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1. INTRODUÇÃO

O projeto de instalações elétricas prediais é uma representação gráfica e escrita do que se pretende

instalar  na  edificação,  com todos  os  seus  detalhes,  com a localização dos  pontos  de  utilização (luz,

tomadas, interruptores, comandos, passagem e trajeto dos condutores, dispositivos de manobras etc.).

Ao projetar você deverá apresentar possíveis soluções a serem implementadas para resolução de

determinados  problemas.  O projeto  é  o  resultado  de  uma interação  dos  sujeitos  envolvidos:  cliente,

profissional projetista e entidades normatizadoras (associações normatizadoras, órgãos do poder público,

concessionárias etc.).  A energia elétrica que alimenta as indústrias, comércio e nossos lares, é gerada

principalmente em usinas hidrelétricas, onde a passagem da água por turbinas geradoras transformam a

energia mecânica, originada pela queda d’água, em energia elétrica.

2. GERAÇÃO DE ENERGIA

No Brasil  a  geração  de  energia  elétrica  é  80% produzida  a  partir  de  hidrelétricas,  11% por

termoelétricas  e  o  restante  por  outros  processos.  A partir  da  usina  a  energia  é  transformada,  em

subestações elétricas, e elevada a níveis de tensão (69/88/138/240/440 kV) e transportada em corrente

alternada (60 Hertz) através de cabos elétricos, até as subestações rebaixadoras, delimitando a fase de

Transmissão. Já na fase de Distribuição (11,9 / 13,8 / 23 kV), nas proximidades dos centros de consumo, a

energia elétrica é tratada nas subestações, com seu nível de tensão rebaixado e sua qualidade controlada,

sendo transportada por redes elétricas aéreas ou subterrâneas, constituídas por estruturas (postes, torres,

dutos subterrâneos e seus acessórios), cabos elétricos e transformadores para novos rebaixamentos (110 /

127 / 220 / 380 V), e finalmente entregue aos clientes industriais, comerciais, de serviços e residenciais

em níveis de tensão variáveis, de acordo com a capacidade de consumo instalada de cada cliente.

Quando falamos em setor elétrico,  referimo-nos normalmente ao Sistema Elétrico de Potência

(SEP),  definido  como  o  conjunto  de  todas  as  instalações  e  equipamentos  destinados  à  geração,

transmissão e distribuição de energia elétrica até a medição inclusive.

Com o objetivo de uniformizar o entendimento é importante informar que o SEP trabalha com

vários níveis de tensão, classificadas em alta e baixa tensão e normalmente com corrente elétrica alternada

(60 Hz). Conforme definição dada pela ABNT através das NBR (Normas Brasileiras Regulamentadoras),

considera-se “baixa tensão”, a tensão superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente

contínua e igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua, entre
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fases ou entre fase e terra. Da mesma forma considera-se “alta tensão”, a tensão superior a 1000 volts em

corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra.

Figura:
Fonte:

As  atividades  características  da  geração  se  encerram  nos  sistemas  de  medição  da  energia

usualmente em tensões de 138 a 500 kV, interface com a transmissão de energia elétrica.

A transmissão de energia elétrica basicamente está constituída por linhas de condutores destinados

a transportar a energia elétrica desde a fase de geração até a fase de distribuição, abrangendo processos de

elevação e rebaixamento de tensão elétrica, realizados em subestações próximas aos centros de consumo.

Essa  energia  é  transmitida  em corrente  alternada (60  Hz)  em elevadas  tensões  (138 a  500 kV).  Os

elevados potenciais de transmissão se justificam para evitar as perdas por aquecimento e redução no custo

de condutores e métodos de transmissão da energia, com o emprego de cabos com menor bitola ao longo

das imensas extensões a serem transpostas, que ligam os geradores aos centros consumidores.

A distribuição de energia elétrica é o segmento do setor elétrico que compreende os potenciais

após  a  transmissão,  indo  das  subestações  de  distribuição  entregando energia  elétrica  aos  clientes.  A

distribuição de energia elétrica aos clientes é realizada nos potenciais:

• Médios clientes abastecidos por tensão de 11,9 kV / 13,8 kV / 23 kV;

•  Clientes residenciais, comerciais e industriais até a potência de 75 kVA (o abastecimento de

energia é realizado no potencial de 110, 127, 220 e 380 Volts);
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3. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

O fornecimento é feito pelo ponto de entrega, até o qual a concessionária se obriga a fornecer

energia elétrica, com participação nos investimentos necessários, e responsabilizando-se pela execução

dos serviços, pela operação e pela manutenção.

Para a rede de distribuição aérea, a localização física do ponto de entrega é o ponto de ancoragem

do ramal de ligação aéreo na estrutura do cliente (poste particular, pontalete, fachada do prédio, etc.). O

ponto de entrega deve estar preferencialmente, situado no limite com a via pública ou recuado no máximo

a 1 metro do limite de propriedade do cliente com a via pública, livre de obstáculos, e não cruzar com

terrenos terceiros.

Figura 01: Fornecimento de energia
Fonte: LIMA, 2007.
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As concessionárias atendem aos seus consumidores residenciais, fornecendo energia elétrica na

classe  de  tensão mono,  bi  ou  trifásica,  de  acordo com suas  necessidades,  em função  da  carga  total

instalada na edificação. Essa carga total instalada é a soma das potências nominais, em watts, de todos os

aparelhos,  equipamentos e  lâmpadas,  utilizados na edificação. A potência pode ser em watts  ou kW;

lembre-se que: 1000W são iguais a 1kW.

3.1. LIGAÇÃO MONOFÁSICA, BIFÁSICA E TRIFÁSICA

A ligação monofásica consiste de dois fios (fase e neutro). Deve ser realizada para carga total

instalada até 12kW, para tensão de fornecimento 127∕220V, e até 15kW, para tensão de fornecimento

220∕380V.  Para  redes  de  distribuição  nas  quais  o  neutro  não  está  disponível,  situação  esta  não

padronizada, a carga instalada máxima é de 25kW, e o fornecimento será feito por sistema monofásico,

dois fios, fase-fase. Não é permitido, nesse tipo de atendimento, a instalação de aparelhos de raio X ou

máquinas de solda a transformador.

A ligação bifásica consiste em três fios (duas fases e neutro). Deve ser realizada para carga total

instalada acima 12kW até 25kW, para tensão de fornecimento 127∕220V, e acima de 15kW até 25kW, para

tensão de fornecimento 220∕380V. 

A ligação trifásica consiste em quatro fios (três fases e neutro). Deve ser realizada para carga total

instalada acima 25kW até 75kW, para tensão de fornecimento 127∕220V, e acima de 25kW até 75kW, para

tensão de fornecimento 220∕380V. 

Figura 02: Tipos de ligação
Fonte: LIMA, 2007.
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3.2. PADRÃO DE ENTRADA

Compreende os seguintes componentes: Ramal de entrada;  Poste particular ou pontalete; Caixas; 

Quadro de medição; Proteção, aterramento e ferragens.

Todos  sob  a  responsabilidade  do  cliente,  devendo  obedecer  ao  padrão  exigido  pelas  normas

vigentes. Uma vez pronta a instalação do padrão de entrada, a compete à concessionária fornecedora de

energia fazer a sua inspeção, estando tudo dentro do padrão, ela instalará e ligará o medidor e o ramal de

serviço. Essa energia é levada do medidor até o quadro de distribuição (quadro de luz), pelo circuito de

distribuição.  Como  forma  de  proteção  da  entrada  consumidora,  devem  ser  utilizados  disjuntores

termomagnéticos, unipolares para monofásico e bifásico, e tripolares para atendimento trifásico.

