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MATERIAIS EQUIPAMENTOS 

 Eletrodutos;  

 Caixas de derivação; 

 Meia cana de PVC; 

 Fixador metálico para 
eletroduto; 

 Braçadeiras metálicas; 

 Quadro de distribuição; 

 Parafusos e rebites; 

 Disjuntores; 

 Fios; 

 Cabos; 

 Fita isolante; 

 Tomadas; 

 Interruptores. 

 EPI; 

 Alicate universal; 

 Alicate de corte; 

 Chave de fenda; 

 Trena; 

 Guia de náilon ou arame 
de aço; 

 Furadeira; 

 Rebitadeira; 

 Aquecedor elétrico. 

Atividade Responsabilidade 

Condições para início do serviço 

 Para executar as instalações nas lajes, as fôrmas e armaduras positivas devem ter sido montadas e conferidas; 
 As peças metálicas (fixadores) para fixação das extremidades dos eletrodutos devem estar posicionadas nos fundos e 

laterais das vigas, antes da colocação da ferragem; 
 Para executar as instalações aparentes nas lajes, a estrutura e a alvenaria da laje devem estar executadas; 
 Providenciar a preparação dos blocos de alvenaria com caixas de derivação fixadas nos mesmos (opcional); 

 Quando necessário executar rasgos para as instalações nas paredes, a alvenaria deve ter sido executada há pelo menos 
10 dias; 

 Para iniciar a enfiação é necessário que os eletrodutos estejam protegidos da ação da água. Se contiver água, retira-la; 
 Para colocação dos espelhos e acabamentos dos componentes elétricos, a pintura deve ter sido executada. 

INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E CAIXAS 
Lajes – instalações embutidas: 

 Posicionar as caixas de fundo móvel sobre as fôrmas de acordo com o projeto e fixar para que as 
mesmas não sejam movimentadas. Deverão ser removidos somente os discos das caixas de derivação 
nos furos destinados a receber ligação de eletrodutos; 

 Preencher a caixa com material (bucha de papel), que impeça a penetração de nata de cimento 
durante a concretagem; 

 Colocar os eletrodutos apoiados sobre os vergalhões da armadura inferior, em posições nas quais os 
mesmos não tenham que suportar esforços não previstos; 

 As extremidades dos eletrodutos (esperas) que irão conectar-se aos eletrodutos das paredes, deverão 
ser encaixadas em peças metálicas fixadas no fundo ou laterais das formas, quando a descida ocorrer 
em vigas, ou em meia-cana  de PVC preenchida com bucha de papel quando a descida ocorrer em lajes 
maciças. 

Lajes – instalações aparente: 

 Posicionar e fixar as caixas 4”x4” nas lajes de acordo com o projeto, utilizando furadeira e rebites; 

 Posicionar e fixar os eletrodutos nas lajes de acordo com o projeto utilizando furadeira, braçadeiras 
metálicas e rebites e conectar suas extremidades às caixas 4”x4”e esperas na alvenaria e laterais de 
vigas; 

 Testar a tubulação com guia de náilon, após a conclusão da instalação. 
 

Equipe de 
instalações 

elétricas 

Paredes: 

 Durante a execução da alvenaria deixar embutidos os eletrodutos, tendo o cuidado de manter a 
tubulação na vertical abaixo dos pontos, de acordo com projetos de instalações e de alvenaria; 

 Realizar os rasgos nas paredes para embutir as caixas ou quadros de distribuição, atentando para que 
a dimensão do recorte não seja exageradamente maior do que a dimensão do elemento a ser 
introduzido. Quando forem usadas caixas de derivação previamente fixadas aos blocos, estes devem 
ser posicionados durante a execução da alvenaria, atentando para o nivelamento e alinhamento entre 
as caixas; 

 Fixar as caixas de derivação e/ou quadros de distribuição nas posições previstas no projeto, nivelando 
e aprumando de modo que as mesmas não fiquem a uma profundidade excessiva após a conclusão do 
revestimento. Atentar para que as diferentes caixas/quadros de um mesmo ambiente fiquem 
perfeitamente alinhados e dispostos de forma a apresentar uniformidade no seu conjunto. Nos 
ambientes com revestimento cerâmico, as caixas poderão ser colocadas apenas quando da execução 
do mesmo, para que fiquem melhor posicionadas;  

 Fixar os eletrodutos nos pontos de espera das vigas ou lajes e nas caixas de derivação e quadros de 
distribuição. 
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ENFIAÇÃO E FIXAÇÃO DE COMPONENTES 

 Enfiar os condutores nos eletrodutos atentando para as características, quantidades, seções nominais 
e, quando for o caso, cores previstas no projeto. Caso necessário utilizar lubrificante para facilitar a 
enfiação, este deve ser compatível com o isolamento dos condutores, podendo ser utilizado talco, 
parafina ou vaselina industrial. Poderão ser utilizados também guias de náilon ou arames de aço; 

 Cada circuito deve ter o seu próprio condutor neutro na mesma bitola do condutor fase; 

 Realizar as emendas dos condutores que forem necessárias, obrigatoriamente, em caixas de 
derivação. Não é permitida a enfiação de condutores emendados. O isolamento das emendas e 
derivações deverá ter, no mínimo, características equivalentes às dos condutores utilizados; 

  Conectar os componentes elétricos (interruptores, tomadas, etc.) aos condutores observando os 
circuitos previstos (fase, neutro e terra) e fixar às caixas de derivação, colocando os espelhos ou outros 
acabamentos; 

 Conectar os disjuntores dimensionados, aos condutores, observando o balanceamento dos circuitos 
no projeto; 

 Conectar o DR (dispositivo diferencial residual) aos circuitos que alimentam tomadas. 
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