve cobrir a reposição de qualquer material 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 do último. 

 

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

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

dos preformados, 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. 

 

Os materiais preformados devem ser acondicionados:  

a) De modo adequado ao meio de transporte (ferroviário, rodoviário, marítimo ou 

aéreo) e ao manuseio;  
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b) Em caixas marcadas com:  

 Nome e/ou marca do fabricante;  

 Identificação completa do conteúdo;  

 Tipo, quantidade;  

 Massa (bruta e líquida) e dimensões do volume;  

 O nome Energisa;  

 Número da OCM e da nota fiscal.  

NOTA:  

1. Os volumes devem ficar apoiados em madeira a fim de evitar o contato direto 

com o solo, devendo para isso utilizar paletes.  

 

Somente serão aceitos cabos de aço de obras particulares, para incorporação ao 

patrimônio da Energisa que atendam as seguintes condições: 

a) Os materiais preformados deverão ser novos (período máximo de 12 meses da 

data de fabricação), não se admitindo em hipótese nenhuma, cabos usado ou 

recuperado; 

b) Deverá acompanhar dos materiais preformados, a nota fiscal de origem do 

fabricante bem como os relatórios de ensaios em fábrica comprovando sua 

aprovação nos ensaios de rotina previstos nesta norma; 

c) Somente serão aceitos materiais preformados provenientes de fabricantes 

cadastrados/homologados pela Energisa; 

d) Os materiais preformados deverão, a critério da Energisa, ser aprovados nos 

ensaios realizados no laboratório próprio ou em laboratório por ela designado, 

para comprovação dos resultados dos ensaios de acordo com os valores exigidos 

nesta norma. 

6. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS  
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Os materiais preformados devem ser fabricados a partir de fios de aço carbono 

COPANT 1050 a 1070, conforme ABNT NBR NM 87, com revestimento de zinco por 

imersão a quente deve atender à classe 2 ou B da ABNT NBR 6756, com relação à 

massa, espessura e aderência mínima da camada de zinco. 

Após a sua formação, o material deve receber, na sua parte interna, um pó abrasivo 

a base de óxido de zinco, para melhorar a resistência ao escorregamento sobre o 

cabo. Este material deve ser isento de agentes químicos que possam causar reações 

químicas com o aço, com o revestimento ou com o condutor aplicado. 

 

Os materiais preformados devem ser fabricados a partir de fios de liga de alumínio 

ABNT 6061 ou 6201, com revestimento de alumínio deve atender aos requisitos das 

ABNT NBR 10711, ASTM A 428, ASTM A474 e ABNT NBR 15957, em relação à espessura, 

massa e aderência da camada de alumínio. 

Após a sua formação, o material deve receber, na sua parte interna, um pó abrasivo 

a base de óxido de alumínio, para melhorar a resistência ao escorregamento sobre o 

cabo. Este material deve ser isento de agentes químicos que possam causar reações 

químicas com o aço, com o revestimento ou com o condutor aplicado. 

 

O coxim deve ser um composto de elastômero resistente ao ozônio, intemperismo e 

às variações de temperatura. 

 

O material abrasivo utilizado na parte interna do material preformado deve ser óxido 

de alumínio, de alto teor de pureza (no mínimo de 99 %), com tamanho de grão 

compatível com o projeto do material preformado, conforme ABNT NBR 16052. 
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Deve ser fabricado a partir de poliamida reforçada com fibra de vidro, resistente ao 

intemperismo. 

 

Os preformados devem apresentar dimensões em conformidade com os desenhos 

padrões apresentados no item 12 desta Especificação. 

 

Os preformados, quando adequadamente instalados, devem atender aos valores de 

resistência ao escorregamento ou ruptura mínima e arrancamento (quando 

aplicáveis) apresentados nas tabelas constantes dos padrões relacionados no item 12 

desta Especificação 

7. INSPEÇÃO E ENSAIOS  

 

a) Os preformados devem ser submetidos a inspeção e ensaios na fábrica, na 

presença de inspetores credenciados pela Energisa.  

b) A Energisa reserva o direito de inspecionar e testar os preformados 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 as informações desejadas e realizando os ensaios necessários. O 

inspetor poderá exigir certificados de procedência de matérias primas e 

componentes, além de fichas e relatórios internos de controle.  

c) Os ensaios para aprovação do protótipo podem ser dispensados parcial ou 

totalmente, a critério da Energisa, se já houver um protótipo idêntico aprovado. 

Se os ensaios de tipo forem dispensados, o fabricante deve submeter um relatório 

completo dos ensaios indicados no item 7.2.1, com todas as informações 

necessárias, tais como métodos, instrumentos e constantes usadas, referentes 
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ao ensaio do protótipo já aprovado. A eventual dispensa destes ensaios pela 

Energisa somente terá validade por escrito.  

d) 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 da Energisa).  

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

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.  

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

devem ter certificado de aferição emitido por instituições homologadas pelo 

INMETRO e válidos por um período de, no máximo, 1 ano e por ocasião da 

inspeção, estar ainda dentro do período de validade, podendo acarretar 

desqualificação do laboratório o não cumprimento dessa exigência.  

g) A aceitação do lote e/ou a dispensa de execução de qualquer ensaio:  

 Não exime o fabricante da responsabilidade de fornecer o equipamento 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, o lote pode ser inspecionado e 

submetido a ensaios, com prévia notificação ao fabricante e, eventualmente, em sua 

presença. Em caso de qualquer discrepância em relação às exigências desta norma, 

o lote pode ser rejeitado e sua reposição será por conta do fabricante.  

h) Após a inspeção dos preformados o fabricante deve encaminhar a Energisa, por 

lote ensaiado, um relatório completo dos ensaios, efetuados, em 1 via, 

devidamente assinado por ele e pelo inspetor da Energisa.  

Este relatório deve conter todas as informações necessárias para o seu completo 

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

utilizados nos testes e os resultados obtidos.  
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i) 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.  

j) Nenhuma modificação no acessório 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.  

k) A Energisa poderá, a seu critério, em qualquer ocasião, solicitar a execução dos 

ensaios de tipo para verificar se os preformados estão mantendo as 

características de projeto preestabelecidas por ocasião da aprovação dos 

protótipos.  

l) Para efeito de inspeção, os preformados devem ser divididos em lotes, devendo 

os ensaios ser feitos na presença do inspetor credenciado pela Energisa.  

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

n) A Energisa reserva o direito de exigir a repetição de ensaios em lotes já 

aprovados. Nesse caso, as despesas serão de responsabilidade da Energisa se as 

unidades ensaiadas forem aprovadas na segunda inspeção, caso contrário, 

correrão por conta do fabricante.  

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

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

nos seguintes casos:  

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

 Se o laboratório de ensaio não atender às exigências dos itens 7.1.e até 7.1.f;  

 Se o material fornecido necessitar de acompanhamento de fabricação ou 

inspeção final em subfornecedor, contratado pelo fornecedor, em localidade 

diferente da sua sede;  

 Se o material necessitar de reinspeção por motivo de recusa.  

 

Para efeito de inspeção, os preformados deverão ser divididos em lotes, por tipo, 

devendo os ensaios ser feitos na presença do inspetor da Energisa.  
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Os ensaios de tipo são os indicados a seguir:  

a) Inspeção geral;  

b) Verificação dimensional;  

c) Ensaios mecânicos;  

d) Ensaio do revestimento de zinco;  

e) Ensaio do revestimento de alumínio;  

f) Tensão suportável à frequência industrial a seco e sob chuva;  

g) Corrosão por exposição à névoa salina ou ao dióxido de enxofre;  

h) Determinação da composição química;  

i) Radio interferência.  

