
PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.1 – Planejamento de uma Instalação Elétrica

Para executar corretamente qualquer tipo de trabalho, deverá ser feito um
planejamento: o que fazer e como deverá ser feito. Com isso o trabalho terá uma melhor
qualidade: menor custo e tempo de execução, mais eficiência e segurança.

O planejamento de uma instalação elétrica residencial deverá ter como base, os
seguintes passos:

• Utilizar todo o Projeto Arquitetônico da residência, com o endereço completo do
imóvel e nome do proprietário;

• Analisar todo o Projeto Arquitetônico da residência, com as respectivas
dimensões, tipos e as disposições dos cômodos;

• Quais e quantos serão os aparelhos e equipamentos elétricos que terão na
residência. O proprietário deverá fornecer essas informações.

• A localização dos móveis e utensílios (“Lay-out”). A partir daí, a localização de
tomadas, iluminação, interruptores, equipamentos elétricos, QDC, etc. Caberá
ao Projetista orientar e tirar as dúvidas do proprietário sobre as partes elétricas
da residência. É importante o uso de uma linguagem bastante clara, para que o
proprietário entenda e não tenha dúvidas. Deve-se evitar o uso de termos
técnicos, ao dar as explicações;

• O dimensionamento da instalação elétrica: carga de iluminação, tomadas de uso
geral e tomadas de uso específico, etc, traçado dos eletrodutos, condutores,
separação dos circuitos elétricos, especificação técnica dos materiais elétricos a
serem utilizados – elaboração do Projeto Elétrico;

• Tensão e número de fases dos circuitos elétricos: normalmente os aparelhos
elétricos são fabricados para serem ligados e funcionarem em 127 Volts ou então
em 220 Volts. São poucos os aparelhos elétricos que são fabricados que podem
ser ligados e funcionarem tanto em 127 Volts ou 220 Volts (ou outros valores de
tensão). Estes aparelhos são conhecidos normalmente como “bi-volt”.
Por isso, é sempre importante ler com atenção o Manual do aparelho elétrico que
será utilizado, para estabelecer a tensão e o número de fases do circuito elétrico.

• Circuitos não elétricos, como por exemplo: para ligar uma televisão, além da
tomada de uso geral, deverá ter a ligação da antena de TV a cabo ou de via
Satélite ou uma antena externa comum. Um computador normalmente necessita
de uma ligação de um telefone, para funcionar a Internet, etc.
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Esses Circuitos não elétricos ainda podem ser: de telefone e/ou fax, de Proteção 
contra roubos, assaltos e vandalismos, de Controle que possibilitam comandar 
equipamentos a distância, interligação entre computadores, sistemas de
automação, etc. Para execução desses circuitos deverão, ser consultadas as 
Normas e os procedimentos dos concessionários/empresas de serviços, e/ou 
dos fabricantes dos equipamentos/aparelhos.
Esses circuitos deverão ser projetados e instalados com fiação/tubulação
diferentes/separados dos demais circuitos elétricos da residência.

Sistemas de automação: trata-se de um recurso sofisticado, que proporciona 
bastante conforto, segurança e proteção. A partir de uma “central de controle” e
de pontos de comando instalados em diversos locais da residência, pode-se
comandar a distância: toda a iluminação da residência, os equipamentos de som
e vídeo, os condicionadores de ar, aquecimento de água, telefones, computadores,
portão eletrônico, etc. Este sistema exige um Projeto específico para esse fim, 
por uma pessoa ou firma especializada.

NOTA: Os circuitos não elétricos mencionados neste subitem 5.1, podem não ser
projetados/elaborados/executados pela mesma pessoa que irá elaborar o Projeto
Elétrico. Mas o planejamento deles, deverá ser feito em conjunto com o Projeto Elétrico
da residência.

E LEMBRE-SE: O Projeto Elétrico deverá ser elaborado, antes de iniciar a
construção civil da residência e deverá ser feito juntamente com outros projetos de
circuitos não elétricos (mencionados anteriormente). Com isso os Projetistas de cada
área, poderão otimizar os Projetos, sanando as dúvidas existentes e conseqüentemente,
reduzindo os custos e tempos.

Em cada etapa de construção obra da residência, deverá ser executada uma parte
de cada Projeto.

Uma instalação elétrica interna deverá funcionar perfeitamente, atendendo todas
as necessidades para as quais foi projetada/especificada, proporcionando, conforto e
segurança aos usuários.

5.2 - Traçado do Projeto Elétrico

O Projeto de uma Instalação Elétrica, deverá seguir certos requisitos para facilitar
o entendimento deste Projeto.

É necessário traçar um diagrama com a disposição física dos
elementos/componentes da instalação elétrica. Neste diagrama deverão ser anotados
todos os detalhes necessários para a perfeita execução do Projeto Elétrico, utilizando-
se dos símbolos e convenções do subitem 2.2 página 49.

O diagrama a seguir mostra um exemplo.
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5.3 - Elaboração de um Projeto Elétrico

Para a elaboração de um Projeto Elétrico de uma residência, deverá ser aplicado
grande parte dos conceitos deste Manual. Por isso é importante que esses conceitos
estejam entendidos. Sempre que necessário, deverá ser consultado e estudado
novamente os capítulos anteriores. Não se deve ter dúvidas. É importante que a pessoa
sempre tenha firmeza em suas decisões.

Mesmo seguindo os procedimentos técnicos estabelecidos neste Manual, duas
pessoas provavelmente elaborarão Projetos Elétricos diferentes para uma mesma
residência. Porém esses Projetos poderão estar corretos. As pessoas têm
procedimentos próprios, de perfil, estilo, etc.

Quanto ao Projeto Elétrico elaborado nesse Manual, uma pessoa poderá não
concordar com uma parte dele ou mesmo com todo o Projeto.

O importante na elaboração de um Projeto Elétrico, é que ele seja feito de
acordo com as recomendações técnicas vigentes nas Normas da ABNT, da
CEMIG.

O Projeto Elétrico é elaborado a partir de desenhos da “planta baixa” de uma
residência. Nas “plantas baixa” deverão conter o endereço completo do imóvel, bem
como as informações do Projetista.

1) Nessa “planta baixa”, deverá conter: a localização da casa no terreno, bem
como, a disposição dos cômodos, com os nomes e suas dimensões e a
orientação da casa em relação a Rua.

2) Em outra “planta baixa” da residência, deverá conter: a disposição dos móveis
e utensílios, equipamentos e aparelhos elétricos, iluminação, interruptores,
tomadas de uso geral, tomadas de uso específico, etc.
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A localização adequada da iluminação, interruptores, tomadas de uso geral e 
tomadas de uso específico, é muito importante.
Os pontos de iluminação deverão estar preferencialmente centralizados em cada 
cômodo, para uma melhor distribuição geral da iluminação. Se o cômodo tiver 
armários, deverá ser descontado o espaço ocupado por esse armário, para
localizar o ponto de iluminação.
Os interruptores e tomadas, não deverão ser instalados atrás de uma porta
(aberta).

3) Em outra “planta baixa” da residência, deverá conter: iluminação, interruptores,
tomadas de uso geral, tomadas de uso específico, etc, sem os móveis e
utensílios. Nesta “planta”, será elaborado o Projeto Elétrico (as outras “plantas
baixa” serão consultadas durante a elaboração do Projeto Elétrico).

4) NOTA: Apesar de não ser tratado neste Manual, os circuitos não elétricos
mencionados no subitem 5.1 página 123, também deverão ser elaborados em
“plantas baixa” e planejados em conjunto (mas em plantas separadas) com o
Projeto Elétrico.

Os desenhos da “planta baixa” devem ser feitos em escalas. Essas escalas podem
ser 1:100 (leia-se um para cem), 1:75, 1:50, etc.

As pessoas estão acostumadas com a escala 1:100 – uma régua comum, em
centímetros (cm), que é utilizada para desenhar e fazer medições em um papel.

Qual é o significado de uma escala 1:100 de um desenho, que utilizou uma régua
em centímetros (cm)? Significa que para cada 1 (um) centímetro medido no desenho,
tem-se 100 cm ou 1 metro na escala real. Por exemplo, medindo o comprimento de um
lado da parede no desenho abaixo, encontra-se um lado com 3 cm e outro com 4 cm.

3

4

Na escala real, uma parede terá 4 metros de comprimento e a outra, 3 metros. 
Um desenho feito em uma escala qualquer, deverá usar a régua com a escala

conveniente – 1:100, 1:75, 1:50, etc.
A seguir estão apresentadas as 3 “plantas baixas” de uma residência mencionada

neste subitem 5.3, a partir das quais, será elaborado um Projeto Elétrico.
Observação: foram suprimidos os seguintes dados nas “plantas baixa”: endereço

do imóvel e as informações do Projetista.
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1 - Planta com a disposição da casa e cômodos, no terreno:

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS     5



2 - Planta com os móveis e utensílios, equipamentos e aparelhos elétricos,
pontos de iluminação, interruptores, tomadas de uso geral e tomadas de uso
específico:
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3 – Planta com os pontos de iluminação, interruptores, tomadas de uso
geral e tomadas de uso específico:
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A partir do entendimento, análise e compreensão das “planta baixa” da residência
e seguindo também os passos definidos no subitem 5.1 página 123, deverão ser
adotados os seguintes procedimentos:

1 - Calcular o perímetro e a área de cada cômodo;

2 - A partir do perímetro, calcular o número mínimo de tomadas de uso geral para 
cada cômodo conforme estabelecido no subitem 2.4 página 52. A disposição
delas, deverá ser de acordo com a “planta baixa” que contenha os móveis e
utensílios e equipamentos elétricos. É importante salientar, que o proprietário
poderá desejar um número maior de tomadas além do calculado. Por isso é
importante conversar com ele;

3 - A carga das tomadas de uso específico (subitem 2.3.2 página 51), deverá ser 
de acordo com a potência de cada equipamento elétrico. Por exemplo, a carga
de um chuveiro elétrico é de 4.400 VA. Observação: existem chuveiros de 
potência maior.

Nos Anexos 6 (página 216) e 7 (página 217), encontram-se respectivamente,
Tabelas práticas – “Potência Média de Aparelhos Elétricos” e “Características de
Motores Elétricos”, que mostram as potências dos principais aparelhos e
motores elétricos.

4 - A carga de iluminação poderá ser calculada de acordo com o subitem 2.3.3
página 51;

5 - Somar separadamente as cargas de tomadas de uso geral, tomadas de uso 
específico e de iluminação, em cada cômodo;

6- A partir dessa soma das cargas, poderá elaborar a divisão dos circuitos elétricos
de acordo com o subitem 2.5 página 53.

E lembre-se: Um Projeto Elétrico deverá proporcionar: alternativas criativas,
conforto, beleza, qualidade, segurança, proteção, economia, menor tempo de
conclusão, etc, em uma residência.

5.3.1 – Determinação das Cargas da Instalação Elétrica

As cargas de Tomadas de Uso Geral, Tomadas de Uso Específico e de Iluminação,
serão determinadas de acordo com o subitem 2.3 página 51.

O número mínimo de Tomadas, será determinado de conforme os procedimentos
do subitem 2.4 página 52 e de acordo com os equipamentos elétricos apresentados nas
“plantas baixa” correspondente (ver subitem 5.3 página 125).
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A seguir serão feitos os cálculos para os cômodos/áreas da residência. Deverão
ser calculados, a área e o perímetro destes cômodos.

a) Sala de Estar

Área:
A Sala de Estar tem um formato regular, sendo que um lado mede 3,20 m e outro

mede 4,70 m. A área desta Sala, é calculada multiplicando comprimento de dois lados:
3,20 m  x  4,70 m  = 15,0 m2

Perímetro:
É a soma dos comprimentos dos 4 lados da Sala:

2  x  3,20 m  +  2  x  4,70 m  = 15,8 m

Iluminação:
De acordo com a Tabela 2.2 página 52 para essa área de 15,0 m2, a carga de

iluminação deverá ser de 280 VA. Pelas dimensões da Sala, optou-se por dois
pontos de Iluminação, para uma melhor distribuição da luz: 
2 Pontos de 140 VA

Número Mínimo de Tomadas de Uso Geral:
É calculado dividindo o perímetro da Sala, por 5 m (ver subitem 2.4 página 52):

15,8 m / 5 m =  3,2 =  4 Tomadas de 100 VA

Número de Tomadas de Uso Geral Instaladas:
Optou-se para inclusão de mais duas tomadas devido as dimensões e dos

aparelhos elétricos, da Sala:
6 Tomadas de 100 VA

Para os outros cômodos, os procedimentos e cálculos, são análogos, conforme a
seguir.

b) Sala de Jantar

Área: 3,20 m  x  3,85 m = 12,3 m2

Perímetro: 2  x  3,20 m  +  2  x  3,85 m =  14,1 m
Iluminação: 12,3 m2 = 220 VA
No Mínimo de Tomadas: 14,1 m / 5 m =  2,8 = 3 de 100 VA
No de Tomadas Instaladas: 4 de 100 VA
Observação: uma tomada em cada parede.

