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Capítulo XII

Instalação de condutores (III)

Por Paulo E. Q. M. Barreto*

Este último artigo da série “Linhas elétricas para baixa tensão”, 

iniciado na edição de janeiro/2019, conclui o tópico relativo à 

instalação de condutores. Durante esses 12 artigos da série, foram 

abordados os principais conceitos, características, aplicações, 

dimensionamentos, especificações, requisitos normativos e 

definições de alguns termos referentes a condutos e condutores 

elétricos de baixa tensão.

Linha elétrica pré-fabricada
Também conhecida por busway, busduct, ou formalmente, por 

barramento blindado, a linha elétrica pré-fabricada tem um único 

requisito estabelecido pela NBR 5410 em 6.2.11.9: “os invólucros 

ou coberturas das linhas pré-fabricadas devem assegurar proteção 

contra contatos acidentais com partes vivas. Devem possuir grau 

de proteção no mínimo IP2X e atender às prescrições de B.2.” – as 

quais se referem ao uso de barreiras ou invólucros, como medida de 

proteção contra contato com partes vivas (choques elétricos). Já a 

norma NBR 16019 contempla diversos requisitos específicos para a 

instalação dessas linhas.

Na edição de maio (Capítulo V desta série), foi tratado 

do item 6.2.3.8 da NBR 5410 referente às restrições do uso 

de condutores de alumínio. Uma dúvida recorrente no meio 

técnico é se a NBR 5410 admite ou não o uso de barramentos 

de alumínio. Pois bem, a restrição citada nesta norma não inclui 

os barramentos blindados, que podem, portanto, conter barras 

de alumínio, com as devidas considerações que são feitas pelo 

fabricante do barramento.

Conexões de condutores
As conexões de condutores elétricos têm sua importância 

durante a execução de uma instalação elétrica, mas também devem 

ser objeto de preocupação e de especificação já na fase de projeto, 

em função de certas peculiaridades.

Alguns cuidados simples podem passar despercebidos no 

momento da execução de uma instalação, principalmente em casos 

não corriqueiros, e uma decisão mal tomada ou algum improviso 

por parte do instalador pode colocar em risco a segurança da 

instalação.

Por outro lado, fixações de condutores em dispositivos de 

proteção e manobra, equipamentos, terminais, conectores, entre 

outros, poderão ser realizadas de modo inadequado por mero 

desconhecimento do executante sobre a melhor forma de fazê-

las. Há diferenças, por exemplo, em função do material condutor 

(cobre, alumínio, aço), por ser fio ou cabo, por usar ou não terminal, 

qual tipo de terminal, qual tipo de borne do dispositivo etc.

Quando o condutor for conectado a elementos condutivos que 

não os destinados à condução de corrente elétrica nas condições 

normais de funcionamento, deve-se ter o cuidado de analisar 

a eletronegatividade dos materiais envolvidos para não causar 

corrosão galvânica.
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Haste e conexão inadequadas – corrosão galvânica.

Como se vê, o assunto conexões não se limita às usuais emendas 
de condutores em caixas de passagem, e a norma NBR 5410 
estabelece em 6.2.8 alguns requisitos básicos relativos a conexões de 
condutores, conforme segue:

 
6.2.8.1 As conexões de condutores entre si e com outros componentes 
da instalação devem garantir continuidade elétrica durável, adequada 
suportabilidade mecânica e adequada proteção mecânica.
6.2.8.2 Na seleção dos meios de conexão devem ser considerados:
a) o material dos condutores, incluindo sua isolação;
b) a quantidade de fios e formato dos condutores;
c) a seção dos condutores;
d) o número de condutores a serem conectados conjuntamente.
NOTA – É aconselhável evitar o uso de conexões soldadas em circuitos 
de energia. Se tais conexões forem utilizadas, elas devem ter resistência 
à fluência e a solicitações mecânicas compatível com a aplicação.
6.2.8.3 As conexões devem ser acessíveis para verificação, ensaios e 
manutenção, exceto nos seguintes casos:
a) emendas de cabos enterrados; e
b) emendas imersas em compostos ou seladas.
6.2.8.7 Salvo nos casos de linhas aéreas e de linhas de contato 
alimentando equipamentos móveis, as conexões de condutores entre 
si e com equipamentos não devem ser submetidas a nenhum esforço 
de tração ou de torção.

