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Capitulo 1 
 

Revisão de Eletricidade 
 

A eletricidade é invisível. O que percebemos são seus efeitos, como: 
 

 
 

E... esses efeitos são possíveis devido a: 

 
Corrente elétrica Tensão elétrica Potência elétrica 
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Tensão e Corrente Elétrica 

 
 
Nos condutores, existem partículas invisíveis chamadas elétrons livres, que estão em 

constante movimento de forma desordenada. 

 
 
Para que estes elétrons livres passem a se movimentar de forma ordenada, nos 

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

 
 
Esse movimento ordenado dos elétrons livres nos condutores, provocado pela ação da 

tensão, forma uma corrente de elétrons. Essa corrente de elétrons livres é chamada de 
corrente elétrica (I). 
 

Pode-se dizer então que: 
 

Tensão e Corrente Elétrica 
É o movimento ordenado dos 

elétrons livres nos condutores. Sua 
unidade de medida é o ampère (A). 

 

 Tensão Corrente elétrica 
É a força que impulsiona os 

elétrons livres nos condutores. Sua 
unidade de medida é o volt (V). 
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Potencia Elétrica 
Agora, para entender potência elétrica, observe novamente o desenho. 

 
 
A tensão elétrica faz movimentar os elétrons de forma ordenada, dando origem à 

corrente elétrica. 
 
 
Tendo a corrente elétrica, a 

lâmpada se acende e se aquece com 
uma certa intensidade. 

 

Essa intensidade de luz e calor 
percebida por nós (efeitos), nada mais é do 
que a potência elétrica que foi transformada 
em potência luminosa (luz) e potência 
térmica (calor). 

 
 

Quando falamos de corrente elétrica, uma dúvida aparece, é possível através da 
qualidade do material, existir diferentes tipos de conduções de corrente elétrica? Este é um 
ponto importante para definir uma boa condutividade de corrente, toda impureza no material 
pode gerar uma dificuldade para passagem dos elétrons, fazendo com que liberem mais 
energia causando um aquecimento elevado e indesejado no condutor. 

Ao contrario, quando o condutor tem um elevado grau de pureza, os elétrons circulam 
livremente no condutor, tendo assim, um melhor aproveitamento de energia. 

É importante gravar: Para haver potência elétrica, é necessário haver: 
 

   
Corrente elétrica Tensão elétrica 

 
Agora qual é a unidade de medida 
 

 
Muito simples ! 
 

a intensidade da tensão é medida em volts (V). 
 
a intensidade da corrente é medida em ampère (A). 
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Então, como a potência é o produto da ação da tensão e da corrente, a sua unidade de 
medida é o volt-ampère (VA). 

 
A essa potência dá-se o nome de potência aparente. 

 
A potência aparente é composta por duas parcelas: Potência Ativa, Potência Reativa 
A potência ativa é a parcela efetivamente transformada em: 

 
Potência Mecânica 

 

Potência Térmica 

 

Potência Luminosa 

 
A unidade de medida da potência ativa é o watt (W). 

 
A potência reativa é a parcela transformada em campo magnético, necessário ao 

funcionamento de: 
 

Motores 

 

Transformadores 

 

Reatores 

 

A unidade de medida da potência reativa é o volt-ampère reativo (VAr). 
 

Em projetos de instalação elétrica residencial os cálculos efetuados são baseados na 
potência aparente e potência ativa. Portanto, é importante conhecer a relação entre elas para 
que se entenda o que é fator de potência. 

Sendo a potência ativa uma parcela da potência aparente, pode-se dizer que ela 
representa uma porcentagem da potência aparente que é transformada em potência mecânica, 
térmica ou luminosa. 
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Nos projetos elétricos residenciais, desejando-se saber o quanto da potência aparente 
foi transformada em potência ativa, aplica-se os seguintes valores de fator de potência: 

 

 
A esta porcentagem dá-se o nome de fator de potência. 

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

transformada em potência ativa. Isto acontece nos equipamentos que só possuem resistência, 
tais como: chuveiro elétrico, torneira elétrica, lâmpadas incandescentes, fogão elétrico, etc. 
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Capítulo 2 
 

Circuitos Elétricos Residenciais 
 
2.1 – Introdução 

Antes de iniciar propriamente o Capítulo 2 “Circuitos Elétricos Residenciais”, serão 
abordadas algumas informações gerais, que poderão ser importantes para a compreensão 
deste Manual. 

As instalações elétricas de baixa tensão são regulamentadas pela Norma Brasileira 
vigente, a NBR 5410/97 “Instalações Elétricas de Baixa Tensão” da ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas. 

Essa Norma, também conhecida como NB 3, fixa os procedimentos que devem ter as 
instalações elétricas: PROJETO, EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO e VERIFICAÇÃO FINAL, a fim 
de garantir o seu funcionamento adequado, a segurança das pessoas e de animais domésticos 
e aplica-se às instalações elétricas (novas e reformas das existentes) alimentadas sob uma 
tensão nominal igual ou inferior a 1.000 Volts em Corrente Alternada (CA). 

As Concessionárias de energia por sua vez, fornecem a energia elétrica para os 
consumidores de acordo com a carga (kW) instalada e em conformidade com a legislação em 
vigor – Resolução no 456 “Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica” de 
29/11/00, da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, que estabelece os seguintes 
limites para atendimento: 

a) Tensão Secundária de Distribuição – Grupo B (Baixa Tensão): Quando a carga 
instalada na unidade consumidora for igual ou inferior a 75 kW. Os consumidores do Grupo B 
são atendidos na tensão inferior a 2.300 Volts. No caso da Coelce, os consumidores são 
atendidos na tensão 380/220 Volts (Trifásico); 

b) Tensão primária de distribuição inferior a 69 kV: Quando a carga instalada na 
unidade consumidora for superior a 75 kW e a demanda contratada ou estimada pelo 
interessado, para o fornecimento, for igual ou inferior a 2.500 kW. No caso da COELCE, os 
consumidores são atendidos geralmente na tensão de 13.800 Volts (Trifásico); 

c) Tensão primária de distribuição igual ou superior a 69 kV: Quando a demanda 
contratada ou estimada pelo interessado, para o fornecimento, for superior a 2.500 kW. 

 
Da legislação em vigor, a Resolução da ANEEL no 456, de 29/11/00, foram retiradas as 

seguintes definições: 
a) Carga instalada: soma das potências nominais dos equipamentos elétricos 

instalados na unidade consumidora, em condições de entrar em funcionamento, expressa em 
quilowatts (kW). 

b) Consumidor: pessoa física ou jurídica, ou comunhão de fato ou de direito, 
legalmente representada, que solicitar a concessionária o fornecimento de energia elétrica e 
assumir a responsabilidade pelo pagamento das faturas e pelas demais obrigações fixadas em 
normas e regulamentos da ANEEL, assim vinculando-se aos contratos de fornecimento, de uso 
e de conexão ou de adesão, conforme cada caso. 

c) Contrato de adesão: instrumento contratual firmado entre a Concessionária de 
Energia Elétrica e o Consumidor cuja unidade consumidora seja atendida em Baixa Tensão 
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(Grupo B), com cláusulas vinculadas às normas e regulamentos aprovados pela ANEEL, não 
podendo o conteúdo das mesmas ser modificado pela concessionária ou consumidor, a ser 
aceito ou rejeitado de forma integral. 

d) Unidade consumidora: conjunto de instalações e equipamentos elétricos 
caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em um só ponto de entrega, com medição 
individualizada e correspondente a um único consumidor. 

 
O Artigo 3º Resolução da ANEEL no 456, de 29/11/00, estabelece que efetivado o 

pedido de fornecimento de energia elétrica à concessionária, esta cientificará ao interessado 
quanto à obrigatoriedade de: 

a) observância, nas instalações elétricas da unidade consumidora, das normas 
expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT ou outra organização credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões da 
concessionária, postos à disposição do interessado; 

b) instalação, pelo interessado, quando exigido pela concessionária, em locais 
apropriados de livre e fácil acesso, de caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à 
instalação de medidores, transformadores de medição e outros aparelhos da concessionária, 
necessários à medição de consumos de energia elétrica e demandas de potência, quando 
houver, e à proteção destas instalações; 

c) declaração descritiva da carga instalada na unidade consumidora; 
d) celebração de contrato de fornecimento com consumidor responsável por unidade 

consumidora do Grupo “A”; 
e) aceitação dos termos do contrato de adesão pelo consumidor responsável por 

unidade consumidora do Grupo “B”; 
f) fornecimento de informações referentes a natureza da atividade desenvolvida na 

unidade consumidora, a finalidade da utilização da energia elétrica, e a necessidade de 
comunicar eventuais alterações supervenientes. 

As Normas vigentes estabelecem que as unidades consumidoras ligadas em baixa 
tensão (Grupo B) podem ser atendidas das seguintes maneiras: 

 
• A dois fios: 

- uma Fase e um Neutro 
- tensão de 220 V. 

 
• A três fios: 

- duas Fases e um Neutro 
- tensões de 220 e 380 V. 

 
• A quatro fios: 

- três Fases e um Neutro 
- tensões de 220 e 380 V. 
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NOTA: O que determina se a unidade consumidora será atendida por 2, 3 ou 4 fios, será 

em função da carga (kW) instalada. As Normas referenciadas anteriormente neste subitem 2.1, 
estabelecem os procedimentos que deverão ser seguidos. 

A Norma vigente estabelece os seguintes tipos de ligações para as unidades 
consumidoras residenciais, de acordo com a Tabela 2.1 a seguir: 

 
TIPOS DE 

LIGAÇÕES 
CARGAS LIGAÇÃO 

Fases Fios 
 

A Até 10 kW 1 2 
B Maior que 10 e menor ou igual a 15 kW 2 3 
D Maior que 15 e menor ou igual a 75 3 4 

Tabela 2.1 
 

Observação: Deve-se consultar as Normas vigentes da COELCE quanto a restrição de 
alguns tipos de cargas a serem instaladas/ligadas e a caracterização dos diversos tipos de 
ligação. 

A Fatura de Energia Elétrica é definida pela Resolução da ANEEL no 456, de 29/11/00, 
como a nota fiscal que apresenta a quantia total que deve ser paga (R$) pela prestação do 
serviço público de energia elétrica, referente a um período especificado, discriminando as 
parcelas correspondentes. 
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A Fatura de energia é também conhecida como Conta de Energia. É importante 
salientar, que de acordo com a legislação em vigor, a Resolução da ANEEL no 456, de 
29/11/00, as unidades consumidoras residenciais atendidas pela COELCE, terão as seguintes 
considerações básicas em relação a sua Fatura (conta) de Energia: 

 
1. Unidade consumidora atendida a dois fios e faturada pela Tarifa Social: 
a) toda unidade consumidora com consumo mensal inferior a 80 kWh, calculado com 

base na média móvel dos últimos doze meses, será faturada pela Tarifa Social, desde que o 
consumo mensal não ultrapasse por duas vezes a 80 kWh; 

b) toda unidade consumidora com consumo mensal maior ou igual a 80 kWh e até 
220 kWh, calculado com base na média móvel dos últimos doze meses, desde que o seu titular 
seja inscrito como beneficiário em um dos seguintes programas “Bolsa Escola”, “Bolsa 
Alimentação” e “Cartão Cidadão do Governo Federal”. 

O consumidor que se enquadrar em uma dessas condições deverá se cadastrar na 
concessionária, com a fatura de energia elétrica e com o cartão de inscrição em um dos 
programas acima mencionados. 

 
2. Unidade consumidora residencial atendida a dois fios e não classificada como baixa 

renda: não terá descontos escalonados nas tarifas de energia elétrica. Será cobrada a tarifa 
plena da classe Residencial. O consumo mínimo mensal de energia a ser faturado será de 30 
kWh. 

3. Unidade consumidora residencial atendida a três fios: não terá descontos escalonados 
nas tarifas de energia elétrica. Será cobrada a tarifa plena da classe Residencial. O consumo 
mínimo mensal de energia a ser faturado será de 50 kWh. 

4. Unidade consumidora residencial atendida a quatro fios: não terá descontos 
escalonados nas tarifas de energia elétrica. Será cobrada a tarifa plena da classe Residencial. 
O consumo mínimo mensal de energia a ser faturado será de 100 kWh. 
 
2.1.1 – Qualidade dos Produtos e Serviços 

Os produtos e serviços oferecidos aos consumidores devem estar em conformidade com 
a Legislação e Normas pertinentes em vigor, a fim de permitir o funcionamento adequado e 
seguro de toda a instalação elétrica e de seus componentes. 

Os componentes devem ser selecionados e instalados de forma a satisfazerem as 
prescrições, das Normas vigentes: NBR 5410/97, Normas da ABNT aplicáveis a esses 
componentes e Normas da Coelce. 

Os componentes devem ser adequados a TENSÃO e a CORRENTE de toda a 
instalação elétrica da residência. 

O Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1990) prevê 
obrigações e responsabilidades, bem como, penalidades para os fabricantes, engenheiros, 
projetistas, técnicos, eletricistas instaladores, concessionárias de energia elétrica, 
revendedores, etc., quanto a qualidade dos produtos oferecidos e dos serviços prestados ao 
consumidor. 

Nesse sentido, a Coelce sempre procura fornecer aos seus consumidores, uma energia 
elétrica de qualidade e continuidade, de acordo com a Legislação em vigor. 
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A Avaliação de Conformidade expedida pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, demonstra a qualidade do: produto, serviço, 
processo ou profissional, desde que atenda a requisitos de normas ou regulamentos pré – 
estabelecidos. 

Os principais aspectos que justificam a implantação de programas de avaliação da 
conformidade são: 

Proporcionar a concorrência justa, estimular a melhoria contínua da qualidade, informar 
e proteger o consumidor, facilitar o comércio exterior possibilitando o incremento das 
exportações, e proteger o mercado interno. 

A avaliação pode ser de primeira, segunda ou terceira parte, dependendo de quem a 
realiza: 

• Primeira: é feita pelo fabricante ou pelo fornecedor; 
• Segunda: é feita pelo comprador; 
• Terceira: é feita por uma instituição com independência em relação ao 

fornecedor e ao cliente, não tendo, portanto, interesse na comercialização dos produtos. 
 
Quando o processo de Avaliação da Conformidade é realizado pela terceira parte é de 

extrema importância que essa parte seja credenciada, já que o credenciamento é o 
reconhecimento, por um organismo credenciador, da competência dessa instituição para 
avaliar a conformidade de produtos, serviços ou sistemas de gestão e pessoal. O processo de 
Credenciamento de Organismos executores da certificação é o aspecto vital das atividades 
desenvolvidas pelos organismos de Avaliação da Conformidade. No Brasil, o organismo 
credenciador oficial é o INMETRO e os programas de avaliação adotados obedecem a práticas 
internacionais, baseadas em requisitos da ISSO (International Organization for 
Standardization), entidade normalizadora internacional. 

As cinco modalidades de Avaliação da Conformidade são: 
• Certificação; 
• Declaração do Fornecedor; 
• Inspeção; 
• Etiquetagem; 
• Ensaios. 
 

É importante observar que a Avaliação da Conformidade pode ser voluntária ou 
compulsória. 

Voluntária: quando parte de uma decisão exclusiva do solicitante e tem como objetivo 
comprovar a conformidade de seus processos, produtos e serviços as normas nacionais, 
regionais e internacionais. Esse procedimento é usado por fabricantes ou importadores como 
meio de informar e atrair o consumidor. 

Compulsória: quando é feita por um instrumento legal emitido por um organismo 
regulamentador e se destina, prioritariamente, à defesa dos consumidores, no que diz respeito 
a proteção da vida, da saúde e do meio ambiente. 

Esta Portaria determina as exigências mínimas para a comercialização de dispositivos 
elétricos utilizados nas instalações elétricas de baixa tensão. 
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Na hora de escolher um componente para instalações elétricas é importante verificar se 
ele tem Avaliação de Conformidade do INMETRO. É a sua garantia de estar comprando ou 
especificando um produto, serviço, etc., que atenda as normas técnicas da ABNT. 

É importante salientar que, todos os componentes de uma instalação elétrica, têm uma 
vida útil em termos de segurança e funcionamento adequados, estabelecidos por Normas 
técnicas vigentes da ABNT. 

Ao adquirir um componente para a instalação elétrica, deve-se certificar com o vendedor 
a vida útil do componente. E não pode ser esquecido que deve ser feito um acompanhamento, 
a fim de evitar alguma surpresa desagradável no futuro quanto ao funcionamento do 
componente. 

E lembre-se: 
• Um Eletricista instalador não deve ser somente um “emendador de fios”, e sim, ser 

competente, o responsável pela execução da instalação elétrica interna de uma residência, 
sendo capaz de executar, dar manutenção e efetuar a verificação final; 

• Uma instalação elétrica interna, executada dentro das Normas da ABNT e da Coelce, 
proporciona segurança e eficiência na utilização da energia elétrica, não fica tão mais cara (R$) 
quanto muita gente imagina. 

Entidades e Órgãos Governamentais que poderão ser úteis. Mantenha sempre em 
contato com eles, para ficar bem informado sobre o que está em vigência. A Internet é um bom 
caminho. 
 
2.2 - Símbolos e Convenções 

Os Símbolos e as Convenções são muito úteis para representação dos pontos e demais 
elementos que constituem os circuitos de um Projeto Elétrico. 

A Norma da ABNT, a NBR 5444 – “Símbolos Gráficos para Instalações Elétricas 
Prediais” da ABNT, estabelece os símbolos gráficos referentes às instalações elétricas prediais. 

A seguir estão os principais símbolos e convenções usados neste Manual: 

 Condutores: Fase, Neutro e Retorno 

 Condutor de Proteção (PE) 

  Aterramento 

 Marcação de circuitos 

 Retorno do Interruptor Paralelo (“Three Way”) 

 Retorno do Interruptor Intermediário (“Four Way”) 

  Interruptor simples 

  Interruptor duplo 

  Interruptor Paralelo (“Three Way”) 

  Interruptor Intermediário (“Four Way”) 

 Caixa de passagem 
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 Eletroduto embutido no teto ou parede 
 Eletroduto embutido no piso 

   Que sobe 

   Que desce 

    Ponto de luz incandescente 

 Ponto de luz fluorescente 

     Arandela média-altura 

     Arandela alta 

    Refletor 

  Tomada alta 

  Tomada média 

  Tomada baixa (de 30 a 40 cm do piso) (mínimo 25 cm) 

  Tomada de força (bipolar) 

  Tomada de força (tripolar) 

   Tomada para TV (antena) 

 Quadro de Distribuição de Circuitos - QDC 

 Quadro de medição 

 Gerador 

     Motor 

      Cigarra 

     Campainha 

      Botão de campainha 

 Chave de faca (simples) 

 Chave de faca (bipolar) 

 Chave de faca (com fusível) 

 Disjuntor a seco 
 

Convenção: Eletroduto não cotado – aquele que aparece mais no Projeto, por exemplo, 
16 mm; 

 Fio não cotado – Idem, 1,5 mm². 
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2.3 - Dimensionamento de Carga 
Para determinar a carga de uma instalação elétrica residencial, deve-se somar todas as 

cargas elétricas previstas para: as tomadas de uso geral, a potência das lâmpadas e dos 
demais equipamentos elétricos. 

A Norma vigente da ABNT, a NBR 5410/97 “Instalações Elétricas de Baixa Tensão” 
determina que a previsão de cargas em VA (Volt Ampère) dos equipamentos deverá ser de 
acordo com as seguintes prescrições a seguir. 
 
2.3.1 - Tomadas de Uso Geral 

• Em banheiros, cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias: para as 
3 (três) primeiras tomadas, a carga mínima por tomada a ser considerada, deverá ser de 600 
VA. A partir da quarta tomada (se existir), deverá ser considerada a carga mínima de 100 VA 
para cada tomada. 

IMPORTANTE: A determinação da carga deverá ser feita, considerando cada um desses 
cômodos separadamente; 

• Em subsolos, garagens, sótão, varandas: deverá ser prevista no mínimo uma tomada 
de 1.000 VA; 

• Nos demais cômodos ou dependências, no mínimo 100 VA por tomada. 
 
2.3.2 - Tomadas de Uso Específico 

• Considerar a carga do equipamento elétrico a ser ligado, fornecida pelo Fabricante; 
• Ou então, calcular a carga a partir da tensão nominal, da corrente nominal e do fator de 

potência do equipamento elétrico. 
 
2.3.3 - Iluminação 

A iluminação adequada deve ser calculada de acordo com a Norma vigente NBR 
5413/92 “Iluminação de Interiores”, da ABNT. Entretanto a Norma NBR 5410/97 estabelece 
como alternativa que para determinar as cargas de iluminação em unidades consumidoras 
residenciais, poderão ser adotados os seguintes critérios: 

• Em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 m² deve ser prevista uma 
carga mínima de 100 VA; 

• Em cômodos ou dependências com área superior a 6 m² deve ser prevista uma carga 
mínima de 100 VA para os primeiros 6 m², acrescidas de 60 VA para cada aumento de 4 m². 

IMPORTANTE: Os valores apurados correspondem à potência destinada a 
iluminação para o efeito de dimensionamento dos circuitos elétricos e não 
necessariamente à potência nominal das lâmpadas. 

Exemplo: Qual a carga de iluminação incandescente a ser instalada numa sala de 3,5 m 
de largura e 4 m de comprimento? 

• A área da sala: 3,5 m x 4 m = 14 m² 
• Carga para a Iluminação: 
• Para os primeiros 6 m²: 100 VA. Para os outros 8 m²: 60 VA + 60 VA; 
• A Carga total será: 100 VA + 60 VA + 60 VA = 220 VA 
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A Tabela 2.2 a seguir fornece os dados para calcular, de uma maneira prática, a carga 
de iluminação incandescente para cômodos, com área variando de 6 a 30 m². 

 
ÁREA DO 

CÔMODO(m²) 
CARGA DE ILUMINAÇÃO (VA) 

 
Até 6 100 

De 6,1 a 10 160 
De 10,1 a 14 220 
De 14,1 a 18 280 
De 18,1 a 22 340 
De 22,1 a 26 400 
De 26,1 a 30 460 

Tabela 2.2 
 
2.4 - Número Mínimo de Tomadas por Cômodo 

Cada cômodo de uma residência deverá ter tantas tomadas, quantos forem os aparelhos 
elétricos a serem instalados/ligados dentro do mesmo. Uma sala de estar, por exemplo, deve 
ter tomadas de uso geral para individuais: o televisor, os aparelhos de som, vídeo, abajures, 
aspirador de pó, etc. 

A Norma vigente, a NBR 5410/97 determina as seguintes quantidades mínimas de 
Tomadas de Uso Geral em uma residência: 

• 1 tomada por cômodo para área igual ou menor do que 6 m²; 
• 1 tomada para cada 5 m, ou fração de perímetro, para áreas maiores que 6 m²; 
• 1 tomada para cada 3,5 m ou fração de perímetro para copas, cozinhas, 

copascozinhas, áreas de serviço, lavanderias, sendo que acima de cada bancada de 30 cm ou 
maior, deve ser prevista pelo menos uma tomada; 

• 1 tomada em subsolos, sótãos, garagens e varandas; 
• 1 tomada junto ao lavatório, em banheiros. 
 
NOTA: O perímetro de um cômodo, é calculado somando o comprimento de cada lado 

deste cômodo. Exemplo: A sala referenciada, de 3,5 m de largura e 4 m de comprimento, tem o 
seguinte perímetro: 2 x 3,5 m + 2 x 4 m = 15 m 
 
2.5 - Divisão de Circuitos Elétricos 

A Norma vigente, a NBR 5410/97 – “Instalações Elétricas de Baixa Tensão”, determina 
que sejam separados os circuitos elétricos de Tomadas de Uso Geral e o de Iluminação. 

Deverá ser previsto um circuito elétrico, também separado, para cada equipamento 
elétrico de corrente nominal superior a 10 A (1.270 VA em 127 V), como os chuveiros elétricos, 
fornos elétricos, fornos de microondas etc. 

É importante que uma instalação elétrica seja dividida em circuitos elétricos parciais para 
facilitar: a inspeção, a manutenção, a proteção será melhor dimensionada, reduz as quedas de 
tensão  e aumenta a segurança. 
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Se na residência tiver um só circuito para toda a instalação elétrica, o  deverá ser de 
grande capacidade de interrupção de corrente, sendo que, um pequeno curto-circuito poderá 
não ser percebido por ele. 