 

a) Inspeção geral;  

b) Verificação dimensional;  

c) Ensaios mecânicos;  

d) Ensaio do revestimento de zinco;  

e) Ensaio do revestimento de alumínio;  

f) Tensão suportável à frequência industrial a seco e sob chuva;  

g) Carga cíclica;  

h) Vibração.  

 

Os subitens seguintes, descrevem os ensaios de tipo e de recebimento previstos nesta 

norma.  
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A inspeção geral deve consistir de uma verificação do acabamento, do 

acondicionamento, da identificação, do sentido de encordoamento, da existência e 

da qualidade do material abrasivo para melhorar a resistência ao escorregamento 

sobre o cabo, da apresentação geral e da conformidade dos materiais preformados 

com os requisitos desta norma.  

 

A verificação dimensional deve consistir de um controle de todas as dimensões dos 

materiais preformados de acordo com os desenhos 01 a 20. 

 

 

As alças pré-formadas, dependendo de suas aplicações, devem ser ensaiadas com 

sapatilha, manilha-sapatilha, isolador roldana ou isolador de pino e com condutor, 

cordoalha ou arame de cerca aos quais se destinam, de forma a reproduzir as 

condições normais de serviço.  

A amostra da alça deve ser montada sobre um pedaço de condutor, cordoalha ou 

arame, com um comprimento mínimo de 3 m.  

Aplica-se o ensaio de resistência ao escorregamento a todas as alças, fixadores e 

seccionadores preformados. Este ensaio deve ser executado para os valores de carga 

nos estados inicial, médio e final, conforme segue:  

a) Aplicação das cargas 
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 Estado inicial (I) - tração mais frequente a 20ºC, vão básico (Ti). 

 Estado médio (M) - tração máxima mais frequente a 0ºC, com vento (Tm).  

 Estado final (F) - tração final máxima com resistência mínima ao 

escorregamento (Tf). 

 TRc (%) - tração de ruptura do condutor em percentagem.  

b) Tempo máximo de aplicação da carga para se atingir os estados inicial, médio e 

final:  

O – I – 1 minuto; 

I – M – 1 minuto; 

M – F – 1 minuto.  

c) Tempo mínimo de aplicação da carga para verificação de escorregamento:  

t1 = 5 minutos; 

t2 = 5 minutos; 

t3 = 5 minutos. 
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As cargas dos estados inicial, médio e final estão definidas nas Tabelas 03, 04 e 05. 

A tração de pré-tracionamento a ser aplicada no ensaio, para acomodação do 

material preformado sobre o condutor é a do estado médio (Tm).  

 

Os laços preformados dependendo de suas aplicações devem ser ensaiados com 

isolador roldana ou isolador de pino, com os condutores aos quais se destinam, de 

forma a reproduzir as condições normais de serviço. A amostra do laço deve ser 

montada sobre um pedaço de condutor de no mínimo 3 m de comprimento.  

As trações a serem aplicadas no ensaio de resistência mínima ao escorregamento 

estão definidas nas tabelas referentes a cada tipo de laço.  

 

Este ensaio deve ser realizado como segue:  

a) Aplica-se inicialmente a tração de pré-tracionamento para acomodação do 

material preformado sobre o condutor ou cordoalha; após o pré-tracionamento 

faz-se a marcação sobre o condutor para verificação de eventual escorregamento;  

b) Inicia-se o ensaio aplicando tração de forma gradual durante 1 minuto, até se 

atingir a carga do estado inicial (Ti), mantendo-a constante durante 5 minutos, 

no mínimo, não devendo haver escorregamento do condutor ou cordoalha;  

c) Aumenta-se a tração do estado inicial (Ti) de forma gradual, durante 1 minuto, 

até atingir a carga do estado médio (Tm), mantendo-a constante durante 5 

minutos, no mínimo, não devendo haver escorregamento do condutor ou 

cordoalha ou ruptura do material preformado;  

d) Em seguida alivia-se está tração (Tm) até zero retirando-se o preformado do 

condutor ou cordoalha, procedendo-se a remoção do material abrasivo 

desprendido do preformado e sobre o condutor ou cordoalha;  
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e) Monta-se novamente o mesmo conjunto preformado/condutor ou cordoalha 

repetindo os procedimentos descritos em "b", "c" e "d" por mais uma vez, não 

devendo haver escorregamento do condutor ou cordoalha, ou ruptura do material 

preformado;  

f) Após a segunda remoção do material abrasivo desprendido do material 

preformado e sobre o condutor ou cordoalha, monta-se novamente o mesmo 

conjunto, repetindo-se os procedimentos descritos em "b" e "c";  

g) Aumenta-se a tração do estado médio (Tm) de forma gradual, durante 1 minuto, 

até atingir a carga mínima de escorregamento (Tf), mantendo-a constante 

durante 5 minutos, no mínimo, não devendo haver escorregamento do condutor 

ou cordoalha, ou ruptura do material preformado; alivia-se a carga (Tf) até zero, 

procedendo a inspeção visual e finalizando o ensaio;  

h) A alça de serviço e as alças do seccionador preformado para cerca, devem ser 

ensaiadas para os procedimentos descritos em "a", "b", "c" e "g".  

Se durante o ensaio ocorrer ruptura do condutor com um valor de tração menor que 

as especificadas, a mesma não deve ocorrer na região abrangida pelo preformado.  

Constitui falha se ocorrer escorregamento do condutor, cordoalha ou arame de 

cerca, deformação permanente do material preformado na parte que envolve o 

condutor ou ruptura do material preformado para qualquer um dos valores de trações 

dos estados inicial, médio e final.  

 

Inicia-se o ensaio aplicando tração de forma gradual durante 1 minuto, no máximo, 

até se atingir 50% da tração indicada nas tabelas dos respectivos desenhos, 

efetuando-se a marcação sobre o condutor para verificação de eventual 

escorregamento.  

Em seguida aumenta-se a tração de forma gradual durante 1 minuto, no máximo, até 

atingir a carga de resistência mínima ao escorregamento especificada, sendo 
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mantida durante 5 minutos, no mínimo, verificando a existência ou não de 

escorregamento.  

Após o ensaio, o laço não deve apresentar qualquer deformação na parte que envolve 

o condutor do lado tracionado.  

Durante o ensaio, ocorrendo ruptura do condutor, com um valor de tração menor 

que a especificada, a mesma não deve ocorrer na região abrangida pelo preformado.  

Constitui falha, o material preformado que não atender os valores de resistência 

mínima ao escorregamento especificados nas tabelas referentes a cada tipo de laço.  

 

Todos os laços devem ser ensaiados para a deflexão máxima do condutor no plano 

vertical ascendente, de modo a reproduzir as condições normais de serviço.  

As deflexões máximas estão especificadas nos detalhes para ensaios dos respectivos 

desenhos.  

Inicia-se o ensaio aplicando tração de forma gradual durante 1 minuto, no máximo, 

até atingir 50% da carga acima especificada, mantendo-a durante 1 minuto, no 

mínimo.  

Em seguida alivia-se a tração até zero e novamente eleva-se a carga até a resistência 

mínima ao arrancamento acima especificada, mantendo-a por 5 minutos, no mínimo, 

não devendo ocorrer ruptura ou arrancamento do laço do pescoço do isolador.  

Durante o ensaio, ocorrendo ruptura do condutor com um valor de tração menor que 

o especificado, a mesma não deve ocorrer na região abrangida pelo preformado.  

Constitui falha se ocorrer arrancamento do laço do pescoço do isolador, sua ruptura 

ou deformação permanente na parte que envolve o condutor.  

