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5. PROCEDIMENTOS DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

 

5.1. EMENDAS E SOLDAS 

 

As emendas de fios e cabos devem possibilitar a passagem da corrente admissível para 

o condutor mais fino sem aquecimento excessivo, ou seja, não devem apresentar mau contato 

e ter suficiente seção, de modo que não venham a aquecer muito por efeito Joule. Possuir 

resistência mecânica suficiente para o serviço ou tipo de instalação e isolamento pelo menos 

igual ao dos condutores emendados e com a mesma classe de isolação. 

 Emendas em prosseguimento 

Sempre que a extensão de uma rede ou linha aberta for maior que o condutor 

disponível, devem-se emendar os condutores em prosseguimento. 

 

Figura 86 – Emenda em prosseguimento. 

 

 

Os procedimentos que se seguem devem ser atentamente observados: 

1 – Desencapar as pontas dos condutores. Com uma faca, retire o isolamento em direção à 

ponta, assim como se estivesse apontando um lápis. O comprimento das pontas deve ser igual 

a 50 vezes o diâmetro do condutor nu, aproximadamente. Na prática, pode-se desencapar o 

fio: 

1,5mm2 → 8cm; 

2,5mm2 →10cm 

4mm2 →13cm. 

 

Figura 87 – Desemcapando o fio. 

 

 

2 – Limpar os condutores. Retire os restos de isolamento porventura presos ao metal, ou raspe 

com as costas da lâmina a oxidação. 
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Figura 88 – Eliminando sujeiras. 

 

 

3 – Emendar os condutores. 

a) Cruze as pontas dos condutores, conforme mostra a Figura 89 e, a seguir, torça uma 

sobre a outra em sentido oposto. Cada ponta deve dar seis voltas sobre o condutor, no 

mínimo. 

 

Figura 89 - Iniciando a emenda. 

 

 

b) Complete a torção das pontas com a ajuda de um ou dois alicates, dependendo do diâmetro 

do condutor. 

 

Figura 90 – Finalizando a emenda. 

 

 

As pontas devem ficar completamente enroladas e apertadas no condutor, porém com 

pequeno espaçamento entre as espiras, para a solda penetrar. 

 

Figura 91 – Emenda concluída. 
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4 – Soldar a emenda. 

a) Ligue o ferro de soldar à rede de energia e deixe-o aquecer até a temperatura de fusão da 

solda. 

b) Aplique um pouco de solda à ponta do ferro para que esta faça bom contato térmico com a 

emenda. 

c) Encoste a ponta do ferro à emenda, aquecendo-a. 

d) Aplique o fundente sobre a emenda. 

 

Figura 92 – Soldando a emenda. 

 

 

e) No início, aplique a solda entre a ponta do ferro e a emenda, até que a solda flua para a 

mesma. 

f) Mude a posição do ferro para cima da emenda e aplique solda no local até preencher todos 

os espaços entre as espiras. 

g) Repita o processo em toda a extensão da emenda. 

h) Retire o ferro de soldar, rapidamente, sem arrastar na emenda e deixe esfriar. 

5 – Isolar a emenda em prosseguimento. 

a) Inicie na extremidade mais cômoda, prendendo a ponta da fita e, em seguida, dê uma volta 

sobre a mesma. 

 

Figura 93 – Isolando a emenda. 

 

 

b) Continue enrolando a fita, de modo que cada volta se sobreponha à anterior, na metade da 

largura da fita, até atingir uns dois centímetros sobre o encapamento do condutor. Mantenha a 

fita esticada durante todo o tempo, para que a aderência seja perfeita. 

c) Retorne com a fita, enrolando-a agora com inclinação oposta, porém da mesma forma 

anterior. 

d) Complete o isolamento com três ou mais camadas, de modo que a espessura do isolamento 

fique, pelo menos, igual ao encapamento do condutor. 

e) Seccione a fita com uma lâmina. 
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f) Pressione a ponta da fita, fazendo-a aderir ao isolamento. 