NOTA: se a Sala de Jantar for também considerada como Copa, adotar os
procedimentos estabelecidos nos subitens 2.3.1 página 51 e 2.4 página 52.

Sala
de Estar

4,70

3,20
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c) Quarto 1

Área: 3,20 m  x  3,65 m = 11,7 m2

Perímetro: 2  x  3,20 m  +  2  x  3,65 m =  13,7 m
Iluminação: 11,7 m2 = 220 VA
No Mínimo de Tomadas: 13,7 m / 5 m =  2,7 = 3 de 100 VA
No de Tomadas Instaladas: 5 de 100 VA
Observação: 2 tomadas a mais para o Computador/Impressora.

d) Quarto 2

Área: 3,20 m  x  3,65 m = 11,7 m2

Perímetro: 2  x  3,20 m  +  2  x  3,65 m =  13,7 m
Iluminação: 11,7 m2 = 220 VA
No Mínimo de Tomadas: 13,7 m / 5 m =  2,7 = 3 de 100 VA
No de Tomadas Instaladas: 4 de 100 VA
Observação: 1 tomada a mais, instalada entre as camas, para o uso de um abajur.

e) Quarto Suíte

Área: 3,15 m  x  3,60 m = 11,3 m2

Perímetro: 2  x  3,15 m  +  2  x  3,60 m =  13,5 m
Iluminação: 11,3 m2 = 220 VA
No Mínimo de Tomadas: 13,7 m / 5 m =  2,7 = 3 de 100 VA
No de Tomadas Instaladas: 5 de 100 VA
Observação: 2 tomadas a  mais, instaladas de cada lado da cama de casal –

abajur e rádio relógio.

f) Cozinha

Área: 2,80 m  x  3,70 m = 10,4 m2

Perímetro: 2  x  2,80 m  +  2  x  3,70 m   =  13,0 m
Iluminação: 10,4 m2 = 220 VA
No Mínimo de Tomadas: 13,0 m / 3,5 m =  3,7 = 4
No de Tomadas Instaladas: 6 de 100 VA e 

3 de 600 VA
Observação: Equipamentos previstos para

serem utilizados na Cozinha: Geladeira, Freezer,
Forno de Microondas, Exaustor, ligação de
iluminação/acendedor do Fogão a gás, Triturador
de alimentos, Máquina de Lavar Pratos, Forno
Elétrico, além dos equipamentos de uso
esporádico, tais como: Liqüidificador, Grill,
Tostadeira, Faca Elétrica, etc.
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As tomadas de 600 VA, devem ser previstas de acordo com o subitem 2.3.1
página 51.

NOTA: Se existirem Forno de Microondas, Forno Elétrico, Máquina de Lavar
Louças, ou qualquer outro aparelho elétrico, com a corrente elétrica individual superior
a 10 A, deverá ser previsto um circuito elétrico individual, conforme estabelecido no
subitem 2.5 página 53.

g) Área de Serviço

Área: 2,50 m  x  2,95 m =  7,4 m2

Perímetro: 2  x  2,50 m  +  2  x  2,95 m =  10,9 m
Iluminação: 7,4 m2 =  160 VA
No Mínimo de Tomadas: 10,9 m / 3,5 m =  3,1 =  4
No de Tomadas Instaladas: 1 de 100 VA e 

3 de 600 VA

Observação: Equipamentos previstos para serem
utilizados na Área de Serviço: Máquina de Lavar
Roupas, Máquina de Secar Roupas, Ferro Elétrico, etc.

As tomadas de 600 VA, devem ser previstas de
acordo com o subitem 2.3.1 página 51.

NOTA: Se existir algum aparelho elétrico, com a
corrente elétrica individual superior a 10 A, deverá ser
previsto um circuito elétrico individual, conforme
estabelecido no subitem 2.5 página 53.

h) Depósito

Área: 2,00 m  x  2,20 m =  4,4 m2

Perímetro: 2  x  2,00 m  +  2  x  2,20 m =  8,4 m
Iluminação: 4,4 m2 =  100 VA
No Mínimo de Tomadas: 8,4 m / 5 m =  1,7 =  2 de 100 VA

i) Área com Churrasqueira

Área: 3,50 m  x  4,50 m =  15,8 m2

Perímetro: 2  x  3,50 m  +  2  x  4,50 m =  16,0 m
Iluminação: 15,8 m2 =  2 de 140 VA
No Mínimo de Tomadas: 16,0 m / 3,5 m =  4,6 =  5
No de Tomadas Instaladas: 4 de 100 VA e 

1 de 600 VA

Observação: Foi prevista a instalação da
tomada de 600 VA nesta Área da Churrasqueira,
para uma ligação de um aparelho elétrico de maior
potência: um pequeno forno, por exemplo.
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NOTA: se existir algum aparelho elétrico, com a corrente elétrica individual superior
a 10 A, deverá ser previsto um circuito elétrico individual, conforme estabelecido no
subitem 2.5 página 61. Uma churrasqueira elétrica, tem uma potência média de 3.000
Watts.

j) Varanda

Iluminação: 2 Pontos de 60 VA =  120 VA
Tomada: 1 de 1.000 VA
Observação: A tomada de 1.000 VA, deve ser prevista de acordo com o subitem

2.3.1 página 51.

k) Garagem

Iluminação: 2 Pontos de 60 VA =  120 VA
Tomada: 1 de 1.000 VA
Observação: A tomada de 1.000 VA, deve ser prevista de acordo com o subitem

2.3.1 página 51.

l) Hall

Iluminação: 60 VA
Tomada: 1 de 100 VA

m) Banho Social

Iluminação: 2 de 60 VA
Tomada: 1 de 600 VA
Observação: A tomada de 600 VA, deve ser prevista de

acordo com o subitem 2.3.1 página 51.

n) Corredor

Iluminação: 60 VA
Tomadas: 2 de 100 VA

o) Banho Suíte

Iluminação: 2 de 60 VA
Tomadas: 2 de 600 VA

Observação: As tomada de 600 VA, devem ser previstas
de acordo com o subitem 2.3.1 página 51.
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Além destas cargas dimensionadas neste subitem 5.3.1, deverão ser
consideradas, ainda, as Tomadas de Uso Específico dos dois chuveiros elétricos, com
a carga de aproximadamente 4.400 VA para cada um, bem como a carga de Iluminação:
do Jardim, Muro da Frente, Muro do lado Direito, Muro do lado Esquerdo, Muro do
Fundo, Parede Fundo da Casa.

p) Chuveiro Elétrico (Banho Social) 4.400 VA

q) Chuveiro Elétrico (Banho Suíte) 4.400 VA

r) Muro da Frente

Iluminação: 3 Pontos  de 60 VA =  180 VA

s) Jardim

Iluminação: 1 Ponto de 100 VA =  100 VA

t) Muro do lado Direito

Iluminação: 5 Pontos de 60 VA =  300 VA

Observação: Optou-se por distância de 5 m, entre os pontos de iluminação, pois
essa área poderá não ser muito utilizada a noite.

u) Muro do lado Esquerdo

Iluminação: 4 Pontos de 60 VA =  240 VA

Observação: Optou-se por distância de 4 m, entre os pontos de iluminação, pois
essa área poderá ser utilizada com maior freqüência a noite.

v) Muro do Fundo

Iluminação: 1 Ponto de 60 VA =  60 VA

x) Parede do Fundo da Casa

Iluminação: 2 Pontos de 60 VA =  120 VA
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OBSERVAÇÕES:
Nesse Projeto Elétrico optou-se por determinados procedimentos mínimos de

conforto “elétrico”. Eles podem ser melhorados. Essas melhorias sempre custam mais e
a decisão é do proprietário.

A seguir são apresentadas algumas sugestões neste aspecto.
É comum que seja feito em determinados tipos de cômodos, o rebaixamento do

teto, sancas, etc, onde são instalados determinados tipos de luminárias/lâmpadas, que
proporcionam uma melhor iluminação especial no ambiente. O uso de interruptores
Paralelos, Intermediários e “Dimmers”, são bastante recomendados.

Muro da Frente – O comando do Interruptor Paralelo, poderá ser melhorado, com
um Interruptor Intermediário instalado dentro da casa (na Sala de Estar, por exemplo).

Jardim – O comando poderia ser por Interruptor Paralelo e/ou ter mais pontos de
iluminação.

Varanda – O comando das lâmpadas poderia ser individualmente.

Garagem – O conforto seria aumentado com Interruptor Intermediário instalado
dentro da Sala de Estar e as lâmpadas com comandos separados.

É importante que nessa área, a iluminação seja com lâmpadas fluorescentes, pois
elas iluminam mais e economizam mais do que as incandescentes.

Sala de Estar – As luminárias poderiam ser
comandadas separadamente. Poderiam também ter
outras iluminações (com luminárias ou lâmpadas especiais,
como as halógenas, etc) com fins decorativos: quadros,
retratos, estátuas, objetos de adorno, etc, com comandos
separados. Instalação de interruptores “Dimmer” Paralelo.

Quarto 1 e Quarto 2 – Poderiam ser colocados comandos por Interruptores
Paralelos.

Corredor e Hall – O comando das lâmpadas poderia ser individualmente.

Banheiro Social e da Suite – Poderia ter outros pontos de iluminação junto aos
espelhos e no Box do chuveiro. Os chuveiros elétricos poderiam ter uma potência maior
do que 4.400 VA.

Cozinha – Poderia ter uma iluminação especial sobre a bancada.
É importante que na Cozinha, a iluminação seja com lâmpadas fluorescentes, pois

elas iluminam mais e economizam mais do que as incandescentes e esquentam menos
o ambiente.

Muro lado Direito/Fundo, Parede do Fundo – Neste Projeto o comando da
iluminação é feito simultaneamente por Interruptores Paralelos, sendo um interruptor
instalado no Quarto Suíte junto a cama e outro na Área de Serviço.
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O comando poderia ser feito com a adição de Interruptores Intermediários
instalados em diversos pontos da residência, o que poderia aumentar os aspectos de
segurança e comodidade. Também essas lâmpadas poderiam não ser todas acesas ao
mesmo tempo. É aconselhável utilizar lâmpadas fluorescentes compactas (ver subitem
7.2.2 página 191) no Muro. Poderiam ser colocados mais ou menos pontos de
iluminação.

Muro lado Esquerdo – Neste Projeto o comando de iluminação é feito
simultaneamente por Interruptores Paralelos, sendo um interruptor instalado na
Garagem e outro na Área de Serviço. O comando poderia ser feito com a adição de
Interruptores Intermediários instalados em diversos pontos da residência, o que poderia
aumentar os aspectos de segurança. Também essas lâmpadas poderiam não acender
todas ao mesmo tempo. É também, aconselhável utilizar lâmpadas fluorescentes
compactas (ver subitem 7.2.2 página 191) no Muro. Poderiam ser colocados mais ou
menos pontos de iluminação.

Área da Churrasqueira – O comando da iluminação poderia ser feito, por
Interruptores Paralelos.

É importante que nessa área, a iluminação seja com lâmpadas fluorescentes, pois
elas iluminam mais e economizam mais do que as incandescentes.

Além disso, poderia ter circuitos de comando e segurança, espalhados por
diversos pontos da residência. 

5.3.1.1 – Outras Cargas Elétricas

É importante que o Projetista defina com o Proprietário se há necessidade de
outras cargas de Iluminação, Tomadas de Uso Geral, Tomadas de Uso Específico etc,
além das dimensionadas no subitem 5.3.1 página 130.

Por exemplo, o aquecimento de água, ao invés de ser através
de chuveiro elétrico, poderia ser feito por um aquecedor elétrico ou
coletor solar. Neste caso, o Projeto Elétrico seria outro. Os circuitos
elétricos previstos para o chuveiro deixariam de existir, dando lugar
aos circuitos para os aquecedores.

Se o aquecimento de água for feito por um aquecedor, deve-se ter um circuito
elétrico independente. Se o aquecedor elétrico for para ser ligado na tensão de 220 V, o
circuito terá 3 condutores, sendo 2 condutores da Fase e 1 Condutor de Proteção (PE).

