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3. MATERIAIS E DISPOSITIVOS UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.1. CONDUTORES
São os elementos de ligação entre os quadros e os pontos de luz, de tomada e etc, ou
seja, são por eles que a corrente elétrica percorre.
Em circuitos residenciais, os condutores fase e neutro devem possuir a mesma bitola.
Em instalações residenciais e/ou prediais, os condutores mais utilizados são de cobre com
isolamento em PVC (policloreto de vinila), EPR (borracha etileno-propileno) e XLPE
(polietileno reticulado). O isolamento deve ser do tipo não propagador de chamas.
Basicamente, existem dois tipos de condutores:
Figura 6 – Fios e cabos.

A principal distinção entre fios e cabos está relacionada a flexibilidade dos condutores,
uma vez que, a medida que a bitola do condutor aumenta, sua flexibilidade diminui. Neste
aspecto, os fios são mais flexíveis que os cabos. O isolamento definirá a resposta à variações
na corrente e, consequentemente, na temperatura do condutor.
A maneira de instalação dos condutores influenciará na troca térmica entre estes e o
ambiente. Desta forma, é preciso levar em consideração as perdas térmicas por efeito Joule
nos condutores devido à resistência própria do cabo ou fio. Quanto melhor a dissipação de
calor em um condutor, menor é o aumento da resistência elétrica do mesmo e melhor é a
capacidade de condução de corrente no circuito. Os critérios de dimensionamento são
definidos de acordo com o tipo de instalação dos condutores.
O padrão de cor utilizado para identificação dos condutores é descrito no item 6.1.5.3
da NBR 5410:2004.
Figura 7 – Padrão de cores.
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3.2. INTERRUPTORES
Dispositivo de manobra, de corpo termoplástico com furos para fixação, uma tecla ou
alavanca que fecha e abre o circuito elétrico. No corpo estão indicadas, normalmente, a
intensidade de corrente, 10A, e a tensão, 250V. Eles podem se dividir em:
Interruptor de uma seção (simples) – possui dois bornes para ligação dos condutores.
Figura 8 – Interruptor de uma seção.

Interruptor de duas seções – quatro bornes de ligação dos condutores e duas teclas ou
alavancas que fecham e abrem os circuitos elétricos.
Figura 9 – Interruptor de duas seções.

Interruptor paralelo – possui três bornes para ligação dos condutores.
Interruptor intermediário – possui quatro bornes para ligação dos condutores.
Interruptor bifásico – possui quatro bornes para ligação dos condutores.
3.3. LÂMPADAS
Os principais tipos de lâmpadas são:
● Incandescentes – Composta de bulbo de vidro, base metálica roscada e filamento de
tungstênio. Serve para transformar energia elétrica em luz. No bulbo, estão indicadas a
potência (por exemplo: 60W) e a tensão de funcionamento (127V ou 220V). Na medida que o
filamento de tungstênio fica incandescente ele emite radiação eletromagnética (luz e calor).
Para evitar que o filamento entre em combustão e se queime rapidamente, remove-se
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todo o ar da lâmpada, enchendo-a com uma mistura de gases inertes: nitrogênio e argônio ( ou
criptônio).
Ela apresenta uma grande durabilidade em ambientes onde se acende e apaga a
lâmpada com frequência, porém, seu rendimento é muito baixo, ou seja, 5% da energia
elétrica consumida é transformada em luz, o restante (95%) são transformados em calor.
Figura 10 – Lâmpada incandescente.

● Halógenas – possuem um bulbo tubular de quartzo no qual são colocados aditivos de iodo
ou bromo, sendo utilizadas principalmente em praças de esportes, pátios de armazenamento
de mercadorias, teatros, estúdios de TV e etc.
Figura 11 – Lâmpada halógena.

