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Instalações Elétricas Prediais em 
Baixa Tensão – Estimativa de 
Carga e Divisão dos Circuitos 



Agenda 

• Estimativa de carga: 

▫ Pontos de iluminação; 

▫ Tomadas de uso geral (TUGs); 

▫ Tomadas de uso específico (TUEs). 

 

• Divisão dos circuitos; 

 

• Exercício. 



Estimativa de Carga 

• Os aparelhos de utilização a serem conectados à 
instalação elétrica representam cargas cujas 
potências nominais devem ser corretamente 
previstas; 
 

• A estimativa de carga deve quantificar a potência 
nominal total da instalação elétrica; 
 

• Essa estimativa deve sempre considerar as 
características de utilização das instalações e os 
requisitos mínimos prescritos pelas normas em 
vigor. 
 
 
 
 



Pontos de Iluminação 

• A norma NBR-5410 prescreve uma quantidade 
mínima de pontos de luz para cada ambiente 
interno:  
 
▫ Pelo menos um ponto de luz no teto, comandado 

por um interruptor de parede;  
 

▫ Pontos de luz na parede (arandelas) são opcionais. 
Se houver no banheiro, devem estar distantes, no 
mínimo, a 60 cm do limite do boxe. 
 

 
 
 
 



Pontos de Iluminação 

• Segundo a NBR-5410, a estimativa da carga de 
iluminação deve ser feita em função da área 
interna de cada ambiente:  
 
▫ Área até 6 m2: atribuir um mínimo de 100 VA ao 

ambiente; 
 

▫ Área superior a 6 m2: atribuir um mínimo de 
100 VA aos primeiros 6 m2, acrescidos de 60 VA 
para cada aumento de 4 m2 inteiros; 

 
 
 
 



Pontos de Iluminação 

• Os valores correspondem à potência prevista dos 
pontos de iluminação para efeito de 
dimensionamento dos circuitos, e não 
necessariamente à potência nominal das lâmpadas 
que serão utilizadas; 
 

• Os pontos de iluminação devem estar 
uniformemente distribuídos no ambiente; 
 

• A NBR-5410 não estabelece critérios para 
iluminação de áreas externas em residências, 
ficando a decisão por conta do projetista e do 
cliente.  
 
 
 



Pontos de Iluminação - Exemplo 

• Sala com área de 11 m2; 

 

• Carga de iluminação mínima prevista: ???? 

 

 



Pontos de Iluminação - Exemplo 

• Sala com área de 11 m2; 

 

• Carga de iluminação mínima prevista: 160 VA: 

 

▫ 100 VA para os primeiros 6 m2; 

 

▫ 60 VA adicionais para os 5 m2 restantes                 
(4 m2 inteiros e mais 1 m). 

 

 

 



Pontos de Iluminação - Exemplo 

• Sala com área de 9 m2; 

 

• Carga de iluminação mínima prevista: ???? 

 

 



Pontos de Iluminação - Exemplo 

• Sala com área de 9 m2; 

 

• Carga de iluminação mínima prevista: 100 VA: 

 

▫ 100 VA para os primeiros 6 m2; 

 

▫ Os 3 m2 restantes   não completam os 4 m2 
inteiros necessários para atribuir 60 VA 
adicionais.  

 

 

 



Pontos de Iluminação 

• A estimativa preliminar de carga para iluminação 
também pode ser feita pela densidade de carga 
(VA/m2) que representa a quantidade de potência 
por unidade de área nos ambientes que serão 
servidos pela instalação elétrica; 

 

• Para tanto podem ser utilizados valores consagrados 
tabelados, desde que a carga estimada atenda às 
prescrições mínimas da NBR-5410, anteriormente 
citadas.  

 

 

 

 



Pontos de Iluminação 

 

 

 

 



Pontos de Iluminação - Exemplo 

• Dormitório de 10 m2 em uma residência; 

 

• Carga de iluminação prevista: ???? 

 



Pontos de Iluminação - Exemplo 

• Dormitório de 10 m2 em uma residência; 

 

• Carga de iluminação prevista: 200 VA: 

 

▫ Segundo a tabela a densidade é 20 VA/m2; 

 

▫ 10 m2 x 20 VA/m2 é igual a 200 VA; 

 

▫ Pela NBR-5410 a carga mínima é 160 VA                
(6 m2 + 4 m2  100 VA + 60 VA). 

 

 



Pontos de Iluminação - Exemplo 

• Sala de aula de 20 m2; 

 

• Carga de iluminação prevista: ???? 

