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CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA



b) o projeto elétrico deve conter uma tabela com a simbolo
gia utilizada; 

c) o profissional deve se manter sempre bem informado com 
relação às atualizações da norma; 

d) o projeto elétrico utiliza os recursos do desenho técnico, o 
qual deve ser feito com clareza, para que seja fácil a inter
pretação pelos seus usuários; 

e) deve-se ter em mente que negysempre a pessoa que ela
bora o projeto elétrico será a Ínesma que procederá a sua 
execução. Por isso, devemos ~mar o máximo de cuidado 
para que, na sua elaboração, não fique nenhuma dúvida. 
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Exemplo de utilização da simbologia. 
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Simbologia normalizada 

Dutos e distribuicão 
..:> 

'" N~ Multifilar Unifilar Significado Observações ro 
2:: 
<t 

Eletroduto embutido no <t 

t<l>25mm 

<t 
<!) 

teto ou parede. Diâmetro '" ao 
z 

25mm. 2 
iS 

-..[)------ Todas as dimensões em u. 

2 Eletroduto embutido no piso. 
L <I>25mm mm. 

3 
Eletroduto para telefone 
no teto. 

4 
Eletroduto para telefone _. _.- no piso. 
Tubulação para campainha, Indicar na legenda o que 

5 som, anunciador ou outro _ ... _ ... -
sistema. está sendo instalado. 

Condutor de fase no interior 
R ou S ou T -:- do eletroduto. (Cores: 

6 as cores, com exceção 
daquelas usadas como 
neutro e proteção). 

Cada traço 
Condutor neutro no representa um condutor. 

7 N - . interior ~fetroduto. 
Indicar bitola (seção), (Cor: azul-claro). 

Condttor de retorno no 
n~ de condutores, n~ do 

interior do eletroduto. circuito e a bitola (seção) 

8 (Cores: todas as cores, dos condutores, exceto 
exceto as utilizadas como se forem de 1,5mm2. 

neutro e proteção). 

PE Condutor de proteção 

9 T 
(terra) no interior do ---- eletroduto. (Cor: verde ou 
verde e amarelo). 

10 
Condutor seção 1,Omm2, 

fase para campainha. 

11 - lo. 
Condutor seção 1,Omm 2, Se for de seção maior, 
neutro para campainha. indicá-Ia. 

12 
, Condutor seção 1,Omm2, 

~ retorno para campainha. 
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+ Condutor positivo no 
13 

interior do eletroduto. 

14 I Condutor negativo no 
interior do eletroduto. 

_ T_ T_ Indicar a seção uti lizada; 
15 50. Condutor de terra. 

em 50. significa 50mm2• 

Leito de cabos com 

.-J '- um circuito passante, 

~ 
composto de: três fases, 

25. significa 25mm2. 
1'6 

\ 
cada um por dois cabos 3x{ 2'x 25 (2 x lO)}. 10. significa 10mm2. 
de 25mm2 mais dois 
cabos de neutro de 
seção 10mm2. 

I 

I Caixa de passagem no 
17 - -- [f]- --

piso. 
e x. passo 

(200 x 200 x 100) 

Dimensões em mm. 
I 

I Caixa de passagem 
18 ---®--- no teto. 

ex . passo 
(200 x 200 x 100) 

~ Caixa de passagem 
Indicar a altura e se 

19 necessário fazer detalhe ex. passo na parede. (200 x 200 x 100) (dimensões em mm) . 

20 Eletroduto que sobe. 

21 Eletroduto que desce. 

22 ~ 
Eletroduto que passa 
descendo. 

23 ~ 
Eletroduto que passa 

22 
subindo. 
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Quadros de distribuição 

N~ Multifilar Unifilar Significado Observações 

24 
Quadro parcial de luz e 
força aparente. 

25 
Quadro parcial de luz de 
força embutido. 

26 FI Quadro geral de luz e 
Indicar as cargas de luz e força aparente. 

Quadro geral de luz e de força em W ou kW, VA 
27 ou kVA. força embutido. 

