CONFIRA AS DICAS ELUMA PARA INSTALAÇÃO E SOLDA EM TUBOS
DE COBRE
Dias D’Ávila, 8 de março de 2016 - A instalação adequada de tubos e conexões de cobre em

redes hidráulicas é condição essencial para o bom desempenho dos produtos. O cobre é o
material mais indicado para este tipo de aplicação por sua resistência à pressão, temperatura
e sua capacidade de conformação sem prejudicar suas propriedades.
Para uma instalação adequada, é importante observar alguns cuidados. O primeiro deles é a
aquisição de tubos e conexões fabricados de acordo com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT).
ABNT NBR 13206
ABNT NBR 14745
ABNT NBR 11720
ABNT NBR 15277

Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura, para condução de fluidos – Requisitos
Tubo de cobre sem costura flexível, para condução de fluidos - Requisitos
Conexões para união de tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar — Requisitos
Conexões com terminais de compressão para uso com tubos de cobre — Requisitos

Devido à importância deste item em construções prediais, a ABNT tem também publicada a
norma NBR 15345, que orienta os profissionais sobre os procedimentos de instalação predial
de tubos e conexões de cobre e ligas de cobre.
O instalador hidráulico também precisa seguir as normas NBR 7198 e NBR 5626, da ABNT,
para instalações de água quente e fria, respectivamente.
―Cuidados no transporte e armazenagem para evitar choques que danifiquem os tubos ou seu
contato com produtos químicos são medidas importantes‖, lembra Luiz Massucato, gerente
comercial da Paranapanema, a maior produtora brasileira de cobre e responsável pelos
produtos Eluma. A empresa acaba de modernizar sua linha de tubos retos na fábrica de Santo
André (SP), o que permitiu ampliar a capacidade total de produção de tubos de cobre para
3.000 toneladas/mês.
O sistema ponto a ponto, para o qual é necessária a utilização de tubos de cobre flexíveis,
garante menor perda de carga, pois diminui o uso de conexões. "Esta é sempre uma boa
escolha quando a obra ou reforma permitir o uso desse tipo de sistema, cujas conexões são
realizadas, quando necessário, por terminais de compressão, dispensando a realização de
solda", afirma Massucato. Na Paranapanema, os tubos flexíveis são fabricados a partir de uma
tecnologia de linha contínua chamada Cast&Roll, a mais moderna no mercado.
Nos tubos rígidos, quando for necessário a utilização de conexões ou a interligação de tubos,
é possível fazer uma soldagem que garanta estanqueidade e resistência igual ou superior ao
próprio tubo.
Confira abaixo as dicas da Paranapanema para soldagem do tipo branda:

1 - Depois de cortar o tubo e retirar as rebarbas, limpe as extremidades do tubo e da bolsa de
conexão. É preciso ter cuidado para não arranhar as partes a serem soldadas. Então, com
uma palha de aço ou uma escova de fio, faça a limpeza de forma suave.
2 - Evite o excesso de pasta de solda. Utilize um pincel para aplicar a pasta em volta da ponta
do tubo e dentro da bolsa de conexão. O objetivo é que fique apenas uma fina camada da
pasta.
3 - Conecte a bolsa de conexão ao tubo e aplique a chama do maçarico na união até que a
pasta de solda derreta.
4 - Em conexões sem anel de solda, aplique solda sem chumbo (97%Sn x 3%Cu) ao redor da
extremidade da bolsa de conexão.
A quantidade necessária de fio de solda recomendada varia de acordo com os diâmetros
nominais dos tubos.
Diâmetro nominal do tubo (mm)
15 a 42
54 a 104

Comprimento necessário de fio de solda 2,4mm
1 diâmetro
2 diâmetros

5 - Remova o excesso de solda com um pano seco logo após o procedimento anterior
deixando apenas um filete em volta da união. Essas dicas garantirão o resultado esperado.
Depois dos passos acima, é importante que o tubo resfrie naturalmente, isto é, que não sejam
colocados panos úmidos ou água para acelerar o seu resfriamento. "O teste de estanqueidade
e a lavagem interna do tubo só devem ser feitos depois do resfriamento", ressalta Massucato.
Para obter uma soldagem de forma perfeita, também é importante utilizar tubos e conexões do
mesmo fabricante, garantindo o correto ajuste entre as peças.
Sobre a Paranapanema
Com receita líquida consolidada de R$ 5,4 bilhões em 2015, a Paranapanema é a maior
produtora brasileira não integrada de cobre refinado e de produtos de cobre (vergalhões, fios
trefilados, laminados, barras, tubos, conexões e suas ligas).
A empresa possui três plantas industriais, sendo uma unidade de cobre primário localizada no
município de Dias d'Ávila (BA), e duas plantas de produtos de cobre e suas ligas, instaladas
em Santo André (SP) e Serra (ES). Conta também com um centro de distribuição no Rio de
Janeiro, na cidade de Itatiaia.
Com 2,2 mil colaboradores, a Paranapanema é dona de marcas consagradas no mercado
brasileiro como Eluma e Caraíba.
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