 

 Emendas em derivação 

 

Figura 94 – Emenda em derivação. 

 

 

Na ligação dos ramais, será necessário emendar os condutores em derivação. Observe 

atentamente a seqüência de procedimentos: 

1 – desencapar as pontas dos condutores do circuito ramal.Proceda como anteriormente. 

2 – desencapar os condutores da linha. 

a) Marque com dois piques de faca uma faixa de uns 20mm a partir do ponto de derivação. 

b) Retire, com uma faca, o isolamento em volta do condutor, entre as marcas. 

A faca não deve atingir o metal para evitar pontos de ruptura (quebra) do condutor. 

 

Figura 95 – Desemcapar o fio. 

 

 

3 – limpar os condutores. 

4 – emendar os condutores. 

 

Figura 96 – Inicando a emenda. 
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a) Cruze a ponta sobre a derivação e enrole-a sobre esta, de modo que as espiras fiquem com 

ligeiro espaçamento entre si. 

b) Complete a torção da ponta com a ajuda do alicate. 

A ponta deve ficar completamente enrolada e apertada no condutor e contar, pelo 

menos, 6 espiras. 

 

Figura 97 – Emenda concluída. 

 

 

5 – soldar a emenda em derivação. 

6 – isolar a emenda em derivação. 

a) Enrole a fita primeiramente no condutor da rede e, ao voltar, enrole-a no condutor do 

ramal. 

b) Para os demais detalhes, proceda como anteriormente. 

 

Figura 98 – Isolar a emenda. 

 

 

 Emendas na caixa de passagem 

 

Os procedimentos a seguir devem ser atentamente observados: 

a) desencape as pontas, em um comprimento igual a cinqüenta vezes o diâmetro do condutor 

nu. 

b) cruze os condutores. 

c) torça os condutores, inicialmente com a mão, auxiliado por um alicate. 

d) dê o aperto final com dois alicates. 

e) dobre a ponta dos condutores. 
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Figura 99 – Emenda em caixas de passagem. 

 

 

f-) solde os terminais e efetue a isolação. 

 

Figura 100 – Emenda soldada e isolada. 

 

 

5.2. TRACIONAMENTO DE CONDUTORES EM TUBULAÇÕES 

 

Os condutores serão enfiados dentro do eletroduto, através de um cabo guia. Faz-se 

amarração no arame com os condutores desencapados, devendo-se evitar um acúmulo 

excessivo deles em um só ponto, para não tornar mais difícil sua passagem dentro da 

tubulação. Após a amarração, passa-se fita isolante e logo depois talco industrial, para a 

penetração da conexão fluir com maior facilidade dentro do eletroduto. 
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Figura 101 – Tracionando condutores. 

 

 
Figura 102 – Dificuldade em tracionar os condutores. 

 

 

O dimensionamento dos eletrodutos está relacionado à determinação do diâmetro 

nominal dos mesmos. O diâmetro dos eletrodutos deve ser tal que os condutores possam ser 

facilmente instalados ou retirados. Dessa forma, segundo o item 6.2.11.1.6 da NBR 5410, a 

taxa de ocupação do eletroduto, dada pelo quociente entre a soma das áreas das seções 

transversais dos condutores previstos, calculadas com base no diâmetro externo, e a área útil 

da seção transversal do eletroduto, não deve ser superior a:  

 53% no caso de um condutor;  

 31% no caso de dois condutores;  

 40% no caso de três ou mais condutores;  

Via de regra, levando em conta que a maioria dos trechos contém mais de dois 

condutores, utiliza-se como área de ocupação máxima uma taxa de 40% do interior do 

eletroduto. 
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Figura 103 – Condutores no interior do eletroduto. 