 



 

______________________________________________________________________________________ 
ETU-116 VERSÃO 1.0 DEZEMBRO / 2018 

 
26 

As alças pré-formadas para cabos de alumínio com e sem alma de aço, de estai ou 

fixador preformado de estai devem ser submetidas ao ensaio de carga cíclica, de 

forma a reproduzir as condições normais de serviço.  

Duas alças, corretamente instaladas no cabo ao qual se destinam, devem ser 

submetidas a uma série de cargas aplicadas axialmente, conforme esquema para 

ensaio apresentado no Desenho 24. 

A carga deve ser elevada gradualmente a partir de 20%, até 25%, no mínimo, da 

tração de ruptura do condutor ou cordoalha utilizado. Em seguida alivia-se a carga 

instantaneamente até 15% da tração de ruptura. Este processo deve ser repetido por 

12.000 vezes a uma frequência mínima de seis ciclos por minuto.  

Constitui falha, se houver ruptura de vareta do material preformado, 

escorregamento e/ou danos na cordoalha ou condutor, na parte em contato com as 

alças.  

 

a) As alças pré-formadas devem ser ensaiadas conforme alínea "c" e esquema 

apresentado no Desenho 25.  

b) Os laços preformados devem ser ensaiados para as deflexões máximas horizontal 

e vertical ascendente, independentes ou simultaneamente, conforme alínea "c" 

e esquemas apresentados no Desenho25. 

c) Aplica-se tração constante "F" e um movimento vibratório no sentido do eixo 

cartesiano Y, vertical.  

A tração "F", o comprimento "L", a amplitude, a frequência e a duração do ensaio 

estão indicados na Tabela 06.  

Após o ensaio de vibração, faz-se inspeção visual para verificar se o material 

preformado não sofreu abrasão e fadiga e em seguida realiza-se o ensaio de 

resistência ao escorregamento.  

Constitui falha se o material apresentar abrasão e fadiga e/ou não atender ao ensaio 

de resistência ao escorregamento.  



 

______________________________________________________________________________________ 
ETU-116 VERSÃO 1.0 DEZEMBRO / 2018 

 
27 

 

Devem ser verificadas as seguintes características da camada de zinco:  

a) Massa por unidade de área, conforme ABNT NBR 7397;  

b) Aderência, conforme ABNT NBR 7398;  

c) Uniformidade, conforme ABNT NBR 7400.  

 

Devem ser verificadas as seguintes características do revestimento:  

a) Aderência, conforme ASTM B 341;  

b) Massa por unidade de área, conforme ASTM A 428.  

 

Este ensaio deve ser aplicado ao seccionador preformado para cerca e efetuado de 

acordo com as recomendações da ABNT NBR 5389 e ABNT NBR 6936. As tensões de 

ensaio devem estar de acordo com o estabelecido na tabela do respectivo desenho 

e ser mantida por 1 minuto.  

Constitui falha a ocorrência de descarga disruptiva.  

 

Devem ser ensaiados em câmara de névoa salina por 168 horas, conforme ABNT NBR 

8094 e/ou em câmara de dióxido de enxofre conforme ABNT NBR 8096. O ensaio em 

câmara de dióxido de enxofre deve ser executado no mínimo com cinco ciclos.  

 

Neste ensaio deve ser determinada a composição química do revestimento de zinco 

ou alumínio bem como a do aço utilizado nas varetas dos preformados.  
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Deve ser executado em conformidade com as normas pertinentes, verificando-se 

também o percentual de elementos que podem causar fragilidade ou corrosão do 

material.  

No aço, deve ser dada especial atenção aos percentuais de carbono, manganês, 

fósforo, enxofre e silício, bem como no revestimento de alumínio para os percentuais 

de cobre e ferro e no revestimento de zinco para os percentuais de chumbo, cádmio 

e alumínio.  

A composição química será considerada satisfatória quando o percentual desses 

elementos estiver de acordo com os valores estipulados em norma, atendendo os 

requisitos da ASTM B 341.  

 

Este ensaio aplica-se a todos os preformados utilizados na alta tensão e deve ser 

executado conforme prescrições da ABNT NBR 7876 e ABNT NBR 7875.  

 

Devem constar no relatório de ensaio, no mínimo, as seguintes informações:  

a) Nome ou marca comercial do fabricante;  

b) Identificação do laboratório de ensaio;  

c) Tipo e quantidade de material do lote e tipo e quantidade ensaiada;  

d) Identificação completa do material ensaiado;  

e) Condutores utilizados nos ensaios;  

f) Relação e resultados dos ensaios executados;  

g) Número da OCM;  

h) Data de início e término de cada ensaio;  

i) Nomes legíveis e assinaturas do fabricante e do inspetor da Energisa e data de 

emissão do relatório.  
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a) Para aprovação de protótipo devem ser fornecidas pelo menos três peças para 

laços preformados e quatro peças para alças pré-formadas, emendas pré-

formadas, para realização dos ensaios previstos no item 7.2.1.  

b) Se qualquer requisito deste relatório não for satisfeito o fabricante será 

notificado e deverá fazer as modificações solicitadas.  

 

Para a verificação visual, controle dimensional e para os ensaios mecânicos e 

químicos devem ser retiradas amostras conforme Tabelas 01 e 02.  

 

 

O protótipo só deve ser aceito se todas as unidades de amostras colhidas para os 

ensaios de tipo forem aprovadas como estabelecido no item 7.2.1; caso contrário o 

protótipo deve ser rejeitado.  

 

Os critérios de aceitação e rejeição são os estabelecidos na Tabela 01.  

8. NOTAS COMPLEMENTARES 

Em qualquer tempo e sem necessidade de aviso prévio, esta Norma poderá sofrer 

alterações, no seu todo ou em parte, por motivo de ordem técnica e/ou devido às 

modificações na legislação vigente, de forma a que os interessados deverão, 

periodicamente, consultar a Concessionária. 

9. HISTÓRICO DE VERSÕES DESTE DOCUMENTO 
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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 56, 
Desenhos 001 a 007, a qual foi tecnicamente 
revisada. 

10. VIGÊNCIA 

Esta Especificação Técnica entra em vigor na data de 01/12/2018. 
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11. TABELAS 

Tabela 01 - Plano de Amostragem Para Inspeção Geral e Verificação Dimensional 

Tabela 02 - Plano de Amostragem Para os Ensaios Mecânicos, Tensão Suportável, 

Revestimento de Zinco e de Alumínio 

Tabela 03 - Cargas Aplicáveis no Ensaio de Resistência ao Escorregamento Para Alças 

Pré-formadas de Estai 

Tabela 04 - Cargas Aplicáveis no Ensaio de Resistência ao Escorregamento em Alças 

Pré-formadas Para Cabos CA e CAA 

Tabela 05 - Cargas Aplicáveis No Ensaio De Resistência Ao Escorregamento Em Alças 

Pré-formadas Para Cabos Multiplexados 

Tabela 06 - Trações Aplicáveis No Ensaio De Vibração Em Alças E Laços Preformados 

Tabela 07 - Relação dos Ensaios 
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TABELA 01 - Plano de Amostragem Para Inspeção Geral e Verificação 

Dimensional 

Tamanho do lote 

Inspeção geral e verificação dimensional 
(amostragem dupla e normal) 

Nível de inspeção I 
NQA 1,5% 

Amostra 
Ac Re 

Sequência Tamanho 

até 90 1ª 3 0 1 

91 a 150 1ª 5 0 1 

151 a 280 1ª 8 0 1 

281 a 500 
1ª 

13 
0 2 

2ª 2 2 

501 a 1.200 
1ª 

20 
0 2 

2ª 2 2 

1.201 a 3.200 
1ª 

32 
0 3 

2ª 3 4 

3.201 a 1.0000 
1ª 

50 
1 4 

2ª 4 5 

10.001 a 35.000 
1ª 

80 
2 5 

2ª 6 7 

NOTA: 

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. 
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TABELA 02 - Plano de Amostragem Para os Ensaios Mecânicos, Tensão 

Suportável, Revestimento de Zinco e de Alumínio 

 

NOTA: 

1. Regime de inspeção conforme NBR 5426. 

2. A partir da amostra requerida devem ser executados os ensaios. 

3. Seq.: Sequência 

4. Tam.: Tamanho da amostra 

5. Ac: Número de unidades defeituosas que ainda permite aceitar o lote. 

6. Re: Número de unidades defeituosas que implica na rejeição do lote. 

7. Se a amostra requerida for igual ou maior que o número de unidades 

constituintes do lote, efetuar inspeção cem por cento. 