As capacidades do volume dos aquecedores geralmente são de 80, 100, 150 e
200 litros. A potência elétrica varia de 1.500 a 3.000 Watts, nas tensões de 127 ou 220
Volts.

A parte hidráulica para o sistema de aquecimento, é também muito importante que
seja feita corretamente.

O aquecedor e as tubulações para a água quente, devem ter um isolamento
térmico. Esse isolamento permite que a água permaneça quente por uma maior período
de tempo (mesmo com o aquecedor elétrico desligado), economizando assim, a energia
elétrica.
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É importante colocar no circuito elétrico do aquecedor, um “Timer” (leia-se
“taimer”), que é um temporizador que permite ajustar os dias, horários e tempos que o
aquecedor deverá permanecer ligado. O “Timer” deverá ser ajustado de acordo com os
horários e hábitos de tomar banho das pessoas da residência. Após os ajustes, o
“Timer” ligará/desligará automaticamente o aquecedor elétrico nas horas para o qual foi
programado.

É conveniente também, ajustar a temperatura média da água quente no
aquecedor. Geralmente em torno de 50 oC. As temperaturas altas de água, em caso de
acidentes ou descuido na utilização, poderão provocar queimaduras nas pessoas.

O aquecimento de água através da energia solar, deverá ser feito por uma pessoa
ou firma especializada, com experiência comprovada no assunto. É importante que as
placas dos coletores solares e o reservatório térmico tenham Selo PROCEL/INMETRO
(ver subitem 1.14.3 página 37) e que demais equipamentos do
sistema, sejam de ótima qualidade.

O sistema de aquecimento de água através da energia solar,
também necessita de um aquecedor elétrico, que entra em
funcionamento nos dias em que o tempo fica nublado por um longo
período. Com isso, deverá ser providenciado um circuito elétrico
para o sistema.

Se o Proprietário optar para a colocação de Condicionadores de Ar (Selo
PROCEL/INMETRO, ver subitem 1.14.3 página 37), o circuito elétrico deverá ser
também independente, sendo um para cada aparelho.

O aparelho de Condicionador de Ar para tensão de 127 V, o circuito elétrico terá
3 fios: 1 da Fase, 1 do Neutro e o outro de Proteção (PE). Se o aparelho for para tensão
de 220 V, o circuito elétrico terá 3 fios: 2 da Fase e 1 de Proteção (PE).

A capacidade de refrigeração dos Condicionadores de Ar para o uso em
residências, é geralmente especificada na unidade inglesa denominada “Britsh Thermal
Unit” - BTU/h.

Os Condicionadores de Ar podem somente resfriar o ambiente, mas também
existem modelos que resfriam e aquecem os ambientes.

Existem diversos tipos e modelos de Condicionadores de Ar. Os dois tipos mais
usuais em residências, são: “Janela” e “Split”

Sobre capa

Isolamento térmico

Reservatório (corpo interno)

Saída de água quente

Dreno de limpeza

Termostato

Sensor do termostato

Resistência elétrica

Entrada de água fria

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS     16



• “Janela”: são os tipos mais encontrados nas residências em geral.
A Tabela 5.1 mostra a capacidade e a potência elétrica aproximada dos principais

aparelhos do tipo “Janela”:

CAPACIDADE (BTU/h) POTÊNCIA (VA)

Valores Médios

8.500 1.500
10.000 1.650
12.000 1.900
14.000 2.100
18.000 2.860
21.000 3.080
30.000 4.000

Tabela 5.1

Observação: Até 10.000 BTU/h, esses aparelhos podem ser fabricados para a
tensão de 127 ou de 220 V. A partir de 12.000 BTU/h, geralmente esses aparelhos são
fabricados para a tensão de 220 Volts.

• “Split”: são aparelhos que geralmente têm um desempenho melhor do que os
tipos “Janela”, pois é formado de duas unidades: uma interna denominada de
“Evaporador” e outra externa denominada de “Condensador”. Esses aparelhos, além de
serem mais silenciosos (dentro do ambiente interno), geralmente permitem um maior
controle de variação da temperatura e tempo de funcionamento (“timer”).

Existem modelos de Condicionadores de Ar tipo “Split”, que, com uma unidade
externa (Condensador), pode refrigerar mais de um ambiente. Neste caso, cada
ambiente refrigerado deverá ter uma unidade de “Evaporador”.

Nota: geralmente a maioria dos modelos de Condicionador de Ar, pode refrigerar
somente um cômodo.

Evaporador

Condensador

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS     17



Para dimensionar um Condicionador de Ar para um ambiente, devem ser levados
em conta, os principais requisitos:

- O tipo do aparelho a ser instalado;
- Tamanho do ambiente;
- Quantidade de pessoas no ambiente;
- Se o sol incide nas janelas pela manhã ou a tarde;
- Se as janelas têm cortinas;
- Se o sol incide sobre esse aparelho;
- Se o cômodo possui aparelhos elétricos que desprendem calor no ambiente;
- Se as portas ficam fechadas ou abertas, etc.

Na instalação de um Condicionador de Ar do tipo “Janela”, além dos cuidados
com a instalação elétrica mencionados neste subitem 5.3.1.1, deve-se observar a altura
e local que esses aparelhos são instalados e com a mangueira para o dreno da água.

Os do tipo “Split”, devem ser instalados por pessoas especializadas.
Em caso de dúvidas, procure sempre uma empresa ou técnico especializado.
Nesse Projeto, também não foi previsto o circuito para o “Portão Eletrônico” da

Garagem. Se o Proprietário fizer essa opção, deverá ser previsto no Projeto os circuitos
eletro/eletrônicos.

5.3.2 – Divisão dos Circuitos de uma Instalação Elétrica

Seguindo os procedimentos estabelecidos nos subitens 2.5 página 53 e 2.8
página 62, deverão ser feitas as divisões dos circuitos da instalação elétrica.

É importante salientar, que devem ser escolhidas, sempre que possível, as cargas
mais próximas uma das outras, para ser feita a divisão dos circuitos elétricos de uma
residência. O Quadro de Distribuição de Circuitos – QDC será instalado na Cozinha.

A seguir será apresentada a divisão dos circuitos elétricos.

h

h = ( 1,50 a 1,80 m ) do piso
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Circuito 1 - Iluminação

Muro da Frente: 3 Pontos 180 VA
Jardim: 1 Ponto 100 VA
Varanda: 2 Pontos 120 VA
Garagem: 2 Pontos 120 VA
Sala de Estar: 2 Pontos 280 VA
Quarto 1: 1 Ponto 220 VA
Banho Social: 2 Pontos 120 VA
Sala de Jantar: 1 Ponto 220 VA
Subtotal: 14 Pontos 1.360 VA
Corrente: 10,7 A

Circuito 2 - Iluminação

Hall: 1 Ponto 60 VA
Corredor: 1 Ponto 60 VA
Quarto 2: 1 Ponto 220 VA
Quarto Suíte: 1 Ponto 220 VA
Banho Suíte: 2 Pontos 120 VA
Parede Fundo da Casa: 2 Pontos 120 VA
Muro do lado Direito: 5 Pontos 300 VA
Muro do Fundo: 1 Ponto 60 VA
Subtotal: 14 Pontos 1.160 VA
Corrente: 9,1 A

Circuito 3 - Iluminação

Cozinha: 1 Ponto 220 VA
Área de Serviço: 1 Ponto 160 VA
Depósito: 1 Ponto 100 VA
Churrasqueira: 2 Pontos 280 VA
Muro do lado Esquerdo: 4 Pontos 240 VA
Subtotal: 9 Pontos 1.000 VA
Corrente: 7,9 A

Circuito 4 – Tomadas de Uso Geral

Sala de Estar 5 Pontos 500 VA
Quarto 1 5 Pontos 500 VA
Banho Social 1 Ponto 600 VA
Hall Corredor 1 Ponto 100 VA
Quarto 2 2 Pontos 200 VA
Subtotal: 14 Pontos 1.900 VA
Corrente: 15 A

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS     19



Circuito 5 – Tomadas de Uso Geral

Corredor 1 Ponto 100 VA
Quarto 2 2 Pontos 200 VA
Quarto Suíte 5 pontos 500 VA
Banho Suíte 2 Pontos 1.200 VA
Subtotal: 10 Pontos 2.000 VA
Corrente: 15,7 A

Circuito 6 – Tomadas de Uso Geral

Sala de Jantar 3 Pontos 300 VA
Garagem 1 Ponto 1.000 VA
Subtotal: 4 Pontos 1.300 VA
Corrente: 10,2 A

Circuito 7 – Tomadas de Uso Geral

Corredor 1 Ponto 100 VA
Sala de Jantar 1 Ponto 100 VA
Cozinha 9 Pontos 900 VA
Área de Serviço 1 Ponto 100 VA
Subtotal: 12 Pontos 1.200 VA
Corrente: 9,5 A

Circuito 8 – Tomadas de Uso Geral

Depósito 2 Pontos 200 VA
Área da Churrasqueira 4 Pontos 400 VA
Área da Churrasqueira 1 Ponto 600 VA
Subtotal: 7 Pontos 1.200 VA
Corrente: 9,5 A

Circuito 9 – Tomadas de Uso Geral

Área de Serviço 3 Pontos 1.800 VA
Subtotal: 3 Pontos 1.800 VA
Corrente: 14,2 A

Circuito 10 – Tomadas de Uso Geral

Cozinha 3 Pontos 1.800 VA
Subtotal: 3 Pontos 1.800 VA
Corrente: 14,2 A
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Circuito 11 – Tomadas de Uso Geral

Varanda 1 Ponto 1.000 VA
Sala de Estar 1 Ponto 100 VA
Subtotal: 2 Pontos 1.100 VA
Corrente: 8,7 A

Circuito 12 – Tomadas de Uso Específico – Chuveiro Elétrico (220V)

Banho Social 1 Ponto 4.400 VA
Subtotal: 1 Ponto 4.400 VA
Corrente: 20 A

Circuito 13 – Tomadas de Uso Específico – Chuveiro Elétrico (220V)

Banho Suíte 1 Ponto 4.400 VA
Subtotal: 1 Ponto 4.400 VA
Corrente: 20 A

Carga Total da Instalação Elétrica 24.620 VA

Corrente: 64,6 A

5.3.3 – Circuitos de Tomadas de Uso Geral e de Iluminação

Na “planta baixa” correspondente, deverão ser lançados os pontos dos circuitos
elétricos, com as respectivas numerações – Luminárias, Tomadas de Uso Geral,
Tomadas de Uso Específico, Interruptores, etc.

Nos pontos das luminárias deverão ser escritos os valores das cargas nesses
pontos.

As Tomadas de Uso Geral de cargas maiores do que 100 VA e Tomadas de Uso
Específico, também deverão ser identificadas nelas o valor da carga em VA.

É importante também já definir os locais onde a iluminação terá interruptores
Simples, Duplos, Paralelos ou Intermediários, “Dimmers” etc.
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A “planta baixa” com os pontos dos circuitos elétricos, com as respectivas
numerações - Luminárias, Tomadas de Uso Geral, Tomadas de Uso Específico,
Interruptores etc:
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5.3.3.1 – Circuitos de Tomadas de Uso Geral

Os circuitos de Tomada de Uso Geral devem ser separados dos circuitos de
Iluminação e terem os condutores com a bitola mínima de 2,5 mm2, com uma Fase, um
Neutro e o Condutor de Proteção (PE).

As quantidades de tomadas de uso geral do Projeto Elétrico (ver subitem 5.3.1
página 130), poderiam ser aumentadas em função dos aparelhos/equipamentos
elétricos a serem utilizados/instalados na residência. Na Cozinha, por exemplo, é um
local poderá requerer um maior número de tomadas. Também na Varanda e Garagem,
poderiam ser instaladas mais tomadas.

É importante, que esses pontos de tomadas sejam instalados, somente quando
necessários.

5.3.3.2 – Circuitos de Iluminação

Uma característica muito importante de um circuito de iluminação, além do nível de
iluminamento adequado e dar segurança as pessoas, é a facilidade e comodidade que
as pessoas têm de acender/apagar as luzes de um ambiente. A utilização de
Interruptores Paralelos e Intermediários (ver subitem 2.7 página 59) e tipo do “Dimmer”,
é muito importante.