Entretanto, se na residência tiver diversos circuitos e com vários disjuntores de 
capacidades de interrupção de corrente menores e dimensionados adequadamente, aquele 
pequeno curto-circuito poderá ser percebido pelo Disjuntor do circuito em questão, que o 
desligará. Com isso somente o circuito onde estiver ocorrendo um curto-circuito ficará 
desligado (desenergizado). 

Cada circuito elétrico deve ser concebido de forma que possa ser seccionado sem risco 
de realimentação inadvertida, através de outro circuito. 

IMPORTANTE: A Norma NBR 5410/97 determina que o condutor Neutro deverá ser 
único para cada circuito elétrico, isto é, cada circuito elétrico deverá ter o seu próprio 
condutor Neutro. Este condutor só poderá ser seccionado, quando for recomendado por 
esta Norma (NBR 5410/97). 
 
2.6 - Interruptores e Tomadas de Uso Geral 

Existem diversos tipos de Interruptores e Tomadas de Uso Geral, sendo que cada um, é 
adequado para uma determinada utilização. Sempre devem ser consultados os catálogos de 
fabricantes com o objetivo de identificar, quais os dispositivos mais apropriados para cada 
situação. 

Os Interruptores podem ser simples, duplos, triplos, intermediários, paralelos, bipolares, 
“dimmers”, pulsadores, etc., sendo que cada um é próprio para ser usado em uma determinada 
função específica. Uns tipos proporcionam mais conforto e segurança, economia de energia do 
que os outros. 

Os “dimmers” são interruptores que, através de um circuito (geralmente eletrônico), 
variam a intensidade luminosa da lâmpada instalada em seu circuito, podendo proporcionar 
economia de energia elétrica Existem interruptores tipo “dimmer” nos modelos de interruptor 
simples e interruptor paralelo  

A instalação do “dimmer” é feita do mesmo modo que a do interruptor correspondente. 
Ver manual do fabricante. 

NOTA: Para as lâmpadas incandescentes e fluorescentes tubulares, existe um tipo de 
“dimmer” específico.  

As Tomadas de Uso Geral, recomendadas são as de 2P + TU, para conter os 
Condutores Fase, Neutro e o de Proteção (PE ou fio terra). Essas 

Tomadas de 3 polos apresentam disposições e tipos de polos diferentes para cada 
encaixe de plugues.  Também existem as Tomadas de 2 polos. 

Os Interruptores e Tomadas de Uso Geral para serem utilizados em instalações elétricas 
residenciais, são feitos para suportar com segurança, uma determinada corrente e tensão, 
máximas. 

As correntes elétricas máximas para as Tomadas, geralmente são de 10, 15 ou 20 A. 
A tensão elétrica, normalmente é de 250 V. 
O significado dos dados técnicos dos dispositivos projetados para suportar uma corrente 

elétrica máxima de 10 A e uma tensão elétrica de 250 V, é o seguinte: 
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• Em termos de corrente elétrica: não ligar uma carga em 127 V, maior do que 1.270 VA 
(10 A x 127 V). 

• Em termos de tensão elétrica: não ligar esses dispositivos em um o circuito elétrico, 
quando a tensão elétrica for maior do que 250 Volts. 

Outros dispositivos para o uso em instalações elétricas residenciais, geralmente são 
projetados para capacidades diferentes, como por exemplo: os “dimmers” carga de 40 VA a 
300 VA em 127 V. Em 220V de 60 VA a 500 VA. Os pulsadores corrente de 2 A em 250 V. 
 

OBSERVAÇÃO: Existem diversos dispositivos com valores de carga diferentes 
(menores ou maiores) dos mencionados anteriormente. Por isso, sempre deve ser consultado 
os catálogos dos fabricantes de dispositivos, para se certificar para qual a corrente e tensão, 
máximas, foi projetado o dispositivo para funcionar. 
 
2.6.1 – Conformidade dos Interruptores e Tomadas 

É importante que todo produto esteja em conformidade com as normas vigentes da 
ABNT. 

Para exemplificar, serão relacionados alguns testes que um interruptor tem que se 
submeter para comprovar que está dentro de norma da ABNT e receber a marca de 
conformidade do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - 
INMETRO. Para os Interruptores a Norma NBR 6527 e para as Tomadas de Uso Geral a NBR 
6147. 

• Os organizadores que irão conhecer a fábrica, analisam as máquinas, laboratórios e a 
equipe técnica. Após aprovarem tudo, iniciam as provas nos produtos. 

• Isolamento e rigidez dielétrica: o interruptor tem que resistir a 2.000 V, sem deixar 
passar corrente de fuga, com resistência superior a mínima aceitável, que é de 5 Megaohms. 

• Elevação de temperatura: ligam um condutor apertando um pouco o parafuso do borne 
do interruptor, durante 1 hora, passando 35% da corrente nominal e o interruptor não pode 
aquecer mais de 45 ºC. 

• Sobrecorrente e durabilidade: primeiro o interruptor tem que resistir a 200 mudanças de 
posição, ou seja, 100 “liga-desliga” com tensão 10% e corrente 25% superior a nominal, além 
de um fator de potência extremamente desfavorável (0,3). Segundo, o interruptor passa por 
mais de 40 mil mudanças de posição, com corrente e tensão nominal, ou seja, 250 V e 10 A. 

• Resistência mecânica: recebe o impacto de um martelo com 150 gramas a uma altura 
de 10 cm, e o produto não pode apresentar rachadura por onde pudesse ter acesso as partes 
energizadas do produto. 

• Resistência ao calor: o produto é colocado em uma estufa a 100 ºC, sem umidade, 
durante uma hora e não pode apresentar deformações. 

• Prova de resistência ao calor anormal ou fogo: um fio incandescente a 850 ºC que 
provoca fogo é colocado sobre o produto e embaixo deste produto é colocado um papel de 
seda a uma altura de 20 cm. Retira-se o fio em menos de 30 segundos e o papel de seda não 
deve inflamar com o gotejamento. 

Como pode ser observado, o interruptor terá que resistir a 40 mil mudanças de posição 
(manobras), com tensão e corrente nominal, bornes enclausurados, evitando contatos 
acidentais e a resistência a impactos. 
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Tomadas de Uso Geral - 10 mil mudanças de posição (inserção e retirada do plugue), 
bornes enclausurados, evitando contatos acidentais, resistência a impactos. Plugues 
monoblocos - 10 mil mudanças de posição (inserção e retirada da tomada), prensa-cabo que 
não permite que o cabo solte quando puxado. 

NOTA: Todo componente de uma instalação elétrica, tem que obedecer uma ou mais 
Normas da ABNT. É importante identificá-las e conhecê-las. 
 
2.6.2 - Esquemas de Ligações Elétricas de Interruptores e Tomadas 

A seguir estão apresentados os esquemas de ligações elétricas de alguns tipos de 
interruptores e tomadas de uso geral: 

   
Observação: O condutor Neutro deve ser sempre ligado em um ponto (ou polo) do 

Receptáculo (ou porta-lâmpada) da luminária e o Condutor Fase em um ponto Interruptor. O 
Condutor Retorno sai do outro ponto do Interruptor, indo até ao outro ponto Receptáculo, 
completando assim, o circuito elétrico. 

 

   
Tomada e interruptor na mesma caixa 
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Observação: Apesar da Tomada e do Interruptor estarem na mesma caixa, os circuitos 
elétricos devem ser distintos. Nas Tomadas, além da seção mínima dos condutores ser de 2,5 
mm² e das cores de Isolação serem diferentes), deve-se ligar o Condutor Fase, o Condutor 
Neutro e o Condutor de Proteção (PE). 

A seguir, serão feitos comentários sobre as Tomadas de Uso Geral que ainda não estão 
em de acordo com a NBR 14136 Geralmente as Tomadas de Uso Geral, existentes, têm 
orifícios “redondos” junto com orifícios “chatos”. 

Os orifícios “chatos” de encaixe na Tomada de 3 polos (2P + T), são diferentes entre si. 
O plugue do aparelho elétrico, só é encaixado em uma determinada posição, o que dá mais 
segurança. 
 
Veja a figura a seguir. 

 
É importante salientar que na Tomada de 3 (três) polos, os fios do circuito de tomadas 

da instalação elétrica, devem ser ligados desta forma: 
• Condutor Fase – Deve ser ligado ao lado direito da Tomada. Esse polo é do tipo 

“chato” e menos largo do que o do Neutro. 
• Condutor Neutro – Deve ser ligado do lado esquerdo da Tomada, onde geralmente 

poderá estar escrito a letra “W”. Esse polo do tipo “chato”, é mais largo do que o da Fase. 
Por uma Norma americana, o condutor Neutro deverá ser identificado pela cor branca 

(“White”, daí a identificação pela letra “W”). Os aparelhos elétricos de procedência americana, 
um dos fios de ligação do aparelho, o de lista branca, está no mesmo lado desse pino “chato” 
mais largo. 

• Condutor de Proteção (PE) – Deve ser ligado na parte inferior da Tomada, onde 
geralmente está escrito a letra “G” (do inglês “Ground”, que significa aterramento). Também 
está mostrado o símbolo do aterramento . 

Observação: Essas tomadas não permitem que um pino do condutor Fase, entre no 
local onde é destinado para o condutor de Proteção (PE), por exemplo. 
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Se uma tomada de 3 polos for diferente da descrita neste subitem 2.6.1, devem ser 
identificados os polos dos condutores Fase, Neutro e o de Proteção, de acordo com um 
catálogo de tomadas do fabricante, com o objetivo de realizar a correta ligação nos respectivos 
condutores. 

NOTA: Existem tomadas com 2 polos, com orifícios “redondos” junto com orifícios 
“chatos”, sendo que estes últimos, existe um polo “chato” mais largo do que o outro. O condutor 
Neutro, deverá ser ligado nesse polo “chato” mais largo. 

Será apresentado a seguir, o esquema elétrico da seguinte situação: considerando o 
cômodo de um quarto, que tem o interruptor ao lado da porta com uma tomada abaixo dele (a 
30 cm do piso) e uma tomada em outra parede. 

A representação esquemática do Projeto Elétrico  deverá ser: 

 
O esquema das ligações é: 

• Tomada de Uso Geral 

 
 
• Interruptor e luminária/lâmpada 
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O esquema para a ligação elétrica deverá ser: 

 
2.7 – Interruptor Paralelo e o Interruptor Intermediário 

É muito importante a necessidade de controlar uma ou várias lâmpadas situadas no 
mesmo ponto, de mais de um local diferente. 

Exemplo: em uma escada, é bom que tenha um interruptor em cada uma das 
extremidades, ligados à mesma lâmpada. Isso possibilita uma pessoa acender a lâmpada ao 
chegar e apagá-la quando atingir a outra extremidade da escada. 

Nas salas, quartos, corredores, cozinhas, na iluminação externa, etc., também é 
importante controlar uma ou mais lâmpadas de lugares diferentes. 

Nestes casos utiliza-se um conjunto de interruptores Paralelo, conhecido também, como 
“Three Way” ou um conjunto de interruptores Intermediário (“Four Way”). 

Esses Interruptores além de maior conforto para o usuário, aumenta os aspectos quanto 
a segurança, devido ao comando da iluminação, em mais de um ponto. 
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2.7.1 - Interruptor Paralelo (“Three Way”) 
Através desse Interruptor pode-se comandar uma lâmpada (ou conjunto de lâmpadas) 

de 2 (dois) locais diferentes. 
O esquema CORRETO de ligação do conjunto, deverá ser: 

 
1) O Condutor Neutro é ligado em um ponto no Receptáculo da luminária; 
2) O Condutor Fase deverá ser ligado em um dos Interruptores Paralelos, no pino 

central. Dos outros dois pinos deste Interruptor, deverão sair 2 condutores de Retorno, até o 
outro Interruptor Paralelo; 

3) Do pino central deste segundo Interruptor Paralelo, sairá outro condutor de retorno, 
que deverá ser ligado no outro polo do receptáculo da luminária, completando assim, o circuito 
elétrico. 

 
Observação: Às vezes a ligação de um conjunto de Interruptores Paralelo, é feita 

conforme o esquema a seguir. Essa ligação está INCORRETA, portanto, não deve ser feita, 
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pois o condutor Fase e o Condutor Neutro, são ligados no próprio interruptor, o que tem uma 
grande possibilidade de ocorrer um curto-circuito e defeito, colando em risco as pessoas. 

 
2.7.2 - Interruptor Intermediário (“Four Way”) 

É usado quando se deseja comandar uma lâmpada ou um conjunto de lâmpadas de 
mais de dois locais diferentes. 

O interruptor Intermediário (“Four Way”) é colocado/instalado entre dois interruptores 
Paralelo (“Three Way”). 

Podem ser instalados tantos interruptores Intermediários (“Four Way”) quantos forem 
necessários os pontos de comando, no mesmo circuito. 

O esquema a seguir, mostra uma ligação de uma lâmpada comandada de 3 locais 
diferentes, com a utilização de 1 interruptor Intermediário (“Four Way”) e 2 interruptores 
Paralelo (“Three Way”). 

 



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

 

Automação Industrial – Instalações Elétricas Prediais 24

 

1) O Condutor Neutro é ligado em um ponto no Receptáculo da luminária; 
2) O Condutor Fase deverá ser ligado em um dos Interruptores Paralelos, no pino 

central. Dos outros dois pinos deste Interruptor, deverão sair 2 condutores de Retorno, indo até 
aos dois pinos do mesmo lado do Interruptor Intermediário; 

3) Dos outros dois pinos do Interruptor Intermediário, sairão 2 condutores de Retorno, 
que deverão ser ligados no segundo Interruptor Paralelo; 

4) Do pino central deste segundo Interruptor Paralelo, sairá outro condutor de Retorno, 
que deverá ser ligado no outro polo do Receptáculo da luminária, completando assim, o circuito 
elétrico. 

 
 

2.8 – Quadro de Distribuição de Circuitos - QDC 
O Quadro de Distribuição de Circuitos – QDC deverá ser feito de material metálico e ser 

instalado em local de fácil acesso, preferencialmente no centro de cargas da instalação elétrica 
e possuir uma identificação do lado externo de seus componentes – Dispositivos de Proteção e 
de Segurança e dos Circuitos Elétricos com as respectivas cargas.  

A Norma NBR 5410/97 estabelece que deverá ser prevista em cada QDC, uma 
capacidade de reserva (espaço), que permita ampliações futuras da instalação elétrica interna, 
compatível com a quantidade e tipo de circuitos efetivamente previstos inicialmente, conforme a 
seguir: 

• QDC com até 6 circuitos, prever espaço de reserva para o mínimo 2 circuitos; 
• QDC de 7 a 12 circuitos, prever espaço de reserva para o mínimo 3 circuitos; 
• QDC de 13 a 30 circuitos, prever espaço de reserva para o mínimo de 4 circuitos; 
• QDC acima de 30 circuitos, prever espaço de reserva para o mínimo de 15% dos 

circuitos. 
No Quadro de Distribuição de Circuitos – QDC, deverão ser instalados os dispositivos de 

proteção para os respectivos circuitos (um para cada circuito). 
O QDC deverá conter/possibilitar a instalação de: 

• Barramentos para os condutores das Fases; 
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• Terminal para ligação do condutor Neutro; 
• Terminal para ligação do condutor de Proteção (PE); 
• Disjuntores Termomagnéticos; 
• Dispositivos Diferencial-Residual – DR; 
• Dispositivos contra sobretensões, etc. 

 
O Quadro de Distribuição de Circuitos – QDC deve ser bem fechado, com o objetivo de 

evitar que as pessoas acidentem ao encostar acidentalmente ou manusear os dispositivos de 
segurança. Também deve possibilitar o enclausuramento das partes energizadas (conexões 
dos cabos com os dispositivos de proteção e de segurança, barramentos, etc). 

IMPORTANTE: O Quadro de Distribuição de Circuitos - QDC é o centro de 
distribuição de energia de toda a instalação elétrica de uma residência. 

 
 
2.9 - Cálculo da Corrente Elétrica de um Circuito 

Como foi visto, a corrente elétrica é calculada pela fórmula: 
I = V A 

   U 
 
Para determinar a corrente de um circuito elétrico, deve-se somar todas as cargas 

(Potência) ligadas nesse circuito e dividi-la pela tensão. 
Exemplo - Considerar os circuitos elétricos a seguir. 
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Para U = 127 Volts, tem-se: 

- Iluminação: 100 + 60 + 100 + 60 + 60 = 380 VA 
Corrente I1 = 380 VA / 127 V = 3,0 A 

- Tomadas: 4 x 100 = 400 VA 
Corrente I² = 400 VA / 127 V = 3,2 A 
Potência total = 380 VA + 400 VA = 780 VA 
Corrente Total = I1 + I² = 3,0 + 3,2 = 6,2 A 

 
Exercícios: 

1 – Dimensionar a carga mínima de iluminação e de tomadas de uso geral de uma sala 
de 4,5 m de largura por 6,0 m de comprimento. Calcular a potência e corrente total dessas 
cargas. 

2 – Dar dimensões para os cômodos do exemplo do subitem 2.9 e recalcular as cargas 
para a Iluminação, Tomadas e determinar as potências e as correntes. 
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Capitulo 3 
 

Projeto 
 

Projetar uma instalação elétrica, para qualquer tipo de prédio ou local consiste 
essencialmente em selecionar, dimensionar e localizar, de maneira racional, os equipamentos e 
outros componentes necessários a fim de proporcionar, de modo seguro e efetivo, a 
transferência de energia da fonte até os pontos de utilização.  

Convém lembrar que o projeto de instalações elétricas é apenas um dos vários projetos 
necessários à construção de um prédio e, assim, sua elaboração deve ser conduzida em 
perfeita harmonia com os demais projetos (arquitetura, estruturas, tubulações, etc.).  
Passamos agora a enumerar as etapas que devem ser seguidas num projeto de instalações 
elétricas prediais, válidas em princípio, para qualquer tipo de prédio (industrial, residencial, 
comercial, etc.).  

A ordem indicada é a geralmente seguida pelos projetistas de empresas de engenharia. 
No entanto, é bom frisar que, em muitos casos, não só a ordem pode ser alterada, como 
também etapas podem ser suprimidas ou ainda duas ou mais etapas podem vir a ser fundidas 
numa única.  
 
3.1. Análise Inicial  

É a etapa preliminar do projeto de instalações elétricas de qualquer prédio. Nela são 
colhidos os dados básicos que orientarão a execução do trabalho. Consiste, em princípio, nos 
passos descritos a seguir:  

 Determinação do uso previsto para todas as áreas do prédio;  
 Determinação do layout dos equipamentos de utilização previstos;  
 Levantamento das características elétricas dos equipamentos;  
 Classificação das áreas quanto às influências externas;  
 Definição do tipo de linha elétrica a utilizar;  
 Determinar equipamentos que necessitam de energia de substituição;  
 Determinar setores que necessitam de iluminação de segurança;  
 Determinar equipamentos que necessitam de energia de segurança;  
 Determinar a resistividade do solo;  
 Realizar uma estimativa inicial da potência instalada e de alimentação globais;  
 Definir a localização preferencial da entrada de energia.  
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3.2. Caracterização do fornecimento de energia  
Neta etapa deverão ser determinadas as condições em que o prédio será alimentado em 

condições normais.  
Assim, nesta fase é imprescindível conhecer os regulamentos locais de fornecimento de 

energia e, quase sempre, estabelecer contato com o concessionário, a fim de determinar:  
 Tipo de sistema de distribuição e de entrada;  
 Localização da entrada de energia;  
 Tensão de fornecimento;  
 Padrão de entrada e medição a ser utilizado (cabina primária, cabina de barramentos, 

caixas de entrada, um ou mais centros de medição, etc.), em função da potência 
instalada, das condições de fornecimento e do tipo de prédio;  

 Nível de curto-circuito no ponto de entrega.  
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Capitulo 4 
 

Cálculo Luminotécnico 
4.1. Definições  

 Fluxo luminoso (φ): é a quantidade de luz emitida por uma fonte, medida em lúmens 
(lm), na tensão nominal de funcionamento. 

 

 
 

 Iluminância (E): relaciona a luz que uma lâmpada irradia com a superfície na qual ela 
incide. É medida em lux (lx). 

 

 



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

 

Automação Industrial – Instalações Elétricas Prediais 30

 

 Eficiência energética: é a relação entre o fluxo luminoso e a potência da lâmpada.  
 

 
 

 Refletância (Fator de Reflexão): define a relação entre a quantidade de luz refletida e a 
quantidade de luz incidente em uma determinada superfície. 

 
Refletâncias das diversas cores: 

Branco  75 a 85%  
Marfim  63 a 80%  
Creme  56 a 72%  
Amarelo claro  65 a 75%  
Marrom  17 a 41%  
Verde claro  50 a 65%  
Verde escuro  10 a 22%  
Azul claro  50 a 60%  
Rosa  50 a 58%  
Vermelho  10 a 20%  
Cinza  40 a 50%  
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4.2. Roteiro de Cálculo  
a. Escolha do tipo de lâmpada e luminária (levar em consideração os efeitos de luz e 

sombras, a re-produção de cores, a tonalidade de cor da luz, o calor gerado pela iluminação, o 
ruído, etc.); 

b. Escolha da iluminância (E) adequada para o local (iluminâncias recomendadas pela 
NBR 5413); 

 

ATIVIDADE  ILUMINÂNCIAS (lx)  
Mínimo para ambiente de trabalho  150  
Tarefas visuais simples e variadas  250 a 500  
Observações contínuas de detalhes 
médios e finos (trabalho normal)  

500 a 1000  

Tarefas visuais contínuas e precisas 
(trabalho fino)  

1000 a 2000  

Trabalho muito fino  Acima de 2000  
 

c. Cálculo do fator do local (K)  
Fator do local (Fator de Área) é a relação entre as dimensões do local, e é dado 

calculado pela fórmula mostrada a seguir: 

 
Onde:  

a = comprimento do recinto;  
b = largura do recinto;  
h = pé-direito útil (altura de montagem da luminária em relação ao plano de trabalho); 
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d. Determinação da eficiência do recinto (η
R
): uma vez calculado o índice do recinto (K), 

procura-se identificar os valores da refletância do teto, paredes e piso. Escolhe-se a indicação 
de Curva de Distribuição Luminosa que mais se assemelha à da luminária a ser utilizada no 
projeto. Na interseção da coluna de Refletâncias e linha de Índice do Recinto encontra-se o 
valor da eficiência do recinto (η

R
).  

 

 
 

e. Determinação da eficiência da luminária (η
L
): é um dado fornecido nos catálogos das 

luminárias  
f. Determinação do fator de utilização (F

u
): é o produto da eficiência do recinto pela 

eficiência da luminária. Alguns catálogos, ao invés de fornecerem uma Tabela para 
determinação da eficiência do recinto, fornecem este valor já multiplicado pela eficiência da 

luminária, ou seja, já fornecem o fator de utilização.  
g. Cálculo da quantidade de luminárias 
 

 



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

 

Automação Industrial – Instalações Elétricas Prediais 33

 

h. Distribuição das luminárias  
 

 
 
Exemplo de aplicação:  

Projetar o sistema de iluminação para uma sala com 20 metros de comprimento, 10 
metros de largura e 3 metros de pé-direito. A sala será utilizada como escritório contendo 
escrivaninhas de 0,80 metros de altura. As luminárias serão de sobrepor, do tipo TCS 312 da 
Philips para duas lâmpadas fluorescentes tubulares tipo TLD de 32W da mesma marca. A 
luminária é mostrada na Figura 1, tendo sua tabela de fatores de utilização apresentada na 
Figura 2. O teto está pintado de branco, as paredes de azul claro e o chão esta revestido com 
piso na cor marrom. Espera-se que a iluminância obtida seja da ordem de 350lux. Sabe-se que 
o fluxo luminoso emitido pelas lâmpadas TLD de 32W é igual a 3200 lúmens.  

 

 
Figura 1 - Luminária TCS 312 da Philips 
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Figura 2 

 
4.3. Método Rápido Para Dimensionamento De Iluminação De Escritórios (Philips)  

Comprovadamente uma boa iluminação aumenta a produtividade de seus funcionários, 
reduzindo a fadiga, o cansaço visual e o índice de erros, além de economizar energia elétrica. 
Para obter todos os benefícios que uma boa iluminação oferece devemos sempre levar em 
consideração um sistema eficiente de qualidade.  

Um sistema econômico utiliza lâmpadas e reatores de última geração e luminárias 
desenvolvidas para responder com o melhor rendimento possível, pois a função da luminária é 
a de dirigir a luz de forma eficaz para as áreas a serem iluminadas, evitando perdas.  