São de grande potência, mais duráveis, de melhor rendimento luminoso, menores
dimensões e que reproduzem mais fielmente as cores, porém são mais caras. Devido a suas
características a luz é emitida para a frente enquanto o calor (radiação infravermelha) é
desviado para trás.
Em termos de economia, eles oferecem mais luz com potência menor ou igual a das
incandescentes comuns, além de possuírem vida útil mais longa, variando entre 2000 e 4000
horas.
Figura 12 – Dissipação da luz visível e infravermelha.
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● Lâmpadas de descarga – nestas lâmpadas a energia é emitida sob forma de radiação, que
provoca uma excitação de gases (nobres) ou vapores metálicos, devido à tensão elétrica entre
eletrodos especiais.
Esta radiação que se estende da faixa do ultravioleta até a do infravermelho, depende,
entre outros fatores, da pressão interna da lâmpada, da natureza do gás ou da presença de
partículas metálicas ou halógenas no interior do tubo.
Dentre as lâmpadas de descarga destacam-se:
▪ Fluorescentes – suas principais partes são:
Bulbo (tubo) – serve como compartimento à prova de ar sob baixa pressão, onde são
inseridos o mercúrio, o gás de enchimento, os cátodos e camada de pó fluorescente.
Bases – cada base é cimentada em cada extremidade do tubo, unindo a lâmpada ao
circuito de iluminação por dois contatos.
Catodos – conhecido como filamentos ou eletrodos, servem de terminais para o
estabelecimento do arco elétrico, sendo uma fonte de elétrons para a corrente da lâmpada.
Estemes – correspondem às extremidades do tubo, fechando-o, e suportam cada um
dos catodos.
Figura 13 – Lâmpadas fluorescentes.

▪ Vapor de mercúrio – no interior do tubo são colocadas gotículas de mercúrio líquido
além, de uma pequena quantidade de gás (normalmente o argônio). O gás ioniza rapidamente
quando uma tensão é aplicada. Uma vez ionizado, sua resistência decresce,permitindo que a
corrente flue e o mercúrio se vaporize numa pressão muito baixa. A essa pressão, a corrente,
através do vapor de mercúrio, faz com que ele irradie energia mais fortemente a um
comprimento de onda específico na região do ultravioleta. Uma camada de pó fluorescente
transforma a radiação ultravioleta em luz visível avermelhada.
Figura 14 – Lâmpada vapor de mercúrio
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O processo de ignição leva cerca de três minutos para atingir sua claridade total após a
ligação, o mesmo tempo ocorre no seu desligamento para o resfriamento da lâmpada.
Figura 15 – Lâmpada de mercúrio de alta pressão.

Figura 16 – Princípio de funcionamento da lâmpada de vapor de mercúrio.

▪ Vapor de sódio – fazem uso de um plasma de vapor de sódio para produzir luz. Os
objetos iluminados por elas adquirem uma luz incomum e cores dificilmente distinguíveis,
por esta razão elas são a melhor solução para a iluminação de locais sujeitos à formação de
névoas onde é necessária grande percepção visual (pontes, viadutos, cais, túneis, aeroportos,
indústrias pesadas, etc.
Figura 17 – Lâmpada vapor de sódio.
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Figura 18 – Lâmpada de vapor de sódio de baixa pressão.

Figura 19 - Lâmpada de vapor de sódio de alta pressão.

Figura 20 – Detalhes do eletrodo da lâmpada de vapor de sódio.
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▪ Mistas – reúne as vantagens da lâmpada fluorescente, incandescente e vapor de
mercúrio, como resultado consegue-se uma luz semelhante a observada durante o dia. São
utilizadas sem reator.
Figura 21 – Lâmpada mista.

Figura 22 – Detalhes da lâmpada mista.

● Lâmpadas de led
Figura 23 – Lâmpada de led.
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3.4. RECEPTÁCULO OU SOQUETE
Possui uma base de plástico ou porcelana, com rosca metálica interna, onde é
atarraxada a lâmpada (incandescente, fluorescente compacta, led, mista, vapor de sódio e
vapor de mercúrio), e os bornes nos quais são ligados os condutores. Serve como ponto de
conexão entre a lâmpada e os condutores. Na base estão indicadas a intensidade da corrente e
a tensão. Normalmente, as bases mais usadas são para roscas E-27 e a base E-40.
Figura 24 – Receptáculo.

Para as lâmpadas fluorescentes tem-se o receptáculo composto de corpo de baquelita
ou plástico, contatos, onde são introduzidos os pinos das lâmpadas, e bornes, para ligar os
condutores.
Figura 25 – Receptáculo de lâmpada fluorescente.