5.3.4 – Instalação de Eletrodutos

Após o lançamento dos pontos dos circuitos elétricos, devemos interligar estes
pontos de cada circuito através de eletrodutos, a partir do Quadro de Distribuição de
Circuitos - QDC, procurando respeitar algumas regras básicas:

• O traçado do circuito elétrico deverá, sempre que possível, seguir o caminho
mais curto, indo até as tomadas de uso geral, luminárias, interruptores etc,
evitando-se o retorno dos condutores no sentido do QDC;

• A interligação entre os diversos trechos dos circuitos sempre deverá ser feita
através das caixas para luminárias, situadas no teto;

• Deve ser evitado o cruzamento entre os eletrodutos, para não comprometer a
rigidez estrutural da laje;

• A distância máxima recomendável entre duas caixas consecutivas não deverá
ultrapassar 15 m nos trechos retos. Esta distância deverá ser reduzida de 3 m
para cada curva de 90º intercalada no trecho;

• Caso passem no mesmo eletroduto condutores de dois ou mais circuitos
diferentes, os mesmos deverão ser identificados tanto no eletroduto, como nos
circuitos;

• Se necessário, poderá ser utilizado mais de um eletroduto de diâmetros menores,
ao invés de um eletroduto de diâmetro maior, desde que não comprometa a
passagem dos condutores elétricos, sendo portanto, de diâmetros equivalentes.
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Na “planta baixa” a seguir, está apresentado o traçado dos eletrodutos e
conseqüentemente, da fiação de cada circuito elétrico.
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5.3.5 – Dimensionamento da Seção dos Condutores

Para a determinar a seção dos condutores a serem usados no Projeto Elétrico,
deve-se calcular a corrente elétrica em cada trecho de um circuito e medir o
comprimento em metros dos mesmos (observar em que escala foi feito o Projeto, ver
subitem 5.1 página 123).

Em seguida, deve-se adotar os seguintes procedimentos para dimensionar a
seção dos condutores:

• Seção (mm2) Mínima dos Condutores (subitem 3.3.1 página 67);
• Limite de Condução de Corrente dos Condutores (subitem 3.3.2.1 página 69);
• Limite de Queda de Tensão (subitem 3.3.2.2 página 73).

Deverá ser feito um desenho do circuito elétrico, partindo do Quadro de
Distribuição de Circuitos – QDC, com os valores das cargas em cada ponto. 

A corrente elétrica deverá ser calculada em cada um destes pontos. No primeiro
trecho do circuito, ou seja, entre o QDC e a primeira luminária (ou tomada de uso geral),
deverá conter toda a corrente elétrica das cargas do circuito.

Conforme foi visto no subitem 3.3.2.1 – Limite de Condução de Corrente de
Condutores página 69, a Norma da ABNT, a NBR 5410/97 determina que os Fatores de
Redução da capacidade de condução de corrente – “Temperatura” (Tabela 3.4) e de
“Número de Condutores” (Tabela 3.5) devem ser aplicados quando todos os condutores
vivos estão permanentemente carregados com 100 % (cem por cento) de sua carga.

Como em uma residência, as possibilidades de todos os circuitos elétricos que
passam em um mesmo eletroduto fiquem permanentemente com 100 % de carga, são
remotas, não serão aplicados os Fatores de Correção de: “Temperatura” e de “Número
de Condutores”, no dimensionamento dos condutores deste Projeto Elétrico.

IMPORTANTE: Em uma situação prática em que isso possa acontecer, devem ser
aplicados os referidos Fatores de Redução no dimensionamento dos condutores
elétricos.

Neste Manual será utilizada a Tabela 3.3 página 70 “Capacidade de Condução de
Corrente” – Colunas “2 Condutores Carregados” ou 3 Condutores Carregados”,
conforme for a situação, para determinar a seção dos condutores quanto ao aspecto de
capacidade de condução de corrente elétrica.

Ao tomar as medidas dos comprimentos dos circuitos, não pode ser esquecido o
trecho do fio que está na vertical (subida ou descida em paredes), portanto, não aparece
no desenho, bem como a escala do desenho.

Por exemplo: para a ligação de uma tomada de uso geral  instalada  a 30 cm do
piso (tomada baixa), para um “pé direito” (altura do piso ao teto) igual a 3 m, devem ser
acrescidos mais 2,70 m (3 m  -  0,30 m) de fiação.

Para facilitar o entendimento e o cálculo, usa-se desenhar o diagrama por partes
de, cada circuito separadamente. Neste desenho, coloca-se somente as cargas do
circuito, deixando de fora toda a parte de comando (interruptores). Ver subitem 5.3.5.1
página 148. 
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5.3.5.1 – Cálculo de Momentos Elétricos e Seção de Condutores

A seguir serão apresentados os procedimentos de cálculos e os desenhos
esquemáticos dos circuitos.

Circuito 1: Iluminação - 1.360 VA – 10,7 A

a) Momentos Elétricos

Deverão ser calculados os Momentos Elétricos (ME) dos principais trechos do
circuito – os de maior carga e/ou de maior comprimento, ou seja, fazer os cálculos
seguindo os trechos que apresentam os maiores valores dos Momentos Elétricos (ME).

Tomando inicialmente o primeiro trecho do Circuito 1, que vai desde o QDC até a
caixa octogonal da luminária da Sala de Jantar.

Neste trecho, tem-se a carga total do circuito de 1.360 VA, corrente de 10,7 A e o
comprimento de 3 m. Não se deve esquecer, os comprimentos dos trechos na vertical.
O QDC será instalado a uma altura de 1,50 m (o seu centro) na parede da Cozinha
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O Momento Elétrico no trecho é:
ME = 10,7 A  x  3 m  =  32,1 A.m

O segundo trecho: comprimento de 3 m, vai da Sala de Jantar até o Quarto 1, com
a carga de 1.140 VA e a corrente de 9 A.

O Momento Elétrico no trecho é:
ME = 9 A  x  3 m  =  27 A.m

O terceiro trecho: comprimento de 3,4 m, vai do Quarto 1 até Sala de Estar, com
a carga de 800 VA e a corrente de 6,3 A.

O Momento Elétrico no trecho é:
ME = 6,3 A  x  3,4 m  = 21,4 A.m

O quarto trecho: comprimento de 2,7 m, vai da Sala de Estar até o primeiro ponto
da Varanda, com a carga de 520 VA e a corrente de 4,1 A.

O Momento Elétrico no trecho é:
ME = 4,1 A  x  2,7 m  =  11,1 A.m

O quinto trecho: comprimento de 2,7 m, vai da primeiro ponto da Varanda até o
segundo ponto da Varanda, com a carga de 460 VA e a corrente de 3,6 A.

O Momento Elétrico no trecho é:
ME = 3,6 A  x  2,7 m  =  9,7 A.m

O sexto trecho: comprimento de 8 m, vai da segundo ponto da Varanda até o Muro
da Frente, com a carga de 280 VA e a corrente de 2,2 A.

O Momento Elétrico no trecho é:
ME = 2,2 A  x  8 m  =  17,6 A.m

O sétimo trecho: comprimento de 4,2 m, vai do primeiro ponto do Muro da Frente
até o segundo ponto do Muro em direção ao Jardim, com a carga de 160 VA e a
corrente de 1,3 A.

O Momento Elétrico no trecho é:
ME = 1,3 A  x  4,2 m  =  5,5 A.m

O oitavo trecho: comprimento de 3,5 m, vai do segundo ponto do Muro da Frente
até o Jardim, com a carga de 100 VA e a corrente de 0,79 A.

O Momento Elétrico no trecho é:
ME = 0,79 A  x  3,5 m  =  2,8 A.m

O Momento Elétrico total nestes 8 principais trechos, será a soma dos Momentos
Elétricos dos trechos:

MEtotal = 32,1 + 27 + 21,4 + 11,1 + 9,7 + 17,6 + 5,5 + 2,8   =  127,2 A.m
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b) Seção dos condutores

Seção mínima recomendada para os condutores a serem utilizados em circuitos de
iluminação, é de 1,5 mm2 (ver subitem 3.3.1 página 67).

A corrente do total do Circuito 1 é de 10,7 A (1.360 VA). Pela Tabela 3.3
“Capacidade de Condução de Corrente” – 2 Condutores Carregados, página 70, a
corrente máxima admitida é 17,5 A para esse condutor de 1,5 mm2.

Como a corrente total do Circuito 1 é 10,7 A, então pela capacidade de condução
de corrente o condutor de seção de 1,5 mm2 é adequado.

Analisando agora pelo Limite de Queda de Tensão (subitem 3.3.2.2 página 73),
tem-se:

• O percentual máximo de queda de tensão permitido, a partir do QDC é de 2%;
• Momento Elétrico do condutor de 1,5 mm2 é de 110 A.m (Tabela 3.6 página 77).
O Momento Elétrico total do Circuito 1 calculado, é de 127,2 A.m, maior do que o

do cabo de 1,5 mm2, que é de 110 A.m.
Se for usado esse condutor de 1,5 mm2 em todo os trechos do Circuito 1, a queda

de tensão percentual no final do trecho seria:

110 A.m 2%
127,2 a.m     z

z = 127,2  x  2 =  2,3% que é um valor acima do estabelecido.
110

A queda de tensão em cada um dos trechos do Circuito, usando o condutor de
1,5 mm2 será:

Primeiro trecho:

110 A.m 2%
32,1 A.m z

z = 32,1  x  2  =  0,58%
110

Fazendo o cálculo, de maneira semelhante conforme elaborado para o primeiro
trecho, obtem-se, os seguintes valores percentuais de queda de tensão para os demais
trechos:

Segundo trecho: ME = 27 A.m Queda de Tensão: 0,49%
Terceiro trecho: ME = 21,4 A.m Queda de Tensão: 0,39%
Quarto trecho: ME = 11,1 A.m Queda de Tensão: 0,20%
Quinto trecho: ME = 9,7 A.m Queda de Tensão: 0,18%
Sexto trecho: ME = 17,6 A.m Queda de Tensão: 0,32%
Sétimo trecho: ME = 5,5 A.m Queda de Tensão: 0,10%
Oitavo trecho: ME = 2,8 A.m Queda de Tensão: 0,05%

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS     28



Como foi visto, usando o condutor de 1,5 mm2, a queda de tensão é de 2,3%.
Neste caso, a solução é usar um condutor de maior seção em alguns dos primeiros
trechos deste Circuito 1.

O Momento Elétrico do condutor de 2,5 mm2 é de 182 A.m (Tabela 3.6 página 77).
Pela Tabela 3.3 “Capacidade de Condução de Corrente” – 2 Condutores Carregados,
página 70, a corrente máxima admitida é 24 A para esse condutor de 2,5 mm2.

Usando o condutor de 2,5 mm2 no primeiro trecho (do QDC até a Sala de Jantar),
a queda de tensão percentual neste trecho será:

182 A.m 2%
32,1 A.m z

z = 32,1  x  2  =  0,35%
182

A queda de tensão percentual total, passará a ser:
0,35% + 0,49% + 0,39% + 0,20% + 0,18% + 0,32% + 0,10% + 0,05% = 

2,08% valor ainda acima do estabelecido de 2%.

Usando também o condutor de 2,5 mm2 no segundo trecho (da Sala de Jantar até
o Quarto 1), a queda de tensão percentual neste trecho será:

182 A.m 2%
27 A.m z

z = 27  x  2  =  0,30%
182

A queda de tensão percentual total, então passará a ser:
0,35% + 0,30% + 0,39% + 0,20% + 0,18% + 0,32% + 0,10% + 0,05% = 

1,89% valor que está abaixo do estabelecido de 2%.

Portanto, deverá ser usado o condutor de 2,5 mm2 no primeiro e segundo trechos
(do QDC até ao Quarto 1). Nos demais trechos e todos os fios de Retorno dos
Interruptores do Circuito 1, o condutor usado será o de seção de 1,5 mm2 . 

IMPORTANTE: Quando em um mesmo circuito elétrico, a bitola do condutor for
diferente em algum trecho, o condutor deverá ter uma maior seção (mm2) a partir do
primeiro trecho em direção aos demais.
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Para os demais Circuitos, o processo de cálculo é semelhante ao do Circuito 1.
Será apresentado somente os desenhos esquemáticos, com os valores calculados.