Veja, a seguir, a luminária (PHILIPS) mais adequada para o seu escritório e alguns 
cálculos para iluminar corretamente, obtendo todas as vantagens de economia que uma boa 
iluminação oferece.  
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Luminária TBS /TCS 910  
Refletores e aletas parabólicos em alumínio anodizado brilhante. Desenvolvida para as 

lâmpadas fluorescentes de última geração, TL5 para 2 x 28W ou 4 x 14w. Excelente 
rendimento: 74% para 2 x 28W e 71% para 4 x 14W, garantindo instalação com menos 
luminárias. Excelente conforto visual, evitando reflexões diretas ou indiretas através da te4as 
de micro. 

 
 
Luminária TBS / TCS 029  
Refletores e aletas pintadas em branco. Bom rendimento: 63% para 2 x 32W. Simples, 

garantindo baixo investimento inicial.  
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Luminária TBS / TCS 312  
Refletores parabólicos em alumínio anodizado brilhante. Excelente rendimento: 72% 

para 2 x 32W, garantindo a instalação com menos luminárias. Aletas brancas. Muito conforto 
visual.  

 
 

Luminária TBS / TCS 100  
Refletores e aletas parabólicos em alumínio anodizado brilhante. Bom rendimento: 58 % 

para 2 x 32W. Excelente conforto visual, evitando reflexões diretas ou indiretas através das 
telas de micro.  

 
 

Luminária TBS / TCS 910 / 232 Refletores e aletas parabólicos em alumínio anodizado 
brilhante. Muito bom rendimento: 64 % para 2 x 32W. Excelente conforto visual, evitando 
reflexões diretas ou indiretas através das telas de micro. 
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Roteiro de Dimensionamento:  
Como é seu escritório? 
 

CATEGORIA  
I - atividades de leitura / escrita  
II - atividades com média utilização de computadores  
III - atividades com grande utilização de computadores  
IV - atividades com grande utilização de computadores e design sofisticado  

 
Escolha a luminária adequada 

Categoria  Luminária Embutida  Luminária Sobreposta  
I  TBS 029  TCS 029  
II  TBS 312  TCS 312  
III  TBS 100 ou TBS 910 / 232  TCS 100 ou TCS 910 

/ 232  
IV  TBS 910  TCS 910  

 
VEJA QUANTAS LUMINÁRIAS VOCÊ PRECISA  
 
Tabela de Projetos - Metragem x Número de luminárias + Nível Médio de Iluminação ( lux ) 
 

Tamanho 
(m ) 

TBS 029 TBS 312 TBS 100 TBS 
910 / 232 

TBS 
910 / 228 

TBS9 
10 / 414 

2,5 x 2,5  3 ( 560 lux )  2 ( 541 lux )  2 ( 535 lux )  2 ( 534 lux )  2 ( 555 lux )  2 ( 556 lux )  
2,5 x 5,0  5 ( 570 lux )  3 ( 515 lux )  4 ( 610 lux )  4 ( 635 lux )  3 ( 501 lux )  4 ( 622 lux )  
2,5 x 7,5  6 ( 507 lux )  6 ( 708 lux )  6 ( 655 lux )  6 ( 669 lux )  6 ( 703 lux )  6 ( 658 lux )  
4,0 x 5,0  6 ( 520 lux )  4 ( 504 lux )  6 ( 699 lux )  6 ( 703 lux )  4 ( 502 lux )  6 ( 688 lux )  
4,0 x 7,5  8 ( 500 lux )  6 ( 540 lux )  8 ( 626 lux )  6 ( 509 lux )  6 ( 541 lux )  8 ( 653 lux )  
4,0 x 10,0  12 ( 579 lux )  8 ( 549 lux )  10 ( 610 lux )  8 ( 546 lux )  8 (546 lux )  8 ( 511 lux )  
5,0 x 5,0  8 ( 575 lux )  6 ( 628 lux )  6 ( 567 lux )  6 ( 601 lux)  6 ( 631 lux )  6 ( 587 lux )  
5,0 x 7,5  10 ( 537 lux )  8 ( 599 lux )  8 ( 530 lux )  8 ( 572 lux )  8 ( 601 lux )  8 ( 557 lux )  
5,0 x 10,0  12 ( 502 lux )  10 ( 581lux )  10 (518 lux )  10 ( 553 lux )  9 ( 542 lux )  10 ( 541 lux )  
7,5 x 7,5  15 ( 583 lux )  9 ( 502 lux )  12 (555 lux )  12 ( 602 lux )  12 ( 500 lux )  12 ( 589 lux )  
10,0 x 10,0  24 ( 568 lux )  15 ( 501 lux )  20 ( 550 lux )  18 ( 547 lux )  15 ( 502 lux )  20 ( 587 lux )  

 
OBS.: 

Altura até o teto ( pé direito ): 2,80 metros  
Plano de trabalho: 0,80 metros  
Índice de Reflexão: 50 % Teto ( cor clara ), 30 % parede ( cor média ) e 10 % piso ( cor 

escura )  
Fator de Manutenção: 0,85  
Nível de Iluminação Médio: 500 lux.  
Cálculos executados com reatores eletrônicos Philips.  
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4.4. Recomendações Da NBR 5410/97 

 
 

a) As cargas de iluminação devem ser determinadas como resultado da aplicação da 
NBR 5413.  

b) Para os aparelhos fixos de iluminação a descarga, a potência nominal a ser 
considerada deverá incluir a potência das lâmpadas, as perdas e o fator de potência dos 
equipamentos auxiliares.  

c) Em cada cômodo ou dependência de unidades residenciais e nas acomodações de 
hotéis, motéis e similares deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto, com 
potência mínima de 100 VA, comandado por interruptor de parede.  

d) Em unidades residenciais, como alternativa, para a determinação das cargas de 
iluminação, pode ser adotado o seguinte critério:  

- Em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 m²
 
deve ser 

prevista uma carga mínima de 100 VA;  
- Em cômodos ou dependências com área superior a 6 m², deve ser prevista uma 

carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 m², acrescida de 60 VA para cada aumento 
de 4 m²

 
inteiros.  
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4.5. Marcação dos pontos de luz  
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Capitulo 5 
 

Marcação dos Pontos de Utilização 
 

 
Recomendações para unidades residenciais, motéis, hotéis e similares.  
 

• Tomadas de Uso Geral (TUG’s):  
Banheiros: pelo menos uma tomada junto ao lavatório (600 VA até três tomadas e 100 

VA para cada tomada excedente);  

 
Configuração mínima de TUG’s para banheiro. 
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Cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais análogos: no 

mínimo uma tomada para cada 3,5 m, ou fração de perímetro, sendo que, acima de cada 
bancada com largura superior a 0,30 m, deve ser previsto pelo menos uma tomada (600 VA até 
três tomadas e 100 VA para cada tomada excedente);  

 

 
Configuração mínima de TUG’s para cozinha (perímetro = 11,6 m) e área de serviço 

(perímetro = 10,7 m). 
 

Halls, corredores, subsolos, garagens, sótãos e varandas: pelo menos uma tomada (no 
mínimo 100 VA por tomada).  

Demais cômodos e dependências: se a área for igual ou inferior a 6 m², pelo menos uma 
tomada, se a área for superior a 6 m², pelo menos uma tomada para cada 5 m, ou fração de 
perímetro, espaçadas tão uniformemente quanto possível (no mínimo 100 VA por tomada).  
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Configuração mínima de TUG’s para dependência tipo quarto (área = 11,2 m²

 
e perímetro = 

13,8m) 
 

Halls de escadarias, salas de manutenção e salas de localização de equipamentos, tais 
como, casas de máquinas, salas de bombas, barriletes e locais análogos, deve ser prevista 
pelo menos uma tomada com potência mínima de 1000 VA.  
 
• Tomadas de Uso Específico (TUE’s):  

As TUE’s deve ser atribuída uma potência igual à potência nominal do equipamento a 
ser alimentado. Devem ser instaladas, no máximo, a 1,5 m do local previsto para o 
equipamento a ser alimentado.  
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MARCAÇÃO DOS PONTOS DE UTILIZAÇÃO (TOMADAS)  
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Capítulo 6 
 

Condutores Elétricos 
 
6.1 - Introdução 

Os metais são condutores de corrente elétrica. Entretanto determinados metais 
conduzem melhor a corrente elétrica do que outros, ou seja, alguns oferecem menor resistência 
à passagem da corrente elétrica. 

A resistência elétrica de um condutor pode ser expressa pela fórmula: 

 
Onde: 

Unidade 
R = Resistência elétrica do condutor           Ω 
ρ = Resistividade (varia com o material empregado)     Ωmm²/m 
L = Comprimento do condutor            m 
S = Seção (área) transversal do condutor     mm² 

 
Observação: O inverso da resistência elétrica, tem o nome de Condutividade. Os metais 

mais usados para condução de energia elétrica são: 
Prata - utilizada em pastilhas de contato de contatores, relés, etc; Resistividade média é 

0,016 Ωmm²/m a 20ºC; 
Cobre - utilizado na fabricação de fios em geral e equipamentos elétricos (chaves, 

interruptores, tomadas, etc). Resistividade média do cobre duro é 0,0179 Ωmm²/m a 20ºC; 
Alumínio - utilizado na fabricação de condutores para linhas e redes por ser mais leve e 

de custo mais baixo. Os condutores de alumínio podem ser de: 
CA – alumínio sem alma de aço 
CAA - alumínio enrolado sobre um fio ou cabo de aço (“alma de aço”) 
Resistividade média é 0,028 Ωmm²/m a 20º C. 
Observação: comparando os valores de resistividade do cobre e alumínio, pode ser 

verificado que o cobre apresenta menor resistividade, consequentemente para uma mesma 
seção (mm²), os condutores de cobre, conduzem mais corrente elétrica. 
 
6.2 – Considerações Básicas sobre os Condutores 
Os condutores de metal podem ter os seguintes tipos de formação: 

• Fio – formado por um único fio sólido; 
• Cabo – formado por encordoamento de diversos fios sólidos. 
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Esses condutores podem ser isolados ou não: 
• Isolação – é um termo qualitativo referindo-se ao tipo do produto da capa para isolar 

eletricamente o condutor de metal; 
• Isolamento – é quantitativo, referindo-se à classe de tensão para a qual o condutor foi 

projetado; 
• Quando o condutor não tem isolação (capa) é chamado de condutor “Nu”. 
A camada de isolação de um condutor, pode ser de compostos termoplásticos como o 

PVC (Cloreto de Polivinila) ou por termofixos (vulcanização) como o EPR (Borracha Etileno-
propileno) e o XLPE (Polietileno Reticulado) etc. 

Os condutores isolados são constituídos em dois tipos: “à prova de tempo” e para 
instalações embutidas. 

Os primeiros só podem ser usados em instalações aéreas, uma vez que a sua isolação 
não tem a resistência mecânica necessária para a sua instalação em eletrodutos. 

Os outros podem ser usados em qualquer situação. 
A escala de fabricação dos condutores adotada no Brasil é a “série métrica” onde os 

condutores são representados pela sua seção transversal (área) em mm² (leia-se: milímetros 
quadrados). Normalmente são fabricados condutores para transportar a energiaelétrica nas 
seções de 0,5 mm² a 500 mm². Os fios são geralmente encontrados até a seção de 16 mm². 

A Norma vigente, a NBR 5410/97 prevê em instalações de baixa tensão, o uso de 
condutores isolados (unipolares e multipolares) e cabos “nus”. 

Um Condutor Isolado é constituído por um fio ou cabos recoberto por uma 
Um Cabo Unipolar é constituído de um condutor isolado recoberto por uma camada para 

a proteção mecânica, denominada cobertura. 
 

Condutores isolados (fios) 

 
(1) Condutor sólido de fio de cobre nu, têmpera mole. 
(2) Camada interna (composto termoplático de PVC) cor branca até a seção nominal de 6 mm². 
(3) Camada externa (composto termoplático de PVC) em cores. 
 

Condutores isolados (cabos) 

 
(1) Condutor formado de fios de cobre nu, têmpera mole (encordoamento). 
(2) Camada interna (composto termoplático de PVC) cor branca até a seção nominal de 6 mm². 
(3) Camada externa (composto termoplático de PVC) em cores. 
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Um Cabo Multipolar é constituído por dois ou mais condutores isolados, envolvidos por 
uma camada para a proteção mecânica, denominada também, de cobertura. 

 
(1) Condutor formado de fios de cobre nu, têmpera mole (encordoamento). 
(2) Isolação (composto termoplático de PVC) em cores. 
(3) Capa interna de PVC. 
(4) Cobertura (composto termoplático de PVC) cor preta (cabos multipolares). 

 
Um Cabo “Nu” é constituído apenas pelo condutor propriamente dito, sem isolação, 

cobertura ou revestimento. 

 
 
6.3 - Seção (mm²) de Condutores 

A Norma vigente, a NBR 5410/97 só admite nas instalações elétricas residenciais, o uso 
de condutores de cobre, salvo para os casos de condutores de aterramento e proteção, que 
têm especificações próprias. Em caso de dúvidas, deve-se consultar esta Norma. 
 
6.3.1 - Seção Mínima e Identificação dos Condutores de Cobre 

As seções mínimas dos condutores de cobre para a Fase, o Neutro e para o condutor 
de Proteção (PE), definas pela Norma NBR 5410/97, deverão ser: 
 
a) Condutor Fase 

- Circuito de Iluminação: 1,5 mm² 
- Circuito de Força - Tomadas de Uso Geral ou Específico: 2,5 mm² 

Observações: 
• Nos cordões flexíveis para ligação de aparelhos eletrodomésticos, abajures, lustres e 

aparelhos semelhantes, poderão ser usados, o condutor de 0,75 mm²; 
• A seção correta do condutor de cobre, deverá ser calculada conforme o subitem 6.3.2 . 

 
b) Condutor Neutro – este condutor, deve possuir a mesma seção (mm²) que o condutor 
Fase, nos seguintes casos: 

- Em circuitos monofásicos a 2 e 3 condutores e bifásicos a 3 condutores, qualquer que 
seja a seção (mm²); 

- Em circuitos trifásicos, quando a seção dos condutores Fase for inferior a 25 mm²; 
- Em circuitos trifásicos, quando for prevista a presença de harmônicas, qualquer que 

seja a seção (mm²). 
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Observação: A Norma vigente, a NBR 5410/97, estabelece também, outro modo para o 
dimensionamento do condutor Neutro, que não se aplica nesse Manual. Em caso de dúvidas, 
deve-se consultar a Norma NBR 5410/97. 
 
c) Condutor de Proteção (PE) – este condutor, deverá ser dimensionado de acordo com a 
Tabela 6.1: 
 
Seção dos condutores da Fase - S (mm²)  Seção Mínima dos condutores de Proteção 

- Sp (mm²) 
S menor ou igual a 16 mm² Igual a do condutor Fase 
S maior do que 16 e menor do que 35 mm² Igual ao condutor 16 mm² 
S maior do que 35 mm² Igual à metade da S do condutor 

Tabela 6.1 
 

A identificação dos condutores Fase, Neutro e Proteção, é feita através de cores 
padronizadas da Isolação, com o objetivo de facilitar a execução e/ou manutenção/ reforma na 
instalação elétrica, bem como, aumenta a segurança da pessoa que está lidando com a 
instalação elétrica. 

A Norma NBR 5410/97 determina que os condutores isolados devem ser identificados 
pela cor da Isolação, conforme a sua função: 

• Condutor Neutro: a isolação deve ser sempre na cor azul claro; 
• Condutor de Proteção (PE): a isolação deve ser na cor dupla verde amarela. Na falta 

da dupla coloração, admite-se o uso da cor verde; 
• Condutor Fase: a isolação deverá ser de cores diferentes dos condutores, Neutro e o 

de Proteção (PE). Por exemplo: usar isolação de cores vermelha e/ou preta. 
Nota: Em nenhuma hipótese, podem ser trocadas essas cores. Exemplo os cabos com 

isolação verde-amarela não podem ser utilizados como condutor Fase. 
 
6.3.2 – Cálculo da Seção dos Condutores 

Para a determinação da seção (mm²) mínima dos condutores, dois critérios básicos 
deverão ser adotados: 

1. Limite de Condução de Corrente e 
2. Limite de Queda de Tensão. 

 
IMPORTANTE: Os dois critérios deverão ser feitos separadamente. 

O condutor a ser adotado, deverá ser o de maior Seção (mm²). 
 
É importante observar que a seção mínima admissível dos condutores para instalações 

elétricas residenciais, é aquela definida no subitem 6.3.1. Portanto após a elaboração dos dois 
critérios, caso se chegue a um condutor de menor (mais fino) seção (mm²) do que aquele 
recomendado, deverá ser adotado o condutor indicado (seção mínima) no subitem 6.3. 
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6.3.2.1 - Limite de Condução de Corrente de Condutores 
Ao circular uma corrente elétrica em um condutor, ele aquece e o calor gerado é 

transferido para o ambiente em redor, dissipando-se. 
Se o condutor está instalado ao ar livre a dissipação é maior. 
Caso o condutor esteja instalado em um eletroduto embutido na parede, a dissipação do 

calor é menor. 
Quando existem vários condutores no mesmo eletroduto embutido, as quantidades de 

calor, geradas em cada um deles se somam aumentando ainda mais a temperatura dentro 
desse eletroduto. 

Os condutores são fabricados para operar dentro de certos limites de temperatura, a 
partir dos quais começa a haver uma alteração nas características de Isolação/Isolamento, que 
deixam de cumprir as suas finalidades. 

A Tabela 6.2 (da Norma NBR 5410/97) a seguir, mostra as temperaturas características 
de condutores utilizados em instalações elétricas residenciais. 
 

 
TIPO DE  

ISOLAÇÃO 

Temperatura 
máxima para o 
serviço contínuo 
do condutor (ºC) 

Temperatura limite 
de sobrecarga do 
condutor (ºC) 

Temperatura limite 
de curto circuito 
do condutor (ºC) 

Cloreto de  Polivinila 
(PVC) 

70 100 160 

Borracha Etileno – 
propileno (EPR) 

90 130 250 

Polietileno 
Reticulado (XLPE) 

90 130 250 

Tabela 6.2 
 

A Norma da ABNT, NBR 5410/97 define que os condutores com isolamento 
termoplástico, para instalações residenciais, sejam especificados para uma temperatura de 
trabalho de 70ºC (PVC/70ºC) e as tabelas de capacidade de condução de corrente, são 
calculadas tomando como base este valor e a temperatura ambiente de 30ºC. 

A Tabela 6.3 (da Norma NBR 5410/97) a seguir, especifica a capacidade de condução 
de corrente elétrica para condutores de cobre, instalados em eletrodutos embutidos alvenaria 
(na parede). 
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CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE, EM AMPERES, PARA 
CONDUTORES DE COBRE ISOLADOS, ISOLAÇÃO DE PVC, TEMPERARATURA 

AMBIENTE DE 30ºC E TEMPERATURA DE 70ºC NO CONDUTOR 
 

 
 

SEÇÃO NOMINAL  
EM (mm²) 

Condutores isolados ou cabos unipolares  
em eletroduto de seção circular embutido  
em alvenaria 

2 Condutores 
Carregados 

3 Condutores  
Carregados 

0,75 11 10 
1 14 12 

1,5 17,5 15,5 
2,5 24 21 
4 32 28 
6 41 36 
10 57 50 
16 76 68 
25 101 89 
35 125 110 
50 151 134 
70 192 171 
95 232 207 

120 269 239 
Tabela 6.3 

 

 

 
Condutores isolados ou cabos  
unipolares em  eletroduto de seção  
circular embutido em alvenaria. 

 

 
Cabo multipolar em eletroduto de  
seção circular embutido em alvenaria. 

 
Quando a temperatura ambiente for superior a 30ºC e/ou o número de condutores 

instalados no mesmo eletroduto for superior a 3 (três), a Norma vigente, a NBR 5410/97 
determina que os valores da Tabela 6.3 “Capacidade de Condução de Corrente” coluna “2 
Condutores Carregados” deverão levar em consideração os seguintes fatores de redução: de 
TEMPERATURAS (Tabela 6.4) e/ou NÚMEROS DE CONDUTORES (Tabela 6.5), para 
determinar a nova Capacidade de Condução de Corrente do condutor. 
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TEMPERATURAS 

Temperatura do Ambiente 
(ºC) 

Fator de Redução 

35 0,94 
40 0,87 
45 0,79 
50 0,71 
55 0,61 
60 0,50 

Tabela 6.4 
 

NÚMERO DE CONDUTORES 
Número de Condutores no mesmo Fator de Redução Eletroduto 

4 0,65 
5 0,60 
6 0,57 
7 0,54 
8 0,52 

9 a 11 0,50 
12 a 15 0,45 
15 a 19 0,41 

Mais de 20 0,38 
Tabela 6.5 

 
De acordo com a Norma vigente, a NBR 5410/97 número de condutores carregados a 

ser considerado é o de condutores efetivamente percorridos por corrente. 
 
Assim tem-se: 

• Circuito trifásico sem neutro   = 3 condutores carregados; 
• Circuito trifásico com neutro  = 4 condutores carregados; 
• Circuito monofásico a 2 condutores = 2 condutores carregados; 
• Circuito monofásico a 3 condutores = 3 condutores carregados; 
• Circuito bifásico a 2 condutores  = 2 condutores carregados; 
• Circuito bifásico a 3 condutores  = 3 condutores carregados. 
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NOTAS: De acordo com a Norma NBR 5410/97, tem-se: 
1) Quando num circuito trifásico com Neutro as correntes são consideradas equilibradas, 

o condutor Neutro não deve ser computado, considerando-se, portanto, 3 condutores 
carregados. 

2) O condutor utilizado unicamente como o condutor de Proteção (PE) não é 
considerado como carregado. 

3) Serão aplicados simultaneamente os dois fatores (temperatura e número de 
condutores) quando as duas condições se verificarem ao mesmo tempo. 

4) Os fatores de correção de TEMPERATURA (Tabela 6.4) e de NÚMERO DE 
CONDUTORES (Tabela 6.5), foram calculados admitindo-se todos os condutores vivos 
permanentemente carregados, com 100% (cem por cento) de sua carga. 

 
A seguir será apresentado um exemplo da utilização dessas Tabelas. Determinar o 

condutor capaz de transportar uma corrente de 38 A, sendo que todos os condutores do 
circuito estão permanentemente carregados, com 100% de sua carga, nos três casos 
indicados: 

a) Dois condutores carregados instalados em eletroduto embutido em alvenaria e 
temperatura ambiente de 30ºC; 

b) Seis condutores carregados instalados em eletroduto embutido em alvenaria e 
temperatura ambiente de 30ºC; 

c) Seis condutores carregados instalados em eletroduto embutido em alvenaria e 
temperatura de 45ºC. 
 
Solução: 

a) 38 A - 2 condutores no eletroduto embutido em alvenaria - 30ºC. 
Trata-se da aplicação direta da Tabela 6.3 “Capacidade de Condução de Corrente” 

Consultando a primeira coluna “2 Condutores Carregados”, verifica-se que o condutor correto é 
o de 6 mm². 

b) 38 A - 6 condutores no eletroduto embutido em alvenaria - 30ºC. 
Neste caso deve ser aplicado o Fator de Redução correspondente ao número de 

condutores no mesmo eletroduto. Pela Tabela 6.4, o Fator de Redução para 6 condutores 
carregados é 0,57. 

Dividindo a corrente elétrica pelo Fator de Redução, tem-se: 
I = 38 / 0,57 = 66,7 A 

 
Consultando a Tabela 6.3. “Capacidade de Condução de Corrente” coluna “2 

Condutores Carregados”, verifica-se que o condutor correto é o de 16 mm². 
Ao invés de dividir a corrente pelo Fator de Redução, poderia ser feito também, a 

multiplicação do Fator de Redução pelos valores tabelados, até se obter um número compatível 
com a corrente a ser transportada. Entretanto este método poderá ser mais trabalhoso. 
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c) 38 A - 6 condutores no eletroduto embutido em alvenaria - 45ºC. 
Neste caso devem ser aplicados os dois Fatores: 
- 6 condutores - Fator de Redução é de 0,57 (Tabela 6.5); 
- 45ºC - Fator de Redução é de 0,79 (Tabela 6.4). 