Figura03: Padrão de entrada
Fonte: LIMA, 2007.
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3.3. RAMAL DE LIGAÇÃO

O ramal de ligação e os equipamentos de medição são fornecidos e instalados pela concessionária

fornecedora de energia elétrica.  Os demais  materiais  de entrada de serviço,  como caixa de medição,

eletrodutos,  condutores  do  ramal  de  entrada,  poste,  disjuntor,  armação  secundária,  isolador  e  outros,

devem ser fornecidos e instalados pelo proprietário, conforme padronização e norma específica, estando

sujeitos à aprovação da concessionária de energia elétrica local.

Na figura a seguir demonstra-se exemplos de distâncias verticais que poderão ser utilizadas para a

instalações de condutores:

Figura: Ramal de ligação
Fonte: LIMA, 2007.
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3.4. POSTE PARTICULAR E PONTALETE

O poste particular deve ser instalado na propriedade do cliente com a finalidade de

fixar  o  ramal  de  ligação.  O  comprimento  deste  poste  é  de  no  mínimo  7,5  metros,

correspondente  a  um  engastamento  de  1,35m  e  altura  livre  de  6,15m.  devendo  ser

produzido com concreto armado ou de aço.

O pontalete é um suporte instalado na edificação para fixar o ramal de ligação. A

utilização  de  pontalete  somente  será  permitida  quando  não  existir  possibilidade  de

instalação dos padrões normais estabelecidos pela concessionária fornecedora de energia.

3.5. QUADRO DE MEDIÇÃO

O equipamento de medição será instalado pela concessionária, em

local  previamente  preparado,  dentro  da  propriedade  particular,

preferencialmente  no  limite  do  terreno  com a  via  pública,  em  parede

externa da própria edificação, em muros divisórios ou em postes, e servirá

para medir o consumo de energia da edificação, desta forma ressalta-se,

que o ideal é que o medidor esteja voltado para o passeio público, para

que  possa  ser  lido  mesmo  que  a  propriedade  esteja  fechada  ou  sem

morador.

Não  deverá  ser  aceito  projetos  com  a  instalação  do  centro  de

medição em cozinhas, copas, dependências sanitárias, interior de vitrinas,

área entre prateleiras, pavimento superior, ou qualquer outro local que dificulte sua leitura.

4.  TENSÃO, CORRENTE E POTÊNCIA ELÉTRICA

Nos fios existem partículas invisíveis chamadas elétrons livres, que estão em movimento de forma

desordenada.  Para  que  estes  elétrons  livres  passem a  se  movimentar  de forma ordenada,  nos  fios,  é

necessário  ter  uma força  que os  empurre.  A esta  força  é  dado o nome de  tensão elétrica  (U).  Esse

movimento ordenado dos elétrons livres no fio, provocado pela ação da tensão, forma uma corrente de

elétrons. Essa corrente de elétrons livre é chamada de corrente elétrica (l).
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Com isso deduz-se:

 - Tensão: é a força que impulsiona os elétrons livres nos fios. Sua unidade de medida é o volt (V).

A maioria das cidades brasileira, usam a tensão fase-neutro, 127V e fase-fase, 220V.

 - Corrente elétrica: é o movimento ordenado dos elétrons livre nos fios. Sua unidade de medida,

que determina a quantidade de corrente elétrica que passa em um circuito, é o ampère (A).

Figura: Corrente e tensão elétrica
Fonte:Pirelle, 2003

As variações de tensão são comuns nas redes brasileiras. Para os aparelhos bivolt que trabalham

com tensões de 90 a 240 volts, as variações de tensões não trazem prejuízos, porém, ao ligar um aparelho

que opera com 100V  em uma tensão de 127V, isso torna os componentes incompatíveis, podendo estes

serem queimados à primeira conexão na tomada por causa da inobservância dessa particularidade.

Então,  a  tensão  elétrica  movimenta  os  elétrons  de  forma  ordenada,  dando  origem à  corrente

elétrica.  Tendo  a  corrente  elétrica  a  lâmpada  de  acende  e  se  aquece  com  certa  intensidade.  Essa

intensidade de luz e calor percebida por nós, nada mais é do que a potência elétrica que foi transformada

em potência luminosa (luz) e potência térmica (calor).  Sendo assim, pode-se definir  potência elétrica

como a capacidade dos aparelhos de solicitar uma quantidade de energia elétrica em maior ou menor

tempo, e transformá-la em outro tipo de energia. Para entender essa relação, basta observar uma lâmpada,

se diminuir a tensão elétrica (U), a lâmpada brilha e esquenta menos, se aumentarmos a tensão elétrica, a

lâmpada brilha e esquenta mais.

A voltagem (V) multiplicada pela amperagem (A) é igual à potência (W). É importante lembrar-se

dessa fórmula na ligação dos aparelhos  para não sobrecarregar  as tomadas e não provocar  um curto

circuito em uma instalação mal dimensionada.  Como a potência é o produto da ação da tensão e da

corrente elétrica,  a  sua unidade de medida  é  o volt-ampere (VA).  A essa potência dá-se o nome de

potência aparente. 

A potência aparente é composta por duas parcelas: POTÊNCIA ATIVA e POTÊNCIA REATIVA.
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A potência ativa, unidade de medida é o watt (W),

é a parcela efetivamente transformada em:

A  potência  reativa,  unidade  de  medida  é  o

volt-ampere  (VAr),  é  a  parcela  transformada  em

campo magnético, necessário ao funcionamento de:

Figura: Potência ativa e reativa
Fonte:Adaptado Pirelle, 2003

Quanto maior a potência elétrica de um aparelho, maior será sua eficiência, contudo, maior será o

consumo de energia elétrica. Por exemplo, um secador de cabelos de 1.000 watts é mais eficiente do que

outro de 600 watts, quando ligados ao mesmo tempo, porém o primeiro consome mais energia elétrica

que o segundo, para produzir mais calor e movimento de ar. Uma lâmpada de 100 watts ilumina mais do

que outra de 60 watts, mas consome mais energia para produzir energia luminosa (luz).

4.1. FATOR DE POTÊNCIA

Sendo a potência ativa uma parcela da potência aparente, pode-se dizer que ela representa uma

porcentagem de potência aparente que é transformada em potência mecânica, térmica ou luminosa. A esta

porcentagem dá-se o nome de fator de potência. Nos projetos de instalações elétricas prediais, os cálculos

efetuados são baseados apenas na potência aparente e potência ativa. Por isso é importante conhecer a

relação entre elas para que se entenda o que é fator de potência.
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Figura: Fator de potência
Fonte:Pirelle, 2003

Quando o fator de potência é igual a 1, significa que toda potência aparente é transformada em

potência ativa. Isto acontece nos equipamentos que só possuem resistência, tais como: chuveiro elétrico,

torneira elétrica, lâmpadas incandescentes, fogão elétrico etc.

5. PREVISÃO DE CARGAS CONFORME A NBR 5410

A NBR (Norma Brasileira Regulamentadora) 5410 estabelece as condições mínimas que devem

ser adotadas para a quantificação, localização e determinação das potências dos pontos de iluminação e

tomadas em habitações (casas, apartamentos, acomodações de hotéis e motéis, flats, apartamentos, casas

de repouso, alojamentos ou similares).