Circuito 2: Iluminação – 1.160 VA – 9,1 A

Note que esse Circuito 2 é bastante comprido, pois vai até ao Muro do Fundo.
O Momento Elétrico total:

MEtotal =  22,8 + 21,8 + 16 + 26 + 15,2 + 19,6 + 7 + 4,7 + 2,4  =  135,5 A.m

Usando o condutor de 2,5 mm2 do primeiro ao quarto trecho (inclusive), e de
1,5 mm2 nos demais trechos e nos fios de Retorno dos interruptores, tem-se a seguinte
queda de tensão percentual:

Primeiro trecho: 0,25%
Segundo trecho: 0,24%
Terceiro trecho: 0,18%
Quarto trecho: 0,29%
Quinto trecho: 0,28%
Sexto trecho: 0,36%
Sétimo trecho: 0,13%
Oitavo trecho: 0,09%
Nono trecho: 0,04%
Queda Tensão Total: 1,86%

220

140

220

140

60606060

60

60

606060

100

QDC

3 m 3 m x 10,7A = 32,1Am

3 m x 9A = 27Am

1,1A x 2,7 m = 3Am

2,7 m x 0,47A = 1,3Am

Garagem

3 m x 0,94A = 2,8Am 2,70 m x 3,6A = 9,7Am

2,5 m x 0,47A = 1,2Am

Banho social

Quarto 1

Sala

Varanda

Jardim

Muro

5 m x 0,47A = 2,4Am 4,2 m x 1,3A = 5,5Am

8 m x 2,2A = 17,6Am

3,5 m
 x 0,7A = 2,8Am

2,7 m x 4,1A = 11,1Am

3,4 m x 6,3A = 21,4Am

2,5 m x 0,94A = 2,4Am

CIRCUITO 1

1.360VA
10,7A
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A seguir será apresentado um desenho esquemático, com os valores calculados
para o Circuito 2:

Circuito 3: Iluminação – 1.000 VA – 7,9 A

Note que esse Circuito 3 é também bastante comprido, pois vai até ao Muro Lado
Direito e a Área da Churrasqueira.

O Momento Elétrico total:

MEtotal =  27,7 + 39 + 14,5 + 12,4 + 10,8 + 14,3 + 2,5  =  121,2 A.m

Usando o condutor de 2,5 mm2 no primeiro e segundo trechos (inclusive) e de
1,5 mm2 nos demais trechos e nos fios de Retorno dos interruptores, tem-se a seguinte
queda de tensão percentual:

Primeiro trecho: 0,30%
Segundo trecho: 0,43%
Terceiro trecho: 0,26%
Quarto trecho: 0,23%
Quinto trecho: 0,20%
Sexto trecho: 0,26%
Sétimo trecho: 0,05%
Queda Tensão Total: 1,73%

2,5 m x 9,1A = 22,8Am

QDC

CIRCUITO 2

1.160VA
9,1A

60

60 220

220 60

60

6060

60

6060

60

60

60

Corredor

Quarto 2

Banho
Suite

Quarto
Suite

Parede fundo

Muro direito

2,5 m x 8,7A = 21,8Am

2 m x 8,2A = 16Am

4 m x 3,8A = 15,2Am

7 m x 2,8A = 19,6Am

5 m x 1,4A = 7Am

5 m x 0,94A = 4,7Am

5 m x 0,47A = 2,4Am
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A seguir será apresentado um desenho esquemático, com os valores calculados
para o Circuito 3:

Circuito 4: Tomadas de Uso Geral – 1.900 VA – 15 A

Como o Circuito é de Tomadas de Uso Geral, a seção mínima recomendada do
condutor, é de 2,5 mm2 (ver subitem 3.3.1 página 67).

O Momento Elétrico do condutor de 2,5 mm2 é de 182 A.m (Tabela 3.6 página 77).
Pela Tabela 3.3 “Capacidade de Condução de Corrente” – 2 Condutores

Carregados, página 70, a corrente máxima  admitida  é 24 A para esse condutor de 2,5 mm2.
Esse Circuito 4 tem uma característica, sendo que a partir do Quarto 1, ele

desmembra para a Sala de Estar e Quarto 2, com valores de cargas semelhantes. Neste
caso, calcularemos os Momentos Elétricos nos dois sentidos e escolhemos o que
apresentar o maior valor do MEtotal, para dimensionar a bitola do condutor.

a) Sentido do Quarto 2:
MEtotal =  78 + 15,7 + 15,7 + 7,1 =   116,5 A.m

CIRCUITO 3

1.000VA
7,9A

QDC

220

Cozinha

3,5 m x 7,9A = 27,7Am

60

160

100

60

60

60

140 140

9,5 m x 4,1A = 39Am

4 m x 3,6A = 14,5Am

4 m x 3,1A = 12,4Am

4 m x 2,7A = 10,8Am

Muro direito

Churrasqueira

2,30 m x 1,1A = 2,5Am
6,5 m x 2,2A = 14,3Am

Área de serviço

3,5 m x 2,0A = 7Am

2,5 m x 0,79A = 1,98Am

Depósito
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Usando o condutor de 2,5 mm2 em todos os trechos, tem-se a seguinte queda de
tensão percentual:

Primeiro trecho: 0,86%
Segundo trecho: 0,17%
Terceiro trecho: 0,17%
Quarto trecho: 0,08%
Queda Tensão Total: 1,28%

b) Sentido do Sala de Estar:
MEtotal =  78 + 16 + 13,2 + 2,4  =  109,6 A.m

O MEtotal é maior em a). Usando o condutor de 2,5 mm2 em todos os trechos,
tem-se a seguinte queda de tensão percentual:

Primeiro trecho: 0,86%
Segundo trecho: 0,18%
Terceiro trecho: 0,15%
Quarto trecho: 0,03%
Queda Tensão Total: 1,22%

A seguir será apresentado um desenho esquemático, com os valores calculados
para o Circuito 4:

CIRCUITO 4

1.900VA
15A

QDC

5,20 m x 15A = 78Am

Banho social

Corredor

Quarto 1

Quarto 1

Quarto 2

Quarto 1

Sala
Sala

Sala

Quarto 1

Sala

4,40 m x 3,9A = 17,3Am
600VA

1,50 m x 4,7A = 7,1Am
2,50 m x 6,3A = 15,7Am

2,50 m x 6,3A = 15,7Am

3,40 m x 4,7A = 16Am

3 m x 0,79A = 2,4Am

2,70 m x 1,6A = 4,3Am

3,70 m x 1,6A = 5,9Am

4,20 m x 3,1A = 13,2Am
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Circuito 5: Tomadas de Uso Geral – 2.000 VA – 15,7 A

O Circuito 5 é de Tomadas de Uso Geral, a seção mínima recomendada do
condutor, é de 2,5 mm2 (ver subitem 3.3.1 página 67).

O Momento Elétrico do condutor de 2,5 mm2 é de 182 A.m (Tabela 3.6 página 77).
Pela Tabela 3.3 “Capacidade de Condução de Corrente” – 2 Condutores

Carregados, página 70, a corrente máxima  admitida é 24 A para esse condutor de
2,5 mm2.

O Momento Elétrico total:
MEtotal =  39,3 + 39,3 + 39,3 + 41 + 13,7 + 14,2 =  186,8 A.m

Usando o condutor de 4 mm2 (Momento Elétrico é 282 A.m) somente no primeiro
trecho, tem-se a seguinte queda de tensão percentual:

Primeiro trecho: 0,27%
Segundo trecho: 0,43%
Terceiro trecho: 0,43%
Quarto trecho: 0,45%
Quinto trecho: 0,15%
Sexto trecho: 0,16%
Queda Tensão Total: 1,89%

A seguir será apresentado um desenho esquemático, com os valores calculados
para o Circuito 5:

CIRCUITO 5

2.000VA
15,7A

QDC

Corredor

2,50 m x 15,7A = 39,3Am

2,50 m x 15,7A = 39,3Am

2,50 m x 15,7A = 39,3Am
Quarto 2

Corredor

Quarto 2

Corredor

4 m x 10,2A = 41Am

Quarto
Suite

Banho
Suite

600VA

3 m x 4,7A = 14,2Am

2,5 m x 5,5A = 13,7Am

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS     34



Circuito 6: Tomadas de Uso Geral - 1.300 VA – 10,2 A

O Circuito 6 é de Tomadas de Uso Geral e a seção mínima recomendada do
condutor, é de 2,5 mm2 (ver subitem 3.3.1 página 67).

O Momento Elétrico do condutor de 2,5 mm2 é de 182 A.m (Tabela 3.6 página 77).
Pela Tabela 3.3 “Capacidade de Condução de Corrente” – 2 Condutores

Carregados, página 70, a corrente máxima  admitida  é 24 A para esse condutor
de 2,5 mm2.

O Momento Elétrico total:
MEtotal =  30,6 + 55,1 + 18,9 + 27,6  =  132,2 A.m

Usando o condutor de  2,5 mm2 em todos os trechos, tem-se a seguinte queda
de tensão percentual:

Primeiro trecho: 0,34%
Segundo trecho: 0,61%
Terceiro trecho: 0,21%
Quarto trecho: 0,30%
Queda Tensão Total: 1,46%

A seguir será apresentado um desenho esquemático, com os valores calculados
para o Circuito 6:

CIRCUITO 6

1.300VA
10,2A

QDC

Sala de jantar
3 m x 10,2A = 30,6Am

5,40 m x 10,2A = 55,1Am

Sala de jantar

2 m x 9,4A = 18,9Am

Sala de jantar

3,50 m x 7,9A = 27,6Am

1.000VA

Garagem
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Circuito 7: Tomadas de Uso Geral - 1.200 VA – 9,5 A

O Circuito 7 é de Tomadas de Uso Geral e a seção mínima recomendada do
condutor, é de 2,5 mm2 (ver subitem 3.3.1 página 67).

O Momento Elétrico do condutor de 2,5 mm2 é de 182 A.m (Tabela 3.6 página 77).
Pela Tabela 3.3 “Capacidade de Condução de Corrente” – 2 Condutores

Carregados, página 70, a corrente máxima  admitida  é 24 A para esse condutor
de 2,5 mm2.

O Momento Elétrico total:
MEtotal = 33,3 + 12,7 + 3,1 + 1,6 + 4 + 1,6 = 56,3 A.m

Usando o condutor de 2,5 mm2 em todos os trechos, a seguinte queda de tensão
percentual:

Primeiro trecho: 0,37%
Segundo trecho: 0,14%
Terceiro trecho: 0,03%
Quarto trecho: 0,02%
Quinto trecho: 0,04%
Sexto trecho: 0,02%
Queda Tensão Total: 0,62%

A seguir será apresentado um desenho esquemático, com os valores calculados
para o Circuito 7:

CIRCUITO 7

1.200VA
9,5A

QDC

Área de serviço
1 m x 3,1A = 3,1Am

Cozinha

Cozinha

Cozinha

Cozinha

Sala de jantar

Corredor

2,5 m x 1,6A = 4Am

0,7 m x 2,4A = 1,6Am

2,70 m x 4,7A = 12,7Am

3,50 m x 9,5A = 33,3Am

2 m x 0,79A = 1,6Am
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Circuito 8: Tomadas de Uso Geral – 1.200 VA – 9,5 A

Note que esse Circuito 8 é bastante comprido, pois vai até a Área da Churrasqueira.
O Circuito 8 é de Tomadas de Uso Geral e a seção mínima recomendada do

condutor, é de 2,5 mm2 (ver subitem 3.3.1 página 67).
O Momento Elétrico do condutor de 2,5 mm2 é de 182 A.m (Tabela 3.6 página 77).
Pela Tabela 3.3 “Capacidade de Condução de Corrente” – 2 Condutores Carregados,

página 70, a corrente máxima  admitida  é 24 A para esse condutor de 2,5 mm2.

O Momento Elétrico total:
MEtotal = 38 + 28,5 + 23,8 + 35,2 + 43,5 + 34,8 + 30,4 + 22 + 5,5 + 4,7 = 266,4 A.m

Usando o condutor de 4 mm2 (Momento Elétrico é de 282 A.M) do primeiro ao
sétimo trecho (inclusive), tem-se a seguinte queda de tensão percentual:

Primeiro trecho: 0,26%
Segundo trecho: 0,20%
Terceiro trecho: 0,16%
Quarto trecho: 0,24%
Quinto trecho: 0,30%
Sexto trecho: 0,24%
Sétimo trecho: 0,21%
Oitavo trecho: 0,24%
Nono trecho: 0,06%
Décimo trecho: 0,05%
Queda Tensão Total: 1,96%

A seguir será apresentado um desenho esquemático, com os valores calculados
para o Circuito 8:

CIRCUITO 8

1.200VA
9,5A

QDC

Churrasqueira

1 m x 5,5A = 5,5Am

600VA

2 m x 4,7A = 4,7Am

3,50 m x 6,3A = 22Am

3,5 m x 8,7A = 30,4Am

4 m x 8,7A = 34,8Am

Muro direito

5 m
 x 8,7A = 43,5Am

2,5 m x 9,5A = 23,8Am

Depósito

Depósito

Área de serviço

Corredor

3 m x 9,5A = 28,5Am

4 m x 9,5A = 38Am
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Circuito 9: Tomadas de Uso Geral – 1.800 VA – 14,2 A

O Circuito 9 é de Tomadas de Uso Geral e a seção mínima recomendada do
condutor, é de 2,5 mm2 (ver subitem 3.3.1 página 67).