I = 38 / (0,57 x 0,79) = 84,4 A 
 

Consultando a Tabela 6.3. “Capacidade de Condução de Corrente, na coluna “2 
Condutores Carregados”, verifica-se que o condutor apropriado é o de 25 mm². 
 
6.3.2.2 - Limite de Queda de Tensão 

Como foi visto no subitem 6.1, todo condutor tem uma certa resistência elétrica. Quando 
circula uma corrente elétrica por uma resistência, há uma dissipação de potência em forma de 
calor e, consequentemente, uma queda de tensão no condutor. 

Na figura a seguir, a carga C é alimentada por um circuito formado com condutores: um 
trecho com um condutor de maior seção (mais grossos) sendo que será desconsiderada a 
resistência elétrica deste condutor e com um trecho (A-B) de condutor de menor seção (mais 
fino), de resistência elétrica R. 

 
Pela Lei de Ohm, a queda de tensão no trecho A-B é dada por: 

UAB = ΔU = RI 
 
A potência dissipada (perda de potência) no trecho A-B, é: 

WAB = ΔUI = (RI) x I 
WAB = ΔW = RI² 

Devido a queda de tensão (ΔU), a tensão aplicada à carga será igual a U - ΔU. 
Como a potência é determinada pelo produto da corrente pela tensão aplicada, teremos 

na carga: 
W = (U - ΔU) x I 

Observe que a potência na carga é menor, devido a queda de tensão ΔU no trecho A-B. 
 

Exemplo: No Circuito da figura anterior, serão consideradas as seguintes situações: 
a) O condutor de todo o circuito é composto somente do condutor de maior seção (mais 

grosso). Será desconsiderado o valor de sua resistência elétrica (R = zero); 
b) O circuito é composto de: uma parte com um condutor de maior seção (mais grosso) 

onde será desconsiderado também, o valor de sua resistência elétrica (R = zero) e outra parte 
(trecho A-B) com um condutor de menor seção (mais fino), com uma resistência elétrica de R = 
1 Ω. 
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A tensão aplicada é U = 127 V e a corrente I = 10 A. Calcular as Potências na carga, a 
queda de tensão e a perda de potência. 
 
Solução: 

a) Como o condutor de maior seção (mais grosso) praticamente não tem resistência 
elétrica, R = 0 W, não há queda de tensão (ΔU), portanto não há perda de potência (ΔW). 

a1) Queda de Tensão 
ΔU = RI 
ΔU = 0 Ω x 10 A 
ΔU = 0 V (não há queda de tensão) 

 
a2) Perda de Potência 

ΔW = RI 2 
ΔW = 0 Ω x (10)² A 
ΔW = 0 W (não há perda de potência) 

 
a3) Potência na Carga 

W = UI 
W = 127 V x 10 A 
W = 1.270 W (potência na carga) 

 
b) O condutor de menor seção (mais fino, trecho A-B) tem uma resistência elétrica de 

R=1 Ω. Portanto há uma queda de tensão (ΔU) e perda de potência (ΔW) no condutor. 
No circuito com o condutor de maior seção, conforme visto no subitem a), o valor da 

resistência elétrica foi desconsiderado (R = zero), portanto não há queda de tensão e perda de 
potência neste trecho. 

No trecho de menor seção: 
 

b1) Queda de Tensão 
ΔU = RI 
ΔU = 1 Ω x 10 A 
ΔU = 10 V (queda de tensão no trecho) 

 
b2) Perda de Potência 

ΔW = RI 2 
ΔW = 1 Ω x (10)² A 
ΔW = 100 W (perda de potência do trecho) 

 
b3) Potência na Carga 

W = (U - ΔU) x I 
W = (127 - 10) V x 10 A 
W = 117 x 10 
W = 1.170 W (potência na carga) 
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NOTA: A resistência elétrica dos condutores depende de uma série de fatores, tais 
como, qualidade do material, espessura do fio, temperatura de trabalho, frequência da rede, 
etc. Observe que, quando aumenta a seção do condutor, a resistência elétrica vai diminuindo e 
capacidade de condução de corrente vai aumentando (ver Tabela 6.3). 
 
6.3.2.2.1 – Queda de Tensão Percentual (%) 

A Queda de Tensão pode ser expressa em valores percentuais (%), sendo o seu valor é 
calculado da seguinte maneira: 

ΔU (%) = U de entrada - U na carga x 100% 
U de entrada 

 
Do exemplo do subitem 6.3.2.2, tem-se: 

U de entrada = 127 V 
ΔU na carga = 10 V 
U na carga = 127 - 10 = 117 V 

 
A queda de tensão percentual era, portanto: 

ΔU(%) = (127 - 117) x 100% = 7,9% 
  127 

A Norma vigente, a NBR 5410/97 determina que a queda de tensão entre a origem de 
uma instalação e qualquer ponto de utilização não deve ser maior do que 4%, para as 
instalações alimentadas diretamente por um ramal de baixa tensão a partir de uma Rede de 
Distribuição de uma Concessionária de Energia Elétrica (a Coelce, por exemplo). 

Neste Manual, será considerado que esses 4% de queda de tensão admissíveis serão 
assim distribuídos: 

Até o medidor de energia: 1% 
Do medidor até o Quadro de Distribuição de Circuitos - QDC: 1% 
A partir do QDC: 2% 
 
O cálculo da queda de tensão através de fórmulas com os dados do circuito elétrico 

pode ser relativamente trabalhoso. 
Com o objetivo de facilitar os cálculos de queda de tensão, foram elaboradas tabelas, 

que são utilizadas pelos seguintes procedimentos: 
1 - Momento Elétrico (ME) 

2 - Queda de Tensão em V/A.km 

 
6.3.2.2.1.1 - Momento Elétrico (ME) 

O Momento Elétrico (ME) é igual ao produto da corrente (A) que passa pelo condutor 
pela distância total em metros (m) desse circuito: 

ME = A.m 
 
Estão apresentadas a seguir, Tabelas práticas do produto Ampère x Metro (A.m) para 

quedas de tensão com diferentes valores percentuais (1%, 2% e 4%) e de tensões aplicadas, 
para condutores de cobre com isolamento em PVC/70ºC. 
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A Tabela 6.6 apresenta o Momento Elétrico (A.m) utilizando os condutores em Eletroduto 
de Material Não Magnético e a Tabela 6.7 apresenta o Momento Elétrico (A.m) utilizando os 
condutores em Eletroduto de Material Magnético. 

 
Momento Elétrico (A.m) – Eletroduto de Material Não Magnético 

Condutor 
(mm²) 

127 V Monofásico 220 V Monofásico 220 V Trifásico 
1% 2%  4% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 

1,5 55 110 221 96 192 383 111 222 443 
2,5 91 182 363 157 314 628 179 358 715 
4 141 282 564 244 488 977 282 564 1127 
6 218 436 871 357 714 1427 412 824 1648 

10 332 664 1327 574 1148 2297 666 1332 2664 
16 498 996 1992 863 1726 3451 995 1990 3981 
25 726 1452 2903 1257 2514 5028 1457 2914 5828 
35 941 1882 3763 1630 3260 6519 1880 3760 7521 
50 1176 2352 4704 2037 4074 8148 2340 4680 9361 
70 1494 2988 5976 2588 5176 10353 3014 6028 12055 
95 1841 3682 7363 3188 6376 12753 3667 7334 14667 

Tabela 6.6 
 

Momento Elétrico (A.m) – Eletroduto de Material Magnético 
Condutor 

(mm²) 
127 V Monofásico 220 V Monofásico 220 V Trifásico 

1% 2% 4% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 
1,5 55 110 221 96 192 383 110 220 440 
2,5 91 182 363 157 314 628 183 366 733 
4 146 292 584 253 506 1012 293 586 1173 
6 219 438 876 379 758 1517 431 862 1725 

10 363 726 1451 395 790 1581 733 1466 2933 
16 552 1104 2208 957 1914 3867 1128 2256 4513 
25 847 1694 3386 1467 2934 5867 1732 3464 6929 
35 1146 2292 4586 2000 4000 8000 2316 4632 9263 
50 1530 3060 6121 2651 5302 10603 3056 6112 12223 
70 2082 4164 8328 3607 7214 14427 4151 8302 16604 
95 2702 5404 10809 4681 9362 18724 5366 10732 21464 

Tabela 6.7 
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6.3.2.2.1.2 - Queda de Tensão em V/A.km 
A Queda de Tensão em V/A.km, é dado pela expressão abaixo: 

Δ U = Δ UV/A.km x I x L 
 
Onde   Δ U = Queda de tensão em Volts 

Δ UV/A.km = Queda de tensão em V/A.km (Ver tabelas de fabricantes de 
condutores de cobre) 

I = Corrente elétrica do circuito, em Ampères (A) 
L = Comprimento do circuito em km 

 
As Tabela 6.8 e 6.9 a seguir, apresentam os valores de queda de tensão em V/A.km, 

para condutores de cobre com isolamento em PVC/70ºC. 
 

Eletroduto de Material Não Magnético 
Seção do Condutor 

(mm²) 
Circuito Monofásico 

(V/A.km) 
Circuito Trifásico 

(V/A.km) 
1,5 27,6 23,9 
2,5 16,9 14,7 
4 10,6 9,15 
6 7,07 6,14 

10 4,23 3,67 
16 2,68 2,33 
25 1,71 1,49 
35 1,25 1,09 
50 0,94 0,82 

Tabela 6.8 
 

Eletroduto de Material Magnético 
Seção do Condutor 

(mm²) 
Circuito Monofásico e 
Trifásico (V/A.km) 

1,5 27,4 
2,5 16,8 
4 10,5 
6 7 

10 4,2 
16 2,7 
25 1,72 
35 1,25 
50 0,95 

Tabela 6.9 
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6.3.2.2.1.3 – Exemplos dos Cálculos de Queda de Tensão 
A seguir está apresentado um exemplo para a utilização das Tabelas para o cálculo da 

queda de tensão percentual, utilizando os dois métodos – Momento Elétrico (ME) e o de Queda 
de Tensão V/A.km: 

a) Determinar a bitola dos condutores em eletrodutos a serem ligados a uma carga 
trifásica situada a 50 metros de distância e cuja corrente é de 25 A, a tensão do circuito é 220V 
e a queda de tensão não pode ultrapassar a 4%; 

b) Determinar a queda de tensão percentual com a utilização do cabo calculado no 
subitem a). 

Serão calculados os valores de queda de tensão desse problema pelo método do 
Momento Elétrico (ME) e de Queda de Tensão em V/A.km. 
 
1 - Momento Elétricos (ME): 

a) O Momento Elétrico (ME) neste caso é: 
25 A x 50 m = 1.250 A.m 

Consultando a Tabela 6.6 de “Eletroduto de Material não Magnético” na coluna referente 
a circuitos trifásicos, 220 V e 4% de queda de tensão, tem-se: 

Fio de 4 mm² - Momento elétrico = 1.127 A.m 
Fio de 6 mm² - Momento elétrico = 1.648 A.m 
O valor calculado de 1.250 A.m está situado entre estes dois valores. Neste caso deve-

se escolher o condutor de maior seção, ou seja, o fio de 6 mm². 
Pela Tabela 6.3 da “Capacidade de Condução de Corrente” coluna 3 condutores 

carregados, o fio de 6 mm², conduz 36 A. 
 
b) Como o momento elétrico calculado (1.250 A.m), é menor que o do condutor utilizado 

(1.648 A.m), a queda de tensão será menor. 
Para determinar o valor percentual da queda de tensão, basta fazer um cálculo com a 

“regra de três”: 
ME do condutor   1.648 A.m   U% = 4% 
ME calculado   1.250 A.m   U1% = ? 

U1% = 1.250 x 4 = 3% 
    1.648 

 
2 - Queda de Tensão em V/A.km 

Pela Tabela 6.3 “Capacidade de Condução de Corrente” – Eletroduto Embutido – coluna 
3 Condutores Carregados, o fio 6 mm² conduz 36 Ampères, portanto adequado em termos de 
capacidade de condução de corrente para este circuito. 

Pela Tabela 6.8 “Eletroduto de Material Não Magnético”, tem-se que o fio de 6 mm², para 
o circuito trifásico tem 6,14 V/A.km. 

Transformando 50 metros em quilômetros = 
50 metros = 0,05 km 

1.000 
Δ U = Δ U V/A.km x I x L 

Então,   Δ U = 6,14 x 25 x 0,05 = 7,68 V 
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A queda de tensão percentual será: 
7,68 x 100% = 3,5 % 

       220 
 
Como a queda máxima de tensão desejada é de 4%, o fio 6 mm² é adequado. 
Observação: Como foi visto acima neste exemplo, os 2 métodos utilizados levaram a 

valores percentuais diferentes de queda de tensão. Isto é devido aos arredondamentos e 
aproximações dos valores calculados das Tabelas. 

Em caso de dúvidas, use os dois métodos e escolha o cabo de maior bitola ou 
então procure uma literatura especializada, onde são estabelecidos os procedimentos 
técnicos e matemáticos mais precisos para os cálculos de quedas de tensão em 
circuitos elétricos. 

NOTA: Pelo método de Queda de Tensão em V/A.km, é necessário transformar os 

comprimentos dos circuitos, dados em metros, para quilômetros, o que poderá ocorrer erros 

com mais facilidade nesta transformação. Devido aos comprimentos dos circuitos elétricos 

residenciais serem normalmente de pequenas dimensões, este Manual adotará para calcular a 

queda de tensão, o método do Momento Elétrico (ME). 

 
6.3.3 - Exemplos do Dimensionamento da Seção de Condutores 

Como foi visto no subitem 6.3.2, “deverá sempre ser adotado o resultado que levar ao 
condutor de maior seção (mm²)”. Assim, para o dimensionamento dos condutores de um 
circuito, deve ser determinada a corrente (A) que circulará pelo mesmo e o seu Momento 
Elétrico (ME) (A.m). Consultando as tabelas de “Capacidade de Condução Corrente” (Tabela 
6.3) e a de “Momentos Elétricos” e o subitem 6.3.1, escolhe-se a seção (mm²) do condutor que 
deverá ser utilizado. 

Os exemplos a seguir, explicam de maneira mais clara o cálculo das seções (mm²) dos 
condutores. 
 
Exemplo 1: 

Uma residência, com a carga estabelecida a seguir, deverá ser alimentada através de 
uma rede de baixa tensão da Concessionária, ligação a 2 fios, 127 V. Determinar a seção 
(mm²) e a quantidade (metros) dos condutores para o ramal que vai do Quadro do Medidor do 
Padrão da concessionária até o QDC através de um eletroduto embutido na parede em linha 
reta. 

A distância é de 6 m e a Δ U máxima admissível é de 1%. 
 

CARGA NA RESIDÊNCIA 
1 chuveiro: 4.400 VA 
10 lâmpadas de 60 W: 600 VA 
1 ferro elétrico: 1.000 VA 
1 TV: 80 VA 
Outros: 300 VA 

TOTAL DA CARGA: 6.380 VA 
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Cálculo da corrente: 
6.380 VA = 50,2 A 
127 V 

Cálculo do Momento Elétrico (ME): 
ME = A x m 

ME = 50,2 A x 6 m = 301 A.m (Ampère x metro) 
 
Consultando a Tabela 6.6 na de Momentos Elétricos (127 V - 1% - Eletroduto de Material 

não Magnético), verifica-se que o fio indicado é o de 10 mm². O Momento Elétrico é de 332 
A.m. 

Consultando a Tabela 6.3 na “Capacidade de Condução de Corrente verifica-se que a 
corrente máxima admissível para o fio de 10 mm² com eletroduto instalado na parede (2 
condutores carregados) é de 57 A. 

Resposta: 12 m de condutor de cobre de 10 mm². 

 
Exemplo 2: 

Uma carga trifásica de 16 kW, 220 V, deve ser ligada a partir do QDC, está situada a 10 
m de distância deste. A fiação deverá ser instalada em um eletroduto não metálico aparente. 
Dimensionar os condutores. Δ U máxima admissível, é de 2%. 

Carga:  16 kW = 16.000 W 
 
Cálculo da corrente:  I = W / ( √ 3 x U ) 

I =  16.000 W = 42 A 
     (√3 x 220 V ) 

 
Cálculo do Momento Elétrico (ME): 

ME = 42 A x 10 m = 420 A.m 
 
Consultando a Tabela 6.6 “Momento Elétrico – Eletrodutos de Materiais Não Metálicos” 

para o momento elétrico de 420 A.m (queda de tensão de 2% trifásico), verificamos que o fio 
indicado é o de 4 mm². 

Entretanto, pela Tabela 6.3 “Capacidade de Condução de Corrente”, a corrente máxima 
admissível para o fio de 4,0 mm² instalado em eletroduto é de 28 A. Para a corrente calculada 
de 42 A, deveremos utilizar o fio de 10 mm², cuja corrente máxima admissível é de 50 A. 

Usando esse condutor de 10 mm² (2%, trifásico, o ME= 1.332 A.m), a queda de tensão 
percentual no ramal será: 

ME do condutor 10 mm² é 1.332 A.m  U% = 2 % 
ME calculado é 420 A.m    U1% = ? 

U1% = 420 x 2 = 0,63 % 
      1.332 

Resposta: Fio 10 mm². 
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Exemplo 3: 
Considerando um chuveiro elétrico de 4.400 Watts – 127 Volts em uma residência com 4 

pessoas, funcionando em média, 8 minutos para cada banho, durante 30 dias por mês. A 
distância do Quadro de Distribuição de Circuitos – QDC, é de 20 metros. Considerar a queda 
máxima de tensão admissível de 2%. 

Dimensionar os cabos e a perda do consumo energia elétrica (kWh) nos cabos desse 
circuito elétrico do chuveiro, durante um ano. 
 
Solução: 

Dos itens 1.6 e 1.7, tem-se as seguintes fórmulas: 
P = U x I 
P = R x I² 
I = U / R 
E = P x t 

a) Cálculo da corrente elétrica: 
I = 4.400 Watts = 34,6 A 

127 Volts 
 
b) Tempo médio mensal em horas, dos banhos das 4 pessoas: 

4 banhos x 8 minutos/dia x 30 dias = 16 horas de banhos / mês 
  60 minutos 

 
c) Energia (kWh) total consumida em banhos por mês: 

4.400 Watts x 16 horas de banho/mês = 70.400 Watt hora = 70,40 kWh 
 
d) Dimensionamento dos condutores: 
O Momento Elétrico Me = 20 metros x 34,6 A = 692 A.m 
Pela Tabela 6.6 de Momento Elétrico (A.m) coluna 127 V Monofásico com queda de 

tensão de 2%, o condutor recomendado é do de 16 mm², com o A.m de 996. 
Pela Tabela 6.3. “Capacidade de Condução de Corrente”, a corrente máxima admissível 

para o fio de 16,0 mm² instalado em eletroduto é de 76 A. 
A corrente elétrica calculada anteriormente para esse chuveiro de 4.400 W em 127 V, é 

de 34,6 A. 
Consultando novamente a Tabela 6.3 “Capacidade de Condução de Corrente”, a 

corrente máxima admissível para o fio de 6,0 mm² instalado em eletroduto é de 41 A. 
Pela Tabela 6.6 de Momento Elétrico (A.m) coluna 127 V Monofásico, com queda de 

tensão de 2% do condutor de 6 mm², o A.m é de 436. 
Nota-se que, para a capacidade de condução de corrente elétrica, pode-se usar o fio de 

6,0 mm². No entanto se for usado esse cabo de 6,0 mm², tem-se uma queda de tensão maior 
do que os 2% estipulados. Essa queda de tensão será: 

ME do condutor 6 mm² é 436 A.m  U% = 2 % 
ME calculado é 692 A.m    U1% = ? 

U1 % =  692 x 2=3,17% 
436 
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Como essa queda de tensão tem um valor maior do que os 2% estipulados, o condutor 
correto a ser usado, é o de 16,0 mm² de cobre. 

 
Exercício: refazer os cálculos desse item d) para o cabo 16,0 mm². 
e) Perda de energia elétrica nos condutores, durante 12 meses: 

E = P x t 
P = R x I 2 

Substituindo P, na primeira fórmula, tem-se: 
E = R x I 2 x t 

 
A Resistência elétrica média dos cabos são: 

6 mm² = 2,96 Ω / km 
16 mm² = 1,22 Ω / km 

 
Observação: Como essa Tabela apresenta valores médios de Resistência Elétrica de 

condutores, em uma situação real deve-se pegar os dados corretos dos condutores que serão 
utilizados, em um catálogo do fabricante. 

Se for usado o condutor de seção de 6 mm², a perda de kWh nesses condutores será: 
E = 2,96 Ω / km x (34,6 A)² x 16 horas/mês 

 
Calculando a Resistência elétrica dos 20 metros, tem-se: 

1.000 metros 2,96 Ω 
     20 metros x 

x = 20 metros x 2,96 Ω = 0,0592 Ω 
      1.000 metros 

E = 0,0592 Ω x (34,6 A)² x 16 horas/mês = 1.134 Wh/mês 
 
Em 12 meses: 

1.134 Wh/mês x 12 meses = 13.608 Wh/ano ou 13,6 kWh/ano 
Usando o condutor correto, o de seção de 16 mm², a perda de kWh nesses condutores 

será: 
E = 1,22 Ω / km x (34,6 A)² x 16 horas/mês 

 
Calculando a Resistência elétrica dos 20 metros, tem-se: 

1.000 metros      1,22 Ω 
       20 metros   x 

 
x = 20 metros x 1,22 Ω = 0,0244 Ω 
          1.000 metros 

 
E = 0,0244 Ω x (34,6 A)² x 16 horas/mês = 467 Wh/mês 
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Em 12 meses: 
467 Wh/mês x 12 meses = 5.604 Wh/ano ou 5,6 kWh/ano 

 
Exercícios 

1 – Determinar o condutor capaz de transportar uma corrente de 50 A nos 3 casos a 
seguir: 

a) dois condutores instalados em eletroduto e temperatura ambiente 30 ºC; 
b) oito condutores instalados em eletroduto e temperatura ambiente 30 ºC; 
c) oito condutores instalados em eletroduto e temperatura ambiente 40 ºC. 
 
2 – a) Determinar a bitola dos condutores em eletrodutos a serem ligados a uma carga 

trifásica localizada a 80 m de distância e cuja corrente é de 15 A. A tensão é 220 V e a queda 
de tensão não pode ultrapassar 4 %. 

b) Determinar a queda de tensão que realmente ocorre no caso do subitem a). 
 
3 – Dimensionar os condutores que deverão atender uma instalação com uma carga 

trifásica de 20 kW, 220 V. A carga deverá ser ligada a um alimentador situado a 38 m de 
distância devendo a fiação ser instalada em eletroduto. A queda máxima de tensão, não deve 
ser maior do que 2%. Calcular a perda do consumo de energia elétrica (kWh) durante 12 
meses nos condutores dimensionados. 
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Capítulo 7 
 

Proteção e Segurança em Instalações Elétricas 
 

Uma instalação elétrica interna está sujeita a defeitos e acidentes de diversas 
naturezas, sendo portanto, necessária a existência de um sistema de proteção e 
segurança adequados, a fim de evitar maiores danos. 

A instalação elétrica deverá ser executada de acordo com Normas e materiais 
adequados e de qualidade. 

É inadmissível deixar de utilizar dispositivos de proteção, materiais de qualidade e os 
procedimentos estabelecidos em Normas, com o objetivo de diminuir os custos (R$) de uma 
instalação elétrica. Isto poderá ficar muito mais caro no futuro. Quanto mais investir, maior será 
a proteção e segurança de uma instalação elétrica interna. 

A Norma vigente, a NBR 5410/97 – “Instalações Elétricas de Baixa Tensão” da ABNT, 
estabelece os critérios para garantir a segurança de pessoas, de animais domésticos, de bens 
e da própria instalação elétrica, contra os perigos e danos que possam ser causados pelas 
instalações elétricas, tais como: 

• Proteção contra choques elétricos; 
• Proteção contra sobrecorrentes; 
• Proteção contra sobretensões e subtensões; 
• Proteção contra falta de fase. 

 
Em caso de dúvidas, deve-se consultar a Norma vigente da ABNT, NBR 5410/97 – 

“Instalações Elétricas de Baixa Tensão”. 
Antes de executar uma Proteção de um equipamento elétrico, deverá ser lido com 

atenção o manual desse equipamento. Caso esse equipamento necessite de uma Proteção 
complementar além das exigidas na Norma vigente NBR 5410/97, deve ser feita essa 
Proteção, conforme estipulado no manual do equipamento. 
 