5.1. ILUMINAÇÃO:
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a. Condições para estabelecer a quantidade mínima de pontos de luz:

• Prever pelo menos um ponto de luz fixo no teto para cada cômodo ou dependência, comandado

pelo interruptor de parede.

• Em hotéis, motéis ou similares pode-se substituir o ponto de luz fixo no teto por tomada corrente

com potência mínima de 100VA, comandada por interruptor de parede.

• Admiti-se que o ponto de luz fixo no teto seja substituído por ponto na parede em espaços sob

escada, depósitos, despensas, lavabos e varandas, desde que de pequenas dimensões e onde a colocação

do ponto no teto seja de difícil execução ou não conveniente.

b. Condições para estabelecer a potência mínima de iluminação:

• Para recintos com área superior ou inferior a 6m², atribuir um mínimo de 100VA.

• Para recintos com área superior a 6m²,  atribuir  um mínimo de 100VA para os primeiros 6m²,

acrescidos de 60VA para cada aumento de 4m² inteiros.

Observações: 

 - A NBR 5410 não estabelece critérios para iluminação de áreas externas em residências, ficando a

definição ao cargo do projetista e do cliente.

 - Os critérios mínimos citados podem ser utilizados em alternativa aos requisitos estabelecidos na

Norma ABNT NBR 5413 (Iluminância de Interiores: Procedimentos).

5.2. TOMADAS:

a. Condições para estabelecer a quantidade mínima de Tomadas de Uso Geral (TUG’s):

Tomadas  de  Uso  Geral  são  dedicadas  à  ligação  de  aparelhos  portáteis  de  iluminação  e  de

eletrodomésticos, tais como: televisores, equipamentos de som, enceradeiras, ventiladores, aspiradores de

pó, ferro de passar roupa, geladeiras, liquidificadores etc.
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4. Em salas  e  dormitórios:  um ponto de  tomada para  cada  5metros,  ou  fração,  de  perímetro,

espaçados tão uniformemente quanto possível.

5. Cozinhas, copas, copas-cozinha, áreas de serviço, cozinha-área de serviço, lavanderias: uma

tomada para cada 3,5m ou fração de perímetro, independente da área, sendo que acima da bancada da pia

devem ser previstas no mínimo duas tomadas de corrente.

6. Banheiro: no mínimo uma tomada perto do lavatório, com uma distância mínima de 60 cm do

Box, independente da área.

7. Subsolos, varandas, garagens ou sótãos: no mínimo uma tomada, independente da área.

8. Em cada um dos demais cômodos e dependências prever no mínimo:

- Um ponto de tomada, se a área do cômodo ou dependência for inferior ou igual a 2,25m² (esse

ponto pode ser posicionado externamente, a até 0,80m da porta de acesso).

 - Um ponto de tomada, se a área do cômodo ou dependência for superior a 2,25m² e igual ou

inferior a 6m².

 - Um ponto de tomada para cada 5m, ou fração de perímetro, se a área do cômodo ou dependência

for superior a 6m².

b. Condições para estabelecer a potência mínima de tomada de Uso Geral (TUGs):

• Banheiros, cozinhas, copas, copas-cozinha, áreas de serviço, lavanderias e locais semelhantes:

atribuir  600VA por  tomada,  para  as  primeiras  tomadas,  e  100VA para  cada  uma  das  excedentes,

considerando cada um dos ambientes separadamente.

• Demais cômodos ou dependências: atribuir 100VA por tomada.

c. Condições para estabelecer a quantidade de Tomadas de Uso Específico (TUEs):
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Tomadas de uso específico são aquelas destinadas à ligação de equipamentos fixos estacionários,

como, por exemplo, chuveiros elétricos, torneiras elétricas, aparelhos de ar condicionado, secadoras e

lavadoras de roupa, fornos de microondas etc.

• A quantidade de tomadas de uso específico (TUEs) é estabelecida de acordo com o número de

aparelhos de utilização. Os pontos de TUEs devem ser localizados no máximo a 1,5m do ponto previsto

para localização do equipamento.

d. Condições para estabelecer a potência de Tomadas de Uso Específico (TUEs):

• Atribuir, para cada TUE, a potência nominal do equipamento a ser alimentado.

A tabela a seguir trás as potências típicas de alguns aparelhos eletrodomésticos.

Desenho de Construção Civil – Projeto de Instalações Prediais II                                                                              15



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]           Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

Desenho de Construção Civil – Projeto de Instalações Prediais II                                                                              16



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]           Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

 

Figura: Potência elétrica dos aparelhos
Fonte: Carvalho, 2010

6.  CARACTERÍSTICAS DA ELETRICIDADE

6.1. RESISTÊNCIA

Certos  materiais  apresentam dificuldades,  em maior  ou menor escala,  à passagem de corrente

elétrica. A essa dificuldade nós chamamos de resistência.

A resistência  elétrica  depende  de  fatores  tais  como:  comprimento  do material,  área  de  seção

transversal  e  propriedade  do  material  chamada  resistividade.  Materiais,  como  o  vidro  e  a  borracha,

oferecem uma grande oposição à passagem da corrente e são chamadas de isolantes. Outros, como o

cobre, oferecem pouca ou quase nenhuma oposição e são chamados de condutores.

6.2. RESISTIVIDADE DOS PRINCIPAIS CONDUTORES ELETRICOS
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O Equilíbrio elétrico (diferença entre o número de elétrons) é uma grandeza elétrica chamada

“Diferença de Potencial”  (d.d.p.)  A diferença de potencial  é,  normalmente chamada de TENSÃO. A

unidade de medida de Diferença de Potencial é o VOLT (V).

6.3. A LEI DE OHM

OHM era um físico alemão que nasceu em 1789 e morreu em 1854. OHM elaborou, em 1854, a

Lei fundamental das correntes elétricas. Definiu de forma precisa a quantidade de eletricidade, a corrente

elétrica e a força eletromotriz.

No circuito representado pela figura ao lado  a TENSÃO provoca o

fluxo de Corrente e a Resistência se opõe a este fluxo.

Em uma série de experiências realizadas por Georg Simon Ohm, ficou demonstrado que:

Se a Resistência do Circuito for Mantida Constante:

- Aumentando a TENSÃO, a CORRENTE aumentará;

- Diminuindo a TENSÃO, a CORRENTE diminuirá.

Se a Tensão Do Circuito for Mantida Constante:

- Aumentando a RESISTÊNCIA, a CORRENTE diminuirá

- Diminuindo a RESISTÊNCIA, a CORRENTE aumentará
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A Lei de Ohm Estabelece: Em um circuito fechado a corrente (I) é diretamente proporcional à

tensão (E) e inversamente proporcional à resistência (R), a qual é expressa matematicamente da seguinte

forma I  =  (E)  dividido  por  (R).  Como a  resistência  é  desconhecida  devemos  usar  uma variante  de

expressão matemática:

R=E/I=9 Volt/3 Ampère = 3 Ohm.

6.4. CIRCUITOS ELÉTRICOS

Energia elétrica para ser utilizada, deverá ser conduzida através de circuitos. Um circuito elétrico

compreende um gerador de energia elétrica, fios condutores e a parelhos receptores. Para acendermos

uma lâmpada, por exemplo, ela precisa estar ligada a um circuito elétrico. Vamos tomar co mo exemplo u

ma lâmpada, que é formada por um bulbo de vidro preenchido com um gás inerte. Duas hastes metálicas

sustentam um filamento de tungstênio,  que pode atingir  temperaturas  de  até  3.000ºC,  sem fundir.  A

Corrente Elétrica aquece o filamento, que se torna incandescente e emite luz. Então, circuito elétrico é

todo percurso que apresenta um caminho fechado a circulação de corrente elétrica.