28 ~ Caixa de telefones. 

•• 29 ou Caixa para medidor. 
I MED I 

Interruptores 
'" N~ Multifilar Unifilar Significado Observações 
cc 
~ 

'" '" '" -e Interruptor simples de uma A letra minúscula indica o Ln 

30 Oa a: 
al 

seção (uma tecla). ponto de comando. z 
2l 
c 
o 
"-

ª 
Interruptor simples de duas 

As letras minúsculas 
31 a(Db indicam os pontos de 

seções (duas teclas). 
comandos. 

32 1m afl)b Interruptor simples de três 
seções(três teclas). 

33 ~ . a Interruptor paralelo de uma 
tecla. 

~ Interruptor paralelo de 
As letras minúsculas 

34 a.b indicam os pontos de 
duas seções( duas teclas) . 

comandos. 

35 ~ (Z} Interruptor paralelo bipolar. 
A letra minúscula indica o 
ponto de comando. 

36 =® () Interrupor intermediário. 

@= a 
37 e Interruptor simples bipolar. 

~ 
23 



Unifilar Significado Observações 
a-
00 

~ 

38 Botão de minuteria. 
'<t 
'<t 
'<t 

6 ?3 U) 

Botão de campainha na Nota: Os símbolos mu ltifilar são "" ® '" ~ ou ['! z 

39 « 4 parede( ou comando a representados em esquemas e os J'l 
c 

distância) . símbolos unifilar são representados .:r. 

40 ~ Botão de campainha no piso em planta. 

(ou comando a distância). 

41 E3 Fusíveis. Indicar a tensão e correntes nominais. 

42 --dll$o-
Chave seccionadora com fu-
síveis. Abertura sem carga. Indicar tensão e corrente nominais. 

43 --dII$)- Chave seccionadora com fu- Ex. Chave tripolar de 300A/380V 
síveis e abertura em carga. 

44 ---0----0- Chave seccionadora Indicar tensão e corrente nominais. 
abertura sem carga. Ex. Chave monopolar de 100A/250V 

45 ---0----)- Chave seccionadora 
Indicar a tensão e correntes nominais. 

abertura em carga. 

€+ 
Indicar a tensão, corrente, potência, 

46 Disjuntor a óleo. capacidade nominal de interrupção 
e polaridade. 

47 ...--... Disjuntor a seco. 
Indicar tensão e corrente nominal 

--o o- polaridade através de traços (unifilar) 

48 
o-

Chave reversora. --o--
o-

49 ~ I MI) Relé fotoelétrico. Ind icar tensão e potência máxima. 

50 ~ 00 Interruptor automático por 
lAP ou presença. 

cE~ 51 1... ou Bobina do relé de impulso. 
A2 A2 

Montagem em caixa: 5TT5441 - 11 OV / 

52 
Relé de impulso com um 5TT5431-220V(a/b) 
contato auxil iar (unipolar). Montagem em Quadro: 5TT5441 -

110V/5TT5331-220(A1/A2) 

53 CbJ 
Relé de impulso com dois Montagem em quadro: 
contatos auxiliares (bipolar). 5TT5132-220V 

ou 

54 ~ Relé de impulso com três Montagem em quadreis: 
contatos auxi liares (tripolar). 5TT5133-220V 

Relé 

Série 13 - Relé de Impulso Eletrônico 

~ 
Relé de impulso com um 

55 
contato auxiliar (unipolar). 

-16A (Finder). 
Série 20 - Relé de Impulso Modular 

Relé m Relé de impulso com dois 
16A (Finder) . 

56 Série 26 - Relé de Impulso 10A (Finder). 
contatos auxiliares (bipolar) . Série 27 - Relé de Impulso 10A (Finder) J. 

57 ~ ÇJ Dimmer. 
2'+ 



Luminárias, refletores e lâmpadas 
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59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

Multifilar Unifilar Significado Observações 
....-

Ponto de luz incandescente no A letra minúscula indica o ~ 

Oa teto. Indicar o n~ de lâmpadas e ponto de comando e o n~ :li 
-4- 2xlOOVA o. z: 

a potencia em VA. entre dois traços o ci rcuito. ~ 
,l: 

Lr\a Ponto de luz incandescente na 
~-4"-.J2x60VA parede (arandela). 

oa 
-4- 2x60VA 

Ponto de luz incandescente no 
teto (embutido). 