O Momento Elétrico do condutor de 2,5 mm2 é de 182 A.m (Tabela 3.6 página 77).
Pela Tabela 3.3 “Capacidade de Condução de Corrente” – 2 Condutores Carregados,

página 70, a corrente máxima  admitida  é 24 A para esse condutor de 2,5 mm2.

O Momento Elétrico total:
MEtotal = 56,8 + 42,6 + 42,6 + 9,5 + 7 =  158,5 A.m

Usando o condutor de  2,5 mm2 em todos os trechos, tem-se a seguinte queda de
tensão percentual:

Primeiro trecho: 0,62%
Segundo trecho: 0,47%
Terceiro trecho: 0,47%
Quarto trecho: 0,10%
Quinto trecho: 0,08%
Queda Tensão Total: 1,74%

A seguir será apresentado um desenho esquemático, com os valores calculados
para o Circuito 9:

CIRCUITO 9

1.800VA
14,2A

QDC

Corredor

0,5 m x 9,5A = 4,7Am 1,5 m x 4,7A = 7Am

600VA600VA600VA3 m x 14,2A = 42,6Am

3 m x 14,2A = 42,6Am

Área de serviço

4 m x 14,2A = 56,8Am

Área de serviço
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Circuito 10: Tomadas de Uso Geral – 1.800 VA – 14,2 A

O Circuito 10 é de Tomadas de Uso Geral e a seção mínima recomendada do
condutor, é de 2,5 mm2 (ver subitem 3.3.1 página 67).

O Momento Elétrico do condutor de 2,5 mm2 é de 182 A.m (Tabela 3.6 página 77).
Pela Tabela 3.3 “Capacidade de Condução de Corrente” – 2 Condutores Carregados,

página 70, a corrente máxima  admitida  é 24 A para esse condutor de 2,5 mm2.

O Momento Elétrico total:
MEtotal = 49,7 + 49,7 + 9,4 + 4,7  = 113,5 A.m

Usando o condutor de 2,5 mm2 em todos os trechos, tem-se a seguinte queda de
tensão percentual:

Primeiro trecho: 0,55%
Segundo trecho: 0,55%
Terceiro trecho: 0,10%
Quarto trecho: 0,05%
Queda Tensão Total: 1,25%

A seguir será apresentado um desenho esquemático, com os valores calculados para
o Circuito 10:

CIRCUITO 10

1.800VA
14,2A

QDC

Cozinha

1 m x 4,7A = 4,7Am

Cozinha

3,5 m x 14,2A = 49,7Am

3,5 m x 14,2A = 49,7Am

1 m x 9,4A = 9,4Am

600VA

600VA

600VA
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Circuito 11: Tomadas de Uso Geral – 1.100 VA – 8,7 A

O Circuito 11 é de Tomadas de Uso Geral e a seção mínima recomendada do
condutor, é de 2,5 mm2 (ver subitem 3.3.1 página 67).

O Momento Elétrico do condutor de 2,5 mm2 é de 182 A.m (Tabela 3.6 página 77).
Pela Tabela 3.3 “Capacidade de Condução de Corrente” – 2 Condutores Carregados,

página 70, a corrente máxima  admitida  é 24 A para esse condutor de 2,5 mm2.

O Momento Elétrico total:
MEtotal =  26,1 + 32,2 + 40,9 =  99,2 A.m

Usando o condutor de 2,5 mm2 em todos os trechos, tem-se a seguinte queda de
tensão percentual:

Primeiro trecho: 0,29%
Segundo trecho: 0,35%
Terceiro trecho: 0,45%
Queda Tensão Total: 1,09%

A seguir será apresentado um desenho esquemático, com os valores calculados
para o Circuito 11:

CIRCUITO 11

1.100VA
8,7A

QDC

Sala de jantar

3 m x 8,7A = 26,1Am

3,70 m x 8,7A = 32,2Am

Sala

4,70 m x 8,7A = 40,9Am
Sala

Varanda

1.000VA
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Circuito 12: Tomadas de Uso Específico (Chuveiro Elétrico) – 4.400 VA – 220 V - 20 A

O Circuito 12 é de Tomadas de Uso Específico - Chuveiro Elétrico do Banho Social,
sendo a seção mínima recomendada do condutor é de 2,5 mm2 (ver subitem 3.3.1
página 67). A tensão é de 220 Volts.

Pela Tabela 3.3 “Capacidade de Condução de Corrente” – 3 Condutores Carregados,
página 70, a corrente máxima  admitida  é 21 A para esse condutor de 2,5 mm2. 

O condutor de 2,5 mm2 suporta o funcionamento de um chuveiro elétrico de potência
de 4.400 VA. Mas, se for utilizado o condutor de 2,5 mm2 para este chuveiro de 4.400 VA,
verifica-se que o Circuito 12 terá um condutor muito próximo de sua capacidade máxima
de condução de corrente elétrica, que é de 21 A. Se o proprietário desejar utilizar um
chuveiro se maior potência elétrica, os condutores de 2,5 mm2 não suportarão o chuveiro.
Nestes casos é recomendado (mas não exigido), utilizar o condutor de 4 mm2.

Pela Tabela 3.3 “Capacidade de Condução de Corrente” – 3 Condutores Carregados,
página 70, a corrente máxima admitida para esse condutor de 4 mm2 é 28 A. 

O Momento Elétrico total:
MEtotal =  7 m  x 20 A =  140 A.m

Usando o condutor de 4 mm2, em todo o Circuito 12, tem-se a seguinte queda de
tensão percentual:

No trecho: 0,57%
Queda Tensão Total: 0,57%

A seguir será apresentado um desenho esquemático, com os valores calculados para
o Circuito 12:

CIRCUITO 12

4.400VA
20A

QDC
2,5 m x 20A = 50Am

Corredor

4.400VA

Banho social

Banho social

2,5 m x 20A = 50Am

2 m x 20A = 40Am
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Circuito 13: Tomadas de Uso Específico (Chuveiro Elétrico) – 4.400 VA – 220 V - 20 A

O Circuito 13 é de Tomadas de Uso Específico - Chuveiro Elétrico do Banho da Suíte, sendo
a seção mínima recomendada do condutor, é de 2,5 mm2 (ver subitem 3.3.1 página 67). A tensão
é de 220 Volts.

Pela Tabela 3.3 “Capacidade de Condução de Corrente” – 3 Condutores Carregados,
página 70, a corrente máxima  admitida  é 21 A para esse condutor de 2,5 mm2.

A situação é semelhante do Circuito 12:
O condutor de 2,5 mm2 suporta o funcionamento de um chuveiro elétrico de potência de

4.400 VA. Mas, se for utilizado o condutor de 2,5 mm2 para este chuveiro de 4.400 VA, verifica-
se que o Circuito 13 terá um condutor muito próximo de sua capacidade máxima de condução
de corrente elétrica, que é de 21 A. Se o proprietário desejar utilizar um chuveiro se maior potência
elétrica, os condutores de 2,5 mm2 não suportarão o chuveiro. Nestes casos é recomendado
(mas não exigido), utilizar o condutor de 4 mm2.

Pela Tabela 3.3 “Capacidade de Condução de Corrente” – 3 Condutores Carregados,
página 70, a corrente máxima admitida para esse condutor de 4 mm2 é 28 A. 

O Momento Elétrico total:
MEtotal = 11,5 m  x 20 A  =  230 A.m

Usando o condutor de 4 mm2, em todo o Circuito 13, tem-se a seguinte queda de tensão
percentual:

No trecho: 0,94%
Queda Tensão Total: 0,94%

A seguir será apresentado um desenho esquemático, com os valores calculados para o
Circuito 13:

CIRCUITO 13

4.400VA
20A

QDC

2,5 m x 20A = 50Am

Corredor

4.400VA

Banho social

Banho suite

2,5 m x 20A = 50Am

4 m x 20A = 80Am

Quarto 2

2,5 m x 20A = 50Am
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Condutores que vão do ramal do medidor ao QDC – Carga 24.620 VA – 220 V – 64,6 A:

A distância entre o Medidor de Energia Elétrica (“Padrão de Entrada”) e o QDC é de 17 m.

O Momento Elétrico total:
MEtotal = 17 m  x 64,6 A  =  1.098 A.m

Pela Tabela 3.3 “Capacidade de Condução de Corrente” – 3 Condutores
Carregados, página 70, o condutor de 25 mm2 admite uma corrente máxima de 89 A,
portanto acima da calculada  que é de 64,6 A.

Consultando a Tabela 3.6 página 77 de “Eletroduto de Material não Magnético”,
coluna referente a circuitos trifásicos, 220 V e 1%, o condutor de 25 mm2 tem o
Momento Elétrico (ME) de 1.457 A.m, que é superior ao calculado de 1.098 A.m.

Usando condutores de 25 mm2 nesse ramal, a queda de tensão percentual será:
ME do condutor  25 mm2 é 1.457 A.m  U% = 1%
ME calculado é 1.098 A.m U1% = ?

U1%  =  1.098  x  1   =  0,75%
1.457

5.3.6 – Equilíbrio das Fases do Circuito Elétrico

Os valores das cargas ou das correntes elétricas em cada Fase dos circuitos
elétricos de uma instalação elétrica, devem ser aproximadamente iguais. Isto é
denominado “Equilíbrio de Fases”. Como é difícil, ter valores iguais, a diferença
recomendável entre esses valores é no máximo de 5 % (cinco por cento).

A partir dos dados do Projeto Elétrico, a Tabela 5.2 a seguir, mostra as cargas dos
circuitos que serão ligadas nas Fases A, B ou C, onde foi feito o “Equilíbrio de Fases”.

CIRCUITOS FASE (Potência – VA) CORRENTE (A) 
(NÚMEROS) DOS CIRCUITOS

A B C
1 1.360 10,7
2 1.160 9,1
3 1.000 7,9
4 1.900 15
5 2.000 15,7
6 1.300 10,2
7 1.200 9,5
8 1.200 9,5
9 1.800 14,2
10 1.800 14,2
11 1.100 8,7
12 2.200 2.200 20
13 2.200 2.200 20

SUBTOTAL 8.200 VA 8.260 VA 8.160 VA
CARGA TOTAL 24.620 VA
CORRENTE POR FASE 64,6 A 65 A 64,2 A
CORRENTE MÉDIA 64,6 A

Tabela 5.2
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Fase A: 8.200 VA, Circuitos Números 3, 5, 8, 10 e 12
Fase B: 8.260 VA, Circuitos Números 1, 6, 7, 12 e 13
Fase C: 8.160 VA, Circuitos Números 2, 4, 9, 11 e 13

Analisando os valores da Tabela 5.2, nota-se que a Fase B está mais carregada
com 8.260 VA, sendo a corrente de 65 A. Em seguida a Fase A com 8.200 VA e a
corrente de 64,6 A. A menor carga está na Fase C com 8.160 VA, sendo a corrente de
64,2 A.

A valor percentual entre as correntes das Fases A, B, e C:
Fase B para Fase A = (65 / 64,6)   x  100% =   0,6 %
Fase B para Fase C = (65 / 64,2)   x  100% =   1,2 %
Fase A para Fase C = (64,6 / 64,2)  x 100% =   0,6 %

Como esses valores são menores do que 5 % (cinco por cento), as Fases dos
circuitos serão consideradas “equilibradas”.

5.3.7 – Dimensionamento da Proteção

A Proteção da instalação elétrica, deve ser feita de acordo com os procedimentos
estabelecidos no Capítulo 4 página 86.

Para Proteção dos circuitos de instalação elétrica da residência, serão utilizados
Disjuntores Termomagnéticos, Dispositivos Diferenciais Residuais, Dispositivos para
Proteção contra Sobretensões, Dispositivos contra Queda e Falta de Tensão.

Dependendo do circuito elétrico, deve ser utilizado o Disjuntor ou Dispositivos
Diferenciais Residuais.

5.3.7.1 – Dimensionamento dos Disjuntores Termomagnéticos

O dimensionamento dos disjuntores será feito de
acordo com a Tabela 4.6 do subitem 4.6.2.1 página 109. A
temperatura no QDC será considerada de 40 oC. Em
ambientes mais quentes, deverá ser considerada a
temperatura de 50 oC.