7.1 – Isolação, Classe e Graus de Proteção 

A Isolação de um equipamento elétrico, é formada por materiais que isolam 
eletricamente o equipamento. 

É importante ressaltar que a isolação dos equipamentos/componentes elétricos é de 
suma importância na proteção contra os choques elétricos, tanto pelo contato indireto, como 
pelo contato direto (ver subitem 7.2) com esses equipamentos. 

Tipos de Isolação utilizadas em equipamentos/componentes elétricos (de acordo com a 
Norma vigente NBR 6151, da ABNT): 

• Isolação Básica: é a isolação aplicada a partes vivas para assegurar a proteção contra 
choques elétricos; 

• Isolação Suplementar: é a isolação adicional e independente da Isolação Básica, 
destinada a assegurar a proteção contra choques elétricos no caso de falha da Isolação 
Básica; 

•Isolação Dupla: é a isolação composta por uma Isolação Básica e uma Isolação 
Suplementar; 
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•Isolação Reforçada: é uma isolação única, mas não necessariamente homogênea, 
aplicada sobre as partes vivas, que tem propriedades elétricas equivalente às de uma Isolação 
Dupla. 

 
A Norma NBR 6151 também, classifica os equipamentos quanto a proteção contra os 

choques elétricos, de acordo com as seguintes classes: 
• Equipamento Classe 0: é o equipamento no qual a proteção contra os choques 

elétricos depende exclusivamente da Isolação Básica, não sendo previstos meios para ligar as 
massas (parte metálica) ao condutor de proteção da instalação, dependendo a proteção, em 
caso de falha da Isolação Básica, exclusivamente do meio ambiente. Exemplo: 
eletrodomésticos portáteis, tais como liquidificadores; 

• Equipamento Classe I: é o equipamento no qual a proteção contra choques elétricos 
não depende exclusivamente da Isolação Básica, mas inclui uma precaução adicional de 
segurança sob a forma de meios de ligação das massas ao Condutor de Proteção (PE) (ver 
subitem 7.4.3) da instalação, de forma que essas massas não possam causar perigos em caso 
de falha na Isolação Básica. Os cabos de ligação destes equipamentos devem possuir um 
condutor de Proteção. Exemplo: fornos, máquina de lavar roupas, geladeiras etc; 

•Equipamento Classe II: é o equipamento cuja proteção contra choques não depende 
exclusivamente da Isolação Básica, mas inclui precauções adicionais de segurança tais como 
Isolação Dupla ou Reforçada, não havendo meios de aterramento de proteção e não depende 
de condições de instalação; 

• Equipamento Classe III: é o equipamento no qual a proteção contra choques elétricos 
é baseada na ligação do equipamento a uma instalação de extra baixa tensão de segurança. 
Exemplo Banheiras de Hidromassagem. 

Em uma instalação de extra baixa tensão de segurança, os aparelhos elétricos podem 
ser alimentados por um transformador separador de segurança. A Norma vigente, a NBR 
5410/97 da ABNT, estabelece que a extra baixa tensão em Corrente Alternada (CA) deverá ser 
menor ou igual a 50 V. No entanto, podem ser exigidos valores inferiores, particularmente 
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quando os equipamentos possam ser usados sob condições de baixa resistência elétrica do 
corpo humano. Em banheiros, no Volume 0 (zero), esta tensão não pode ultrapassar a 12 
Volts. Os pluges e tomadas devem ser exclusivos para esta extra-baixa tensão. Ver subitem 
7.7. 

É importante ressaltar que, as isolações dos equipamentos elétricos podem com o 
passar do tempo, ter suas propriedades alteradas devido à umidade, temperaturas elevadas, 
acidentes, etc., o que irá prejudicar a Isolação do equipamento. É importante saber e 
acompanhar a vida útil do equipamento/componente elétrico. Deve-se informar com o 
revendedor ou fabricante sobre isso. 

Os invólucros dos equipamentos elétricos são classificados por “Graus de Proteção”, 
definidos pela Norma vigente, a NBR 6146 da ABNT. 

O invólucro é definido como o elemento que assegura a proteção de um equipamento 
contra determinadas influências externas e proteção contra contatos diretos em qualquer 
direção. 

O Grau de Proteção é indicado pela letra IP, seguido de dois algarismos. O primeiro 
algarismo indica a proteção contra a penetração de corpos sólidos estranhos e contatos 
acidentais e o segundo algarismo indica a proteção contra a penetração de líquidos. 

As Tabelas 7.1 e 7.2, a seguir, mostram os diversos “Graus de Proteção”. 
 

PROTEÇÃO CONTRA A PENETRAÇÃO DE CORPOS SÓLIDOS ESTRANHOS E 
CONTATOS ACIDENTAIS 

1º 
Algarismo 

G R A U D E P R O T E Ç Ã O 
Descrição sucinta Corpos que não devem penetrar 

0 Sem proteção Sem proteção especial. 
1 Protegido contra objetos 

sólidos maiores de 50 
mm 

Uma grande superfície do corpo humano, como a 
mão (mas nenhuma proteção contra uma penetração 
deliberada). Objetos sólidos cuja menor dimensão é 
maior que 50 mm. 

2 Protegido contra objetos 
sólidos maiores de 12 
mm 

Os dedos ou objetos de formas semelhantes, de 
comprimento não superior a 80 mm. Objetos sólidos 
cuja menor dimensão  é maior do que 12 mm. 

3 Protegido contra objetos 
sólidos maiores de 2,5 
mm 

Ferramentas, fios, etc., de diâmetro ou espessura 
superior a 2,5 mm. Objetos sólidos cuja menor 
dimensão é maior do que 2,5 mm. 

4 Protegido contra objetos 
sólidos maiores de 1,0 
mm 

Fios ou fitas de largura superior a 1,0 mm. Objetos 
sólidos cuja menor dimensão é maior que 1,0 mm. 

5 Protegido contra a 
poeira 

Não é totalmente vedado contra a penetração de 
poeira, porém a poeira não deve penetrar em 
quantidade suficiente que prejudique a operação do 
equipamento. 

6 Totalmente protegido 
contra poeira 

Nenhuma penetração de poeira. 

Tabela 7.1 
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PROTEÇÃO CONTRA A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS 
2º 

Algarismo 
G R A U D E P R O T E Ç Ã O 

Descrição sucinta Proteção dada 
0 Não protegido Nenhuma. 
1 Protegido contra quedas 

verticais de gotas de 
água 

As gotas de água (caindo na vertical) não devem ter 
efeitos prejudiciais 

 
2 

Protegido contra queda 
de gotas de água para 
uma inclinação máxima 
de 15º  

A queda de gotas de água vertical não deve ter 
efeitos prejudiciais quando o invólucro estiver 
inclinado de 15º para qualquer lado de sua posição 
normal. 

3 Protegido contra água 
aspergida 

Água aspergida de um ângulo de 60º da vertical não 
deve ter efeitos prejudiciais. 

4 Protegido contra 
projeções de água 

Água projetada de qualquer direção contra o 
invólucro, não deve ter efeitos prejudiciais. 

5 Protegido contra jatos 
de água 

Água projetada de qualquer direção por um bico 
contra o invólucro, não deve ter efeitos prejudiciais. 

6  
Protegido contra ondas 
do mar 

Água proveniente de ondas ou projetada em jatos 
potentes não deve penetrar no invólucro em 
quantidades prejudiciais.  

 
7 

 
Protegido contra 
imersão 

Não deve ser possível à penetração de água, em 
quantidades prejudiciais, no interior do invólucro 
imerso em água, sob condições definidas de tempo e 
pressão. 

 
 
 

8 

 
 
 
 
Projeto contra 
submersão 

O equipamento é adequado para a submersão 
contínua em água, nas condições especificadas pelo 
fabricante.  
NOTA: Normalmente, isto significa que o 
equipamento é hermeticamente selado, mas para 
certos tipos de equipamento, pode significar que a 
água pode penetrar em quantidade que não provoque 
efeitos prejudiciais. 
 

Tabela 7.2 
 

Observação: As vezes é indicado no equipamento somente a proteção contra um dos 
itens da tabela 7.2. Neste caso é colocado a letra X, onde não é especificada a proteção. 

Exemplo: equipamento com Grau de Proteção IP2X – indica a proteção contra o contato 
de dedos com partes internas sob tensão ou em movimento e contra a penetração de corpos 
sólidos de tamanho médio (ver Tabela 7.2). A letra X indica que não foi especificada a proteção 
contra a penetração de líquidos. 

Em caso de dúvidas, deve-se consultar o manual do equipamento. 
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7.2 – Considerações Básicas Sobre os Choques Elétricos 
As pessoas e os animais domésticos devem ser protegidos contra os perigos que 

possam resultar de um contato direto e/ou indireto com as instalações elétricas e de seus 
componentes e equipamentos. 

E lembre-se: Os equipamentos/componentes elétricos utilizados em uma instalação 
elétrica, não devem dar choques elétricos. Se isso acontece é porque o 
equipamento/componente está com defeito. Deve-se consertá-los imediatamente. 

A seguir será feito neste subitem 7.2, umas considerações básicas, de uma maneira 
simples, sobre os choques elétricos. Caso seja necessário de maiores informações, deve-se 
procurar as literaturas técnicas especializadas sobre o assunto. 
 
7.2.1 - Contato Direto 

O contato direto é caracterizado por um contato acidental ou por um contato intencional 
(por imprudência) de uma pessoa em uma parte da instalação elétrica energizada que esteja 
com o isolamento elétrico danificado. O isolamento danificado pode ocorrer devido a: falhas no 
isolamento, ruptura ou remoção indevida dos isolamentos elétricos. O contato direto é muito 
frequente e de consequência imprevisível. 

Exemplo: uma pessoa em contato com um fio energizado e desencapado. 
 
7.2.2 - Contato Indireto 

É o contato de uma pessoa com uma parte metálica de uma instalação ou de um 
componente, normalmente sem tensão elétrica, mas que pode ficar energizada devido a falhas 
no isolamento ou por uma falha interna (curto-circuito). 

É perigoso, em particular, porque a pessoa não suspeita da energização acidental na 
instalação/componente e não está em condições de evitar um acidente. 

Exemplo: encostar na carcaça de uma máquina de lavar, que está com defeitos no 
isolamento. 
 
7.2.3 - Tensão de Contato 

Denomina-se Tensão de Contato, a tensão que pode aparecer entre dois pontos 
simultaneamente acessíveis. 

A Tensão de Contato limite (ULimite) é o valor máximo da tensão de contato que pode ser 
mantida indefinidamente sem riscos à segurança de pessoas ou animais domésticos. 

Como exemplo de Tensão de Contato, pode-se citar o caso de uma pessoa que ao 
mesmo tempo, toca em uma torneira e num eletrodoméstico, no qual haja um fio desencapado 
em contato com a estrutura do produto. A tensão de contato é aquela que aparece entre os 
pontos tocados. 
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A Norma NBR 5410/97 estabelece os seguintes valores como limites máximos 
suportáveis para as tensões de contato, conforme Tabela 7.3. 
 

Valores Máximos de Tensão de Contato Limite (ULimite) 
Natureza da Corrente ULimite (V) 

Situação 1 Situação 2 
Alternada 15-100 Hz 50 V 25 V 
Corrente Contínua 120 V 60 V 

Tabela 7.3 
 

• Situação 1: ambientes normais (sem umidade); 
• Situação 2: áreas externas, canteiros de obras, outros locais em que as pessoas 

estejam em contato com umidade. 
É importante que um dispositivo de proteção contra seccione automaticamente a 

alimentação do circuito ou equipamento protegido contra contatos indiretos, sempre que uma 
falha entre a parte viva e a massa no circuito ou equipamento considerado der origem a uma 

tensão de contato superior ao valor apropriado de ULimite definido na Tabela 7.3. 
Os tempos de duração do contato (em segundos) estão limitados aos valores 

estabelecidos na Tabela 7.4, após o qual a corrente deve ser interrompida. 
 
Tempo Máximo de Tensão de Contato 

Tensão de 
Contato 

Presumida 
(V) 

Tempo Máximo de Atuação do 
Dispositivo de Proteção em 

Segundos (s) 
Situação 1 Situação 2 

127 0,80 0,35 
220 0,40 0,20 
277 0,40 0,20 
400 0,20 0,05 

mais de 400 0,10 0,02 
Tabela 7.4 
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• Situação 1: ambientes normais (sem umidade); 
• Situação 2: áreas externas, canteiros de obras, outros locais em que as pessoas 

estejam em contato com umidade. 
 
7.2.4 - Choque Elétrico 

Choque elétrico é a perturbação, de natureza e efeitos diversos, que se manifesta no 
organismo humano (ou de animais) quando este é percorrido por uma corrente elétrica 
(Contato Direto e/ou Contato Indireto). 

Os efeitos da perturbação produzida pelo choque elétrico variam e dependem de certas 
circunstâncias, tais como: 

• O percurso da corrente no corpo humano; 
• A intensidade, o tempo de duração, a espécie e a frequência da corrente elétrica; 
• As condições orgânicas do indivíduo. 
 
O efeito do choque elétrico nas pessoas e animais pode causar consequências graves e 

irreversíveis, como parada cardíaca e respiratória. 
As perturbações causadas por um choque elétrico, são principalmente: 
• Inibição dos centros nervosos (efeito tetanização), inclusive os que comandam a 

respiração, com possível asfixia; 
• Alterações no ritmo de batimento do coração, podendo produzir tremulação (fibrilação) 

do músculo cardíaco, com consequente parada cardíaca; 
• Queimaduras de vários graus; 
• Alterações do sangue provocadas por efeitos térmicos e eletrolíticos da corrente etc. 
 
Essas perturbações podem se manifestar todas de uma vez ou somente algumas delas. 
As sensações produzidas nas vítimas de choque elétrico variam desde uma ligeira 

contração superficial, até uma contração violenta dos músculos. Quando esta contração atinge 
o músculo cardíaco, pode paralisá-lo. Pode acontecer também a crispação muscular, fazendo 
com que a vítima se agarre ao condutor sem conseguir soltar-se (tetanização). 

Nas instalações elétricas residenciais (127/220 V – 60 Hz ou 220/380 V – 60 Hz) os 
efeitos da corrente elétrica no ser humano, são principalmente: 

• Até 9 mA (leia-se: nove miliampères) - Não produz alterações de consequências mais 
graves; 

• De 9 a 20 mA - contrações musculares violentas, crispação muscular e asfixia, se a 
zona toráxica for atingida; 

• De 20 a 100 mA - contrações violentas, asfixia, perturbações circulatórias e às vezes, 
fibrilação ventricular; 

• Acima de 100 mA - asfixia imediata, fibrilação ventricular, queimaduras; 
• Vários ampères - asfixia imediata, queimaduras graves, etc. 
 
No segundo e terceiro casos, o processo de salvamento seria a respiração artificial. No 

quarto (mais de 100 mA), o salvamento seria muito difícil e no último caso praticamente 
impossível. 
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O efeito do choque elétrico depende também da Resistência Elétrica do corpo humano. 
A Resistência do corpo humano varia conforme as condições apresentadas na Tabela 7.5 (da 
Norma NBR 5410/97). 

 
RESISTÊNCIA ELÉTRICA DO CORPO HUMANO 

Classificação Características Aplicações e Exemplos 
 

Elevada 
 

Condições secas 
Circunstâncias nas quais a 
pele está seca (nenhuma 
umidade, inclusive o suor). 

 
 
 

Normal 

 
 
 

Condições úmidas 

Passagem da corrente 
elétrica de uma mão à outra 
ou de uma mão a um pé, com 
a pele úmida (suor) e a 
superfície de contato sendo 
significativa (por exemplo, um 
elemento está seguro dentro 
da mão). 

 
 
 

Fraca 

 
 
 

Condições molhadas 

Passagem da corrente 
elétrica entre as duas mãos e 
os dois pés, estando as 
pessoas com os pés 
molhados ao ponto de se 
poder desprezar a resistência 
da pele e dos pés. 

 
Muito Fraca 

 
Condições imersas 

Pessoas imersas na água, 
por exemplo, em banheiras e 
piscinas. 

Tabela 7.5 
 

É importante salientar que, além do valor da corrente elétrica e da resistência elétrica do 
corpo humano, os efeitos do choque elétrico nas pessoas e animais domésticos, também 
dependem do tempo de duração da corrente elétrica. 

O gráfico a seguir, nos mostra as diversas zonas em função do Tempo x Corrente: 
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Zona 1 - Nenhum efeito perceptível. 
Zona 2 - Efeitos fisiológicos geralmente não-danosos. 
Zona 3 - Efeitos fisiológicos notáveis (parada cardíaca, parada respiratória, contrações 

musculares) geralmente reversíveis. 
Zona 4 - Elevada probabilidade de efeitos fisiológicos graves e irreversíveis (Fibrilação 

cardíaca, parada respiratória). 
 
7.3 – Proteção e Segurança – Prevenção na Execução 

As pessoas que executam serviços elétricos devem: 
• Ser instruídas e esclarecidas sobre as precauções relativas ao seu trabalho; 
• Ser instruídas sobre a teoria e prática dos procedimentos dos primeiros socorros 

a serem prestados em casos de acidentes; 
• As instalações elétricas deverão ser executadas de forma a evitar danos às 

pessoas e animais domésticos, devendo para tanto, ser observadas algumas 
precauções, tais como: 

 
1. Seguir as recomendações da Norma da ABNT, a NBR 5410/97 e Normas vigentes da 

Coelce; 
2. Instalar os equipamentos e componentes elétricos da forma que recomendada para 

cada tipo de equipamento/componente; 
3. Usar as ferramentas (alicates, chaves de fendas, etc.) de isolamento compatível com 

a tensão da instalação. 
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Para cada tipo de serviço, deve-se usar a ferramenta apropriada e não as improvisadas; 
4. As ferramentas elétricas portáteis, deverão ser dotadas de isolação dupla ou 

reforçada a fim de prevenir acidentes (choques elétricos) por falha na isolação básica; 
5. Antes que seja executado qualquer serviço, deve-se pensar e analisar sobre a tarefa 

que será executada: se a pessoa já sabe exatamente o que irá fazer e se está preparada para 
executar a tarefa, os riscos que essa tarefa poderá trazer para si e/ou para outras pessoas. 
Confirmar se todos os materiais (equipamentos e ferramentas) necessários, estão no local da 
tarefa. Em caso de dúvidas, sem pressa, deve-se estudar novamente a tarefa que será 
executada. Se a dúvida ainda persistir, deve-se procurar a ajuda de um colega de profissão. 
Deve-se procurar também, literatura técnica sobre o assunto, Normas vigentes da ABNT e da 
Coelce, etc.; 

6. Nunca deve se distrair durante o trabalho e também nunca distrair outras pessoas que 
estejam trabalhando; 

7. O eletricista deve usar os Equipamentos de Proteção Individual, tais como: capacete, 
luvas apropriadas de borracha, luvas de couro, botina de couro com solado de borracha, óculos 
de segurança, etc. Durante a execução dos trabalhos, evitar o uso de materiais metálicos no 
corpo, como o relógio, por exemplo; 

8. Usar os aparelhos de medição e testes necessários no trabalho; 
9. Devem ser desligados os circuitos elétricos energizados, através dos dispositivos de 

proteção, antes de executar ou dar manutenção nas instalações elétricas. 
 
7.4 - Elementos Básicos para Segurança e Proteção 

Para um funcionamento eficiente dos dispositivos de proteção e de segurança, os 
elementos básicos da instalação elétrica devem ser adequadamente dimensionados: 

Aterramento; 
Condutor de Proteção (PE); 
Condutor Neutro. 

 
7.4.1 – Aterramento Elétrico 

Denomina-se “Aterramento Elétrico”, a ligação intencional de um componente através de 
um meio condutor com a Terra. 

Por exemplo: ligar a carcaça de um chuveiro elétrico, através de um condutor, com a 
Terra.  

Todo equipamento elétrico deve, por razões de segurança, ter o seu corpo (parte 
metálica) aterrado. Também os componentes metálicos das instalações elétricas, tais como, 
os Quadros de Distribuição de Circuitos – QDC, os eletrodutos metálicos, caixas de derivação, 
etc., devem ser corretamente aterradas. 

Quando há um defeito na parte elétrica de um equipamento que está corretamente 
aterrado, a corrente elétrica escoa para o solo (Terra). Alguns tipos de solos, são melhores 
condutores de corrente elétrica, pois têm uma menor Resistividade Elétrica. A Resistividade é 
em função do tipo de solo, umidade e temperatura. 

Os Aterramentos Elétricos podem ser: 
a) Aterramento por razões funcionais: o Aterramento é necessário para que o 

equipamento elétrico funcione corretamente; 
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b) Aterramento do equipamento por razões de proteção e segurança: neste caso, o 
Aterramento protege as pessoas e/ou animais domésticos contra os choques elétricos. 

O caso bastante comum de choque elétrico, é um fio desencapado encostando na 
estrutura metálica de um aparelho energizado. Estando o aparelho aterrado, a corrente elétrica 
poderá ser desviada para a Terra, evitando o choque elétrico. Através do Aterramento, a 
corrente elétrica tem um caminho mais fácil para escoar para a Terra. 

As figuras a seguir, ilustram ligações elétricas de um chuveiro elétrico. 
Na situação da primeira figura, o chuveiro não está aterrado, estando, portanto, as 

pessoas sujeitas a tomar choques elétricos (ver subitem 7.2.4). 
Na situação da segunda figura, como o chuveiro está aterrado através do 
Condutor de Proteção (PE), as pessoas não estão sujeitas a tomarem choques elétricos. 

Independentemente da tensão elétrica (V) para a ligação correta do equipamento elétrico, se é 
127 V ou 220 Volts, o equipamento deverá ser aterrado de forma adequada, conforme os 
procedimentos estabelecidos neste subitem 7.4. 

 

 
 

É importante salientar que, além do Aterramento adequado, o circuito elétrico deve ter 
dispositivos de proteção e de segurança. Ver subitem 7.6. 

Um sistema aterrado possui o Neutro e/ou outro condutor intencionalmente ligado à 
terra, diretamente ou através de uma impedância elétrica (resistência ou reatância). 

O “Padrão de Entrada” para o fornecimento de energia elétrica da Coelce deve ser 
aterrado através de eletrodo de aterramento (haste de “terra”) de um dos fabricantes 
constantes no manual do consumidor e devem ser atendidos os requisitos das Normas vigente 
da Coelce. 

 
Essas Normas especificam os tipos, características, como instalar, a quantidade de 

eletrodos, a serem utilizados para cada tipo de ligação, os tipos dos condutores para ligar o 
eletrodo ao “Padrão de Entrada” para o fornecimento de energia elétrica, etc. 
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Todo Aterramento elétrico tem um valor de Resistência (ohms). O valor da resistência do 

Aterramento é muito importante. Quanto menor o valor, é melhor, pois aumenta a segurança – 
a corrente elétrica de falta escoa para a terra com mais facilidade. Para isso, deve seguir os 
procedimentos sobre os aterramentos nas Normas vigentes da Coelce, bem como a Norma 
vigente NBR 5410/97. 

O Aterramento de equipamentos elétricos de uma instalação elétrica consiste na ligação 
à Terra, através dos condutores de Proteção (PE) (ver subitem 7.4.3), de todas as massas 
metálicas (chuveiros elétricos, carcaças de motores, caixas metálicas, equipamentos, QDC, 
etc.) e das tomadas de uso geral. 

Alguns aparelhos elétricos, têm um plugue de tomada com três pinos, sendo um 
apropriado para a conexão do aterramento desse aparelho. Erroneamente as pessoas 
costumam colocar um adaptador que elimina o pino de aterramento. Isto não deve ser feito 
porque o aterramento, como foi dito anteriormente, evita que as pessoas venham a se 
acidentar quando utilizar o aparelho. 
 
7.4.2 – Esquemas de Aterramento 

De acordo com a Norma vigente, a NBR 5410/97 os esquemas de aterramento, para 
efeito de proteção, são classificados em: TN, TT e IT. 

O sistema TN tem um ponto diretamente aterrado, sendo as massas ligadas a este 
ponto através de condutores de proteção. De acordo com a disposição dos condutores, Neutro 
e de Proteção, este sistema se subdivide em: 

• TN-S onde os condutores Neutro (N) e o de Proteção (condutor PE) são distintos: 
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• TN-C no qual as funções de neutro e de proteção são combinadas em um único 

condutor (condutor PEN): 
Observação: A Norma vigente NBR 5410/97 da ABNT estabelece que o condutor PEN, 

não deve ser seccionado. 