8. Procedimento para amostragem dupla: inicialmente ensaiar a primeira 

amostra indicada na tabela; se o número de unidades defeituosas encontradas 

estiver compreendido entre Ac e Re (excluídos estes valores), deve ser 

ensaiada a segunda amostra; o total de unidades defeituosas encontradas após 

ensaiadas as duas amostras deve ser menor ou igual ao maior Ac especificado 

na tabela. 

  

Seq. Tam. Seq. Tam.

1ª 0 2

2ª 1 2

1ª 0 2

2ª 1 2

1ª 0 2 1ª 0 3

2ª 1 2 2ª 3 4

8

13

Ensaios (amostragem dupla e normal)

1ª 3 0 1

5

1ª 8 0 1

13

1

1ª 5 0 1

Nível de inspeção S3

Ensaios mecânicos tensão suportável

NQA 1,5%

Ensaios do revestimento de 

NQA 4%

Amostra Amostra
ReAcReAc

Tamanho do lote

até 150

151 a 500

501 a 3.200

3.201 a 35.000

1ª 3 0
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TABELA 03 - Cargas Aplicáveis no Ensaio de Resistência ao 

Escorregamento Para Alças Pré-formadas de Estai 

Bitola da 
cordoalha  

Valores de carga para os estados 

Inicial Médio Final 

10% TRc 50% TRc 100% TRc 

(mm) (daN) 

6,4 143 715 1.430 

9,5 316 1.580 3.160 

NOTA: 

1. TRc – tração de ruptura do condutor. 

 

TABELA 04 - Cargas Aplicáveis no Ensaio de Resistência ao 

Escorregamento em Alças Pré-formadas Para Cabos CA e CAA 

Seção do 
cabo 

Valores de carga para os estados 

Cabo CA Cabo CAA 

Inicial Médio Final Inicial Médio Final 

10% TRc 20% TRc 100% TRc 20% TRc 40% TRc 
Resistência 
mínima ao 

escorregamento 

(AWG/MCM) (daN) 

4 39 78 390 162 324 688 

2 60 120 599 249 498 1.048 

1/0 88 176 881 381 762 1.610 

2/0 111 222 1.111 459 918 1.793 

3/0 141 281 1.405 584 1.167 2.479 

4/0 170 339 1.696 729 1.458 2.451 

266,8 214 428 2.140 987 1.974 3.265 

336,4 272 544 2.722 - - - 

NOTA: 

1. TRc – tração de ruptura do condutor. 
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TABELA 05 - Cargas Aplicáveis No Ensaio De Resistência Ao 

Escorregamento Em Alças Pré-formadas Para Cabos Multiplexados 

Bitola do condutor Valores de carga para os estados 

CA CAL 

Inicial Médio Final 

10% TRc 20% TRc 
Resistência 
mínima ao 

escorregamento 

(mm²) (daN) 

10 - 19 38 164 

16 - 29 58 256 

25 - 40 80 350 

- 35 105 210 840 

- 50 150 300 1.200 

- 70 210 420 1.680 

- 95 285 570 2.280 

- 120 390 780 2.900 

NOTA: 

1. TRc – tração de ruptura do condutor. 

 

TABELA 06 - Trações Aplicáveis No Ensaio De Vibração Em Alças E 

Laços Preformados 

Bitola do 
condutor CAA 

L Mínimo 
Tração "F" 

Mínima 
Amplitude 

(mm) 
Frequência 

(Hz) 
Número 

mínimo de 
ciclos 

(AWG/MCM) (m) (daN) (mm) (Hz) 

4 2,70 313 6,35 36 

10.000.000 

2 3,23 476 8,02 29 

1/0 4,00 729 10,11 23 

2/0 4,60 898 11,35 20 

3/0 
3,80 1.412 14,31 24 

4/0 

266,8 4,40 1.893 16,30 21 

336,4 3,70 2.364 18,29 25 
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TABELA 07 - Relação dos Ensaios 

Descrição Tipo Receb. Compl. 

Inspeção geral X X - 

Verificação dimensional X X - 

Ensaio de resistência ao escorregamento ou ruptura mínima X X - 

Ensaio de resistência ao escorregamento X X - 

Ensaio de resistência ao arrancamento  X X - 

Ensaio de carga cíclica X - X 

Ensaio de vibração X - X 

Ensaio de carga mantida X - X 

Ensaio de impacto X - X 

Ensaio de revestimento de zinco X X - 

Ensaio de revestimento de alumínio X X - 

Ensaio para a determinação da composição química X - X 

Ensaio de tensão suportável à frequência industrial a seco e 
sob chuva 

X - X 

Ensaio de corrosão por exposição à névoa salina X - X 

Ensaio de corrosão por exposição a dióxido de enxofre X - X 

Ensaio de rádio-interferência X - X 

Ensaio de aquecimento X X - 

Ensaio de ciclos térmicos com curtos-circuitos X - X 

Ensaio de intemperismo artificial X - X 

Ensaio de propagação de chama (resistência ao fogo) X X - 

Ensaio de resistência ao ozônio X - X 
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TABELA 08 - Trações para o Ensaio de Vibração em Alças e Laços 

Preformados para Condutores CAA e Aço-Alumínio 

Condutor 
Tração 

Mínima - F 
Amplitude Número de 

ciclos 

(AWG/MCM) (mm) (daN) (mm) 

4 21 332 6 

10.000.000 

2 34 506 8 

1/0 50 779 10 

2/0 70 941 11 

4/0 120 1.482 14 

336,4 (7) 170 2.517 18 
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Desenho 20 - Seccionador Preformado de Cerca – Aço Galvanizado 

Desenho 21 - Detalhe para Ensaio de Resistência ao Escorregamento ou Ruptura 

Mínima 
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Desenho 01 - Alça Preformada de Distribuição – Aço Galvanizado 

Condutores de alumínio nu e condutores multiplexados com neutro nu 

 

 

 

NOTA:  

I. Para os valores de resistência ao escorregamento ou ruptura mínima foram 

considerados os seguintes percentuais do valor de ruptura do condutor: 

 100% para condutores CA e CAL; 

 65% para os condutores CAA. 

II. Encordoamento: as varetas das alças preformadas devem ser uniformemente 

agrupadas e formadas em hélices no sentido Horário (à direita): Na dobra da alça a 

hélice deve ser do tipo torcida a partir da bitola 120mm².  

III. A dimensão L refere-se ao comprimento após a aplicação e D ao diâmetro nominal 

das varetas. 