3.5. REATOR
Aparelho montado em caixa de chapa de ferro e imerso em massa isolante. Da caixa
do reator saem os condutores em cores diferentes, a fim de facilitar sua ligação aos outros
elementos da instalação. Há na caixa o esquema da ligação e características, tais como o
número da lâmpada, tensão, potência, que devem ser obedecidas pelo instalador. Serve para
proporcionar as duas tensões necessárias ao funcionamento da lâmpada. Há reatores próprios
para cada tipo de lâmpada, como, por exemplo, convencionais, os de partida rápida e os
eletrônicos. São utilizados em lâmpadas fluorescentes, vapor de mercúrio e vapor de sódio.
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Figura 26 – Reatores.

3.6. LUMINÁRIA
Aparelho de iluminação composto de calha, receptáculos, lâmpada e acessórios.
Algumas possuem o difusor, acessório que evita a luz direta e difunde a iluminação de
maneira uniforme, fabricado em vidro, plástico ou acrílico.
Ela é responsável pela proteção dos dispositivos elétricos da instalação de iluminação.
Existem diversos tipos que podem ser embutidos, pendentes ou fixados diretamente à
superfície.
Figura 27 – Luminárias.

3.7. TOMADAS
São dispositivos destinados às ligações de aparelhos eletrodomésticos e industriais e
servem para fazer e desfazer as conexões com segurança e facilidade. Elas podem ser fixadas
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nas paredes ou no piso. Diferem pela forma de sua aplicação, quantidade de seus contatos e
por sua capacidade elétrica. Existem tomadas para instalações externas e embutidas.
A forma dos contatos determina o tipo de pinos que a tomada pode receber. Há
tomadas para pinos redondos, pinos chatos e também para ambos os pinos. A quantidade dos
contatos determina a função da tomada, ou seja, limita o tipo de circuito em que a tomada
pode ser instalada. Ela suporta correntes elétricas apenas até um certo valor. Se esse limite for
ultrapassado, haverá perigo e os contatos podem-se queimar ou se fundir. Para evitar tais
defeitos, cada tomada traz uma inscrição que mostra a carga máxima (tensão e corrente) que
ela pode alimentar.
Figura 28 – Tomada.

Figura 29 – Tomada padrão.

3.8. ELETRODUTOS
São tubos de metal ou plástico, rígido ou flexível, utilizados com a finalidade de
conter os condutores elétricos e protegê-los da umidade, ácidos, gases ou choques mecânicos.
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Figura 30 – Eletroduto.

Há diferentes tipos de eletrodutos, que serão descritos a seguir:
 Eletroduto rígido metálico – Tubo de aço dobrável ou ferro galvanizado, com ou sem
costura longitudinal, fabricado com diferentes diâmetros e espessuras de parede,
adquirido em vara de 3 metros e dotado de rosca externa nas extremidades.
Figura 31 – Eletroduto rígido metálico.

 Eletroduto rígido plástico (PVC) – Tubo de plástico dobrável sem costura longitudinal,
dotado de rosca externa na extremidade, fabricado com diferentes diâmetros e
espessuras de parede, adquirido em vara de 3 metros.
Figura 32 – Eletroduto rígido plástico.
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 Eletrodutos flexíveis metálicos (conduítes) – Estes eletrodutos não podem ser
embutidos nem utilizados nas partes externas das edificações, em localizações
perigosas. Devem constituir trechos contínuos e não devem ser emendados.
Necessitam ser firmemente fixados por braçadeiras. Em geral, são empregados na
instalação de motores ou de outros aparelhos sujeitos à vibração ou que tenham
necessidade de ser deslocados em pequenos percursos. Também são utilizados em
ligações de diversos quadros. Para a sua fixação, usa-se o box reto ou curvo. São
encontrados em diversos diâmetros, expressos em polegadas (1/2”, 3/4”, 1”) e
vendidos a metro.
Figura 33 – Seal tubo.

 Eletrodutos flexíveis plásticos (corrugado) – Tubo de plástico flexivél, fabricado com
diferentes diâmetros, sendo utilizados embutidos na parede.
Figura 34 – Eletroduto flexível corrugado.

3.9. CALHAS
São canaletas de metal ou de material sintéticos utilizados para conter os condutores
elétricos e protegê-los da umidade, ácidos, gases ou choques mecânicos, são muito utilizadas
em ambientes industriais.
Figura 35 – Canaleta de material sintético.
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Figura 36 – Perfilado metálico.

Figura 37 – Eletrocalha aberta não perfurada.

Figura 38 – Eletrocalha aberta perfurada sem tampa.
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Figura 39 – Eletrocalha ventilada com tampa.

Figura 40 – Eletrocalha tipo escada.

