
Unidade de 
estudo 5

Seções de estudo 

Seção 1 - Simbologias, desenhos e 
pranchas
Seção 2 - Documentos de projeto
Seção 3 - Ferramentas computa-

elétricos
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Documentação para Projetos

SEÇÃO 1 
Simbologias, desenhos e pranchas

-

-

-
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 ABNT DIN ANSI IEC

Comando manual 

sem indicação de 

Comando por pé 

Comando por 

excêntrico

Comando por 

pistão
Comando por 

acúmulo de 

energia
Comando por 

motor

deslocamento do 

Comando c/ trava

1-travado

2- livre
Comando 

engastado

Direta 

TC, TDC

Fecha c/ retardo

TO, TDO

Abre c/ retardo
Comando 

desacoplado 

Comando acoplado 

Fecho mecânico

Fecho mecânico c/ 

disparador auxiliar 
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 ABNT DIN ANSI IEC 

Bobina de relé

(geral)

Elemento de 

comando c/1 

enrolamento

Elemento de 

comando c/1 

enrolamento

Elemento de 

comando c/ 1 relé de 

subtensão 

Elemento de 

comando c/ 1 

rele de retardo ao 

desenergizar 
Elemento de 

comando c/ 1 rele de 

grande retardo 
Elemento de 

comando c/ 1 rele 

de operação lenta 

(energizado)
Elemento de 

comando c/ 1 rele 

de retardo e de 

operação lenta
Elemento  de 

comando c/ 1 rele 

polarizado
Elemento de 

comando c/ 1 rele de 

remanência
Elemento de 

comando c/ 1 rele 

de  ressonância 

mecânica  
Elemento de 

comando c/  1 rele 

térmico 
Elemento de 

comando c/ 1 rele de 

sobrecarga
Elemento de 

comando c/ 1 rele de 

curto-circuito
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SIGNIFICADO ABNT DIN ANSI EIC 

Fechador 

(normalmente 

aberto)  

Abridor 

(normalmente 

fechado)

Comutador 

Comutador sem 

interrupção 

Temporizado: no 

fechamento na 

abertura

Fechador de 

comando 

manual 

Abridor por 

comando 

excêntrico 

Fechador com 

comando por 

bobina 
Fechador com 

comando por 

mecanismo 

mecânico 

Abridor com 

comando por 

pressão

Fechador com 

comando por 

temperatura
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 ABNT DIN ANSI IEC

Tomada e plug

indicação de lado 

ligado à rede 

Lâmpada ou 

barra de conexão 

reversora

Seccionador 

tripolar 

Interruptor 

tripolar (sob 

carga)

Disjuntor 

Seccionador-

disjuntor

Contator 

Disjuntor tripolar 

com relé térmico 
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-

 

 

 -

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

A prancha ou leiaute impresso é o documento mais usado pelo eletri-

-
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Figura 28 - Exemplo de prancha em formato A0 para projeto elétrico

-

Figura 29 - Exemplo de legenda de projeto
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-

Figura 30 - Exemplo de desenho de detalhe

-
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Figura 31 - Exemplo de desenho de esquema

DICA 

-

SEÇÃO 2
Documentos de Projeto

Os principais documentos que compõem um projeto são o memorial 
-
-

-

-

-

-

-

 -

-

-

-

 

-

-

 Descrição da tomada de 

 

 

-

-
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Já a listagem de materiais pré-estabelecida no projeto, contribui na preven-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à ART, este documento é que atribui responsabilidade legal 
-

-

-

SEÇÃO 3
-

tos elétricos

-

Hoje os desenhos são pro-

chamados de CAD (
-

-

-

-

-

computed aided engineering -

-

softwares são compostos 

-

-

-

-

-

DICA 

O Fabricante AltoQi disponi-
biliza uma versão demons-

 
lumine, que possui vários 
recursos para projetos elétri-

-
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 -

 

 

-

da de tensão e respeitando as 

 

-

 -

seus projetos, nem sempre é 
-

res que possuem inúmeros 

métodos de cálculo de com-
ponentes e montar planilhas 
eletrônicas que permitam 
agilizar o cálculo e montar 
blocos de desenho que pos-
sibilitem a rápida inserção e 
alteração para condições es-
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Finalizando

-

-





Referências
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 Resolução 456, de 

 NBR5410

 NBR5413

 NBR5419

 NBR5444

 Interpretação de Projetos 

Elétricos

 Eletricidade

 Apostila Instalações Elétricas De Baixa 

Tensão

 Instalações Elétricas Prediais

 NT01-AT -

 NT03 - BT -

 Simbologia de Instalações Elétricas Prediais.

-

 Color in Motion -

 Instalações Elétricas -

 Instalações Elétricas -

 Dispositivos de Média e Baixa Tensão.
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 Dimensionamento

 Aterramento Elétrico

 Softlux 2.2, software luminotécnico

 Projetos de Instalações Elétricas Prediais

 Informações Técnicas

 Cindacta – Elétrico e Telecomunicação

 Projeto Elétrico Industrial

 Iluminação

-

-

 Lâmpadas Fluorescentes Tubulares e Circulares.

-

 Catálogo Geral de Luminárias 2008

 Manual de tarifação de energia elétrica

 Eletricista de Instalações Prediais

 Disjuntores 5SX, 5SP e 5SY
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 Curso técnico em eletrotécnica, módulo 1, livro 7 -

 Manual para a Correção do Fator de Potência -

 Motores Elétricos