 
• TN-C-S quando somente em parte do sistema as funções de Neutro e Proteção são 

combinadas em um só condutor. No caso da unidade consumidora atendida pela Coelce em 
Baixa Tensão, é recomendável que seja utilizado esse sistema para o aterramento junto ao 
“Padrão de Entrada” para o fornecimento de energia elétrica. Ver subitens 7.4.1 e 7.4.3  

 
O sistema TT tem um ponto diretamente aterrado, sendo as massas ligadas a eletrodos 

de aterramento, eletricamente independentes do eletrodo de aterramento da alimentação: 
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O sistema IT não tem nenhum ponto da alimentação diretamente aterrado, estando as 

massas aterradas: 

 
7.4.3 – Condutor de Proteção (PE) 

Como foi mencionado no subitem 7.3.1, a isolação do condutor de Proteção (PE) deverá 
ser na cor verde-amarela ou verde. 

O condutor de Proteção (PE) para o caso das instalações elétricas residenciais, será 
considerado neste Manual, como um condutor que será aterrado junto ao “Padrão de Entrada” 
para o fornecimento de energia elétrica, de acordo com os procedimentos estabelecidos nas 
Normas vigentes da Coelce. 

O Condutor de Proteção (PE) deverá ser ligado junto do “Padrão de Entrada” com 
conectores apropriados, de acordo com as Normas da Coelce referenciadas neste subitem 
7.4.3, da seguinte forma: 

• O “Condutor de Aterramento” (do “Padrão de Entrada”) deverá interligar a primeira 
haste de aterramento ao “Parafuso de Aterramento” situado na caixa de medição e/ou 
proteção. 

• A partir do “Parafuso de Aterramento”, deverá ser ligado um condutor, que é o 
Condutor de Proteção (PE). 

• Este Condutor de Proteção (PE) deverá ser levado (e ligado) até ao barramento 
apropriado no Quadro de Distribuição de Circuitos – QDC da residência. 

Observação: ver as definições nas Normas da Coelce referenciadas neste subitem 7.4.3. 
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A partir do QDC, o Condutor de Proteção (PE), deverá ser derivado para os circuitos 

elétricos: de tomadas e de equipamentos de uso específico (chuveiros elétricos, fornos 
elétricos, etc), ou outro circuito elétrico que seja necessário o aterramento de equipamentos. 
Ver itens 7.4.1 e 7.4.2. 

A Norma NBR 5410/97 permite que um condutor de Proteção (PE) pode ser comum a 
vários circuitos, desde que esses circuitos estejam contidos em um mesmo eletroduto. A seção 
mínima deste condutor está especificada no subitem 6.3.1. 

A necessidade da existência do Condutor de Proteção (PE) tem a finalidade de fornecer 
um melhor caminho para a corrente de falta, evitando que a mesma circule pelo corpo da 
pessoa que vier tocar no aparelho elétrico. 

Alguns equipamentos elétricos, têm o Condutor de Proteção (fio “terra”), como a 
geladeira por exemplo. O Condutor de Proteção (PE) deverá ser ligado no ponto de 
aterramento da Tomada de Uso Geral. 

O Condutor de Proteção (PE) não deverá ser interligado, ao longo da instalação elétrica 
interna, ao condutor Neutro (ver subitem 7.4.4) e nem usado como tal. 

 
IMPORTANTE: A Norma NBR 5410/97 determina que em todos os esquemas de 

Aterramento, o Condutor de Proteção (PE) não deve ser seccionado e que nenhum 
dispositivo deve ser inserido a esse Condutor de Proteção. 
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7.4.4 - Condutor Neutro 
O condutor Neutro é o elemento do circuito que estabelece o equilíbrio de todo o sistema 

da instalação elétrica. Para cada circuito elétrico teremos que ter um condutor Neutro partindo 
do QDC. De acordo com a Norma NBR 5410/97, em nenhuma circunstância, o condutor 
Neutro, poderá ser comum a vários circuitos. 

Só poderá ser seccionado o Condutor Neutro, quando for recomendado pela Norma 
NBR 5410/97. Neste caso, o condutor Neutro não deve ser seccionado antes dos condutores 
Fase, nem restabelecido após os condutores Fase. Ver subitem 7.6.3. 

O condutor Neutro deverá ser sempre aterrado junto ao “Padrão de Entrada” para o 
fornecimento de energia elétrica, de acordo com as Normas da Coelce. 

Observação: O Condutor Neutro não deverá ser interligado ao longo da instalação 
elétrica interna, ao Condutor de Proteção (PE) e nem usado como tal. 
 
7.5 - Distúrbios nas Instalações Elétricas 

Os principais distúrbios de natureza elétrica que podem ocorrer em uma instalação são: 
fugas de corrente, perdas de energia elétrica, sobrecargas, curtos-circuitos e sobretensões. 
 
7.5.1 - Fugas de Corrente 

Se o fio Fase estiver com isolação dele danificada e fizer contato com a Terra através de 
uma parte metálica da instalação elétrica, fluirá por esse ponto uma corrente de “fuga” que 
poderá causar problemas à instalação, além da perda de energia provocada por essa fuga de 
corrente elétrica. 

Como exemplo, será feita uma analogia com uma instalação hidráulica de uma 
residência, que é composta por encanamentos, derivações, torneiras, etc. Em condições 
normais, a água circulará pelos canos até as torneiras, sem nenhum vazamento. 

Quando ocorre um vazamento devido a defeitos em encanamentos, torneiras, válvulas, 
etc., uma determinada quantidade de água se perderá, ou seja, ocorrerá uma “fuga” de água. 

Fazendo uma analogia com o circuito elétrico pode-se concluir que, a “fuga” de corrente 
é uma perda de energia elétrica, devido a uma falha na isolação da instalação ou por uma falha 
interna nos equipamentos. 

 
 

Por exemplo, se numa instalação acontece uma “fuga” de corrente entre a proteção e a 
carga, a corrente de “fuga” se somará à corrente de carga, podendo fazer com que o 
dispositivo de proteção atue, desligando o circuito elétrico. 

Para verificar a existência de “fugas” de corrente em uma instalação, deve-se desligar 
todos os equipamentos elétricos ligados ao circuito e verificar se circula, ainda, alguma corrente 
(isto pode ser feito através do próprio medidor de energia). 
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Deve-se verificar também, se o disco do medidor continua girando. Se estiver, é porque 
existe “fuga” de corrente na instalação elétrica. 

Procedendo desta maneira e desligando os circuitos parciais gradualmente, consegue-
se determinar em qual circuito e em que ponto está acontecendo a “fuga” de corrente. 

Uma das causas mais comuns das “fugas” são as emendas. Não deve-se passar em 
uma tubulação fios emendados. As emendas deverão ser feitas adequadamente nas caixas 
próprias (caixa de passagem, por exemplo) e deverão ser isoladas de maneira apropriada. 
 
7.5.2 – Perdas de Energia Elétrica 

As perdas de energia elétrica acontecem quando há uma circulação de corrente. 
Quando circula uma corrente elétrica por um condutor, esse aquece e o calor despendido por 
ele será a perda de energia. A perda de energia pode ser determinada pela fórmula: 

P = R x I 2 
A perda de energia provoca queda de tensão. Quando a queda de tensão (ΔU = R x I) 

for superior ao limite admissível (ver subitem 6.3.2.2), deve-se redimensionar o condutor para 
evitar que a essa perda de energia elétrica, tenha valor significativo ao longo do tempo. Ver o 
Exemplo 3 do subitem 6.3.3. 

Quando os terminais de um aparelho não estiverem firmemente ligados ao circuito, 
poderá haver um faiscamento, com consequente produção de calor e, portanto, perda de 
energia. 
 
7.5.3 – Sobrecorrente e a Sobrecarga 

Se for ligado a um circuito elétrico, cargas acima do limite para o qual o mesmo foi 
dimensionado, haverá uma corrente de maior valor, denominada de “sobrecorrente”. A 
sobrecorrente produzirá perdas e poderá danificar os equipamentos (fiação, interruptores, 
tomadas, etc) existentes. Como a proteção não foi dimensionada para suportar uma 
sobrecorrente, o dispositivo de proteção atuará (ver subitem 7.6, desligando o circuito. 

A solução, neste caso é ou retirar as cargas em excesso ou redimensionar o circuito. 
Observação: a “sobrecarga” é um tipo de sobrecorrente de menor intensidade, sendo 

pouco superior a capacidade de condução de corrente do condutor (ver Tabela 6.3). 
 
7.5.4 - Curto-Circuito 

O curto-circuito é como o próprio nome indica, um caminho mais curto (ou mais fácil) 
para a corrente elétrica fluir. 

É um tipo de “sobrecorente” de altíssima intensidade. 
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Na primeira figura a corrente que circulava pela carga, passa a circular pelo ponto onde 
houve o curto-circuito. 

Na segunda figura, a corrente que circulava pelas duas lâmpadas colocadas em série, 
passa a circular somente pela segunda lâmpada, como indicam as setas. 

Em ambos os casos, a corrente passou a circular pelo caminho de menor resistência 
elétrica. 

A corrente de um circuito é determinada pela expressão I = U / R. Assim a corrente de 
curto-circuito tem o seu valor limitado pela resistência elétrica do circuito por onde ela passa 
(resistência dos condutores, resistência dos contatos e das conexões etc). 

 
No circuito acima, se a instalação fosse feita com fio de 0,5 mm², cuja resistência elétrica 

é igual a 27,8 Ω/km, tem-se: 
Icc = U 

     R 
Comprimento do circuito: 2 x 5 m = 10 m 
Resistência total do circuito: 27,8 Ω/km x 10 m / 1000 = 0,278 Ω 
Corrente de curto-circuito: Icc = 127 V / 0,278 Ω = 457 A 

Esse valor da corrente de curto-circuito para o cabo de 0,5 mm² implica na sua fusão dos 
cabos, com riscos de incêndio. 

Os efeitos elétricos de um curto-circuito só atingem a região entre o local do curto e a 
fonte de energia. 

Assim, um curto-circuito na rede de distribuição da rua, não atinge a instalação elétrica 
do consumidor. 

Para evitar a possibilidade de curto-circuito acontecer, deve-se manter a instalação 
sempre em bom estado, evitando emendas mal feitas, ligações frouxas etc., fazendo uma 
manutenção preventiva. 

Os dispositivos de proteção e segurança deverão estar bem dimensionados, pois 
quando da ocorrência de um curto-circuito, esses dispositivos deverão atuar imediatamente, 
para que seja desligada a instalação, evitando a propagação do dano (ver subitem 7.6). 
 
7.5.5 - Sobretensões 

As sobretensões que geralmente ocorrem nas instalações elétricas internas, são 
oriundas de descargas atmosféricas. 

A instalação elétrica interna, com os seus equipamentos e componentes, bem como as 
pessoas e animais domésticos, poderão sofrer com os danos provocados por sobretensões. 
Por isso, deverão ser instalados dispositivos de proteção, a fim de evitar os danos provocados 
por sobretensões (ver subitem 7.6) 



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

 

Automação Industrial – Instalações Elétricas Prediais 81

 

7.6 - Dispositivos de Proteção e de Segurança 
Os dispositivos de proteção e de segurança que devem ser utilizados em instalações 

elétricas residenciais, com o objetivo de proteger e dar segurança para a instalação elétrica, 
tais como a fiação, equipamentos, etc., as pessoas e animais domésticos, são: 

Disjuntor, Seccionador (chave faca) com Fusíveis, Dispositivo Diferencial Residual 
(disjuntores diferenciais residuais e interruptores diferenciais residuais), Protetor contra 
Sobretensões, Protetor contra Subtensões, Protetor contra falta de fase etc. 

Os condutores de uma instalação elétrica devem ser protegidos por um ou mais 
dispositivos de seccionamento automático contra sobrecargas e curtos circuitos. Além de 
proteger, esses dispositivos devem ser coordenados (ver subitem 7.6.2.1). 

NOTA: Os dispositivos de proteção devem estar dispostos e identificados de forma que 
seja fácil reconhecer os respectivos circuitos protegidos. 
 
7.6.1 - Fusíveis 

São dispositivos de proteção contra os curtos-circuitos. O elemento fusível é constituído 
de um material apropriado. Quando ocorre o curto-circuito a corrente circulante provoca o 
aquecimento e, consequentemente, a fusão do elemento fusível (“queima”), interrompendo o 
circuito. 

 
O fusível deve ser trocado, após a sua queima, para que o circuito seja restabelecido. 
Os fusíveis “queimados” deverão ser substituídos por outros iguais e nunca 

“consertados”. Isso porque se o fusível for substituído por outro de capacidade maior ou 
“consertado”, não irá garantir a proteção necessária, podendo causar danos ao circuito que ele 
está protegendo. 

Nos dispositivos porta-fusíveis só poderão ser colocados os fusíveis de capacidade 
recomendada/calculada e nunca de capacidade superior ou inferior. 

Os fusíveis devem estar de acordo com Norma vigente NBR 11840 da ABNT. 
O gráfico a seguir, mostra uma curva geral do tempo que o fusível gasta para abrir um 

circuito para determinados valores de corrente - curva “Tempo x Corrente”. Os fabricantes de 
fusíveis fornecem estas curvas para cada modelo de fusível, em catálogos de seus produtos, 
de tal maneira que podemos especificar a proteção de um circuito através das mesmas. 
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7.6.2 – Disjuntores Termomagnéticos 
São dispositivos “termomagnéticos” que fazem a proteção de uma instalação contra 

curtos-circuitos e contra sobrecargas. 
O Disjuntor não deve ser utilizado como dispositivo de liga-desliga de um circuito elétrico 

e sim, de Proteção. 
O disjuntor tem a vantagem sobre os fusíveis, em se tratando da ocorrência de um curto-

circuito. No caso de um disjuntor, acontece apenas o desarme e para religá-lo, basta acionar a 
alavanca (depois de verificar/sanar porque aconteceu o curto-circuito). 

Nesse caso, a durabilidade do disjuntor é muito maior. 
Assim, a utilização dos disjuntores é muito mais eficiente. No “Padrão de Entrada” para o 

fornecimento de energia elétrica, a Coelce só permite a utilização de disjuntores. 
Ver Normas vigentes da Coelce. 

 
 

O disjuntor deve possuir dois elementos de acionamento ou disparo com características 
distintas para cada tipo de falha: 

a) Disparador térmico contra sobrecargas - consiste em uma lâmina bimetálica (dois 
metais de coeficientes de dilatação diferentes), que ao ser percorrida por uma corrente acima 
de sua calibragem, aquece e entorta, acionando o acelerador de disparo que desliga o 
disjuntor. 
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b) Disparador magnético contra curtos-circuitos - é formado por uma bobina (tubular 
ou espiralada) intercalada ao circuito, que ao ser percorrida por uma corrente de curto-circuito, 
cria um campo magnético que atrai a armadura, desligando instantaneamente o disjuntor. 

 

 
 

A combinação desses dois disparadores, protege o circuito elétrico contra correntes de 
alta intensidade e de curta duração, que são as correntes de curto-circuito (disparador 
magnético) e contra as correntes de sobrecarga (disparador térmico). 

As curvas “Tempo x Corrente” dos disjuntores, são semelhantes as dos fusíveis e 
também são fornecidas pelos fabricantes. 
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Os disjuntores devem ser ensaiados com 20 mil mudanças de posição (manobras), 
sendo 12 mil com corrente e tensão nominal e 8 mil em vazio (sem carga), atuação imediata 
contra curto circuito. 
 
7.6.2.1 – Coordenação e Dimensionamento dos Disjuntores 

Numa instalação elétrica interna, os disjuntores têm por finalidade principal proteger os 
condutores dos respectivos circuitos contra sobrecargas (sobrecorrentes) e correntes de curto-
circuito. Nessas condições, tais dispositivos devem ser coordenados (seletividade) com os 
condutores a proteger, como a figura a seguir: 

 
Observação: Ver também o subitem 7.6.6. 
A proteção de uma instalação deverá ser coordenada de tal forma que atuem em 

primeiro lugar as proteções mais próximas às cargas e as demais seguindo a sequência. Caso 
contrário, um problema em um ponto da instalação poderá ocasionar uma interrupção do 
fornecimento geral de energia. Assim, não poderemos ter no Quadro de Distribuição de um 
Circuito - QDC de uma residência, disjuntores de 50 A, se o disjuntor geral instalado no 
“Padrão de Entrada” for de 40 A. 

Nas instalações residenciais são usados em geral disjuntores em caixa moldada, 
calibrados a 20 ºC ou 40 ºC (a depender do fabricante), instalados em Quadro de Distribuição 
de Circuito - QDC. Neles a temperatura ambiente (interna) é geralmente superior à do local 
onde estão instalados os condutores. Como regra básica admite-se uma diferença de 10ºC. 

Assim, se os condutores forem considerados a 30 ºC, o QDC será considerado a 40 ºC. 
A Tabela 7.6 a seguir, fornece as correntes nominais de disjuntores, em função da 

temperatura ambiente. 
Essa Tabela 7.6 informa, por exemplo, que um disjuntor unipolar de 30 A, que é 

calibrado a 20 ºC, se instalado num QDC a 40 ºC atuará a partir de 27 A. 
 

DIMENSIONAMENTO DE DISJUNTORES 
CORRENTES NOMINAIS EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA AMBIENTE 

Temperatura Ambiente ºC 

20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 

Unipolar Multipolar Unipolar Multipolar Unipolar Multipolar Unipolar Multipolar 
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CORRENTES NOMINAIS In (A) 

10 9,5 9,5 9 9 8,5 9 

15 14 14,5 13,5 14 13 13 

20 19 19 18 18 17 17,5 

25 24 24 22,5 23 21 22 

30 28,5 29 27 27,5 25,5 26,5 

35 33 33,5 31,5 32 30 31 

40 38 38,5 36 37 34 35 

50 47,5 48 45 46 42,5 44 

60 57 57,6 54 55 51 53 

70 66,5 67 63 64 59,5 62 

Tabela 7.6 
 

Observações: Os disjuntores da Tabela 7.6 estão referidos à temperatura de 20 ºC. Os 
disjuntores “Multipolar” referem-se aos disjuntores bipolar e tripolar. 

IMPORTANTE: Essa é uma tabela geral para o dimensionamento de disjuntores. Deve 
se utilizar a tabela do fabricante da marca e tipo de disjuntor que for adquirido, para o 
dimensionamento correto dos disjuntores de um QDC. 

Exemplo: Dimensionar o disjuntor geral do QDC, para o Exemplo 1 do subitem 6.3.3 
Considerar a temperatura no Quadro de 35 ºC. 

A corrente total calculada foi de 50,2 A. Consultando a Tabela 7.6 para a temperatura de 
40 ºC e disjuntor unipolar tem-se: 

• A máxima corrente elétrica suportada pelo disjuntor de 50 A, a uma temperatura 
de 40 ºC,  é de 45 A; 

• A máxima corrente elétrica suportada pelo disjuntor de 60 A, a uma temperatura 
de 40 ºC, é de 54 A. 

Resposta: Disjuntor unipolar de 60 A. 
 
7.6.3 - Dispositivo Diferencial Residual - DR 

A Norma NBR 5410/97 da ABNT determina que devem ser utilizados os Dispositivos 
Diferenciais Residuais – DR de alta sensibilidade (corrente diferencial residual igual ou inferior 
a 30 mA), com o objetivo de proteger as pessoas e animais domésticos contra os choques 
elétricos (ver subitem 7.2.4), nos seguintes circuitos elétricos de uma residência: 

• 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 situadas em cozinhas, copacozinhas, lavanderias, áreas 

de serviço, garagens e em geral, em todo local interno/externo molhado em uso normal 
ou sujeito a lavagens. 
 
Os Dispositivos Diferenciais Residuais - DR são equipamentos que têm o objetivo de 

garantir a qualidade da instalação, pois esses dispositivos não admitem correntes de fugas 
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elevadas, protegendo as pessoas e animais domésticos contra os choques elétricos e por outro 
lado, e consequentemente, economiza energia nas instalações elétricas. 

A proteção dos circuitos por DR pode ser realizada individualmente ou por grupos de 
circuitos. 

As condições gerais de instalação devem obedecer às prescrições descritas a seguir: 
a) Os dispositivos DR devem garantir o seccionamento de todos os condutores vivos do 

circuito protegido; 
b) O circuito magnético dos dispositivos DR deve envolver todos os condutores vivos do 

circuito, inclusive o Neutro. Por outro lado, o Condutor de Proteção (PE) correspondente deve 
passar exteriormente ao circuito magnético. Os condutores de Proteção (PE) não podem ser 
seccionados (ver subitem 7.4.3); 

c) Os dispositivos DR devem ser selecionados e os circuitos elétricos divididos de forma 
tal que, as correntes de fuga para a terra, susceptíveis de circular durante o funcionamento 
normal das cargas alimentadas, não possam provocar a atuação desnecessária do dispositivo. 

As sensibilidades do DR’s são de 30 mA, 300 mA e 500 mA. 
Os de 30 mA são chamados de alta sensibilidade e protegem as pessoas e animais 

contra choques elétricos. 
Os DR’s de sensibilidades de 300 mA e 500 mA, protegem as instalações contra fugas 

de correntes excessivas e incêndios de origem elétrica. Os DR’s podem ser de acordo com 
suas funções: 
 

a) Disjuntores Diferenciais Residuais – DDR 
São dispositivos que têm o objetivo de proteger contra sobrecargas, curtos circuitos, 

fugas de corrente, choque elétrico, etc. 
Esses equipamentos possuem disjuntores acoplados ao Diferencial fazendo também, a 

proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos das instalações elétricas. 
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b) Interruptores Diferenciais Residuais – IDR 
São dispositivos que têm o objetivo somente de proteger contra as fugas de corrente, 

choques elétricos etc. Como não possuem disjuntores acoplados, não protegem contra sobre 
correntes. Neste caso é necessária a utilização de disjuntores em série para completar a 
proteção. 

 
Para verificar se o dispositivo DDR e/ou IDR está instalado e em perfeito funcionamento, 

acione o botão “teste”. 
• Se o DR desligar, significa que ele e a instalação estão em perfeita condição de 

uso. 
• Se o DR não desligar, significa que algo esta errado: ele pode estar com defeito, 

instalado incorretamente, etc. Neste caso deve-se procurar identificar o defeito. 
 
Os DDR’s e IDR’s podem ser instalados conforme configurações abaixo: 

 
DISJUNTOR DIFERENCIAL   INTERRUPTOR DIFERENCIAL 

  
 

DISJUNTOR DIFERENCIAL  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 
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Observação: O IDR tem uma dimensão menor, se comparado com o DDR. 

Dependendo da situação, poderá ser mais vantajosa a sua utilização. 
Os DR’s ocupam normalmente no QDC um espaço de três disjuntores, ou de um 

disjuntor tripolar (DR’s com sensibilidade 30 mA). Existem disjuntores diferenciais residuais que 
ocupam um espaço de 5 disjuntores. 

A figura a seguir, mostra a proteção feita por um DDR, instalado em um eletrodoméstico 
puramente bifásico (sem a utilização do neutro): 
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Como foi visto no subitem 7.4, a Norma NBR 5410/97 só permite o seccionamento do 
condutor Neutro em determinadas situações. A utilização de DR é uma dessas situações. O 
condutor Neutro e os condutores Fase são seccionados na entrada de alimentação do DR, 
sendo que devem ser restabelecidos juntamente, na saída do DR. Deve-se notar que os 
condutores Neutro e Fases são seccionados e restabelecidos, simultaneamente. 

O condutor Neutro é seccionado e passa por dentro dos DR’s. 
O condutor de Proteção (PE) não passa pelo equipamento, não sendo, portanto, 

seccionado. 
Atenção: Em nenhum caso interligar o condutor de Proteção (PE) ao condutor Neutro, 

após o DR. 
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Os Chuveiros Elétricos com resistência elétrica “nua” (desencapada), apresentam 
geralmente “fugas” de correntes (ver subitem 7.5.1) elevadas que não permitem que o 
Dispositivo Diferencial Residual fique ligado. Isto significa que estes equipamentos possuem 
resistência elétrica “nua”, representam um risco à segurança das pessoas. Portanto devem ser 
substituídos por um com resistência elétrica blindada (ou encapsulada). 

Quando o DR é instalado no QDC no lugar do Disjuntor Geral e se houver qualquer 
problema de “fuga” de corrente, o DDR ou o IDR atuará, desligando todo o circuito da 
instalação elétrica, não havendo portanto, seletividade. Para obter seletividade, deve-se colocar 
um DDR ou um IDR para cada circuito em que for necessário esses dispositivos. 