Para  que  possamos  montar  um  circuito  elétrico  é  necessário  que  se  tenha,  basicamente,  os

seguintes componentes: Fonte geradora de eletricidade ou fonte de alimentação, aparelho consumidor de

energia ou simplesmente carga e condutores.

6.5. COMPONENTES DO CIRCUITO ELÉTRICO

1. Fonte Geradora ou de Alimentação

2. Aparelho Consumidor ou Carga

3. Condutor

6.6 SIMBOLOGIA

A Simbologia serve para facilitar o estudo de Circuitos Elétricos.
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Podemos desenhar o circuito representado na figura usando a seguinte simbologia:

“E” é a letra utilizada para indicar a existência de uma tensão ou d.d.p.

“I” é a letra utilizada para indicar a existência da corrente elétrica R1, R2 e R3 simbolizam as

resistências  dos  filamentos  das  lâmpadas.  Um circuito  elétrico pode ter  o  seu caminho interrompido

através de um dispositivo de manobra que pode ser uma chave, um botão liga-desliga ou interruptores.

1. Fonte

2. Dispositivo de Manobra

3. Carga (resistor)

6.7 TIPOS DE CIRCUITOS

Circuito Série

Um  circuito  elétrico  é  chamado  de  série  quando  dois  ou  mais  elementos  consumidores  são

conectados de tal forma que a mesma corrente flua através de cada um dos elementos.

As resistências (lâmpadas) são percorridas pela mesma corrente elétrica. A corrente fui por um só

caminho. Exemplo – No circuito série abaixo, uma das lâmpadas está com o filamento queimado. O que

acontecerá com as outras lâmpadas? 
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Circuito Paralelo

Circuito paralelo é aquele em que existem pontes onde a corrente se divide e segue caminhos

diferentes.

6.8 MATERIAIS CONDUTORES E ISOLANTES

Os tipos e as formas de materiais determinam a intensidade de aplicação. Cada tipo de material

apresenta características diferentes de se oporem à passagem de corrente elétrica. A resistência elétrica de

um certo material  é variável e depende de vários fatores tais  como: comprimento do material,  seção

transversal do material (área) e temperatura do material.

6.9 CONDUTÂNCIA

Termo usado para descrever a “facilidade” com que um determinado material conduz a corrente

elétrica.

6.10 RESISTIVIDADE

É a resistência oferecida por um material com um metro de comprimento. 1mm quadrado de seção

transversal e uma temperatura de 20°C.
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6.11 CONDUTORES ELÉTRICOS

São todos os materiais que devido a sua constituição interna (átomo), possuem grande número de

elétrons livres que podem circular com a facilidade no seu interior.

Quase  todos  os  metais  ou  ligas  metálicas  (latão=cobre+zinco,  aço=ferro+carbono),  são  bons

condutores elétricos, pois apresentam baixa resistência elétrica.

6.12 CORRENTE ALTERNADA E CORRENTE CONTÍNUA

A corrente elétrica já foi definida, anteriormente, como o movimento de elétrons livres em um

condutor ligado a uma fonte e energia ou a uma diferença de potencial. Se essa d.d.p., mantiver a mesma

polaridade a corrente terá um único sentido, ou seja, será uma corrente contínua.

Existe, porém, outro tipo de corrente elétrica que alterna seu sentido de circulação nos condutores

e, por isso, é chamada de Corrente Alternada.

Para o funcionamento dos circuitos internos da grande maioria dos equipamentos eletrônicos a

corrente utilizada é a Corrente Contínua. Entretanto a energia gerada pelas usinas elétricas é transmitida à

longas distâncias para os centros consumidores sob a forma de Corrente Alternada.

6.13 GERAÇÃO DE CORRENTE ALTERNADA (CA)

Para que se entenda o processo de geração de Corrente Alternada (CA) é preciso conhecer  o

seguinte fenômeno: se aproximarmos um fio condutor de um pedaço de imã e movimentarmos o fio ou o

imã ou ambos é induzida no fio condutor uma tensão ou força eletromotriz.

Todo imã possui dois pólos: pólo norte e pólo sul. Quando o fio condutor é movimentado em

direção ao pólo norte a tensão induzida possui uma certa direção (polaridade) e quando o movimento do

fio condutor é em direção ao pólo sul a tensão induzida muda de direção (polaridade).
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Quando o movimento do fio ou do imã é de cima para baixo a corrente que circula no circuito é de

cima para baixo e tensão induzida tem a direção (polaridade) indicada pela deflexão para o lado direito do

instrumento de medição.

Quando o movimento do fio ou do imã é de baixo para cima a corrente que circula no circuito é de

baixo  para  cima  e  a  tensão induzida  tem a  direção (polaridade)  indicada  pela  deflexão para  o  lado

esquerdo instrumento de medição. A tensão induzida no fio condutor poderá ser maior se:

- Aumentarmos a velocidade de deslocamento entre condutor e campo;

- Aumentarmos a intensidade do campo magnético colocando um imã mais potente;

- Aumentarmos o número de condutores. 

Na figura acima observamos que o fio condutor dá 2 (duas) voltas (2 espiras) sobre a imã. Se

aumentarmos o número de voltas (espiras) aumentaremos a tensão induzida.

Na figura anterior, o fio condutor de uma espiral está entre um pólo norte e um pólo sul. Uma

força externa movimentará a espira com o sentido de rotação indicado pela seta. Observe que o lado 1 da

espira  se movimentará em direção ao pólo,o sul  e  o  lado 2 em direção ao pólo norte.  (quanto mais

próximo estiver o fio condutor do imã, maior será a força eletromotriz –tensão - induzida).

Na posição em que a esfera se encontra, a tensão induzida é zero. Como modelo a figura ilustra o

processo de geração de corrente alternada, utilizando uma espira de fio condutor girando no interior de

um corpo.
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Na posição mostrada em (A) o movimento do condutor é paralelo as linhas de força do campo e

nenhuma f. em, é induzida. Na posição (B) a tensão induzida é máxima porque o condutor corta o campo

exatamente, na perpendicular. Continuando a rotação para aposição mostrada em (C) a tensão induzida

vai decrescendo até se anular novamente.

A partir da posição (C) o movimento da espira em relação ao campo se inverte a a f.e.m. induzida

passa a ser negativa, atingindo o máximo (negativo) quando o plano da espira é paralelo ao campo e,

novamente, se anulando quando na posição (E) o plano é perpendicular ao campo.

6.14 GERAÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA

Quando introduzimos duas placas de determinados metais em uma solução chamada eletrólito e

que pode conduzir corrente elétrica (ácido, água com sal, etc.) ocorrerá uma reação química capaz de

produzir entre as placas uma tensão.

Na geração de eletricidade por ação química a tensão entre as placas tem uma polaridade e a

corrente elétrica circula em um só sentido. A corrente que não varia é chamada de “corrente contínua”,

que graficamente podemos representar assim:
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Característica da Corrente Contínua

Frequência

Observando  a  figura  18  verificamos  que  para  completar  um  ciclo  a  corrente  realiza  duas

alternâncias. A frequência da corrente alternada é o número de ciclos completos realizados em 1 segundo

e, portanto, é expresso em ciclos por segundo. A unidade de frequência é HERTZ (Hz). Assim a corrente

alternada da rede de energia elétrica, no Brasil, tem uma frequência de 60 ciclos por segundo ou 60Hz.