  

CA CAA CAL Mínimo Máximo CA CAA CAL

(mm²) "A"

90683 4 4 – 5,70 6,45 3 2,31 430 391 664 – Laranja

90306 2 2 35 7,30 8,20 3 2,54 610 599 1.012 1.092 Vermelho

90684 – – 50 8,50 9,50 3 2,54 670 – – 1.572 Verde

90307 1/0 1/0 – 9,15 10,25 3 3,25 670 884 1.557 – Amarelo

90557 – – 70 9,80 10,85 3 3,25 710 -– – 1.991 Preto

90685 2/0 2/0 - 10,30 11,55 3 3,25 710 1.112 1.882 – Azul

90686 3/0 3/0 95 11,60 13,00 3 3,66 815 1.345 2.354 2.840 Laranja

90308 4/0 4/0 120 13,10 14,65 4 3,66 865 1.701 2.965 3.863 Vermelho

90309 336,4 - – 16,20 18,15 5 4,11 980 2.727 - – Verde

90310 - 336,4 – 17,40 19,30 5 4,11 1.000 - 4.089 – Amarelo

Código de 

cor
L (± 25)

Código 

Energisa

(AWG/MCM)

Dimensões

mm (mm) (daN)

Condutor de referência

Intervalo de 

diâmetro para 

aplicação Número 

de 

varetas

Diâmetro 

das varetas 

nominal

Resistência ao 

escorregamento ou ruptura 

mínima
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Desenho 02 - Alça Preformada de Distribuição – Liga de Alumínio 

Condutores de alumínio nu 

 

 

 

NOTA:  

I. Para os valores de resistência ao escorregamento ou ruptura mínima foram 

considerados os seguintes percentuais do valor de ruptura do condutor: 

 100% para condutores CA/CAL. 

II. Encordoamento: as varetas das alças preformadas devem ser uniformemente 

agrupadas e formadas em hélices no sentido Horário (à direita): Na dobra da alça a 

hélice deve ser do tipo torcida a partir da bitola 4/0 AWG. 

III. A dimensão L refere-se ao comprimento após a aplicação e D ao diâmetro nominal 

das varetas. 

  

CA / CAL Mínimo Máximo CA / CAL

(AWG/MCM) (daN) "A"

90706 4 5,70 6,45 3 2,31 430 391 Laranja

90707 2 7,30 8,20 3 2,54 610 599 Vermelho

90708 1/0 9,15 10,25 3 3,25 670 884 Amarelo

90709 2/0 10,30 11,55 3 3,25 710 1.112 Azul

90710 3/0 11,60 13,00 3 3,66 815 1.345 Laranja

90711 4/0 13,10 14,65 4 3,66 865 1.701 Vermelho

90712 336,4 16,20 18,15 5 4,11 980 2.727 Verde

Código de 

corNúmero 

de 

varetas

Diâmetro 

das varetas 

nominal

L (± 25)

mm (mm)

Código 

Energisa

Condutor de 

referência

Intervalo de 

diâmetro para 

aplicação

Dimensões
Resistência ao 

escorregamento 

ou ruptura 

mínima
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Desenho 03 - Alça Preformada de Distribuição – Liga de Alumínio 

Condutores multiplexados de alumínio com neutro isolado 

 

 

 

NOTA:  

I. Para os valores de resistência ao escorregamento ou ruptura mínima foram 

considerados os seguintes percentuais do valor de ruptura do condutor: 

 100% para condutores CA. 

II. Encordoamento: as varetas das alças preformadas devem ser uniformemente 

agrupadas e formadas em hélices no sentido Horário (à direita): Na dobra da alça a 

hélice deve ser do tipo torcida a partir da bitola 120mm².  

III. A dimensão L refere-se ao comprimento após a aplicação e D ao diâmetro nominal 

das varetas. 

  

CAL Mínimo Máximo

(mm²) (daN) “A”

90713 35 10,2 11,2 3 2,54 445 437 Vermelho

90714 50 11,6 12,8 3 2,90 510 629 Verde

90715 70 13,5 14,5 4 2,90 545 796 Preto

90716 95 15,8 17,4 4 3,25 600 1.136 Laranja

90717 120 17,6 19,4 5 3,25 765 1.545 Vermelho

Resistência ao 

escorregamento 

ou ruptura 

Código de 

cor

(mm)

Código 

Energisa

(mm)

Intervalo de 

diâmetro para 

aplicação

Condutor de 

referência do 

neutro
Número 

de 

varetas

Diâmetro 

das varetas 

nominal

L (± 25)

Dimensões
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Desenho 04 - Alça Preformada de Distribuição - Cabos Cobertos – Aço 

Galvanizado 

 

 

 

NOTA:  

I. Para os valores de resistência ao escorregamento ou ruptura mínima foram 

considerados os seguintes percentuais do valor de ruptura do condutor: 

 12,5% para cabos cobertos 36,2 kV.  

II. Encordoamento: as varetas das alças preformadas devem ser uniformemente 

agrupadas e formadas em hélices no sentido Horário (à direita): Na dobra da alça a 

hélice deve ser do tipo torcida a partir da bitola 120mm².  

III. A dimensão L refere-se ao comprimento após a aplicação e D ao diâmetro nominal 

das varetas. 

  

Mínimo Máximo

(kV) (mm²) (daN) “A”

90718 70 25,3 28,6 5 2,90 625 135 Preto

90719 120 28,6 31,9 5 3,25 750 235 Vermelho

90720 185 31,6 34,9 6 3,25 815 360 Verde

Código 

Energisa

Classe de 

Tensão

Condutor 

de 

referência Número 

de 

varetas

Diâmetro 

das varetas 

nominal

(mm)

36,2

Intervalo de 

diâmetro para 

aplicação

Dimensões Resistência ao 

escorregamento 

ou ruptura 

mínima

Código de 

cor

(mm)

L (± 25)
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Desenho 05 - Alça Preformada de Serviço – Aço Galvanizado 

Condutores multiplexados de alumínio com neutro nu 

 

 

 

NOTA:  

I. Para os valores de resistência ao escorregamento ou ruptura mínima foram 

considerados os seguintes percentuais do valor de ruptura do condutor: 

 100% para condutores CA e CAL; 

II. Encordoamento: as varetas das alças preformadas devem ser uniformemente 

agrupadas e formadas em hélices no sentido Horário (à direita). 

III. A dimensão L refere-se ao comprimento após a aplicação e D ao diâmetro nominal 

das varetas. 

  

CA Mínimo Máximo CA

( mm²) (daN) “A”

90303 10 3,9 4,3 2 1,55 345 98 Preto

90304 16 4,9 5,4 2 2,31 305 150 Branco

90305 25 6,0 6,7 2 2,31 330 223 Laranja

Código 

Energisa

Código de 

cor

(mm)

Resistência ao 

escorregamento 

ou ruptura 

mínimaNúmero 

de 

varetas
(mm)

Diâmetro 

das 

varetas 

L (± 25)

Condutor de 

referência do 

neutro

Intervalo de 

diâmetro para 

aplicação do 

neutro

Dimensões
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Desenho 06 - Alça Preformada de Serviço – Liga de Alumínio 

Condutores multiplexados de alumínio com neutro isolado 

 

 

 

NOTA:  

I. Para os valores de resistência ao escorregamento ou ruptura mínima foram 

considerados os seguintes percentuais do valor de ruptura do condutor: 

 100% para condutores CA; 

II. Encordoamento: as varetas das alças preformadas devem ser uniformemente 

agrupadas e formadas em hélices no sentido Horário (à direita). 

III. A dimensão L refere-se ao comprimento após a aplicação e D ao diâmetro nominal 

das varetas. 