Este último requisito é importante, principalmente em quadros 
de distribuição, nos quais, seja pela inexistência de espaço interno, 
seja pelas seções avantajadas dos condutores, o instalador é obrigado 
a improvisar e a forçar as conexões dos cabos nos bornes dos 
dispositivos de proteção, sem levar em conta o estresse mecânico 
que poderá ocorrer nesses pontos.

6.2.8.8 Nas linhas elétricas constituídas por condutos fechados só se 
admitem conexões contidas em invólucros apropriados, tais como 

caixas, quadros etc., que garantam a necessária acessibilidade e 
proteção mecânica.
6.2.8.9 As conexões devem ser realizadas de modo que a pressão de 
contato independa do material isolante.
6.2.8.10 É vedada a aplicação de solda a estanho na terminação de 
condutores, para conectá-los a bornes ou terminais de dispositivos ou 
equipamentos elétricos.

Embora seja prática comum para boa parte dos montadores 
de quadros de distribuição, a aplicação de solda a estanho nas 
pontas dos cabos com o objetivo de melhorar a conexão, pode, ao 
contrário, piorá-la, por ficarem submetidas a esforços de pressão ou 
compressão.

Essa vedação na norma é importante, pois deve-se ter em mente 
que o aperto da conexão foi realizado à temperatura ambiente. 
Posteriormente, pela conexão soldada irá circular corrente elétrica 
nas condições normais (corrente de carga) e anormais (sobrecarga 
e curto-circuito) de funcionamento da instalação, elevando a 
temperatura no condutor e na conexão, dilatando os metais, 
amolecendo a solda e provocando o mau contato.

Nas condições normais, a conexão poderá atingir o limite de 
temperatura para serviço contínuo dos condutores envolvidos 
(70ºC, 90ºC, ou mais, dependendo do material da isolação) e, no 
caso de sobrecorrente, as temperaturas serão mais elevadas (160ºC, 
250ºC ou mais).

A questão central é qual será o comportamento da solda nessas 
condições? Será que a cada ocorrência de sobrecorrente o pessoal 
de manutenção (quando existe) faz inspeção em todas as conexões 
soldadas antes de reenergizar o circuito?

6.2.8.11 Os meios de conexão utilizados na ligação direta de 
condutores de alumínio a terminais de dispositivos ou equipamentos 
elétricos que admitam tal conexão devem atender os requisitos das 
normas aplicáveis a conexões para alumínio.
NOTA – Na falta de meios de conexão adequados para conexão direta 
com alumínio, o condutor deve ser emendado com um condutor de 
cobre, através de conector especial, e então ligado ao equipamento.
6.2.8.13 As conexões prensadas devem ser realizadas por meio de 
ferramentas adequadas ao tipo e tamanho de conector utilizado, de 
acordo com as recomendações do fabricante do conector.
6.2.8.14 Em condutores de alumínio somente são admitidas emendas 
por meio de conectores por compressão ou solda adequada.
6.2.8.15 A conexão entre cobre e alumínio deve ser realizada 
exclusivamente por meio de conectores adequados a este fim.

Como se pode observar nesses poucos itens destacados neste 
artigo, as conexões devem ser objeto de muita atenção por parte 
de quem executa uma instalação elétrica, sob pena de danificar 
componentes e até de dar causa a um incêndio futuramente.
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Especificação
Para elaboração de um bom projeto, execução e manutenção de 

instalações elétricas é imprescindível o conhecimento de algumas 
características construtivas dos condutores elétricos, bem como de 
suas normas correspondentes.