Fase

Se dois geradores são ligados ao mesmo tempo e com a mesma velocidade as correntes resultantes

terão os valores nulos e de pico atingidos nos mesmos instantes. Dizemos que as correntes estão em fase.

Quando não existir essa simultaneidade, dizemos que as correntes estão defasadas ou fora de fase.
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7. DEMANDA DE ENERGIA DE UMA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Devemos observar que a potência elétrica consumida em uma residência, comércio... é variável a

cada instante, isso ocorre porque as diversas cargas que compõe essa instalação não estarão todas em

funcionamento simultâneo. A potência total solicitada à rede a cada instante será, portanto, função da

quantidade de cargas em operação elétrica absorvida por cada uma delas.

Desta forma, para análise de uma instalação e a determinação da capacidade (dimensionamento)

dos condutores elétricos que alimentam os quadros de distribuição e os quadros terminais, bem como o

dimensionamento  de  seus  respectivos  dispositivos  de  proteção,  não  seria  razoável  do ponto  de  vista

técnico e econômico que se considerasse a carga utilizada como sendo a soma de todas as potências

instaladas.

e. Carga ou potência instalada

É a soma das potências nominais de todos os aparelhos elétricos pertencentes a uma instalação ou

sistema. Entende-se por potência nominal aquela registrada na placa do aparelho ou máquina. Na ausência

desse dado, será considerada como potência nominal a potência atribuída no projeto àquele determinado

ponto elétrico.

f. Demanda

É a potência elétrica realmente absorvida em um determinado instante por uma aparelho ou por

um sistema.

g. Demanda média de um consumidor ou sistema

É a potência  elétrica média  absorvida  durante um intervalo de tempo determinado.  Para esse

intervalo é possível tomar 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos etc., obtendo-se demandas de 10, 15, 30

minutos etc.

h. Demanda máxima de um consumidor ou sistema

É a maior de todas as demandas ocorridas em um período de tempo determinado. A demanda
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máxima representa, portanto, a maior média de todas as demandas (10, 15 ou 30 minutos) verificadas em

um dado período (um dia, uma semana, um mês, um ano).

i. Potência de alimentação, potência de demanda ou provável demanda

É a demanda máxima da instalação. Este é o valor que será utilizado para o dimensionamento dos

condutores alimentadores e dos respectivos dispositivos de proteção.

O valor da Provável Demanda, conforme veremos adiante, é utilizado para a classificação do tipo

de consumidor e para a definição do seu padrão de atendimento, conforme a norma da concessionária

local.

j. Fator de demanda

É a razão entre a demanda máxima e a potência instalada.

    

8. CRITÉRIOS PARA A DETERMINAÇÃO DO FATOR DE DEMANDA

Na determinação  do  fator  de  demanda,  influem inúmeros  elementos,  tais  como,  a  classe  do

consumidor (residencial, comercial, industrial), a grandeza e o tipo de sua carga, a época do ano etc.

Apenas para o caso de residências individuais (casas e apartamentos) aplicam-se os valores da

tabela a seguir, usados para a determinação do fator de demanda de cargas de iluminação e tomadas de

uso geral. Dessa forma, a provável demanda para esses tipos de consumidores pode ser calculada pela

expressão:

PD = (g . P1) + P2

Onde:

PD = provável demanda, potência de alimentação ou potência de demanda

g = fator de demanda (tabela)

P1 = soma das potências nominais atribuídas à iluminação e tomadas de uso geral

P2 = soma das potências nominais atribuídas à tomadas de uso específico.
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Exemplo

Supondo a seguinte situação vamos calcular a provável demanda dessa instalação:

 - Iluminação: 2800VA

 - TUGs: 3700VA

 - TUE: 16200VA

A Provável Demanda (PD) será:

P1 = Iluminação + TUG = 2800 + 3700 = 6500VA = 6,5kW

Na tabela, com o valor de P1 = 6,5kW, temos g = 0,40

TUE = 16200W = 16,2kW

PD = (g . P1) + P2 = (0,40 . 6,5) + 16,2 = 18,8KVA

Neste exemplo vemos que a potência instalada seria 22700VA (22,7kVA), enquanto a  Provável

Demanda seria de 18,8KVA.
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9. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

É o  local  onde  se  concentra  a

distribuição de toda instalação elétrica e

onde  se  reúnem  os  dispositivos  de

controle de proteção dos circuitos, tais

como: chaves com fusíveis, disjuntores

termomagnéticos (DTM) ou disjuntores

diferenciais residuais (DR).

O  quadro  de  distribuição  de

circuitos  recebe  os  condutores  (fios)

que  vêm  do  medidor  ou  centro  de

medição, e dele partem após a proteção

os circuitos terminais que vão alimentar

diretamente os circuitos de iluminação,

tomadas  e  aparelhos  elétricos  da

instalação.  São  constituídos

normalmente  de  quadros  fixados  à

parede, sobrepostos ou embutidos.

O quadro de distribuição (QD) é também conhecido

como quadro de luz (QL),  e  dele  fazem parte os seguintes

componentes: disjuntor geral, barramento de interligação das

fases,  disjuntores  dos  circuitos  terminais,  barramento  de

neutro e barramento de proteção (terra).

A estrutura do quadro é composta de caixa metálica,

chapa  de  montagem  dos  componentes,  isoladores,  tampa

(espelho)  e  sobretampa.  O tamanho  pode  variar  de  acordo

com suas necessidades, mas o material mais utilizado é o metal. 

De acordo com a NBR 5410, o quadro de distribuição (QD) ou quadro de luz (QL) deve estar

localizado em locais  de fácil  acesso,  com grau de proteção adequado à classificação das  influências

externas,  possuir  identificação  (nomenclatura)  do  lado  externo  e  identificação  dos  componentes,

obedecendo ainda os seguintes parâmetros:

• As placas dos equipamentos e dispositivos constituintes do conjunto não devem ser retiradas.
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• No interior do conjunto, a correspondência entre os componentes e o circuito respectivo deve

ser feita de forma clara e precisa.

• A designação dos componentes deve ser legível, executada de forma durável e posicionada de

modo a evitar qualquer risco de confusão. Além disso, deve corresponder à notação adotada no projeto

elétrico (diagrama e memoriais).

Figura: Quadro de distribuição
Fonte: Pirelle, 2003.

Sua localização deve ser  tal  que seu alimentador  não precise  fazer  muita  curva ou mudar  de

prumada, essa recomendação é para se evitar gastos desnecessários com os fios do circuito de distribuição

de energia, que são os que possuem os maiores diâmetros de toda a instalação, sendo portanto, mais caro.

Deve ser colocado o mais próximo possível do centro de gravidade de carga que irá atender, de modo que

fique eqüidistante dos pontos extremos, a distância máxima do quadro até a tomada mais distante não

deve ultrapassar 35 metros, devendo ser instalado aproximadamente 1,5m em relação ao piso acabado.

Também deverá ser prevista em cada quadro de distribuição uma capacidade de reserva (espaço)
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que permita ampliações futuras compatíveis com a quantidade e o tipo de circuitos efetivamente previstos

inicialmente. Essa previsão de reserva deverá obedecer ao seguinte critério:

• Quadros com até 6 circuitos, prever espaço reserva para no mínimo 2 circuitos;

• Quadros de 7 a 12 circuitos, prever espaço reserva para no mínimo 3 circuitos;

• Quadros de 13 a 30 circuitos, prever espaço reserva para no mínimo 4 circuitos;

• Quadros acima de 30 circuitos, prever espaço reserva para no mínimo 15% dos circuitos;

10. CIRCUITOS DA INSTALAÇÃO

Entendem-se como circuitos as linhas de transmissão de energia interna. Os circuitos de instalação

desenvolvem-se a partir da origem da instalação e podem ser de dois tipos: os circuitos de distribuição e

os circuitos terminais. 