 



Pontos de Iluminação - Exemplo 

• Sala de aula de 20 m2; 

 

• Carga de iluminação prevista: 1000 VA: 

 

▫ Segundo a tabela a densidade é 50 VA/m2; 

 

▫ 20 m2 x 50 VA/m2 é igual a 1000 VA; 

 



Pontos de Iluminação 

• No caso de escritórios e estabelecimentos 
comerciais, institucionais e industriais deve ser 
feito o Projeto Luminotécnico; 

 

• A norma NBR-5413 trata da Iluminação de 
Interiores e apresenta as prescrições quanto às 
cargas de iluminação, indicando o nível de 
iluminamento para os diversos tipos de locais. 



Tomadas de Uso Geral (TUGs) 

• A norma NBR-5410 prescreve uma quantidade 
mínima de tomadas de uso geral (TUGs): 
 
▫ Área até 6 m2: no mínimo uma tomada; 

 
▫ Área superior a 6 m2: no mínimo uma tomada para 

cada 5 m ou fração de perímetro; 
 

▫ Cozinhas, copas, áreas de serviço e locais 
semelhantes: no mínimo uma tomada para cada    
3,5 m ou fração de perímetro, independente da área. 
Ao menos duas TUGs devem ser posicionadas acima 
da bancada da pia; 

 
 
 
 



Tomadas de Uso Geral (TUGs) 

▫ Banheiros e lavabos: no mínimo uma tomada de altura média 
junto ao lavatório, a uma distância mínima de 60 cm do limite do 
boxe; 
 

▫ Garagens, varandas, halls, escadarias, subsolos e sótãos: 
no mínimo uma tomada; 
 

▫ Salas comerciais até 40m2: uma tomada para cada 3 m de 
perímetro ou fração, ou uma tomada para cada 4 m2 ou fração. O 
maior dos dois; 
 

▫ Salas comerciais acima de 40m2: 10 tomadas para os 
primeiros 40 m2, mais uma tomada para cada 10 m2 ou fração; 
 

▫ Lojas: uma tomada para cada 30 m2
 ou fração, além das 

específicas para lâmpadas de vitrines e demonstradores.  
 

 
 
 



Tomadas de Uso Geral (TUGs) 

• A norma NBR-5410 prescreve uma potência mínima 
para as tomadas de uso geral (TUGs): 
 
▫ Banheiros, cozinhas, copas, áreas de serviço, 

lavanderias e locais semelhantes: atribuir no 
mínimo 600 VA por tomada para as três primeiras  
TUGs e  100 VA para as excedentes, considerando cada 
ambiente separadamente; 
 

▫ Demais ambientes: atribuir no mínimo 100 VA por 
tomada; 
 

▫ Instalações comerciais: atribuir no mínimo        
200 VA por tomada; 

 
 
 
 



Tomadas de Uso Específico (TUEs) 

• As Tomadas de Uso Específico (TUEs) são 
circuitos terminais destinados à ligação 
exclusiva de equipamentos fixos e estacionários, 
como chuveiros, torneiras elétricas, secadoras de 
roupa, aparelhos de ar condicionado, entre 
outros; 

 

• A norma NBR-5410 estabelece o seguinte: 

 

 

 



Tomadas de Uso Específico (TUEs) 

▫ Todo aparelho de utilização com corrente nominal 
superior a 10 A requer uma TUE alimentada por um 
circuito terminal exclusivo; 
 

▫ Deve ser atribuída à TUE, no mínimo, a potência 
nominal do aparelho de utilização a ela destinado; 
 

▫ A quantidade de TUEs depende do número de 
aparelhos de utilização que as requeiram; 
 

▫ As TUEs devem ser localizadas no máximo a 1,5 m de 
distância do aparelho de utilização a ser acionado. 

 
 
 



Divisão dos Circuitos 

• Um circuito terminal de uma instalação elétrica 
é o conjunto de pontos de utilização alimentados 
pelos mesmos condutores e conectados ao 
mesmo dispositivo de acionamento e proteção 
(disjuntor), a partir de um determinado Quadro 
de Distribuição (ou Quadro Terminal); 

 

• Exceto para as TUEs, um circuito terminal pode 
alimentar mais de um ponto de utilização; 

 

 

 

 

 



Divisão dos Circuitos 

• O número de pontos é limitado pela capacidade 
de corrente dos condutores e da proteção do 
circuito terminal (disjuntor); 

 

• Não é recomendável exceder 8 pontos de 
utilização por circuito. 