  

CA Mínimo Máximo CA

(mm²) (mm) “A”

90721 10 / 16 6,45 7,50 2 2,06 330 120 Branco

90722 25 8,70 9,70 2 2,54 380 178 Laranja

Código 

Energisa
Número 

de 

varetas
(mm)

Diâmetro 

das varetas 

nominal

L (± 25)

Dimensões
Resistência ao 

escorregamento 

ou ruptura 

mínima

Código de 

cor

Intervalo de 

diâmetro para 

aplicação do 

neutro

(mm)

Condutor de 

referência do 

neutro
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Desenho 07 - Alça Preformada de Serviço - Cabo Concêntrico– Aço 

Galvanizado 

 

 

 

NOTA:  

I. Encordoamento: as varetas das alças preformadas para condutores concêntricos 

devem ser uniformemente agrupadas e formadas em hélices no sentido horário (à 

direita). 

II. A dimensão L refere-se ao comprimento após a aplicação e D ao diâmetro nominal 

das varetas.  

  

Mínimo Máximo

(mm²) (daN) “A”

90723 6 8,70 9,30 2 2,06 325 120 Verde

90724 10 9,80 10,50 3 2,06 355 200 Amarelo

90725 16 11,20 12,10 3 2,31 380 250 Laranja

Resistência ao 

escorregamento 

ou ruptura 

mínima

Código de 

cor

Intervalo de 

diâmetro para 

aplicação

Dimensões

Código 

Energisa

(mm)

Número 

de 

varetas
(mm)

Diâmetro 

das varetas 

nominal

L (± 25)

Condutor de 

referência
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Desenho 08 - Alça Preformada de Serviço - Cabo Concêntrico – Liga de 

Alumínio 

 
 

 

NOTA:  

I. Encordoamento: as varetas das alças preformadas para condutores concêntricos 

devem ser uniformemente agrupadas e formadas em hélices no sentido horário (à 

direita). 

II. A dimensão L refere-se ao comprimento após a aplicação e D ao diâmetro nominal 

das varetas.  

  

Mínimo Máximo

(mm²) (daN) “A”

90726 6 8,70 9,30 2 2,06 325 120 Verde

90727 10 9,80 10,50 3 2,06 355 200 Amarelo

90728 16 11,20 12,10 3 2,31 380 250 Larannja

Resistência ao 

escorregamento 

ou ruptura 

mínima

Código de 

cor
Número de 

varetas

Diâmetro 

das varetas 

nominal

L (± 25)

(mm)

Código 

Energisa

Intervalo de 

diâmetro para 

aplicação

Dimensões

(mm)

Condutor de 

referência
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Desenho 09 - Alça Preformada para Cordoalhas de Aço MR – Aço 

Galvanizado 

 

 

 

NOTA:  

I. Encordoamento: as varetas das alças preformadas para condutores concêntricos 

devem ser uniformemente agrupadas e formadas em hélices no sentido anti-horário 

(à esquerda). 

II. A dimensão L refere-se ao comprimento após a aplicação e D ao diâmetro nominal 

das varetas.  

  

MR ΔL  mínimo

(mm) (daN) "A"

90301 6,4 5 2,18 460 10 1.430 Amarelo

90755 7,9 5 2,54 595 10 2.430 Preto

90302 9,5 6 2,54 660 20 3.160 Laranja

Resistência ao 

escorregamento 

ou ruptura 

mínima

Código de 

cor para L ± 25

Dimensões

Código 

Energisa Número de 

varetas

Diâmetro 

das varetas 

nominal

(mm)

Diâmetro 

da 

Cordoalha 

de aço
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Desenho 10 - Fixador Preformado - Cordoalhas de Aço - Aço 

Galvanizado 

 
 

 

NOTA:  

I. Encordoamento: as varetas das alças preformadas para condutores concêntricos 

devem ser uniformemente agrupadas e formadas em hélices no sentido anti-horário 

(à esquerda). 

II. A dimensão L refere-se ao comprimento após a aplicação e D ao diâmetro nominal 

das varetas.  

  

(mm) (daN) “A”

90784 6,4 5 2,18 790 1.430 Amarelo

90785 7,9 6 2,54 915 2.430 Preto

90786 9,5 6 2,54 1.070 3.160 Laranja

Código 

Energisa

Cordoalha 

de aço

Número de 

varetas

Diâmetro 

das varetas 

nominal

Código de 

cor para 

(mm)

L  ± 25

Resistência ao 

escorregamento 

ou ruptura 

mínima

Dimensões
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Desenho 11 - Laço Preformado de Roldana – Aço Galvanizado 

Condutores de alumínio nu e condutores multiplexados com neutro nu 

 

 

 

NOTA:  

I. Para a definição dos valores de resistência ao escorregamento ou ruptura informados 

nesta tabela, foi considerado 20 % do valor de ruptura do condutor nu. 

II. Encordoamento: as varetas das alças preformadas para condutores concêntricos 

devem ser uniformemente agrupadas e formadas em hélices no sentido horário (à 

direita). 

III. Comprimento do coxim: l = 75 mm (mínimo) e espessura de (3 ± 0,5) mm. 

  

CA / CAA CAL Mínimo Máximo CA/CAA CAL

(AWG) (mm²) "A"

90687 4 - 5,70 6,45 3 2,06 480 78 - Laranja

90688 2 35 7,30 8,20 3 2,31 560 120 218 Vermelho

90689 1/0 50 8,65 9,70 3 2,54 615 177 314 Amarelo

90690 2/0 70 9,80 11,00 3 2,90 615 222 398 Azul

90691 3/0 95 11,60 13,00 3 2,90 710 269 568 Laranja

90692 4/0 120 13,10 14,65 3 2,90 730 340 773 Vermelho

Código 

Energisa

(mm)

L ± 25

Intervalo de 

diâmetro para 

aplicação

Dimensões

Código de 

cor para 

300

600

(mm)

Condutor de 

referência

Número de 

varetas

Diâmetro 

das varetas 

nominal

Resistência mínima ao

Escorregamento
Arrancamento

(daN)
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Desenho 12 - Laço Preformado de Roldana – Liga de Alumínio 

Condutores de alumínio nu 

 

 

 

NOTA:  

I. Para a definição dos valores de resistência ao escorregamento ou ruptura informados 

nesta tabela, foi considerado 20 % do valor de ruptura do condutor nu. 

II. Encordoamento: as varetas das alças preformadas para condutores concêntricos 

devem ser uniformemente agrupadas e formadas em hélices no sentido horário (à 

direita). 

III. Comprimento do coxim: d = 75 mm (mínimo) e espessura de (3 ± 0,5) mm. 

  

CA / CAL Mínimo Máximo CA / CAL

(AWG) "A"

90729 4 5,70 6,45 3 2,06 480 78 Laranja

90730 2 7,30 8,20 3 2,31 560 120 Vermelho

90731 1/0 8,65 9,70 3 2,54 615 177 Amarelo

90732 2/0 9,80 11,00 3 2,90 615 222 Azul

90733 3/0 11,60 13,00 3 2,90 710 269 Laranja

90734 4/0 13,10 14,65 3 2,90 730 340 Vermelho

Código de 

cor para 
Número de 

varetas

Diâmetro 

das varetas 

nominal

L ± 25 Escorregamento

600

Código 

Energisa

Condutor de 

referência

Intervalo de 

diâmetro para 

aplicação

Dimensões
Resistência mínima ao

Arrancamento

(mm) (mm) (daN)

300
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Desenho 13 - Laço Preformado de Roldana – Liga de Alumínio 

Condutores multiplexados de alumínio com neutro isolado 

 
 

 

NOTA:  

I. Para a definição dos valores de resistência ao escorregamento ou ruptura informados 

nesta tabela, foi considerado 20 % do valor de ruptura do condutor nu. 

II. Encordoamento: as varetas das alças preformadas para condutores concêntricos 

devem ser uniformemente agrupadas e formadas em hélices no sentido horário (à 

direita). 