Figura: Circuitos
Fonte: Lima, 2007.

11. CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO

Originam-se  no  quadro  de  medição  e  alimentam os  quadros  terminais  ou  outros  quadros  de
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distribuição. Usa-se, então, a designação de circuito de distribuição principal (alimentador) e circuito de

distribuição divisionários (subalimentador).

12. CIRCUITOS TERMINAIS

Os circuitos terminais partem dos quadros de distribuição, chamados de quadros terminais que,

são  montagens  que  reúnem  chaves,  fusíveis,  barramentos,  disjuntores  e  relés  e  que  se  destinam  à

concentração dos meios de proteção e seccionamento dos circuitos que deles partem para a alimentação

dos pontos de iluminação e tomadas de uso geral e específico.

A instalação elétrica  de  uma residência  (casa  ou  apartamento)  deve ser  dividida  em circuitos

terminais. Essa divisão facilita a operação e manutenção da instalação, além de reduzir a interferência

entre os pontos de utilização. 

Como conseqüência, os circuitos terminais individualizados terão reduzidas a queda de tensão e a

corrente nominal, o que possibilita o dimensionamento de condutores e dispositivos de proteção de menor

seção e capacidade nominal.

Os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que

alimentam, podem ser:

9. De iluminação: quando alimentam apenas aparelhos de iluminação;

10. De  tomadas:  quando  alimentam  apenas  tomadas  de  uso  geral  e  (ou)  tomadas  de  uso
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específico;

11. De  motores:  quando  alimentam  equipamentos  de  utilização  a  motor  (geralmente,  são

circuitos individuais, isto é, alimentam um único equipamento).

Deve-se evitar projetar circuitos nominais muito carregados (de elevada potência nominal), pois

resulta em condutores de seção nominal muito grande, o que dificulta a execução da instalação dos fios

nos eletrodutos e as ligações deles aos terminais dos aparelhos de utilização (interruptores, tomadas e

luminárias).

Cada circuito é ligado a um dispositivo de proteção. No caso das instalações residenciais, podem

ser utilizados disjuntores termomagnéticos ou disjuntores residuais diferenciais (DR).

A divisão da instalação em circuitos terminais tem os seguintes objetivos:

 - Limitar as conseqüências de uma falta, a qual pode provocar apenas o seccionamento do circuito

fechado.

 - Facilitar as verificações, os ensaios e a

manutenção.

 - Evitar os perigos que possam resultar da

falha  de  um  circuito  único,  como  no  caso  de

iluminação.

Devem ser previstos circuitos

independentes para as tomadas de uso geral da

cozinha, copa e área de serviço (chuveiro, ar

condicionado, microondas). Para equipamentos

que demandem corrente igual ou superior a 10A

devem possuir tomada de uso específico, e ter

circuito exclusivo para cada TUE.

As potências dos circuitos, com exceção de circuitos exclusivos para TUEs, deve estar limitada a 

1200VA em 127V, ou 2200 em 220V, para um circuito dimensionado com um cabo de 2,5mm² (a bitola 

mais comum em residências).
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Veja alguns exemplos de circuitos terminais:

A divisão dos circuitos terminais de uma instalação, bem como as informações relativas às suas
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cargas, tipo, tensão, potência nominal e dimensionamento de condutores e das proteções, será sintetizada

em uma tabela, denominada Quadro de Distribuição de Cargas. Veja o modelo.
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Uma vez determinado o número de circuitos elétricos em que a instalação elétrica foi dividida e já

definido o tipo de proteção de cada um, chega o momento de se efetuar a sua ligação.

Pata tanto se faz necessário:

 - Localizar o quadro de distribuição, em lugar de fácil acesso e que fique o mais próximo possível

do medidor.

 - Traçar os eletrodutos saindo do quadro de distribuição de forma a encurtar as distâncias entre os

pontos de ligação.

 - Utilizar a simbologia para a representação dos eletrodutos, tomadas, interruptores... colocando a

legenda indicativa.

 Abaixo apresenta-se simbologia utilizada para traçado de eletrodutos:

Observe a planta a seguir
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Vamos determinar o local do quadro de distribuição,  preferencialmente próximo ao quadro de

medição.  Após  a  escolha  deve-se  fazer  a  distribuição  dos  eletrodutos  que  partem  do  quadro  de

distribuição  em direção  ao  ponto  de  luz  no  teto  da  sala,  daí  para  os  interruptores  e  tomadas  desta

dependência. Do ponto de luz no teto da sala sai um eletroduto que vai até o ponto de luz na copa e, daí,

para os interruptores e tomadas. Procede-se da mesma forma para os demais cômodos. 
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Uma vez representados os eletrodutos, e sendo através deles que os fios dos circuitos irão passar,
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pode-se fazer o mesmo com a fiação: representado-a graficamente através de simbologia própria

Essa  identificação  é  feita  com facilidade  desde  que  se  saiba  como  são  ligadas  as  lâmpadas,

interruptores e tomadas. Veja alguns exemplos a seguir.
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A representação gráfica da fiação é indicada na planta para que, ao consultá-la, se saiba quantos e

quais fios estão passando dentro de cada eletroduto, bem como a que circuito pertencem.  

Ao prosseguir com a instalação é necessário levar o fase, o neutro e a proteção do circuito 2 do 

quadro de distribuição até o ponto de luz na copa. E assim por diante, completando a distribuição.
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13. CÁLCULO DA CORRENTE 

Podemos saber o valor da corrente se lembrarmos a fórmula P = U x I, pois já sabemos o valor

potência e da tensão. Tomando como base a planta da pg. 51, teremos:
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15. CÁLCULO DA POTÊNCIA  DO CIRCUITO DE DISTRIBUIÇÃO

 - Primeiramente deve-se somar os valores das potências ativas de iluminação e tomas de uso

geral. Potencia ativa de iluminação + Potencia ativa de TUGs = 1080W + 5520W = 6600W

 - Depois multiplicamos este valor calculo pelo fator de demanda correspondente a esta potência.

 - Em seguida multiplicam-se as potências de tomadas de uso específico (TUE’s) pelo valor de

demanda correspondente. O fator de demanda das TUE’s é obtido em função do número circuitos de

TUE’s previsto no projeto.

 - Somam-se os valores das potências ativas de iluminação, de TUG’s e de TUE’s já corrigidos

pelos respectivos valores de demanda.
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Potencia ativa de iluminação e TUG’s + Potencia ativa de TUE’s = 2460W + 9196W = 11836W

 - Dividi-se o valor obtido pelo fator de potência médio de 0,95, obtendo-se assim o valor da

potência do circuito de distribuição

11836 ÷ 0,95 = 12459VA

Então I = P ÷ U = 12459VA ÷ 220 = 56,6A

16. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO E DOS DISJUNTORES DOS CIRCUITOS

Dimensionar a fiação de um circuito é determinar a seção padronizada (bitola) dos fios desse

circuito, de forma a garantir que a corrente calculada para ele possa circular pelos fios, por um tempo

ilimitado, sem que ocorra super aquecimento.