Basicamente, a seleção, instalação, dimensionamento e 
especificação de condutores elétricos, devem levar em conta as 
seguintes características construtivas:

a) Quanto à forma física, os condutores podem ser do tipo: fio, cabo 
(isolado, uni ou multipolar), ou barra (de seção circular ou não).
b) Quanto ao material condutor: cobre ou alumínio.
c) Quanto ao acabamento: nu, com isolação, com cobertura.
d) Quanto ao material isolante: PVC, EPR, XLPE, silicone, entre outros.

Cabo isolado 750V.

Cabo multipolar 0,6/1kV. 

Cabo unipolar 0,6/1kV.

Cabo PP 750V.

As normas técnicas aplicáveis para os condutores mais 
utilizados são:

- NBR NM 247-3: Cabos isolados com policloreto de vinila 
(PVC) para tensões nominais até 450/750V, inclusive – Parte 
3: Condutores isolado (sem cobertura) para instalações fixas. 
São os cabos mais utilizados e encontrados no mercado, com 
aplicação em circuitos terminais e alimentadores de quadros de 
distribuição. Possui limite de temperatura de 70ºC para serviço 
contínuo.
- NBR NM 247-5: Cabos isolados com policloreto de vinila 
(PVC) para tensões nominais até 450/750V, inclusive – Parte 
5: Cabos flexíveis (cordões). São os conhecidos cabos PP e 
paralelos (antiga norma NBR 13249), utilizados para ligação 
de equipamentos (geladeira, secador de cabelo, aparelho de 
TV, computador etc.). Reforçando o que já foi dito em edição 
anterior, esse tipo de cabo não deve ser utilizado nas instalações 
fixas em geral. 
- NBR 7285: Cabos de potência com isolação extrudada de 

polietileno termofixo (XLPE) para tensão de 0,6/1kV - Sem 
cobertura – Requisitos de desempenho. Esses tipos de cabos são 
muito utilizados em instalações aparentes ao tempo, em função 
das propriedades do XLPE. Possui limite de temperatura de 
90ºC para serviço contínuo.
- NBR 7286: Cabos de potência com isolação extrudada de 
borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para 
tensões de 1kV a 35kV — Requisitos de desempenho. Abrange 
os cabos uni ou multipolares (0,6/1kV) utilizados nas mesmas 
aplicações do cabo conforme NBR 7288, porém, com isolação 
diferente, que possui outras propriedades físicas. Embora o seu 
uso predominante tenha sido em indústrias e subestações, mais 
recentemente tem sido aplicado também na área predial. Possui 
limite de temperatura de 90ºC para serviço contínuo.
- NBR 7288: Cabos de potência com isolação sólida extrudada 
de cloreto de polivinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões 
de 1kV a 6kV. Abrange os conhecidos cabos uni ou multipolares 
(0,6/1kV) – com cobertura – utilizados em bandejas, leitos, 
linhas enterradas, linhas aparentes. Possui limite de temperatura 
de 70ºC para serviço contínuo.
- NBR 13248: Cabos de potência e condutores isolados sem 
cobertura, não halogenados e com baixa emissão de fumaça, 
para tensões até 1kV - Requisitos de desempenho. São os 
conhecidos cabos LSZH ou LS0H (low smoke, zero halogen), os 
quais, sob condição de chama, libera fumaça branca, não tóxica 
e não corrosiva. São cabos exigidos pelas normas NBR 5410 e 
NBR 13570 em certas condições de instalação.
- NBR 13418: Cabos resistentes ao fogo para instalações de 
segurança – Especificação. Esses cabos, diferentes dos demais, 
sob condição de chama, continua em operação por um tempo 
determinado. São cabos para serem utilizados na alimentação 
de equipamentos que, justamente na condição de incêndio, 
devem entrar em operação, como por exemplo, bombas de 
incêndio e de pressurização de escada.
- NBR 16612: Cabos de potência para sistemas fotovoltaicos, 
não halogenados, isolados, com cobertura, para tensão de até 
1,8kVcc. entre condutores – Requisitos de desempenho. São 
cabos especialmente construídos para ligação dos arranjos 
fotovoltaicos, já que trabalharão sob severa condição ambiental 
(intempéries e raios solares) e em corrente contínua.