 

 

 

 

 



Divisão dos Circuitos 

• A instalação elétrica de uma unidade consumidora deve 
ser dividida em vários circuitos terminais com a 
finalidade de:  
 
▫ Não atribuir muitos pontos de utilização a um único 

circuito;  
 
▫ Limitar as consequências de falhas, desligando apenas o 

circuito defeituoso;  
 

▫ Facilitar as inspeções, ensaios e manutenção de cada 
circuito;  
 

▫ Evitar perigos de uma falha geral, incluindo a iluminação, 
por exemplo. 
 
 

 
 
 
 
 



Divisão dos Circuitos 

• A norma NBR-5410 prescreve as seguintes 
regras para divisão dos circuitos terminais: 

 

▫ Os pontos de utilização devem ser agrupados de 
modo que a carga (potência nominal) dos circuitos 
terminais seja distribuída da forma mais 
equilibrada possível, tal que cada fase do ramal de 
entrada tenha aproximadamente a mesma 
potência demandada;  

 

 

 

 

 



Divisão dos Circuitos 

▫ Cada circuito terminal deve possuir condutores de 
fase e neutro próprios. Não é permitido o 
compartilhamento de condutores entre circuitos 
diferentes;  

 

▫ Os circuitos de iluminação devem ser separados 
dos circuitos de tomadas de uso geral; 

 

▫ Chuveiros, torneiras elétricas, aquecedores e 
aparelhos de ar condicionado requerem circuitos 
terminais exclusivos;  

 

 

 

 

 

 



Divisão dos Circuitos 

▫ O conjunto de tomadas de cozinhas, copas e áreas de 
serviço deve ser alimentado por um circuito terminal 
exclusivo; 

 

▫ Sempre que possível, os circuitos terminais devem ser 
divididos por área e tipo de utilização (dependências 
íntimas, dependências sociais e dependências de serviço); 

 

▫ Residências devem ter, no mínimo, um circuito terminal 
para cada 60 m2 ou fração; 

 

▫ Salas comerciais, lojas e escritórios devem ter, no mínimo, 
um circuito terminal para cada 50 m2 ou fração; 

 
 
 
 
 



Exercício – Estimativa de Carga  



Exercício – Estimativa de Carga  

• Carga mínima de 
pontos de iluminação; 

• Carga de iluminação 
por critério de 
densidade de carga; 

• Quantidade mínima de 
TUGs; 

• Carga mínima de TUGs. 

 



Carga Mínima de Iluminação 

• Área: 3,16 m x 2,56 m 

• Área = 8,09 m2 

• Carga mínima de 
iluminação = 100 VA 

• 100 VA pelos primeiros 
6 m2 e o restante não 
completa 4 m2 para 
adicionar 60 VA 

 



Iluminação por Densidade de Carga 

• Área: 3,16 m x 2,56 m 

• Área = 8,09 m2 

• Densidade dormitório = 
20 VA/m2 

• Carga total: 8,09 m2 x 20 
VA/m2 = 161,8 VA 

• Atende o requisito 
mínimo da NBR visto 
anteriormente (100 VA) 

 



Quantidade Mínima de TUGs 

• Área: 3,16 m x 2,56 m 
• Área = 8,09 m2 

• Perímetro: 2 x 3,16 m + 2 x 
2,56 m 

• Perímetro = 11,44 m 
• Quantidade mínima de       

TUGs = 3 
    (5 m + 5m + 1,44 m) 
• Área superior a 6 m2: no 

mínimo uma tomada para 
cada 5 m ou fração de 
perímetro 
 
 
 



Carga Mínima de TUGs 

• Área: 3,16 m x 2,56 m 

• Área = 8,09 m2 

• Perímetro: 2 x 3,16 m + 2 
x 2,56 m 

• Perímetro = 11,44 m 

• Quantidade mínima de       
TUGs = 3 

• Carga mímina de TUGs: 
300 VA 

  (100 VA por TUG) 

 

 



Exercício – Estimativa de Carga  

• Carga mínima de 
pontos de iluminação; 

• Carga de iluminação 
por critério de 
densidade de carga; 

• Quantidade mínima de 
TUGs; 

• Carga mínima de TUGs. 

 



Exercício – Estimativa de Carga  

• Carga mínima de 
pontos de iluminação; 

• Carga de iluminação 
por critério de 
densidade de carga; 

• Quantidade mínima de 
TUGs; 

• Carga mínima de TUGs. 

 



Eletricidade e Instrumentação 
Instalações Elétricas Prediais em 
Baixa Tensão – Estimativa de 
Carga e Divisão dos Circuitos 

 