Dimensionar o disjuntor (proteção) é determinar o valor da corrente nominal do disjuntor de tal

forma que se garanta que os fios da instalação não sofram danos por aquecimento excessivo provocado

por sobrecorrente ou curto-circuito.

É necessário de princípio consultar a planta com a representação da fiação e seguir o caminho que

cada circuito percorre, observando nesse trajeto qual o maior número de circuitos que se agrupe com ele.

O maior número de circuitos agrupados para cada circuito do projeto está relacionado abaixo.

Determinar a seção adequada e o disjuntor apropriado para cada um dos circuitos, para isso, é

necessário apenas saber o valor da corrente do circuito e, com o número de circuitos agrupados também

conhecido, entrar na tabela a seguir e obter a seção do cabo e o valor da corrente nominal do disjuntor.
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Veja o exemplo do Circuito 3, cuja corrente = 7,1A, 3 circuitos agrupados por eletroduto:

 - Observando a tabela acima, verificamos na coluna de 3 circuitos por eletroduto, o valor 7,1A é

menor que 10A e, portanto, a seção adequada para este circuito é de 1,5mm² e o disjuntor apropriado é de

10A. 

Veja o exemplo do Circuito 12, cuja corrente = 22,7A, 3 circuitos agrupados por eletroduto:

- Observando a tabela acima, verificamos na coluna de 3 circuitos por eletroduto, o valor 22,7A é

menor que 20A e, portanto, a seção adequada para este circuito é de 6mm² e o disjuntor apropriado é de

25A. 

Desta forma temos que para cada circuito de acordo com o critério aplicado teremos:

CIRCUITO

SEÇÃO

ADEQUADA

(mm²)

DISJUNTOR

(A)

1 1,5 10

2 1,5 10

3 1,5 10

4 1,5 10

5 1,5 10

6 1,5 10

7 1,5 10

8 1,5 10
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9 1,5 10

10 1,5 10

11 4 30

12 6 25

DISTRIBUIÇÃO 16 70

É necessário ainda, verificar para cada circuito, qual o valor da seção mínima para os condutores

estabelecida pela NBR 5410, em função de cada circuito.

Unindo  o  conhecimento  adquirido  nos  cálculos  com  o  padrão  estabelecido  em  norma,

encontramos os seguintes resultados.
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17. CONDUTORES ELÉTRICOS 

O termo condutor elétrico é utilizado para designar um produto destinado a transportar corrente

(energia) elétrica, que os fios e os cabos elétricos são os tipos mais comuns de condutores. O cobre é o

metal  mais  utilizado  na  produção  de  condutores  elétricos  para  instalações  residenciais,  comerciais  e

industriais. 

Um fio é um condutor sólido, maciço, provido de isolação, usado diretamente como condutor

elétrica. Por sua vez, a palavra cabo é utilizada quando um conjunto de fios é reunido para formar um

condutor elétrico.

Dependendo  do  número  de  fios  que  compõe  um cabo  e  do  diâmetro  de  cada  um deles,  um

condutor apresenta diferentes graus de flexibilidade. A norma brasileira NBR NM280 define algumas

classe de flexibilidade para os condutores elétricos, a saber:

Essa flexibilidade possibilita uma melhor  trabalhabilidade ao passar a fiação pelo interior dos

eletrodutos, curvas e caixas de passagem, instalados nas paredes, tetos ou forros da construção. 

18. ATERRAMENTO DO SISTEMA

Aterramento é uma ligação intencional do sistema elétrico de uma edificação com a terra. A Terra
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é um grande depósito de energia, por essa razão pode fornecer ou receber elétrons, neutralizando uma

carga positiva ou negativa. Nas instalações elétricas prediais, o aterramento é extremamente necessário,

pois faz exatamente isso, ou seja, estabelece essa ligação com a terra, evitando sobretensões eventuais no

momento  de  manobra  de  circuitos,  em  caso  de  sobrecarga  de  energia,  na  ocorrência  de  descargas

atmosféricas, como relâmpagos, evitando-se, dessa forma, um curto-circuito nos aparelhos de instalação.

Em instalações prediais elétricas prediais, a ausência ou falta de aterramento é responsável por

muitos acidentes elétricos com vítimas. Também é importante ressaltar que o aterramento deve ser único

em cada local da instalação.

Existem basicamente dois tipos principais de aterramento:

 - O aterramento por razões funcionais, que deve ser realizado para garantir  o funcionamento

correto dos equipamentos ou para permitir o funcionamento correto dos equipamentos ou para permitir o

funcionamento seguro e confiável da instalação.

 - O aterramento de proteção, que consiste na ligação à terra das massas metálicas, e cujo objetivo

é a proteção contra choques elétricos por contato indireto. 

De acordo com a NBR 5410, a seleção e a instalação dos componentes dos aterramentos devem

ser tais que:

12. O valor da resistência de aterramento obtida não se modifique consideravelmente ao longo

do tempo.

13. Eles resistam às solicitações térmicas, termodinâmicas e eletromecânicas.

14. Sejam adequadamente robustos ou possuam proteção mecânica apropriada para fazer face

às condições de influências externas como: temperatura ambiente, altitude, presença de água, de corpos

sólidos, substâncias corrosivas entre outros.

NOTA: O aterramento do medidor, bem como do quadro de distribuição de energia e dos

aparelhos  eletrodomésticos  que  serão  utilizados  na  edificação,  é  uma  importante  medida  de

segurança caso ocorram defeitos.

A entrada consumidora deve possuir um ponto de aterramento destinado ao condutor neutro do

ramal de entrada e  da caixa de medição,  quando for metálica.  O condutor de proteção destinado ao

aterramento da instalação interna do cliente – PE (NBR 5410) não deve ser interligado com a haste de

aterramento da entrada consumidora. Deve ser feito sob a caixa de medição à distância de 0,5m dela. O

condutor de aterramento deve ser de cobre nu, tão curto e retilíneo quanto possível, sem emenda, e não ter

dispositivo que possa causar sua interrupção. Deve ser protegido mecanicamente por eletroduto.
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Para  realizar  o  aterramento,  a  fiação  do  terra  deverá  vir  do  barramento  equipotencial  das

instalações.  O  aterramento  doa  aparelhos  eletrodomésticos  é  uma  medida  de  segurança  em caso  de

defeitos, quando o fio fase, que está sempre energizado, toca acidentalmente esses equipamentos.

19. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO PARA BAIXA TENSÃO

São dispositivos que servem para proteger a instalação em casos de curtos-circuitos, ou quando há

excesso  de  corrente  elétrica  (sobrecarga).  O dispositivo  de  proteção mais  comum são os  disjuntores

termomagnéticos.

Cada circuito terminal da instalação elétrica deverá ser ligado a um dispositivo de proteção, que

pode  ser  ligado  a  um  dispositivo  de  proteção,  que  pode  ser  um  disjuntor  termomagnético  (DR),

recomendado pela NBR 5410, ou interruptor diferencial residual (IDR). 

O disjuntor termomagnético (DR) trata-se de um dispositivo supersensível às menores fugas de

corrente, ocasionadas, por exemplo, por fios descascados, ou por uma criança que introduza o dedo ou

qualquer objeto numa tomada. Ele interrompe a corrente imediatamente. É possível instalar um único

dispositivo na caixa de mediação ou um para cada circuito da instalação, nesse caso colocados no quadro

geral de distribuição.