Ponto de luz incandescente no 
teto em circuito vigia (emergência). 

Deve-se indicar a altura da 
arandela. 

a Ponto de luz a vapor de mer- A letra minúscula indica o 
-40 125W-VM cúrio no teto. Indicar o n~ de lâm- ponto de comando e o n~ 

padas e as potências em watts. entre dois traços o circuito. 

I () I 
-1- 2x32W 

Ponto de luz fl uorescente no 
teto (indicar o n~ de lâmpadas 
e na simbologia o tipo de 
partida do reator) . 

A letra minúscula indica 
o ponto de comando e 
o n~ entre dois traços o 
circuito. 

4í---n-íL c:r::::LJ Ponto de luz fluorescente na 
-~w parede. 

Deve-se indicar a altura 
da luminária. 

I Q 1 Ponto de luz fluorescente no 
-1- 4x20W teto (embutido). 

, (1 b, Ponto de luz fluorescente no teto 
-) - 2x32W em circuito vigia (emergência). 

Sinalização de tráfego 
(rampas, entradas, etc ... ) 

Lâmpada de sinalização. 

Refletor. 
Indicar potência, tensão e 
tipo de lâmpadas. 

Poste com duas luminárias para Indicar as potências e tipo 

® 

$ 
~ 
LE 

iluminação externa Uardim). de lâmpadas. 

Lâmpada obstáculo. 

Minuteria. 

Ponto de luz de emergência 
na parede ou teto com 
alimentação independente. 

Diâmetro igual ao do 
interruptor. 

2S 



N~ Multifilar Unifilar Significado Observações 

74 @ Exaustor. 

Motobomba para 

75 EE 
bombeamento da reserva 
técnica de água para 
combate a incêndio. 

Tomadas 
_.~"-~~-.--~-.. _- ---------_._--

N~ Multifilar Unifilar Significado Observações 

I~ 
Tomada de corrente na 

76 parede, baixa (h=O,30m do 

® 
piso acabado) . 

I~OVA 
Tomada de corrente à meia- A potência deverá 

77 ou altura (h= 1 ,20m do piso ser indicada ao lado 
acabado) . em VA (exceto se for 

~ 
78 11~~5400VA Tomada de corrente alta de 1 OOVA) , como 

(h=2,20m do piso acabado). também n::: do circuito 

I Rt4400VA Tomada e corrente fase/fase correspondente e 

79 
ç; 

meia-altura (h= 1 ,20m do a altura da tomada, 
piso acabado) . se for diferente da 

Ponto com quatro tomadas normalizada; se a 

~. de corrente na parede tomada for de força, 

80 
(h=0,30mm do piso indicar o n::: de VA ou 
acabado). Exemplo: TV, TV a kVA. 
cabo e Aparelho de VHC ou 
OVO, etc. 

81 ~ Tomada de corrente no piso. 

82 I~ Saída para telefone interno 
na parede. h = 0,30m 

I ~ 
Saída para telefone na 

83 parede a uma altura 
h= 1,20m. 

84 ~ Saída para telefone no piso. 

85 I~ Tomada para antena de 
rádio, televisão e TV a cabo. 

86 I~ Relógio elétrico na parede. 
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97 

98 

99 

Contador tripola r. A 

11 Lll3L2 15L3 LfJl 113 ~1 ~1143 representação contém os 
/ ... .;. .... }... ../ ..... ··1 cantatas princ ipais, b?bina 
12T1I4T216T3 h4 22 32144 e quatro cantatas aUXiliares, 

sendo: 2NA+2 NF. 

Relé de tem po partida 
estrela-triângu lo com dois 
comutadores. 
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