Deve-se ressaltar que a função do disjuntor, neste caso, é proteger a instalação, e
não as cargas instaladas. Assim a corrente do mesmo, nunca poderá ser superior à
corrente máxima admissível para o condutor do circuito elétrico.

Circuito 1 - Iluminação
Carga: 1.360 VA - Corrente: 10,7 A
Pela Tabela 4.6, o Disjuntor recomendado para essa corrente de 10,7 A e a

temperatura de 40 oC é: Disjuntor Unipolar de 15 A.
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Circuito 2 - Iluminação
Carga: 1.160 VA - Corrente: 9,1 A
Pela Tabela 4.6, o Disjuntor recomendado para essa corrente de 9,1 A e a

temperatura de 40 oC é: Disjuntor Unipolar de 15 A.

Circuito 3 - Iluminação
Carga: 1.000 VA - Corrente: 7,9 A
Pela Tabela 4.6, o Disjuntor recomendado para essa corrente de 7,9 A e a

temperatura de 40 oC é: Disjuntor Unipolar de 10 A.

Disjuntor Geral
Carga Total da Instalação Elétrica 24.620 VA
Corrente Média: 64,6 A
Para dimensionar o Disjuntor Geral, tem-se que conhecer a corrente elétrica em

cada Fase (ver subitem 5.3.6 página 165):
Fase A: 8.200 VA  –  Corrente: 64,6 A
Fase B: 8.260 VA  –  Corrente: 65 A
Fase C: 8.160 VA  –  Corrente: 64,2 A

O Disjuntor Geral Trifásico, deverá ser dimensionado em função do maior valor da
corrente de uma das Fases, após ser feito o “Equilíbrio de Fases” subitem 5.3.6 página
165. Verifica-se que o maior valor da corrente, é o da Fase B, com 65 A. Na Fase A 64,6
A e Fase C 64,2 A, sendo que esse circuito será considerado “equilibrado”. Se houvesse
uma grande diferença entre os valores das correntes nas 3 Fases, o Disjuntor Geral
como é dimensionado em função da maior corrente elétrica, poderia não proteger os
circuitos da Fase da menor corrente. Daí a importância do “Equilíbrio de Fases” (ver
subitem 5.3.6 página 165).

Pela Tabela 4.6 página 110, o Disjuntor recomendado é: Disjuntor Trifásico
Multipolar de 70 A. 

5.3.7.2 – Dimensionamento dos Dispositivos Diferencial Residual

A Norma vigente, a NBR 5410/97, da ABNT determina que devem ser utilizados
os Dispositivos Diferencial Residual (DR) (ver subitem 4.6.3 página 111) nos seguintes
circuitos elétricos:

• Circuitos que sirvam a pontos situados em locais contendo banheira ou chuveiro;
• Circuitos que alimentam tomadas de corrente situadas em áreas externas à

edificação;
• Circuitos de tomadas de corrente situadas em cozinhas, copa-cozinhas,

lavanderias, áreas de serviço, garagens e, em geral, em todo local interno
molhado em uso normal ou sujeito a lavagens.
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Pode-se utilizar o Disjuntor Diferencial Residual (DDR) ou um Interruptor Diferencial
(IR) associado a um Disjuntor Termomagnético (ver subitem 4.6.2 página 107) para
complementar a proteção do circuito.

Será feita a opção de proteger os circuitos individualmente, com o objetivo de
proporcionar mais segurança e conforto, utilizando o Disjuntor Diferencial Residual
(DDR).

Os circuitos números 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 deverão ter individualmente
o Disjuntor Diferencial Residual (DDR), para a proteção contra sobrecarga/curto-circuito
e choques elétricos.

O dimensionamento dos DDR a seguir, será feito de acordo com a Tabela 4.7
página 116.

Circuito 4 – Tomadas de Uso Geral
Carga: 1.900 VA - Corrente: 15 A
Pela Tabela 4.7, o Disjuntor Diferencial Residual recomendado para essa corrente

de 15 A, é o DDR de 16 A.

Circuito 5 – Tomadas de Uso Geral
Carga: 2.000 VA - Corrente: 15,7 A
Pela Tabela 4.7, o Disjuntor Diferencial Residual recomendado para essa corrente

de 15,7 A, é o DDR de 16 A.

Circuito 6 – Tomadas de Uso Geral
Carga: 1.300 VA - Corrente: 10,2 A
Pela Tabela 4.7, o Disjuntor Diferencial Residual recomendado para essa corrente

de 10,2 A, é o DDR de 16 A.

Circuito 7 – Tomadas de Uso Geral
Carga: 1.200 VA - Corrente: 9,5 A
Pela Tabela 4.7, o Disjuntor Diferencial Residual recomendado para essa corrente

de 9,5 A, é o DDR de 16 A.

Circuito 8 – Tomadas de Uso Geral
Carga: 1.200 VA - Corrente: 9,5 A
Pela Tabela 4.7, o Disjuntor Diferencial Residual recomendado para essa corrente

de 9,5 A, é o DDR de 16 A.

Circuito 9 – Tomadas de Uso Geral
Carga: 1.800 VA - Corrente: 14,2 A
Pela Tabela 4.7, o Disjuntor Diferencial Residual recomendado para essa corrente

de 14,2 A, é o DDR de 16 A.

Circuito 10 – Tomadas de Uso Geral
Carga: 1.800 VA - Corrente: 14,2 A
Pela Tabela 4.7, o Disjuntor Diferencial Residual recomendado para essa corrente

de 14,2 A, é o DDR de 16 A.
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Circuito 11 – Tomadas de Uso Geral
Carga: 1.100 VA - Corrente: 8,7 A
Pela Tabela 4.7, o Disjuntor Diferencial Residual recomendado para essa corrente

de 8,7 A, é o DDR de 16 A.

Circuito 12 – Tomadas de Uso Específico – Chuveiro Elétrico (220V)
Carga: 4.400 VA - Corrente: 20 A
Pela Tabela 4.7, o Disjuntor Diferencial Residual recomendado para essa corrente

de 20 A, é o DDR de 20 A.

Circuito 13 – Tomadas de Uso Específico – Chuveiro Elétrico (220V)
Carga: 4.400 VA - Corrente: 20 A
Pela Tabela 4.7, o Disjuntor Diferencial Residual recomendado para essa corrente

de 20 A, é o DDR de 20 A.

IMPORTANTE: Existem DDR de diversas marcas, podendo ter
valores de corrente nominal, diferentes da tabela utilizada. Ao
adquirir o DDR, verifique a tabela do fabricante, para dimensionar
corretamente esse Dispositivo para o circuito elétrico que se deseja
proteger. 

5.3.7.3 – Dimensionamento da Proteção Contra Sobretensões Transitórias

Deverão ser instalados no QDC os dispositivos de proteção contra sobretensões
(ver subitem 4.6.4 página 117), com o objetivo de suprimir os surtos das sobretensões
transitórias, protegendo os equipamentos elétricos.

Esses dispositivos com tensão contínua/nominal de 175 V, deverão ser instalados
um para cada Fase, ligados entre a Fase e o Condutor de Proteção (PE) e antes dos
DDR.
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5.3.7.4 – Proteção Contra Falta de Fase e Sub/Sobretensão

Como foi visto no subitem 4.6.5 página 118, a Norma NBR 5410/97 recomenda
que os fenômenos de: falta de Fase e/ou sub/sobretensões ocorrerem e que possam
colocar em riscos a instalação/equipamentos elétricos e as pessoas, devem ser
instalados os dispositivos adequados para essas Proteções.

Essa Proteção pode ser feita com um Contator, associado a um relé de
sub/sobretensão e um relé de falta de fase.

É importante definir a abrangência dessa Proteção:

1) Protegerá toda a instalação elétrica interna:
Neste caso, quando a Proteção atuar, toda a residência ficará ser energia elétrica.

2) Protegerá parte(s) da instalação elétrica:
• todos os circuitos de Tomadas de Uso Específico;
• todos os circuitos de Tomada de Uso Geral;
Nestes casos, os circuitos de iluminação poderão continuar funcionando.

3) Protegerá determinados circuitos com equipamentos elétricos especiais:
Os outros circuitos elétricos poderão continuar funcionando.

A escolha de como será instalada essa Proteção, deverá ser definida junto com o
Proprietário, pois é ele é que sabe a importância do funcionamento de sua residência.

No Projeto Elétrico que está sendo elaborado, será feita a opção para utilizar a
Proteção para desligar todos os circuitos elétricos, protegendo assim, toda a instalação
da residência.

Essa Proteção deverá ser:
- Um Contator trifásico para 65 A;
- Um Relé trifásico contra falta de fase – 220 V;
- Um Relé trifásico de sub/sobretenção – 90 a 130 V, por fase.

Observação: Os valores de Corrente e Tensão desses dispositivos de proteção,
poderão variar de fabricante para fabricante. Ao adquirir os dispositivos de proteção,
eles deverão ser dimensionados, baseados nos valores de correntes calculados no
Projeto Elétrico e dos existentes no comércio.

5.3.7.5 – Acondicionamento e Identificação dos Dispositivos de Proteção e
de Segurança

Os dispositivos de Proteção, de Segurança e os condutores anteriormente
dimensionados para esse Projeto Elétrico da residência, que deverão ser
acondicionados em Quadros de Distribuição de Circuitos – QDC (ver subitem 2.8 página
62), são os seguintes:
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• Disjuntor Geral Trifásico de 70 A;
• Contator Trifásico de 65 A;
• Relé Trifásico contra falta de Fase;
• Relé Trifásico de sub/sobretensão;
• 3 Dispositivos supressores de tensão transitórias;
• 1 Disjuntor Termomagnético monofásico de 10 A;
• 2 Disjuntores Termomagnéticos monofásicos de 15 A;
• 8 Disjuntores Diferencial Residual  de 16 A;
• 2 Disjuntores Diferencial Residual de 20 A – 220 Volts.

Para instalação desses dispositivos, poderá ser requerido um Quadro de
Distribuição de Circuitos – QDC, muito grande. Neste caso, poderá ser mais viável,
utilizar dois Quadros, sendo:

Quadro 1 – terá os seguintes dispositivos:
• Disjuntor Termomagnético Geral;
• Contator Trifásico com os relés de falta de fase e sub/sobretensão.

Quadro 2 - terá os seguintes dispositivos:
• Supressores de tensões transitórias (devem ser instalados antes do DDR – ver

subitem 4.6.4 página 117;
• Disjuntores Termomagnéticos dos circuitos elétricos;
• Disjuntores Diferencial Residual dos circuitos elétricos.
O Quadro 2 acondicionará os dispositivos de Proteção e de Segurança dos 13

circuitos elétricos da residência.
De acordo com os procedimentos estabelecidos no subitem 2.8 página 62, esse

QDC deverá ter também um espaço de reserva, para ter futuramente, no mínimo mais
4 circuitos elétricos.

Os dispositivos instalados no interior do QDC, devem ser identificados quanto a
sua função de forma clara e precisa. Isto possibilita as pessoas entenderem com
facilidade e sem risco de confusão, estes dispositivos com suas respectivas funções.

O Quadro 1, os dispositivos deverão ser numerados e na porta do QDC, do lado
externo, de preferência, deverá ter a descrição e a função de cada dispositivo.

Exemplo: Disjuntor Geral. Será identificado com o número 1. Então, deverá ser
colocado este número 1 no Disjuntor. Em um papel, que ficará colocado na porta do
QDC, deverá ter a seguinte identificação:

1 – Disjuntor Trifásico Geral – 70 A - 220 Volts, desliga/liga toda a instalação 
elétrica da residência.

Obviamente os demais dispositivos do Quadro 1, deverão ser identificados de
maneira semelhante ao Disjuntor Geral.

O Quadro 2, os dispositivos também deverão ser numerados de acordo com os
circuitos elétricos do Projeto e identificados quanto a sua função e a sua área de atuação
na residência (liga/desliga). 
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Exemplo: Os Disjuntores Termomagnéticos e os Disjuntores Diferencial Residual
deverão ser numerados. Os Circuitos 1 e 2, de Iluminação (ver subitem 5.3.7.1 página
166), protegidos cada um, por um Disjuntor Termomagnético de 15 A, deverá ser
colocado o número 1 e o 2, respectivamente, no Disjuntor correspondente. Em um
papel, que ficará colocado na porta do QDC, deverá ter a seguinte identificação:

1 – Disjuntor unipolar – 15 A, 127 Volts – Iluminação - 
liga/desliga a Iluminação de: Muro da Frente, Jardim,   
Varanda, Garagem, Sala de Estar, Quarto 1, Banho Social
e Sala de Jantar;

2 – Disjuntor unipolar – 15 A, 127 Volts – Iluminação - 
liga/desliga a Iluminação de: Hall, Corredor, Quarto 2,
Quarto Suíte, Banho Suíte, Parede Fundo da Casa, Muro do
Lado Direito, Muro do Fundo.