O IDR deverá ser utilizado em conjunto com um DR, pois o mesmo não possue proteção contra

curto circuito ou sobrecarga. A norma recomenda a utilização de proteção diferencial residual (disjuntor)

de alta sensibilidade em circuitos terminais que sirvam a:

• Tomadas  de  corrente  em cozinhas,  lavanderias,  locais  com pisos  e  (ou)  revestimentos  não

isolantes e áreas externas.

• Tomadas de corrente que, embora instaladas em áreas internas, possam alimentar equipamentos

de uso em áreas externas.

• Aparelhos de iluminação instalados em áreas externas.
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• Circuitos de tomadas de corrente em banheiros.

Os demais circuitos podem ser protegidos por disjuntores termomagnéticos.

Para dimensionar o disjuntor é necessário saber a potência a ser instalada em cada circuito, para

dimensionar  o  disjuntor  geral  do  quadro  de  distribuição  é  necessário  saber  a  potência  elétrica  total

instalada na edificação, para dimensionar o disjuntor aplicado no quadro de medição é necessário saber a

potência total  instalada na edificação que determinou o tipo de fornecimento e  o tipo de sistema de

distribuição da companhia de eletricidade local. A capacidade desses equipamentos é dada em ampère

(A), que vai indicar a intensidade permitida para cada tipo de disjuntor.
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A instalação do aterramento elétrico é bastante comum e simples, porém alguns erros corriqueiros

são cometidos, tais como, o uso de hastes cobreadas com medidas inferiores a 2,40m de comprimento.

Além desse cuidado é preciso garantir continuidade de todos os pontos aterrados, o que envolve uma

execução bastante cuidadosa das conexões. Veja a seguir o passo a passo desta instalação publicada na

revista Equipe de Obra, da editora PINI, em sua edição 51.
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20. SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA INSTALAÇÕES

Segundo a NBR 5444,  Símbolos Gráficos para Instalações Prediais, basicamente deve ser usada

uma matriz para a instalação de cada um dos seguintes sistemas:

a) luz e força; que dependendo da complexidade, podem ser divididos em dois sistemas distintos:

teto e piso;

b) telefone: interno e externo; 

c) sinalização, som, detecção, segurança, supervisão e controle e outros sistemas.

Em cada matriz devem ser localizados os aparelhos e seus dutos de distribuição, com todos os

dados e dimensões para perfeito esclarecimento do projeto. Sendo necessário devem ser feitos detalhes,

de maneira que não fique dúvida quanto à instalação a ser executada.

Eletrodutos de circuitos com importância, tensão e polaridade diferentes podem ser destacados por

meio de diferentes espessuras dos traços. Os diâmetros dos eletrodutos bem como todas as dimensões

devem ser dados em milímetros. Aparelhos com potência ou importância diferentes podem ser destacados

por símbolos de tamanhos diferentes.

A construção  da  simbologia  desta  norma  é  baseada  em  figuras  geométricas  simples  como

enunciado a seguir, para permitir uma representação adequada e coerente dos dispositivos elétricos. Esta

norma se baseia na conceituação simbológica de quatro elementos geométricos básicos: o traço, o círculo,

o triângulo equilátero e o quadrado.

Traço

O  seguimento  de  reta  representa  o  eletroduto.  Os

diâmetros normalizados são segundo a NBR 5626, convertidos

em milímetros, usando-se a tabela a seguir:

Círculo

Representa  três  funções  básicas:  o  ponto  de  luz,  o

interruptor e a indicação de qualquer dispositivo embutido no

teto. O ponto de luz deve ter um diâmetro maior que o do interruptor para diferenciá-los. Um elemento

qualquer circundado indica que este localiza-se no teto. O ponto de luz na parede (arandela) também é

representado pelo círculo.

Triângulo equilátero
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Representa tomadas em geral. Variações acrescentadas a ela indicam mudança de significado e

função (tomadas de luz e telefone, por exemplo), bem como modificações em seus níveis na instalação

(baixa, média e alta).

Quadrado

Representa qualquer tipo de elemento no piso ou conversor de energia (motor elétrico). De forma

semelhante ao círculo, envolvendo a figura, significa que o dispositivo localiza-se no piso.

Os  símbolos  gráficos  referentes  às  instalações  elétricas  prediais  encontram-se  nas  tabelas

seguintes.
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21. LISTAS DE EXERCÍCIOS

• Defina tensão elétrica:

• Defina Corrente elétrica:

• Defina Resistência Elétrica:

• Explique o que pode acontecer com o circuito elétrico baixo se:

15. A resistência for mantida constante e a tensão aumentar/diminuir:

b) A tensão do circuito for mantida constante e a resistência aumenta/diminui:

• Escreva sobre a lei de OHM:

Desenho de Construção Civil – Projeto de Instalações Prediais II                                                                              67



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]           Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

• Quais os componentes de um circuito elétrico? Desenhe um circuito elétrico e enumere seus

componentes:

• Desenhe  um  esboço  de  circuito  elétrico  em  série  e  em  paralelo  descrevendo  alguma

característica peculiar:

• Correlacione a  primeira coluna de acordo com a segunda no que diz  respeito  à termos da

eletricidade:

(a) CONDUTÂNCIA

(b) RESISTIVIDADE

(c) CONDUTORES ELÉTRICOS 

(   )  Termo usado para  descrever  a  “facilidade”  com que  um determinado  material  conduz  a

corrente elétrica.

(  ) É uma propriedade de cada material de ter mais ou menos facilidade de passagem de corrente

elétrica.

(  ) São todos os materiais que devido a sua constituição interna (átomo), possuem grande número

de elétrons livres que podem circular com a facilidade no seu interior. 

• Quais características de um condutor que influenciam na sua resistividade?

• O que significa corrente contínua e corrente alternada? Esboce o gráfico tensão x tempo para

os dois tipos:
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• Descreva  características  para  os  tipos  de  circuito  abaixo  e  faça  um  esboço  de  desenho

representativo para os dois circuitos:

• Diga o que é um transformador em um sistema de transmissão de energia elétrica:

• O que você  entende  por  circuitos  elétricos?  O que  são  circuitos  terminais  e  circuitos  de

distribuição?

• Defina os elementos de distribuição de energia da rede pública para dentro de uma edificação

convencional: 

• Qual a função dos elementos citados abaixo: 

- Quadro de medição:

- Quadro de distribuição:

- Padrão de Entrada:

- Aterramento dos circuitos elétricos:

- Fios condutores elétricos:

• Qual  a  função  dos  barramentos  dentro  do  quadro  de  distribuição?  Diante  de  um  caso

particular diga quantos barramentos devem conter um quadro de distribuição de um circuito trifásico?

• Para que servem os disjuntores? Explique o funcionamento e o que significa as siglas:
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- DDR

- IDR

- DTM

• Explique  o  que  significa  “fuga  de  corrente”  em  um  circuito  elétrico  e  cite  problemas

causadores:

• O que seria uma sobrecarga em um circuito elétrico? Que procedimentos devem ser tomados

para se evitar incidentes como estes? 

• Calcule a corrente de curto-circuito para o circuito abaixo. Sabendo que a instalação foi feita

com um fio de 0,5mm² e sua resistência é de 27,8 omes/km:

• Cite quais são os equipamentos básicos de proteção nas instalações elétricas:

• Explique o funcionamento dos seccionadores:
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• Descreva o funcionamento dos fusíveis:

• Dispondo da planta baixa do cômodo de uma casa abaixo, descreva os elementos do circuito

elétrico:

• Para  os  próximos  exercícios  realize  a  distribuição  dos  circuitos  terminais,  lembre-se  das

convenções apresentadas pela NBR 5444.
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Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!
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