III. Comprimento do coxim: d = 75 mm (mínimo) e espessura de (3 ± 0,5) mm. 

  

CAL Mínimo Máximo CAL

(mm²) “A”

90735 35 10,2 11,2 3 2,06 470 218 300 Vermelho

90736 50 11,6 12,8 3 2,06 480 314 Verde

90737 70 13,5 14,5 3 2,31 500 398 Preto

90738 95 15,8 17,4 3 2,90 710 568 Laranja

90739 120 17,6 19,4 3 2,90 730 773 Vermelho

Código de 

corDiâmetro 

das varetas 

nominal

L ± 25

(daN)

Código 

Energisa

(mm)

Condutor de 

referência

600

Intervalo de 

diâmetro para 

aplicação

Dimensões

Número de 

varetas

(mm)

Resistência mínima ao

Arrancamento
Escorregamento
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Desenho 14 - Laço Preformado de Topo – Aço Galvanizado 

 

 

 

NOTA:  

I. Para a definição dos valores de resistência ao escorregamento ou ruptura informados 

nesta tabela, foi considerado 20 % do valor de ruptura do condutor nu. 

II. Encordoamento: as varetas das alças preformadas para condutores concêntricos 

devem ser uniformemente agrupadas e formadas em hélices no sentido horário (à 

direita). 

III. Comprimento do coxim: d = 140 mm (mínimo) e espessura de (3 ± 0,5) mm. 

  

CA CAA Mínimo Máximo CA CAA

“A”

90693 - 4 5,70 6,45 2 2,54 635 78 166 Laranja

90694 2 2 7,30 8,20 2 2,54 700 120 253 Vermelho

90695 1/0 1/0 9,15 10,25 2 2,54 750 177 389 Amarelo

90696 2/0 2/0 10,30 11,55 2 2,90 720 222 471 Azul

90697 3/0 3/0 11,60 13,00 2 2,90 760 269 589 Laranja

90698 4/0 4/0 13,10 14,65 2 3,25 800 340 741 Vermelho

90699 336,4 - 16,20 18,15 2 3,25 840 545 - Verde

90701 - 336,4 17,40 19,30 2 3,25 880 - 1.258 Amarelo

300

600

(AWG / MCM)

Intervalo de 

diâmetro para 

aplicação

(daN)

Código de 

cor
Diâmetro 

das varetas 

nominal

L  ± 25

Resistência mínima ao

Arrancamento
Escorregamento

Código 

Energisa

Condutor de 

referência

Número de 

varetas

(mm) (mm)

Dimensões
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Desenho 15 - Laço Preformado de Topo – Liga de Alumínio 

 

 

 

NOTA:  

I. Para a definição dos valores de resistência ao escorregamento ou ruptura informados 

nesta tabela, foi considerado 20 % do valor de ruptura do condutor nu. 

II. Encordoamento: as varetas das alças preformadas para condutores concêntricos 

devem ser uniformemente agrupadas e formadas em hélices no sentido horário (à 

direita). 

III. Comprimento do coxim: d = 140 mm (mínimo) e espessura de (3 ± 0,5) mm. 

  

CA Mínimo Máximo CA

(AWG / MCM) “A”

90740 4 5,70 6,45 2 2,54 635 78 Laranja

90741 2 7,30 8,20 2 2,54 700 120 Vermelho

90742 1/0 9,15 10,25 2 2,54 750 177 Amarelo

90743 2/0 10,30 11,55 2 2,90 720 222 Azul

90744 3/0 11,60 13,00 2 2,90 760 269 Laranja

90745 4/0 13,10 14,65 2 3,25 800 340 Vermelho

90746 336,4 16,20 18,15 2 3,25 840 545 Verde

Código de 

cor
Número de 

varetas

Diâmetro 

das varetas 

nominal

L ± 25

Código 

Energisa

Condutor de 

referência

Intervalo de 

diâmetro para 

aplicação

Dimensões Resistência mínima ao

Arrancamento
Escorregamento

600

(mm) (mm) (daN)

300
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Desenho 16 - Laço Preformado Lateral – Aço Galvanizado 

 

 

 

NOTA:  

I. Para a definição dos valores de resistência ao escorregamento ou ruptura informados 

nesta tabela, foi considerado 20 % do valor de ruptura do condutor nu. 

II. Encordoamento: as varetas das alças preformadas para condutores concêntricos 

devem ser uniformemente agrupadas e formadas em hélices no sentido horário (à 

direita). 

III. Comprimento do coxim: d = 140 mm (mínimo) e espessura de (3 ± 0,5) mm. 

  

“A”

90747 4 4 5,70 6,45 3 2,31 500 78 166 Laranja

90748 2 2 7,30 8,20 3 2,31 525 120 253 Vermelho

90749 1/0 1/0 9,15 10,25 3 2,54 580 177 389 Amarelo

90750 2/0 2/0 10,30 11,55 3 2,90 630 222 471 Azul

90751 3/0 3/0 11,60 13,00 3 2,90 720 269 589 Laranja

90752 4/0 4/0 13,10 14,65 3 2,90 730 340 741 Vermelho

90753 336,4 - 16,20 18,15 3 3,25 780 545 - Verde

90754 - 336,4 17,40 19,30 3 3,25 820 - 1.258 Amarelo

300

600

(AWG/MCM)

Código 

Energisa

(mm) (daN)(mm)

Resistência mínima

CA CAA

ao 

escorregamento ao 

arrancamento
MáximoMínimoCAACA

Intervalo de 

diâmetro para 

aplicação

Condutor de 

referência Código de 

cor
Diâmetro 

das varetas 

nominal

L ± 25Número de 

varetas

Dimensões
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Desenho 17 - Laço Preformado Lateral – Liga de Alumínio 

 

 

 

NOTA:  

I. Para a definição dos valores de resistência ao escorregamento ou ruptura informados 

nesta tabela, foi considerado 20 % do valor de ruptura do condutor nu. 

II. Encordoamento: as varetas das alças preformadas para condutores concêntricos 

devem ser uniformemente agrupadas e formadas em hélices no sentido horário (à 

direita). 

III. Comprimento do coxim: d = 140 mm (mínimo) e espessura de (3 ± 0,5) mm. 

  

CA Mínimo Máximo CA

(AWG/MCM) “A”

90764 4 5,70 6,45 3 2,31 500 78 Laranja

90765 2 7,30 8,20 3 2,31 525 120 Vermelho

90766 1/0 9,15 10,25 3 2,54 580 177 Amarelo

90767 2/0 10,30 11,55 3 2,90 630 222 Azul

90768 3/0 11,60 13,00 3 2,90 720 269 Laranja

90769 4/0 13,10 14,65 3 2,90 730 340 Vermelho

90770 336,4 16,20 18,15 3 3,25 780 545 Verde

600

(mm) (mm) (daN)

300

Número de 

varetas

Diâmetro 

das varetas 

nominal

L ± 25 ao arrancamento

ao 

escorregamento

Código de 

cor
Código 

Energisa

Condutor de 

referência

Intervalo de 

diâmetro para 

aplicação

Dimensões Resistência mínima
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Desenho 18 - Laço Preformado Duplo Lateral – Aço Galvanizado 

 

 

 

NOTA:  

I. Para a definição dos valores de resistência ao escorregamento ou ruptura informados 

nesta tabela, foi considerado 20 % do valor de ruptura do condutor nu. 

II. Encordoamento: as varetas das alças preformadas para condutores concêntricos 

devem ser uniformemente agrupadas e formadas em hélices no sentido horário (à 

direita). 