Os demais circuitos, do 3 ao 13, deverão também ser numerados e identificados
de maneira análoga, aos circuitos 1 e 2.

Os dispositivos de supressor de sobretensões transitórias, também deverão ser
identificados. Como deveremos deixar um espaço de reserva no QDC, para 4 possíveis
futuros circuitos, a “numeração” desses dispositivos, poderá ser feita por letra:

A – Supressor de Tensão da Fase A
B – Supressor de Tensão da Fase B
C – Supressor de Tensão da Fase C

IMPORTANTE: O Proprietário da residência, deverá ser instruído quanto a
função e utilização de todos os Dispositivos dos Quadros.

Observação: Qualquer que seja o método utilizado para identificação dos
dispositivos, deve garantir que não sejam retirados ou danificados, as identificações
deles e que, em caso de alteração, a atualização seja feita com facilidade.

5.3.7.6 – Proteções Complementares

Após a conclusão de todas as obras da residência, é recomendável também, a
instalação junto aos principais eletrodomésticos, tais como, computadores, televisão,
equipamento de som, forno de microondas, etc, de protetores individuais contra
sobretensões.

Existem distúrbios podem vir da: rede elétrica, da rede telefônica e de antenas de
TV (parabólica e a cabo). Por isso, é recomendado usar dispositivos apropriados para
proteger os equipamentos ligados a rede elétrica, bem como ligados a antenas de TV,
tomadas de telefones, modem de computadores, etc. Ver subitem 4.6.4 página 117.

Recomenda-se instalar junto ao “Padrão de Entrada” para o fornecimento de
energia elétrica, os pára-raios de baixa tensão.
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5.3.8 – Dimensionamento dos Eletrodutos

Os eletrodutos são fabricados, normalmente, em varas de  comprimento de 3
metros. A conexão entre duas peças deve ser feita através de luvas, de tal forma que
seja assegurada a resistência mecânica do conduto.

Os eletrodutos são fixados nas caixas retangulares, quadradas, octogonal, etc,
através de buchas e arruela. As curvas de 45o ou 90o, quando utilizadas, deverão ser
fixadas aos eletrodutos, através de luvas.

Alvenaria Gesso Acartonado Octogonal

Curvas, Luva, Bucha e Arruela

O diâmetro externo mínimo do eletroduto utilizado em instalações elétricas
internas, deverá ser de 16 mm.

A quantidade de condutores que podem ser enfiados em um eletroduto depende
do tipo de condutor (diâmetro externo) e do diâmetro interno do eletroduto.

A Norma NBR 5410/97 estabelece que a taxa máxima de ocupação em relação à
área da seção transversal dos eletrodutos não seja superior a:

- 53% no caso de um condutor ou cabo;
- 31% no caso de dois condutores ou cabos;
- 40% no caso de três ou mais condutores ou cabos.

Esta providência deverá ser tomada com a finalidade de facilitar a enfiação, ou
reenfiação nos casos de modificações dos condutores nos eletrodutos.

Bucha

Curva 45°

Curva 90°

Luva

Arruela

4”X2” 4”X4” 4”X2” 4”X4” 4”X4”
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A expressão matemática a seguir, permite calcular o diâmetro do eletroduto a ser
utilizado.

D =         d2 x  N
K

Onde:
D: Diâmetro interno do eletroduto em mm;
N: Número de condutores;
d: Diâmetro externo do condutor;
K: Taxa máxima de ocupação.

O valor de K, é dado pela Tabela 5.3.

QUANTIDADE DE  TAXA MÁXIMA DE 
CABOS ISOLADOS OCUPAÇÃO (K)

1 0,53
2 0,31
3 0,40
4 0,40

Mais de 4 0,40

Tabela 5.3

A partir do cálculo do diâmetro do eletroduto, pela fórmula, deve-se consultar a
Tabela 5.4 “Número Máximo de Condutores em Eletrodutos” página 175. Essa Tabela
mostra como dimensionar o eletroduto, em função número de condutores de mesma
seção (mm2). 

Exemplo 1: Dimensionar o diâmetro de um eletroduto capaz de conduzir 6
condutores de 10 mm2 isolados em PVC, cujo diâmetro externo é 6,1 mm (Tabela do
Anexo 5 página 215).

Como na Tabela 5.4 não tem uma coluna para 6 condutores de 10 mm2 isolados
em PVC, deve-se usar a fórmula a seguir.

D =       d2 x  N  =        (6,1)2 x   6  =  23,6 mm
K 0,4

Consultando uma Tabela 5.4 “Número Máximo de Condutores em Eletrodutos”
página 175, verifica-se que não existe o eletroduto de 23,6 mm. Com isso, deverá ser
utilizado o primeiro eletroduto de diâmetro superior a 23,6 mm encontrado na Tabela
5.4. No caso deste Exemplo1, o eletroduto é o de diâmetro de 25 mm.

Nesse Manual adotará tabelas práticas para dimensionar os eletrodutos, com o
objetivo de facilitar o dimensionamento. Entretanto outros métodos existentes, podem
ser utilizados. 

√

√ √
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Exemplo 2: Dimensionar o eletroduto para a colocação de 6 condutores de 4 mm2.
Como a Tabela 5.4 tem a coluna para 6 condutores de 4 mm2, deverá ser aplicação

direta da Tabela 5.4. O eletroduto é de diâmetro de 20 mm. Usando a fórmula do
Exemplo1, chega-se ao mesmo resultado.

NÚMERO MÁXIMO DE CONDUTORES INSTALADOS EM ELETRODUTOS

CONDUTOR ELETRODUTO  - Ø Nominal (mm)
(mm2)

16 20 25 31 41 47 59 75 88 100
1,5 7 12 21 34 60 80 132 215 303 398
2,5 4 8 14 22 40 52 86 141 199 262
4 2 6 10 17 31 40 67 110 155 203
6 2 5 8 14 24 32 53 87 123 162
10 1 2 5 8 14 19 31 52 73 96
16 1 2 2 6 10 13 22 37 52 69
25 1 1 2 3 6 9 14 24 34 45
35 - 1 1 2 4 6 10 17 24 32
50 - 1 1 2 2 5 8 13 18 24
70 - - 1 1 2 3 6 10 15 19
95 - - 1 1 2 2 4 7 10 14

Tabela 5.4

Quando os condutores instalados no mesmo eletroduto, têm seções (mm2)
diferentes, deverá ser utilizada primeiramente, a Tabela 5.5 “Relação entre as Áreas dos
Condutores”.

RELAÇÃO ENTRE ÁREAS DOS CONDUTORES
(VALORES MÉDIOS)

CONDUTOR CONDUTOR  (mm2)
(mm2)

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95
RELAÇÃO ENTRE AS ÁREAS

1,5 1 1,52 1,96 2,45 4,13 5,76 8,80 12,25 16,0 20,25 28,44
2,5 0,66 1 1,29 1,61 2,72 3,79 5,79 8,05 10,52 13,31 18,70
4 0,51 0,78 1 1,25 2,11 2,94 4,49 6,25 8,16 10,33 14,51
6 0,41 0,62 0,80 1 1,68 2,35 3,59 4,99 6,52 8,25 11,59
10 0,24 0,37 0,47 0,59 1 1,39 2,13 2,96 3,87 4,90 6,88
16 0,17 0,26 0,34 0,43 0,72 1 1,53 2,13 2,78 3,52 4,94
25 0,11 0,17 0,22 0,28 0,47 0,65 1 1,39 1,82 2,30 3,23
35 0,08 0,12 0,16 0,20 0,34 0,47 0,72 1 1,31 1,65 2,32
50 0,06 0,10 0,12 0,15 0,26 0,36 0,55 0,77 1 1,27 1,78
70 0,05 0,08 0,10 0,12 0,20 0,28 0,43 0,60 0,79 1 1,40
95 0,04 0,05 0,07 0,09 0,15 0,20 0,31 0,43 0,56 0,71 1

Tabela 5.5

Esta Tabela 5.5 permite “transformar” as diferentes seções dos condutores em
uma única seção (mm2), para que se possa dimensionar o eletroduto a ser utilizado.
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Exemplo 3: Dimensionar o eletroduto que deverá conter 3 cabos de seção 4 mm2

e 5 cabos de seção 10 mm2.
Para isto tem-se duas opções que conduzem ao mesmo resultado:

1ª opção: “Transformar” os cabos de seção 10 mm2 em cabos de 4 mm2.
Através da Tabela 5.5 “Relação entre as Áreas dos Condutores” deverá ser

procurado a interseção entre o cabo de seção 10 mm2 e o de 4 mm2. O valor
encontrado, é de 2,11.

Multiplica-se o número de cabos de 10 mm2 por 2,11 para achar o seu equivalente
em 4 mm2 = 5 x 2,11 = 10,55.

Total de cabos de 4 mm2 =  10,55 + 3  =  13,55 cabos de 4 mm2

A partir daí, com os condutores de mesma seção, basta consultar a Tabela 5.4
“Número Máximo de Condutores Instalados em Eletrodutos” (página 175). Para 14
cabos de 4 mm2, o  eletroduto recomendado é o de 31 mm.

2ª opção: transformar os cabos de bitola 4 mm2 em cabos de 10 mm2.
Pela Tabela 5.5 “Relação entre as Áreas dos Condutores”, a interseção entre o

cabo de 4 mm2 e o de 10 mm2, é 0,47.
Quantidade de cabos de 4 mm2 equivalentes a cabos de 10 mm2 = 
3 x 0,47  =  1,41 cabos de 10 mm2

Total de cabos de 10 mm2 = 1,41 + 5   =  6,41 cabos de 10 mm2

Pela Tabela 5.4 “Número Máximo de Condutores Instalados em Eletrodutos”
(página 175), o eletroduto é também o de 31 mm.

O dimensionamento dos eletrodutos deste Projeto Elétrico deverão ser feitos de modo
semelhante aos apresentados neste subitem, utilizando as 2 Tabelas práticas (5.4 e 5.5).

Os valores dos diâmetros dos eletrodutos, estão no próprio Projeto Elétrico (ver
subitem 5.3.9 página 176).

5.3.9 - Apresentação do Projeto Elétrico

O Projeto Elétrico deverá ser apresentado em escala (ver subitem 5.3 página 125),
contendo todos os dados necessários à sua correta execução:

- Pontos de Iluminação;
- Interruptores (diversos tipos);
- Tomadas de Uso Geral;
- Tomadas de Uso Específico;
- A seção dos condutores;
- O diâmetro dos eletrodutos;
- QDC
- Identificação dos Circuitos Elétricos e dos condutores etc;
- Legenda, identificando o Projetista, endereço da obra etc.
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Observações:

Usar a Simbologia conforme subitem 2.2 página 49;
Os valores precedidos do símbolo # correspondem à seção dos condutores em mm2;
Os valores precedidos do símbolo Ø correspondem ao diâmetro do eletroduto;
A partir daí, deve ser utilizado uma Legenda no Projeto Elétrico, contendo:
• Simbologia utilizada;
• Condutores não cotados correspondem a:  # 2,5 mm2;
• Eletrodutos não cotados correspondem a: Ø 16 mm.
A seguir será apresentado o Projeto Elétrico.
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IMPORTANTE: Não serão tratados neste Manual, como deverão ser os requisitos
e os procedimentos legais, necessários para que uma ou mais pessoas possam:
elaborar um Projeto Elétrico de uma residência, ser o responsável técnico, registro, etc.

Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais (CREA-MG).

O endereço eletrônico do CREA – MG é: http://www.crea-mg.com.br

Exercícios:

1) Dimensionar a iluminação incandescente e o número mínimo de tomadas de uso
geral necessárias para atender uma sala de 4,5 m de comprimento e 3,5 m de
largura.

2) Dimensionar a iluminação e o número mínimo de tomadas de uso geral
necessárias para atender uma cozinha de 4 m de comprimento e 2,5 m de
largura.

3) Dimensionar o eletroduto que deverá conter 12 condutores de seção 6,0 mm2,
isolação em PVC cujo diâmetro externo é  4,7 mm.

4) Dimensionar o eletroduto que deverá conter 6 condutores de seção 2,5 mm2 e
4 condutores de 6 mm2.
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