Os DR são dimensionados de forma semelhante dos disjuntores Termomagnéticos, isto 
é a partir da corrente do circuito elétrico que irá proteger. 
 
Exemplos: 

1) No QDC cuja corrente total é de 60 A, usar o DDR de 63 A. 
2) Chuveiro elétrico, com uma corrente de 35 A, usar DDR de 40 A. 
3) Em um circuito com uma corrente de 50 A, pode-se utilizar um IDR de 63 A com um 

disjuntor termomagnético de 50 A, pois o IDR protege apenas contra fugas de corrente. A 
proteção contra sobrecargas e curtos circuitos, fica por conta do disjuntor. 

A Tabela 7.7 a seguir mostra os principais DDR e IDR de sensibilidade de 30 mA, com 
sua capacidade de corrente nominal: 

Observação: Dependendo do fabricante, os DDR ou os IDR poderão ter outros valores 
de Corrente Nominal. Consulte as tabelas desses dispositivos. 
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DDR IDR 

CORRENTE NOMINAL (A) 
16 25 

20 40 

25 63 

32 80 

40 -- 

50 -- 

63 -- 

Tabela 7.7 
 

 
Esquema elétrico ilustrativo de uma instalação residencial, de acordo com a NBR 

5410 Norma de Instalação Elétrica (ABNT). 
 

 
As seções nominais dos condutores e as correntes nominais dos disjuntores, disjuntores 

diferenciais e interruptores diferenciais residuais devem ser dimensionadas conforme prescrito 
na norma de instalações elétricas de baixa tensão NBR 5410 

* ou 1 disjuntor diferencial + 1 disjuntor termomagnético áreas úmidas 
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7.6.4 – Proteção Contra Sobretensões Transitórias 
A Norma NBR 5410/97 recomenda que nas instalações elétricas de uma residência, 

atendida por uma Concessionária de Energia Elétrica, se necessário, devem ser instalados 
dispositivos adequados de proteção contra sobretensões transitórias. As sobretensões 
transitórias normalmente são oriundas de descargas elétricas de origem atmosféricas. 

Esses dispositivos devem ser do tipo não curto-circuitante, como para-raios secundários, 
com tensão contínua/nominal 175 V e corrente nominal de 10 kA (ou de 20 kA em áreas 
críticas). 

As sobretensões transitórias podem causar sérios dados aos equipamentos elétricos. A 
supressão destas sobretensões junto ao Quadro de Distribuição de Circuitos – QDC, evita a 
sua propagação na instalação elétrica interna, tendo como consequência, a proteção dos 
equipamentos eletroeletrônicos. 

Um dos meios da supressão desta sobretensão, é a instalação de um dispositivo de 
Proteção contra Sobretensões (também conhecido como supressor) no Quadro de Distribuição 
de Circuitos – QDC. Este dispositivo tem uma semelhança física de um disjuntor. 

Deve ser instalado um para cada Fase, entre o Condutor Fase e o Condutor de 
Proteção, de acordo com o sistema de aterramento. 

Este dispositivo normalmente possui um indicativo que mostra se ele está funcionando 
ou não. Consulte o manual do fabricante para identificar como é essa indicação. 

 

 
Os dispositivos de proteção contra sobretensões devem ser instalados depois do 

dispositivo de seccionamento (o disjuntor, por exemplo), mas antes do dispositivo DR. 
É recomendável também, a instalação junto aos principais eletrodomésticos, tais como, 

computadores, televisão, equipamento de som, forno de micro ondas, etc., de protetores 
individuais contra sobretensões transitórias. 

Existem distúrbios podem vir pela: rede elétrica, rede telefônica e antenas de TV 
(parabólica e a cabo). Por isso, é recomendado usar dispositivos apropriados para proteger os 
equipamentos ligados à rede elétrica, bem como ligados a antenas de TV, tomadas de 
telefones, modem de computadores etc. 
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Proteção para: tv com ligação 
coaxial de antena externa ou 
parabólica, vídeo e conversor 
para tv a cabo. 

 
 

Proteção para: fax, telex, 
telefone sem fio, secretária 
eletrônica e micros com placa 
de faxmodem. 

 
Proteção para: tv, vídeo, 
equipamento de som, 
computador, video game, 
freezer, microondas e 
geladeira. 
 

 
7.6.5 – Proteção Contra Queda e Falta de Tensão 

A Norma NBR 5410/97 recomenda que devem ser tomadas as medidas de proteção 
quando uma queda ou aumento de tensão significativa ou a falta da tensão e o posterior 
restabelecimento dessa tensão forem susceptíveis de criar perigo para as pessoas e bens ou 
de perturbar o bom funcionamento da instalação. 

Para a proteção contra quedas, aumentos e faltas de tensão são normalmente utilizados 
relés de subtensão acoplados a dispositivos de seccionamento ou contatores com contato de 
autoalimentação. 

A ligação elétrica desses equipamentos, deverá ser feita de acordo com o recomendado 
pelos catálogos/manuais do respectivo equipamento. 
 
7.6.6 – Coordenação entre os Diferentes Dispositivos de Proteção 

Quando a segurança exigir dois ou mais dispositivos de proteção em série, as 
caraterísticas de funcionamento desses dispositivos devem ser escolhidas de tal forma que 
somente parte da instalação que ocorreu a falta, seja seccionada do circuito. 

Deverá ter uma coordenação e seletividade entre esses dispositivos. Ver subitem 
7.6.2.1. 
 
7.7 – Proteção em Banheiros 

A Norma vigente, a NBR 5410/97 – “Locais Contendo Banheira ou Chuveiro”, àquelas 
situações que, no caso de instalações residenciais, são caracterizadas essencialmente pelo 
banheiro. Tal preocupação se justifica pelos riscos de tomar choques elétricos, particularmente 
apresentados, tendo em vista da melhor condutividade que apresenta o corpo humano 
molhado ou imerso. 

Em caso de dúvidas, deve-se sempre consultar a Norma vigente, a NBR 5410/97 e uma 
literatura técnica especializada. 

As prescrições descritas pela Norma NBR 5410/97, são aplicáveis a banheiras, piso-
boxes, boxes e outros compartimentos para banho, bem como às áreas adjacentes. 
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A Norma NBR 5410/97 determina as características gerais destes compartimentos 
através da “Classificação de Volumes”: 

a) Volume 0 – É o volume interior da banheira, do piso-boxe ou do rebaixo do boxe 
(local inundável em uso normal). 

b) Volume 1 – Tem a seguinte determinação: 
De um lado, pela superfície vertical que circunscreve a banheira, o piso-boxe ou o 

rebaixo do boxe ou, na falta de uma clara delimitação do boxe, por uma superfície vertical 
situada a 0,6 m ao redor do chuveiro ou ducha e, 

Por outro lado, pelo piso e pelo plano horizontal situado a 2,25 m acima do fundo da 
banheira, do piso do boxe ou do piso do banheiro. 

c) Volume 2 – Tem a seguinte determinação: De um lado, pela superfície vertical 
externa do Volume 1 e uma superfície vertical paralela situada a 0,6 m do volume 1 e, Por outro 
lado, pelo piso e pelo plano horizontal situado a 2,225 m acima do piso. 

d) Volume 3 - Tem a seguinte determinação: De um lado, pela superfície vertical externa 
do Volume 2 e uma superfície vertical paralela situada a 2,40 m do Volume 2 e, Por outro lado, 
pelo piso e pelo plano horizontal situado a 2,25 m acima do piso. 

As figuras a seguir mostram as dimensões destes Volumes: 
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7.7.1 – Medidas de Proteção Contra os Choques Elétricos 
No Volume 0, somente é admitida uma tensão máxima de 12 Volts, sendo que essa 

fonte deve ser instalada fora do Volume 0. 
Nenhum dispositivo de proteção, comando ou seccionamento pode ser instalado nos 

Volumes 0, 1, e 2. 
Os componentes da instalação elétrica devem possuir pelo menos os seguintes 
Graus de Proteção (ver subitem 7.1): 

a) No Volume 0 : I P X 7 ; 
b) No Volume 1 : I P X 4 . 

 
É admitido tomadas de corrente no Volume 3, desde que elas sejam protegidas por um 

dispositivo de corrente diferencial-residual (DR) de alta sensibilidade (ver subitem 7.6.3). 
Os equipamentos de iluminação instalados em locais molhados ou úmidos, como os 

banheiros, devem ser especialmente projetados para esse uso, de forma que, quando 
instalados não permitam que a água se acumule em condutores, porta-lâmpada (receptáculo) 
ou em outras partes elétricas. Esses equipamentos devem ser firmemente fixados. 
 
7.8 – Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

Para ter uma proteção adequada contra as descargas elétricas de origem atmosférica, 
deve seguir os procedimentos da Norma vigente, a NBR 5419/2001 “Proteção de Estruturas 
contra Descargas Atmosféricas” da ABNT. Essa Norma estabelece as condições exigíveis ao 
projeto, instalação e manutenção de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas 
(SPDA) em estruturas comuns, utilizadas para fins residenciais, comerciais, industriais, 
agrícolas, administrativas. 
 
Exercícios: 

1) Calcular a corrente do circuito que deverá alimentar 3 tomadas especiais de 600 VA e 
6 tomadas de 100 VA em uma Cozinha. Dimensionar a Proteção e os Condutores. A tensão é 
de 220 V. 

2) Dimensionar a Proteção e os Condutores para alimentar: 
Quarto:  4 tomadas de 100 VA e 1 ponto de luz de 160 VA; 
Sala:   6 tomadas de 100 VA e 1 ponto de luz de 240 VA; 
Corredor:  1 tomada de 100 VA e 1 ponto de luz de 60 VA. 
A tensão é de 220 V. 
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Capitulo 8 
 

Roteiro de Práticas 
 
8.1 EMENDA DE CONDUTORES EM PROSSEGUIMENTO 
 
8.1.1 MATERIAL UTILIZADO: 

 fios; 
  01 alicate universal; 
  01 alicate de bico; 
  fita isolante; 
  01 canivete ou estilete. 

 
8.1.2 INTRODUÇÃO 

Comumente o eletricista se depara com um problema: o percurso da instalação em linha 
é maior que o fio condutor disponível. Que fazer então? Ele deverá executar uma ou mais 
emendas. Essas emendas, entretanto, poderão se transformar mais tarde fontes de mau 
contato, produzindo aquecimento e, portanto, perigos de incêndio ou de falhas no 
funcionamento da instalação, se forem mal executadas. A função de um engenheiro é saber 
fazer, fiscalizar e identificar as possíveis falhas. Assim, estes são bons motivos para se 
aprender as técnicas e recomendações indicadas na execução de uma boa instalação. 
 
8.1.3 PROCEDIMENTOS: 
 
1º Passo: 

Desencape as pontas dos condutores, retirando com um canivete ou estilete a cobertura 
isolante em PVC. Execute sempre cortando em direção à ponta, como se estivesse apontando 
um lápis, com o cuidado de não “ferir” o condutor. O procedimento correto pode ser visualizado 
na Figura 1(a). 

Obs.: o comprimento de cada ponta deve ser suficiente para aproximadamente umas 06 
(seis) voltas em torno da ponta do outro condutor. 

 
Figura 1, (a) e (b) - Desencapando as pontas dos condutores. 
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2º Passo: 
Limpe os condutores, retirando os restos do isolamento. Caso o condutor apresente 

oxidação na região da emenda, raspe o condutor com as costas da lâmina, a fim de eliminar a 
oxidação. O procedimento que pode ser visualizado na Figura 1(b).  

Obs.: Caso o condutor seja estanhado, não há necessidade da raspagem do mesmo. 

 
Figura 1, (c) e (d) - Emenda dos condutores. 

 
3º Passo: 

Emende os condutores, cruzando as pontas dos mesmos, conforme mostrado na Figura 
1(c) e em seguida torça uma sobre a outra em sentido oposto. Cada ponta deve dar 
aproximadamente seis voltas sobre o condutor, no mínimo. Complete a torção das pontas com 
ajuda de um alicate, como mostrado na Figura 1(d). As pontas devem ficar completamente 
enroladas e apertadas no condutor, evitando-se assim que estas pontas perfurem o isolamento 
de acordo com a Figura 1(e). 

 
Figura 1(e) - Emenda típica. 

 
4º Passo: 

O isolamento da emenda deve ser iniciado pela extremidade mais cômoda. Prenda a 
ponta da fita e, em seguida, dê três ou mais voltas sobre a mesma, continue enrolando a fita, 
de modo que cada volta se sobreponha à anterior. Continue enrolando a fita isolante sobre a 
camada isolante de PVC do condutor. A execução de uma emenda bem feita deve garantir que 
a camada isolante do condutor seja ultrapassada por uns dois centímetros. Corte a fita isolante, 
seguindo o procedimento de acordo com as Figura 1(f) e 1(g). 

 
Figura 1, (f) e (g) – Isolalando os condutores. 
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8.2 INSTALAÇÃO DE UMA LÂMPADA INCANDESCENTE ACIONADA POR UM 
INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO 

Observações: Leia o guia com toda atenção. Você irá trabalhar com instalações 
elétricas energizadas. Tome bastante cuidado para não sofrer choques elétricos, pois eles 
podem até matar. Retire o fusível do quadro quando for realizar qualquer manuseio na 
instalação. A retirada do fusível evita uma energização indevida. Antes de colocar a mão em 
partes metálicas dos condutores, certifique-se que o circuito se encontra totalmente 
desenergizado. 

 
Lembrete: Você está aqui para aprender, portanto, não hesite consultar o professor, 

monitor ou técnicos caso lhe ocorra alguma dúvida no decorrer da aula. 
 
8.2.1 MATERIAL UTILIZADO: 

  fios; 
  01 lâmpada incandescente; 
  01 interruptor de uma seção; 
  01 receptáculo ou soquete E-27; 
  01 chave néon (teste); 
  01 chave de fenda; 
  01 alicate universal; 
  01 alicate de bico e 
  01 cabo guia (passa fio). 

 
8.2.2 INTRODUÇÃO 

Uma das instalações mais elementares na iluminação de um ambiente é a energização 
de uma lâmpada através do acionamento à distância. Um exemplo típico seria a iluminação de 
um quarto. Uma maneira cômoda e segura é realizar o acionamento (ligar e desligar) da 
lâmpada sem que seja necessário o manuseio direto da lâmpada no próprio receptáculo. Para 
isso, inclui-se um interruptor, que geralmente se localiza junto à porta de entrada do ambiente. 

O interruptor unipolar ou de uma seção é responsável pelo seccionamento de um único 
condutor. As normas exigem que o mesmo tenha mecanismo operado por mola, sob tensão 
mecânica, de modo que o circuito seja aberto ou fechado rapidamente, em intervalo de tempo 
muito curto, evitando a formação do arco entre os contatos ou minimizando os seus efeitos. 

Uma lâmpada incandescente apresenta dois terminais. Um em forma de rosca metálica 
e o outro na forma de um pequeno disco. O encaixe das lâmpadas será realizado através de 
um receptáculo. O receptáculo apresenta-se isolado externamente, com um contato na parte 
superior interna e com um cilindro metálico rosqueado. Assim, O receptáculo permite o contato 
elétrico na face superior com o pequeno disco metálico da lâmpada e entre as partes 
rosquedas. Então, para energizar a lâmpada, basta conectar aos dois terminais os condutores 
fase e neutro. O condutor fase está submetido ao maior potencial, no nosso caso, 220 volts. O 
condutor neutro deve está submetido ao potencial de 0 Volts. Lembre-se de verificar o nível de 
tensão da rede quando na instalação de qualquer equipamento elétrico. 
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Como forma de segurança, é recomendável que se introduza a lâmpada no receptáculo 
com o circuito desenergizado. Além disso, para se evitar possíveis choques ao se trocar em 
partes metálicas da lâmpada com o circuito energizado, é recomendável que o fio neutro seja 
conectado à parte metálica rosqueável do receptáculo. 

Além dos componentes acima citados, utilizar-se-ão eletrodutos e caixas. As caixas 
servem tanto de isolamento como de suporte para os componentes: fiação, interruptores, 
luminárias, tomadas, entre outros. Para auxiliar na passagem da fiação pelo interior do 
eletroduto será utilizado um cabo-guia. Ele facilita o arrasto da fiação por dentro do eletroduto, 
pois apresenta em uma de suas extremidades uma espécie de mola que facilita o 
deslocamento do guia dentro do eletroduto. Assim, para passar os condutores de um ponto a 
outro da instalação, basta fixar os condutores na outra extremidade do cabo-guia. 
 
8.2.3 PROCEDIMENTOS: 
 
1º Passo: 

Com o auxílio da chave néon, verificar se o circuito está desenergizado: 
  em caso positivo, prossiga. 
  em caso negativo, desenergize o circuito, desligando o disjuntor da sua 

cabine, localizado no quadro geral ao lado das cabines. 
 
2º Passo: 

Passar o cabo-guia pelo eletroduto. 
 
3º Passo: 

Coloque a respectiva fiação dentro do eletroduto, seguindo o diagrama unifilar, mostrado 
na Figura 2(a) com o auxílio do cabo guia. O diagrama unifilar é um diagrama onde são 
mostrados os “caminhos” seguidos pelos condutores no interior dos eletrodutos, até os seus 
respectivos terminais. 
 
4º Passo: 

Faça as conexões ao receptáculo ou soquete, ao interruptor e emendas se necessário, 
seguindo o diagrama multifilar, mostrado na Figura 2(b). O diagrama multifilar é um diagrama, 
onde são mostrados os detalhes de ligação dos condutores, aos respectivos componentes do 
circuito. Lembre-se: as emendas caso contenham, devem ficar alojadas no interior das caixas e 
não dentro de eletrodutos. Para uma maior segurança no circuito, o fio a ser seccionado ou fio 
que vai ao interruptor, deve ser o fio fase, que pode ser identificado com o auxilio da chave 
néon. 
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5º Passo: 
Energize o circuito acionando o disjuntor, e teste-o acionando o interruptor. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 2 – Instalação de uma lâmpada incadescente acionada com um interruptor de uma 

seção. (a) – Diagrama unifilar. (b) – Diagrama multifilar. 
 
8.3 INSTALAÇÃO DE UMA LÂMPADA INCANDESCENTE ACIONADA POR UM 
INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO CONJUGADO COM UMA TOMADA 

Observações: Leia o guia com toda atenção. Você irá trabalhar com instalações 
elétricas energizadas. Tome bastante cuidado para não sofrer choques elétricos, pois eles 
podem até matar. Retire o fusível do quadro quando for realizar qualquer manuseio na 
instalação. A retirada do fusível evita uma energização indevida. Antes de colocar a mão em 
partes metálicas dos condutores, certifique-se que o circuito se encontra totalmente 
desenergizado. 

Lembrete: Você está aqui para aprender, portanto, não hesite consultar o professor, 
monitor ou técnicos caso lhe ocorra alguma dúvida no decorrer da aula. 
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8.3.1 MATERIAL UTILIZADO: 
 fios; 
  01 lâmpada incandescente; 
  01 interruptor de uma seção conjugado com uma tomada; 
  01 receptáculo ou soquete E-27; 
  01 chave néon (teste); 
  01 chave de fenda; 
  01 alicate universal; 
  01 alicate de bico. 

 
3.2 INTRODUÇÃO 

Um exemplo típico dessa configuração é um banheiro. Como é normal, deseja-se 
iluminá-lo e no mínimo instalar uma tomada para um barbeador elétrico ou um secador de 
cabelo. Então, por motivos de economia, pode-se utilizar um interruptor de uma seção 
conjugado com uma tomada em um único ponto, ao invés de uma caixa para a tomada e outra 
para o interruptor. 

Uma tomada é um dispositivo extremamente simples. De modo seguro através do garfo 
(plug in), ela permite a conexão dos eletrodomésticos com a rede elétrica. A tomada pode ter 
dois ou três pinos, redondos ou achatados ou combinados, sendo que nesta tarefa será 
utilizada uma tomada de dois pinos, neste caso chamada de universal. As tomadas e os garfos 
devem ser adaptáveis entre si. Existem, tomadas para 110 / 220 V e 6 A, 10 A, 15 A e tomadas 
de 20 ou 30 A, para usos especiais. 

A Norma NBR 5410 que fixa as regras gerais a serem observadas na divisão da 
instalação em circuitos exige que devem ser previstos circuitos terminais distintos para 
iluminação e tomadas de corrente. Os circuitos terminais devem ser individualizados pela 
função dos equipamentos de utilização que alimentam. Dentre as razões para estas exigências, 
está que a instalação deve ser dividida em tantos circuitos quantos forem necessários, de 
forma a proporcionar facilidade de inspeção, ensaios e manutenção, bem como evitar que, por 
ocasião de um defeito em um circuito, toda uma área fique desprovida de alimentação (por 
exemplo, circuitos de iluminação). 

Nas tarefas desenvolvidas no laboratório e em outras subseqüentes, os circuitos de 
iluminação e tomadas não serão distintos, visto que o propósito deste guia é orientar o aluno 
como devem ser feitas as conexões entre tomadas, interruptores, soquetes, etc, ficando a 
cargo da disciplina teórica, as normas a serem seguidas na divisão de circuitos. 
 
8.3.3 PROCEDIMENTOS: 
 
1º Passo: 

Com o auxilio da chave néon, verifique se o circuito está desenergizado: 
  em caso positivo, prossiga. 
  em caso negativo, desenergize o circuito, desligando o disjuntor da sua 

cabine. 
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2º Passo: 
Seguindo o diagrama unifilar mostrado na Figura 3(a), coloque a respectiva fiação dentro 

do eletroduto com o auxílio do cabo guia. 
 
3º Passo: 

Faça as devidas conexões ao receptáculo ou soquete, ao interruptor conjugado com a 
tomada e emendas, se necessário, seguindo o diagrama multifilar mostrado na Figura 3(b). 
Lembre-se: as emendas caso contenham, devem ficar alojadas no interior das caixas e não 
dentro de eletrodutos. Para uma maior segurança no circuito, o fio a ser seccionado ou fio que 
vai ao interruptor, deve ser o fio fase, que pode ser identificado com o auxilio da chave néon. 
 
4º Passo: 

Energize o circuito acionando o disjuntor, e teste-o acionando o interruptor, e se 
possível, verifique se há tensão nos terminais da tomada. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 3 - Instalação de uma lâmpada incandescente acionada por um interruptor de uma 

seção conjugado com uma tomada. (a) – Diagrama unifilar. (b) – Diagrama multifilar. 



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

 

Automação Industrial – Instalações Elétricas Prediais 104

 

8.4 INSTALAÇÃO DE DUAS LÂMPADAS INCANDESCENTES ACIONADAS POR UM 
INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES 
 
8.4.1 MATERIAL UTILIZADO: 

 fios; 
  02 lâmpadas incandescentes; 
  01 interruptor de duas seções; 
  02 receptáculos ou soquetes E-27; 
  01 chave néon (teste); 
  01 chave de fenda; 
  01 alicate universal; 
  01 alicate de bico. 

 
8.4.2 INTRODUÇÃO 

Entre outros, um exemplo típico da instalação de um interruptor de duas seções se 
encontrar em residências com iluminação externa. Uma seção do interruptor é usada para 
acionar a luminária externa e a outra é usada para acionar a lâmpada da sala. A configuração 
adotada permite flexibilidade e economia. 
 
8.4.3 PROCEDIMENTOS: 
 
1º Passo: 

Com o auxilio da chave néon, verifique se o circuito está desenergizado: 
  em caso positivo, prossiga. 
  em caso negativo, desenergize o circuito, desligando o disjuntor da sua 

cabine. 
2º Passo: 

Com o auxílio do cabo guia, coloque a fiação dentro do eletroduto, seguindo o diagrama 
unifilar mostrado na Figura 04(a). 
 
3º Passo: 

Faça as devidas conexões ao receptáculo ou soquete, ao interruptor, e emendas, se 
necessário, seguindo o diagrama multifilar mostrado na Figura 04(b). 
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4º Passo: 
Energize o circuito acionando o disjuntor, e teste-o acionando os interruptores. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4 - Instalação de duas lâmpadas incandescentes acionadas por um interruptor de 
duas seções. (a) – Diagrama unifilar. (b) – Diagrama multifilar. 