Figura 41 – Instalação de eletrocalha no quadro de comando.
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Figura 42 – Instalação de eletrocalhas e canaletas.

Figura 43 – Fixação de eletrocalha tipo escada na estrutura.

25

Figura 44 – Sistema de quadros de comando com eletrocalhas.

3.10.

LUVAS, BUCHAS E ARRUELAS
Figura 45 – Luvas, arruelas e curvas.

● Luva – Peça de metal ou plástico, dotada de rosca interna com função de emendar
eletrodutos. Ao se utilizarem as luvas para fazer junção de eletrodutos é importante observar o
comprimento do tubo, que deve ser de 2cm para que a conexão seja perfeita. Se a tubulação
ficar exposta ao tempo, é recomendável que se utilize veda-rosca, como material vedante
entre roscas. Não utilize aperto excessivo, através do uso de chaves.
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Figura 46 – Luvas.

● Luvas e conectores sem rosca – O uso de luvas e conectores sem rosca é prático e
funcional nas instalações aparentes onde houver a utilização de conectores rígidos e
demandam menor tempo de trabalho. Tanto luvas quanto conectores são encontrados com ou
sem vedação, fabricados em borracha auto-extinguível.
Figura 47 – Luvas e conectores sem rosca.

● Buchas e arruelas – Na montagem dos eletrodutos nas caixas, empregam-se porcas
especiais, que existem em diferentes dimensões, adequadas aos eletrodutos com que devem
trabalhar. As porcas que são colocadas pelo lado interno das caixas servem, principalmente,
para proteger o isolamento dos condutores. As que são colocadas pelo lado externo das caixas
servem para dar o aperto de fixação do eletroduto à caixa e são chamadas comumente de
arruelas.
Figura 48 – Bucha e arruela.
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● Curvas – utilizadas para o encaixe de eletrodutos, possibilitando um melhor
acabamento.
Figura 49 – Tipos de curvas.

3.11.

CAIXA DE PASSAGEM

Em todas as extremidades de eletrodutos em que há entradas, saídas ou emendas de
condutores, ou nos pontos de instalação de aparelhos e dispositivos, devem ser usadas caixas
que são fabricadas em chapas de aço, esmaltadas, galvanizadas ou em plástico, protegidas
interna e externamente.
As caixas possuem orelhas para a fixação de tampas, aparelhos ou dispositivos
(interruptores e tomadas), assim como orifícios parcialmente abertos para a introdução e
fixação dos eletrodutos. Nas instalações expostas, elas podem ser substituídas por conduletes.
Figura 50 – Caixas de passagem.

Figura 51 – Caixa de passagem 4x2”.
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Figura 52 – Caixa de passagem 4x4”.

Caixa octogonal (ponto de luz) são caixas próprias para a utilização como pontos de
luz. Algumas delas possuem fundo móvel, possibilitando a fixação de eletrodutos. Servem
ainda como caixas de passagens e para conter emendas e derivações.
Figura 53 – Caixa de passagem octogonal.

O desenho abaixo mostra a localização de caixas, luvas, curvas, buchas, arruelas e
tubos. A fixação dos eletrodutos e caixas é feita pela argamassa da estrutura ou por
abraçadeiras.
Figura 54 – Layout da instalação de eletrodutos e seus acessórios.
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Conduletes roscáveis e sem rosca são usados para executar instalações com tubulações
aparentes. Onde as condições de instalações exigem, utiliza-se fita veda-rosca como material
vedante entre roscas. Não utilize aperto excessivo, através de uso de chaves. Obtém-se
rosqueamento perfeito através de aperto manual.
Figura 55 – Conduletes roscáveis.

Figura 56 – Tipos de conduletes roscáveis.
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Tabela 4 – Conduletes roscáveis, tipos e bitolas.

Conduletes sem rosca são um tipo de caixa de derivação sem rosca própria, para
instalação aparente. Os eletrodutos são fixados às entradas por meio de parafuso.
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Tabela 5 – Conduletes sem rosca, tipos e bitolas.

Conduletes com ou sem rosca, equipados com acessórios elétricos são dotados de
tampos intercambiáveis, permitindo as mais variadas combinações. Todas as tampas
equipadas podem ser fornecidas isoladamente para montagem em painéis ou já montadas nos
conduletes, conforme tabela.
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Tabela 6 – Denominação dos acessórios.