III. Comprimento do coxim: d = 90 mm (mínimo) e espessura de (3 ± 0,5) mm. 

  

CA CAA Mínimo Máximo CA CAA

“A”

90756 - 4 5,70 6,45 4 (2+2) 2,54 410 - 166 Laranja

90757 2 2 7,30 8,20 4 (2+2) 2,54 430 120 253 Vermelho

90758 1/0 1/0 9,15 10,25 4 (2+2) 2,54 430 177 389 Amarelo

90759 2/0 2/0 10,30 11,55 4 (2+2) 2,54 460 222 471 Azul

90760 3/0 3/0 11,60 13,00 4 (2+2) 3,25 500 269 589 Laranja

90761 4/0 4/0 13,10 14,65 4 (2+2) 3,25 520 340 741 Vermelho

90762 336,4 - 16,20 18,15 4 (2+2) 3,25 550 545 - Verde

90763 - 336,4 17,40 19,30 4 (2+2) 3,25 600 - 1.258 Amarelo

Código 

Energisa

Intervalo de 

diâmetro para 

aplicação
Número de 

varetas

L ± 25
Diâmetro 

das varetas 

Condutor de 

referência

(mm) (mm)

Dimensões

(AWG / MCM)

600

Código de 

cor

(daN)

300

Resistência mínima ao

Arrancamento
Escorregamento
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Desenho 19 - Laço Preformado Duplo Lateral – Liga de Alumínio 

 

 

 

NOTA:  

I. Para a definição dos valores de resistência ao escorregamento ou ruptura informados 

nesta tabela, foi considerado 20 % do valor de ruptura do condutor nu. 

II. Encordoamento: as varetas das alças preformadas para condutores concêntricos 

devem ser uniformemente agrupadas e formadas em hélices no sentido horário (à 

direita). 

III. Comprimento do coxim: d = 90 mm (mínimo) e espessura de (3 ± 0,5) mm. 

  

CA / CAL Mínimo Máximo CA / CAL

(AWG / MCM) “A”

90771 2 7,30 8,20 4 (2+2) 2,54 430 120 300 Vermelho

90772 1/0 9,15 10,25 4 (2+2) 2,54 430 177 Amarelo

90773 2/0 10,30 11,55 4 (2+2) 2,54 460 222 Azul

90774 3/0 11,60 13,00 4 (2+2) 3,25 500 269 Laranja

90775 4/0 13,10 14,65 4 (2+2) 3,25 520 340 Vermelho

90776 336,4 16,20 18,15 4 (2+2) 3,25 550 545 Verde

(mm) (mm) (daN)

Código 

Energisa

Condutor de 

referência

Intervalo de 

diâmetro para 

aplicação

Dimensões Resistência mínima ao

Arrancamento
Escorregamento

Código de 

cor
Número de 

varetas

Diâmetro 

das varetas 
L ± 25

600
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Desenho 20 - Seccionador Preformado de Cerca – Aço Galvanizado 

 

 

 

 

NOTA:  

I. Encordoamento: as varetas das alças preformadas para condutores concêntricos 

devem ser uniformemente agrupadas e formadas em hélices no sentido horário (à 

direita). 

II. Comprimento d = 63 mm (mínimo) e espessura de e = 6 mm. 

  

Mínimo Máximo L (± 25) A seco Sob chuva

n.o φD (mm) (daN) “A”

90584 Farpado 2,60 4,11 4 (2+2) 2,18 650 450 verde 35 15

Código 

Energisa

Tipo de 

Arame

Intervalo de diâmetro 

para aplicação

 (mm)

Dimensões
Resistência ao 

escorregamento 

ou ruptura

Tensão suportável a 60 

Hz (1 minuto) mínima

(kV)

Código de 

cor
Varetas



 

______________________________________________________________________________________ 
ETU-116 VERSÃO 1.0 DEZEMBRO / 2018 

 
60 

Desenho 21 - Detalhe para Ensaio de Resistência ao Escorregamento 

ou Ruptura Mínima 

Ensaio em Alça Pré-formada 

 

 

 

 

 

Ensaio em Seccionador para Cerca 

 

 

NOTA:  

I. Dimensões em milímetros 
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Desenho 22 - Detalhe para Ensaio de Escorregamento 

Ensaio em Laço de Roldana 

 

 

 

Ensaio em Laço de Topo 

 

 

 

Ensaio em Laço Lateral 

 

 

NOTA:  

I. Dimensões em milímetros 
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Desenho 23 - Detalhe para Ensaio de Arrancamento 

Ensaio em Laço de Roldana 

 

 

 

 

 

Ensaio em Laço de Topo 
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Desenho 23 - Detalhe para Ensaio de Arrancamento (continuação) 

Ensaio em Laço Lateral 

 

NOTA:  

I. δ - deflexão máxima vertical ascendente; 

II. α - deflexão máxima horizontal ascendente; 

III. Dimensões em milímetros. 
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Desenho 24 - Detalhe para Ensaio de Carga Cíclica 

 

NOTA:  

I. Dimensões em milímetros. 
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Desenho 25 - Detalhe para Ensaio de Vibração 

Ensaio em Alças 

 

 

 

Ensaio em Laço de Topo 

Deflexão vertical (δ) 

 

 

 

Deflexão horizontal (α) 
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Desenho 25 - Detalhe para Ensaio de Vibração (Continuação) 

Ensaio em Laço Lateral 

Deflexão vertical (δ) 

 

 

 

 

 

 

Deflexão horizontal (α) 

 

 
 
Ensaio em Laço de Roldana 

Deflexão vertical (δ) 
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Desenho 25 - Detalhe para Ensaio de Vibração (Continuação) 

 

Deflexão horizontal (α) 

 

NOTA:  

I. Dimensões em milímetros.  

II. δ - deflexão máxima vertical ascendente; 

III. α - deflexão máxima horizontal ascendente; 

IV. O equipamento deve ser ajustado para se obter a frequência típica de ressonância do 

vão de teste; 

V. Considerado para valores de tração mínima de ruptura o percentual de 40% da ruptura 

do condutor; 

VI. Os valores de frequência foram calculados pela formula abaixo e devem servir de 

referência para a frequência final do teste, obtida através de ajuste fino do 

excitador, até a estabilidade da onda de vibração no vão de teste (frequência de 

ressonância): 

f = 320/d ou f = ½ x L x √t.g/w 

Onde: 

f - frequência em Hz; 

d - diâmetro do condutor; 

L - comprimento da onda em metros; 

t - tração do condutor em kgf; 

g - aceleração da gravidade em m/s²; 

w - massa do condutor em kg/m. 
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Desenho 26 - Detalhe para Ensaio de Carga Mantida 

 

NOTA:  

I. Dimensões em milímetros.  

  



 

______________________________________________________________________________________ 
ETU-116 VERSÃO 1.0 DEZEMBRO / 2018 

 
69 

Desenho 27 - Detalhe para Ensaio de Carga Impacto 

 

NOTA:  

I. Dimensões em milímetros.  
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Desenho 28 - Detalhe para Ensaio de Ciclo Térmico e Aquecimento 

 

 

NOTA:  

I. Condutor de referência: Lr = 2xL+Lc+2xd sendo:  

Lr = comprimento do condutor de referência.  

L = valor indicado na Tabela.  

Lc = comprimento da conexão (emenda). 

d = diâmetro do condutor de referência.  

II. A carga F deve ser mantida constante. 

  

(mm²) (mm)

S ≤ 16 125

16 < S ≤ 50 200

50 < S ≤ 120 300

120 < S ≤ 240 400

240 < S ≤ 400 500

400 < S ≤ 630 650

630 < S ≤ 1.000 750

S > 1.000 950

Distância L
Seção nominal do 

condutor S
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