 
8.5 INSTALAÇÃO DE DUAS LÂMPADAS INCANDESCENTES ACIONADAS POR UM 
INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO 
 
8.5.1 MATERIAL UTILIZADO: 

  fios; 
  02 lâmpadas incandescentes; 
  01 interruptor de uma seção; 
  02 receptáculos ou soquetes E-27; 
  01 chave néon (teste); 
  01 chave de fenda; 
  01 alicate universal; 
  01 alicate de bico. 

 
8.5.2 INTRODUÇÃO 

Dependendo das características do ambiente pode ser necessária a instalação de duas 
ou mais lâmpadas, e estas energizadas ao mesmo tempo. Então, por questão de economia e 
simplicidade da instalação, as lâmpadas podem ser acionadas por um único interruptor. 
Sistema muito usado em residências, com ambiente com mais de uma lâmpada, como a 
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garagem. Neste caso, deve-se analisar sempre a corrente do circuito, que não pode ser 
superior a corrente nominal do interruptor e dos condutores. 
 
8.5.3 PROCEDIMENTOS: 
 
1º Passo: 

Com o auxilio da chave néon, verifique se o circuito está desenergizado: 
  em caso positivo, prossiga. 
  em caso negativo, desenergize o circuito, desligando o disjuntor da sua 

cabine. 
2º Passo: 

Com o auxílio do cabo guia, coloque a fiação dentro do eletroduto, seguindo o diagrama 
unifilar mostrado na Figura 5(a). 
 
3º Passo: 

Faça as devidas conexões ao receptáculo ou soquete, ao interruptor, e emendas, se 
necessário, seguindo o diagrama multifilar mostrado na Figura 5(b). 
 
4º Passo: 

Energize o circuito acionando o disjuntor, e teste-o acionando o interruptor. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figura 5 - Instalação de duas lâmpadas incandescentes acionadas por um interruptor de 

uma seção. (a) – Diagrama unifilar. (b) – Diagrama multifilar. 
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8.6 INSTALAÇÃO DE DUAS LÂMPADAS INCANDESCENTES ACIONADAS POR UM 
INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES CONJUGADO COM UMA TOMADA 
 
8.6.1 MATERIAL UTILIZADO: 

 fios; 
  02 lâmpadas incandescentes; 
  01 interruptor de duas seções conjugado com uma tomada; 
  02 receptáculos ou soquetes E-27; 
  01 chave néon (teste); 
  01 chave de fenda; 
  01 alicate universal; 
  01 alicate de bico. 

 
8.6.2 INTRODUÇÃO 

Normalmente em projetos de iluminação, os acionamentos das lâmpadas em dois ou 
mais interruptores se dividem quando são necessárias duas ou mais lâmpadas. Este 
procedimento permite que parte do circuito de iluminação seja acionada independentemente, 
com maior flexibilidade e economia de energia. Como é normal, às vezes, necessita-se 
também de mais uma tomada, então, ao invés de se utilizar dois interruptores simples e mais 
uma tomada utiliza-se um interruptor de duas seções conjugado com uma tomada, 
economizando assim, os custos nas instalações. Um exemplo bem prático é usado no interior 
de guaritas, onde uma seção do interruptor aciona as lâmpadas externas, a outra seção aciona 
a lâmpada interna e a tomada pode ser utilizada para fins gerais. Lembrandose que os circuitos 
de iluminação e força (tomadas) devem ser distintos, quando na realização de projetos 
elétricos, como já foi mencionado anteriormente. 
 
8.6.3 PROCEDIMENTOS: 
 
1º Passo: 

Com o auxilio da chave néon, verifique se o circuito está desenergizado: 
  em caso positivo, prossiga. 
  em caso negativo, desenergize o circuito, desligando o disjuntor da sua 

cabine. 
2º Passo: 

Com o auxílio do cabo guia, coloque a fiação dentro do eletroduto, seguindo o diagrama 
unifilar mostrado na Figura 6(a). 
 
3º Passo: 

Faça as devidas conexões ao receptáculo, ao interruptor conjugado com a tomada e 
emendas, se necessário, seguindo o diagrama multifilar mostrado na Figura 6(b). 
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4º Passo: 
Energize o circuito acionando o disjuntor, e teste-o acionando o interruptor, e se 

possível, verifique se há tensão nos terminais da tomada. 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 6 - Instalação de duas lâmpadas incandescentes acionadas por um interruptor de 

duas seções conjugado com uma tomada. (a) – Diagrama unifilar. (b) – Diagrama 
multifilar. 
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8.7 INSTALAÇÃO DE UMA LÂMPADA INCANDESCENTE ACIONADA POR 
INTERRUPTORES PARALELO OU “TREE-WAY” 
 
8.7.1 MATERIAL UTILIZADO: 

 fios; 
  01 lâmpada incandescente; 
  02 interruptores paralelo de uma seção; 
  01 receptáculo ou soquete E-27; 
  01 chave néon (teste); 
  01 chave de fenda; 
  01 alicate universal; 
  01 alicate de bico. 

 
8.7.2 INTRODUÇÃO 

Nesta tarefa, um tipo especial de interruptor será utilizado, o interruptor paralelo ou tree-

way. O interruptor paralelo é uma chave unipolar de duas posições, e o seu aspecto físico nada 
difere dos interruptores já apresentados. Ele dispõe de mais um terminal de ligação, isto é, 
apresenta três terminais de ligação. O interruptor paralelo tem a característica de trabalhar em 
conjunto com um outro interruptor paralelo, e acionar uma ou várias lâmpadas a partir de dois 
lugares distintos. É usado principalmente em escadas, e em ambientes com duas entradas. Na 
escada, a lâmpada serviria para iluminar os degraus, e os interruptores “paralelo” seriam 
instalados no inicio e no fim da escada. O acionamento da lâmpada poderia ser feito com 
qualquer um dos dois interruptores paralelo. 
 
8.7.3 PROCEDIMENTOS: 
 
1º Passo: 

Com o auxilio da chave néon, verifique se o circuito está desenergizado; 
  em caso positivo, prossiga. 
  em caso negativo, desenergize o circuito, desligando o disjuntor da sua 

cabine. 
2º Passo: 

Com o auxílio do cabo guia, coloque a fiação dentro do eletroduto, seguindo o diagrama 
unifilar mostrado na Figura 7(a). 
 
3º Passo: 

Faça as devidas conexões ao receptáculo ou soquete, ao interruptor e emendas, se 
necessário, seguindo o diagrama multifilar mostrado na Figura 7(b). 
 
4º Passo: 

Energize o circuito acionando o disjuntor, e teste-o acionando os interruptores. Para uma 
maior segurança, o fio a ser seccionado ou fio que vai a um dos interruptores, deve ser o fio 
fase. O fio fase deve ser conectado ao terminal central de um dos interruptores paralelo, o 
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retorno, que vai ser conectado à lâmpada, deve ser conectado no terminal central do outro 
interruptor paralelo, como é mostrado no diagrama multifilar na Figura 7(b). 
 

 
(a) 

 
 

(b) 
Figura 7 - Instalação de uma lâmpada incandescente acionada por interruptores tree-

way. (a) – Diagrama unifilar. (b) – Diagrama multifilar. 
 
8.8 INSTALAÇÃO DE UMA LÂMPADA INCANDESCENTE ACIONADA POR 
INTERRUPTORES TREE-WAY E FOUR-WAY 
 
8.8.1 MATERIAL UTILIZADO: 

  fios; 
  01 lâmpada incandescente; 
  02 interruptores tree-way de uma seção; 
  01 interruptor four-way; 
  01 receptáculo ou soquete-E-27; 
  01 chave néon (teste); 
  01 chave de fenda; 
  01 alicate universal; 
  01 alicate de bico. 

 
8.8.2 INTRODUÇÃO 

Nesta tarefa, utilizar-se-á para acionar a lâmpada, além do interruptor paralelo ou tree-

way, um tipo especial de interruptor, o four-way ou “intermediário”. Este possui quatro terminais 
e deve ser instalado entre dois interruptores tree-way. A instalação de outros interruptores four-

way permite o acionamento em diversos pontos, isto é, para cada novo four-way instalado, 
incrementa-se um ponto de acionamento adicional. Esta configuração é usada em ambientes, 
onde se deseja acionar lâmpadas de três ou mais lugares distintos, como em galpões grandes 
com mais de duas portas de acesso, onde se deve colocar um interruptor perto de cada porta. 
 
8.8.3 PROCEDIMENTOS: 
 
1º Passo: 

Com o auxilio da chave néon, verifique se o circuito está desenergizado; 
  em caso positivo, prossiga. 
  em caso negativo, desenergize o circuito, desligando o disjuntor da sua 

cabine. 
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2º Passo: 
Com o auxílio do cabo guia, coloque a fiação dentro do eletroduto, seguindo o diagrama 

unifilar mostrado na Figura 08(a). 
 
3º Passo: 

Faça as devidas conexões no receptáculo ou no soquete, nos interruptores e as 
emendas se necessário. Para uma maior segurança, o fio a ser seccionado ou fio que vai ao 
interruptor tree-way, deve ser o fio fase. O fio fase deve ser conectado ao terminal central de 
um dos interruptores tree-way, o retorno que vai à lâmpada deve ser conectado ao terminal 
central do outro interruptor tree-way, e o interruptor four-way terá seus bornes conectados aos 
interruptores tree-way, como mostrado no diagrama multifilar na Figura 8(b). O acionamento do 
interruptor four-way permite a inversão do caminho da corrente elétrica. Na Figura 8(b) as 
linhas tracejadas representam os caminhos possíveis da corrente elétrica. 
 
4º Passo: 

Energize o circuito acionando o disjuntor, e teste-o acionando os interruptores. 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figura 8 - Instalação de uma lâmpada incandescente acionada por interruptores tree-way 
e fourway. (a) – Diagrama unifilar. (b) – Diagrama multifilar. 
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8.9 INSTALAÇÃO DE UMA CAMPAINHA OU CIGARRA 
 
8.9.1 MATERIAL UTILIZADO: 

  fios; 
  01 campainha ou cigarra; 
  01 interruptor de campainha ou cigarra; 
  01 chave néon (teste); 
  01 chave de fenda; 
  01 alicate universal; 
  01 alicate de bico. 

 
8.9.2 INTRODUÇÃO 

A campainha é um aparelho, que quando energizado emite um sinal sonoro ou ruído. Ela 
tem a finalidade de atrair a atenção ou chamar pessoas. Geralmente, são instaladas em 
residências, anunciando um visitante; em colégios e fábricas, alertando os horários. Para se 
acionar uma campainha ou cigarra, utiliza-se um interruptor especial, que através do seu 
acionamento, restabelece a passagem de corrente elétrica no circuito. A campainha ou cigarra 
deve ser acionada apenas por um curto intervalo de tempo, por isso os interruptores utilizados 
para o seu acionamento são providos de um mecanismo (mola) que força a abertura dos 
contatos imediatamente após o acionamento do interruptor. 
 
8.9.3 PROCEDIMENTOS: 
 
1º Passo: 

Com o auxilio da chave néon, verifique se o circuito está desenergizado; 
  em caso positivo, prossiga. 
  em caso negativo, desenergize o circuito, desligando o disjuntor da sua 

cabine. 
 
2º Passo: 

Com o auxílio do cabo guia, coloque a fiação dentro do eletroduto, seguindo o diagrama 
unifilar mostrado na Figura 9(a). 
 
3º Passo: 

Faça as devidas conexões à campainha ou cigarra, ao interruptor e emendas, se 
necessário, seguindo o diagrama multifilar mostrado na Figura 9(b). 
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4º Passo: 
Energize o circuito acionando o disjuntor, e teste-o acionando o interruptor. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 9 - Instalação de uma campainha ou cigarra. (a) – Diagrama unifilar. (b) – 

Diagrama multifilar. 
 
8.10 INSTALAÇÃO DE TOMADA COM CONDUTOR DE PROTEÇÃO 
 
8.10.1 MATERIAL UTILIZADO: 

  fios; 
  01 tomada (N+F+T); 
  01 chave néon (teste); 
  01 chave de fenda; 
  01 alicate universal; 
  01 alicate de bico. 
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8.10.2 INTRODUÇÃO 
Nesta tarefa, uma tomada com três pinos será utilizada, sendo dois pinos ligados aos 

tradicionais fase e neutro, e o outro pino ligado ao fio de proteção (PE) ou fio terra. O fio terra 
provém de um aterramento contento uma ou mais hastes de cobre, uma grande utilidade do 
terceiro pino é oferecer segurança ao operador do equipamento eletroeletrônico. 

Ao se ligar um plug a uma tomada de três pinos, com o terceiro pino realmente aterrado, 
todas as partes metálicas externas do equipamento também ficaram aterradas. Se ocorrer 
algum defeito interno, principalmente provocado por choques externos, tal que alguma parte 
"viva" faça contato com a carcaça metálica, o fio terra escoará a corrente elétrica para a terra 
sem limitação de corrente, queimando assim o fusível de proteção e desergenizando o 
equipamento, protegendo assim, o operador contra possíveis choques elétricos provocados 
pelo equipamento. A Norma NBR 5410 da ABNT determina como deve ser instalado um único 
sistema de aterramento em cada instalação, ou seja, caso existam mais de um aterramento 
estes devem ser conectados entre si. 

Não basta apenas ter a rede elétrica aterrada. Seu computador, impressora, entre outros 
equipamentos elétricos tem que estar conectados eletricamente ao aterramento. Naverdade, 
ter um aterramento malfeito é mais perigoso do que não tê-lo. 
 
8.10.3 PROCEDIMENTOS: 
 
1º Passo: 

Com o auxilio da chave néon, verifique se o circuito está desenergizado; 
  em caso positivo, prossiga. 
  em caso negativo, desenergize o circuito, desligando o disjuntor da sua 

cabine. 
2º Passo: 

Com o auxílio do cabo guia, coloque a fiação dentro do eletroduto, seguindo o diagrama 
unifilar mostrado na Figura 10(a). 
 
3º Passo: 

Faça as devidas conexões à tomada e emendas, se necessário, seguindo o diagrama 
multifilar mostrado na Figura 10(b). 
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4º Passo: 
Energize o circuito acionando o disjuntor, e teste-o, verificando se há tensão nos 

terminais da tomada. 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 10 - Instalação de uma tomada com condutor de proteção. (a) – Diagrama unifilar. 

(b) – Diagrama multifilar. 
 
8.11 INSTALAÇÃO DE LÂMPADA ACIONADA POR FOTOCÉLULA 
 
8.11.1 MATERIAL UTILIZADO: 

  fios; 
  01 soquete; 
  01 fotocélula; 
  01 chave néon (teste); 
  01 chave de fenda; 
  01 alicate universal; 
  01 alicate de bico. 
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8.11.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 
Em circuitos de iluminação de exteriores (de ruas, de sinalização em caixas d'água, em 

pátios etc.), é muito comum o acionamento automático por elementos fotossensíveis. 
Eles operam segundo a intensidade de luz recebida. O acionamento automático é muito 

útil em iluminação pública, pois eliminam o fio-piloto para o comando das lâmpadas, bem como 
o operador para apagar e acender. O fio-piloto corresponde ao fio retorno nas instalações de 
interruptores. 
 
8.11.3 PROCEDIMENTOS 
1º Passo: 

Com o auxílio do cabo guia, coloque a fiação dentro do eletroduto, seguindo o diagrama 
unifilar mostrado na Figura 11(a). 
 
2º Passo: 

Faça as devidas conexões ao receptáculo ou soquete, a fotocélula e emendas, se 
necessário, seguindo o diagrama multifilar mostrado na Figura 11(b). 
 
3º Passo: 

A fim de testar o circuito, utilize um dispositivo emissor de luz, externo ao circuito, que 
emita raios de luz sobre a fotocélula. Se a lâmpada for acionada, o circuito não está montado 
corretamente. Interrompa a passagem de luz para o elemento fotossensível para que a 
lâmpada seja acionada. Leia as instruções de teste contidas no “corpo” da fotocélula, e siga-as 
a fim de verificar o seu funcionamento. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 11 - Instalação de lâmpada acionada por fotocélula. (a) – Diagrama unifilar. (b) – 
Diagrama multifilar. 
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8.12 INSTALAÇÃO DE UMA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W COM REATOR DO TIPO 
COMUM 
 
8.12.1 MATERIAL UTILIZADO: 

  fios; 
  01 lâmpada fluorescente de 40W; 
  01 starter; 
  01 reator comum de 40W; 
  01 conjunto suporte para lâmpada fluorescente de 40W, starter e receptáculos; 
  01 interruptor; 
  01 chave néon (teste); 
  01 chave de fenda; 
  01 alicate universal; 
  01 alicate de bico. 

 
8.12.2 INTRODUÇÃO 

Normalmente, a iluminação de grandes recintos não se faz mais com lâmpadas 
incandescentes, por causa do intenso calor produzido, e pelo baixo rendimento de iluminação. 
Dependendo das características do recinto pode-se aplicar lâmpadas fluorescentes ou outro 
tipo de lâmpadas de descargas. 

Uma fonte de iluminação fluorescente é um aparelho de iluminação composto de 
lâmpada fluorescente, calha, starter, receptáculo, reator e acessórios de iluminação. A calha 
serve de suporte para lâmpada. O starter, quando necessário, atua como interruptor 
automático, abrindo o circuito dos filamentos lâmpada, depois do tempo necessário ao 
aquecimento. Ele é composto de ampola de vidro com gás néon, geralmente, contendo dois 
contatos e um pequeno capacitor. Os dois contatos se apresentam com um fixo e outro móvel. 
O contato móvel é fabricado com lâminas de materiais com coeficientes de dilatação diferentes, 
por isso são de chamados de bimetálico. Quando o contato móvel se aquece, sua ponta 
distende-se, encostando-se no contato fixo e, quando esfria, volta a posição normal. O 
receptáculo é uma peça moldada em baquelite ou em plástico com contatos elétricos. Nos 
contatos elétricos são introduzidos os pinos das lâmpadas e bornes para ligar os condutores. 
Pode ser moldado, também com o suporte do starter, formando o receptáculo. O reator é um 
indutor montado em caixa de chapa de ferro e imerso em massa isolante, de onde saem os 
terminais (condutores). No reator pode-se encontrar os esquemas de ligação e características 
elétricas, tais como número de lâmpadas, tensão, fator de potência, potência, que devem ser 
obedecidas pelo instalador. O reator proporciona as duas tensões necessárias ao 
funcionamento da lâmpada. Existem os reatores comuns, que necessitam de starter; os de 
partida rápida, que dispensam o starter; e alguns tipos específicos. 
 
8.12.3 FUNCIONAMENTO 

1ª fase: Fechando-se o interruptor (b1), forma-se um arco entre os contatos do 
interruptor térmico (starter) e a corrente elétrica circula pelo circuito, conforme as setas 
mostradas na Figura 12(a). 
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(a) – Acionando o interruptor. 

 
2ª fase: O calor de arco no starter (1) faz a lâmina bimetálica curvar-se e encostar se no 

contato fixo fechando o circuito, como mostrado na Figura 12(b). Uma elevada corrente circula 
pelos filamentos aquecendo-os e o mercúrio se vaporiza. 

 

 
b) – Fechamento dos contatos do starter e vaporização do gás (mercúrio). 

 
3ª fase: O starter (1) esfria e abre o circuito, como mostrado na Figura 12(c), A 

interrupção brusca da corrente que circulava no circuito indutivo (reator) provoca uma 
sobretensão. A sobretensão juntamente com a baixa pressão (vapor de mercúrio) no interior da 
lâmpada promove a circulação de uma corrente elétrica entre os filamentos da lâmpada. Os 
choques dos elétrons com os átomos do gás produzem a emissão de raios ultravioleta, que são 
invisíveis. Porém, ao atravessarem a camada fluorescente das paredes do tubo de vidro, se 
transformam em luz visível. 

 

 
(c) – Descarga elétrica no interior da lâmpada. 
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12.4 PROCEDIMENTOS: 
Esta tarefa será realizada em uma bancada. Quando ao final da montagem for testar o 

circuito, solicite a um dos monitores, técnicos ou professor qual o procedimento a ser utilizado 
para se evitar choques elétricos. 
 
1º Passo: 

Observe no diagrama unifilar mostrado na Figura 12(d), com a respectiva distribuição 
dos fios entre o interruptor e o arranjo contendo a lâmpada. 
 
2º passo 

Monte o arranjo reator, starter, carcaça e lâmpada, fazendo as devidas conexões entre 
eles, e emendas, se necessário, seguindo o diagrama multifilar mostrado na Figura 12(e). 
 
3º Passo: 

Energize o circuito e teste-o acionando o interruptor. 
 

 
(d) – Diagrama unifilar. 

 

 
(e) – Diagrama multifilar. 

 
Figura 12 - Instalação de uma lâmpada fluorescente de 40w com reator do tipo comum. 
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13 INSTALAÇÃO DE DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 40W COM REATORES DO 
TIPO COMUM, ACIONADAS POR UM INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO 
 
8.13.1 MATERIAL UTILIZADO: 

  fios; 
  02 lâmpadas fluorescentes de 40W; 
  02 starters; 
  02 reatores comuns de 40W; 
  02 conjuntos com suportes para lâmpadas fluorescentes de 40W, starter e receptáculos; 
  01 interruptor; 
  01 chave néon (teste); 
  01 chave de fenda; 
  01 alicate universal; 
  01 alicate de bico. 

 
13.2 INTRODUÇÃO 

Neste experimento será utilizado um interruptor de uma seção, para acionar as duas 
lâmpadas fluorescentes de 40W. Esta configuração é muito utilizada em galpões, 
economizando assim, os custos iniciais de instalação. 
 
13.3 PROCEDIMENTOS 

Esta tarefa será realizada em uma bancada. Quando ao final da montagem for testar o 
circuito, solicite a um dos monitores, técnicos ou professor qual o procedimento a ser utilizado 
para se evitar choques elétricos. 
 
1º Passo: 

Observe no diagrama unifilar mostrado na Figura 13(a), a distribuição dos fios entre o 
interruptor e a lâmpada. 
 
2º passo 

Monte cada um dos arranjos: reator, starter, carcaça e lâmpada, fazendo as devidas 
conexões entre eles, e emendas, se necessário, seguindo o diagrama multifilar mostrado na 
Figura 13(b). 
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3º Passo: 
Energize o circuito e teste-o acionando o interruptor. 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 13 -Instalação de duas lâmpadas fluorescentes de 40w com reatores do tipo 
comum, acionadas por um interruptor de uma seção. (a) – Diagrama unifilar. (b) – 

Diagrama multifilar. 
 
8.14 INSTALAÇÃO DE DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 40W COM REATOR 
DUPLO DO TIPO PARTIDA RÁPIDA 
 
8.14.1 MATERIAL UTILIZADO: 

  fios; 
  02 lâmpadas fluorescentes de 40W; 
  01 reator duplo de 40W; 
  01 suporte para duas lâmpadas fluorescentes de 40W, com receptáculos; 
  01 interruptor; 
  01 chave néon (teste); 
  01 chave de fenda; 
  01 alicate universal; 
  01 alicate de bico. 
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8.14.2 INTRODUÇÃO 
Neste caso, utiliza-se o reator de partida rápida, que dispensa o starter. Ele utiliza a 

autoindução em vez do starter, que provoca aquecimento do filamento. Esta operação dura 
aproximadamente um segundo e após a partida o filamento continua aquecido por uma 
pequena corrente. Esta configuração é utilizada tanto em galpões, como em ambiente onde se 
deseja ter uma melhor iluminação, por um menor custo. 
 
8.14.3 PROCEDIMENTO 

Esta tarefa será realizada em uma bancada. 
 
1º Passo: 

Verifique o esquema de ligação contido no reator. O esquema correto de ligação está 
contido no reator, caso o esquema contido no reator seja diferente do esquema mostrado na 
Figura 14(b), comunique ao professor, técnico ou monitor. Caso sejam iguais, proceda com a 
montagem. 
 
2º Passo: 

Monte o arranjo reator, carcaça e lâmpadas, fazendo as devidas conexões entre eles, e 
emendas, se necessário, seguindo o diagrama multifilar mostrado na Figura 14(b). 
 
3º Passo: 

Energize o circuito e teste-o acionando o interruptor. 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figura 14 - Instalação de duas lâmpadas fluorescentes de 40w com reator duplo do tipo 
partida rápida. (a) – Diagrama unifilar. (b) – Diagrama multifilar. 
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Hino do Estado do Ceará

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

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

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

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

Hino Nacional

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

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

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

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

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

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

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

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

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

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

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

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