 

5.3. CORTE, ABERTURA DE ROSCAS E CURVAMENTO 

 

 Curvatura de eletroduto rígido metálico 

 

Quando se deseja que uma rede de eletrodutos transponha um obstáculo ou acompanhe 

uma superfície com uma curvatura especial, e quando não há uma curva postiça adequada 

para aquela circunstância, pode-se dobrar o eletroduto. Esse trabalho de dobrar ou curvar um 

eletroduto, embora seja muito empregado, deve, sempre que possível, ser evitado. Quando, 

entretanto, for obrigatório, deve-se fazê-lo a frio e com todos os cuidados para que não haja 

redução sensível na seção interna. 

Fases da operação 

1) Preparar um gabarito de curva.  

Com um arame grosso de ferro, por exemplo, prepare um modelo do formato que o 

tubo deve ter. Faça as curvas no arame e, a cada conformação dada no mesmo, experimente 

no local onde irá o tubo ser fixado. 

2) Iniciar a dobragem.  

Escolha uma das extremidades do eletroduto para iniciar o trabalho. Enfie a ponta do 

eletroduto no T do vira-tubos, e firme o tubo no chão, com o pé. Usando o próprio eletroduto 

como alavanca, inicie o seu encurvamento.  

A cada pequena curvatura deve-se mudar a posição do T para não amassar o tubo. 

Quando há necessidade, pode-se, empregando o gabarito de arame, marcar, aproximadamente, 

no eletroduto, os limites da curva. 

 

Figura 104 – Curvando o eletroduto. 
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Figura 105 – Fazer gabarito. 

 

 

3) Concluir a dobragem. 

Coloque o eletroduto no chão, prendendo-o sob os pés e com a extremidade livre 

encostada na parede. Coloque junto ao eletroduto o gabarito e, com o T, complete a curvatura 

iniciada na fase anterior. 

 

Figura 106 – Curvando o eletroduto. 

 

 

Como na fase anterior, a cada pequeno encurvamento, mude a posição do T no 

eletroduto. 

 

a - As curvas devem corresponder ao diâmetro interno do eletroduto. Assim, os raios mínimos 

das curvas devem obedecer à seguinte tabela 7. 
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Tabela 7 – Raio de curvaturas de acordo com os eletrodutos. 

Eletroduto (polegada) Raio da curva (cm) 

½ 10 

¾ 13 

1 15 

1 ¼ 20 

1 ½ 25 

2 30 

2 ½ 38 

3 46 

4 61 

 
Exemplo: ao curvar um eletroduto de 3 polegadas, o raio mínimo da curva deverá ser 

de 46cm. 

b - Não recue o tubo no vira-tubos para fechar mais a curva em algum ponto, nem force muito 

no mesmo lugar, para não amassá-lo. 

 

Figura 107 – Exemplo de curvatura. 

 

 

c - A costura do tubo deverá ficar na sua faixa neutra (para cima), pois as costuras constituem 

um perigo para o isolamento do condutor. 

 

 Curvatura de eletroduto de plástico 

Para curvar eletroduto rígido de plástico, será utilizada uma fonte de calor brando, 

como o maçarico. Caso se deseje dobrar, moldar ou soldar peças de PVC ou de polietileno, 

deve-se proceder lentamente, com muito cuidado e de maneira controlada, para assim se 

conhecer o efeito do calor no material correspondente, porque, nestes casos, variações 

relativamente pequenas na temperatura podem causar deformações nas peças. 

 

 Instalação de eletrodutos 

Na instalação da rede de eletrodutos nas caixas devem ser observadas as 

recomendações das ilustrações 108 a 115. 

 

Figura 1088 – Eletroduto embutido na parede. 
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Figura 1099 – Rede embutida. 

 

 
Figura 110 – Eletrodutos embutidos na parede. 
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Figura 111 – Eletrodutos embutidos na parede. 

 

 

Figura 112 -  Rede exposta. 
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Figura 113 – Eletrodutos aparentes. 
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 Instalação de eletroduto (condulete roscável) 

 

Figura 114 – Conduletes roscável. 

 

 

 Instalação de eletroduto (condulete sem rosca) 

 

Figura 115 – Condulete sem rosca. 

 

 


