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Introdução

Normas importantes que balizam as atividades para uma instalação elétrica segura:

• NBR 5410 - Instalações elétricas em baixa tensão.

• NBR 5413 - Iluminação de interiores.

• NBR 5444 - Símbolos elétricos para instalações elétricas.

• NR 10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade.

A seguir são apresentados alguns conceitos importantes acerca da instalação.



Conceitos
Componente: termo empregado para designar itens da instalação que, dependendo
do contexto, podem ser materiais, acessórios, dispostivos, instrumentos,
equipamentos, máquinas, conjuntos ou mesmo segmentos ou partes da instalação.
(ABNT, NBR 5410, p. 07)



Conceitos
Quadro de distribuição: primeiro quadro de distribuição após a entrada da linha
elétrica na edificação. Naturalmente, o termo se aplica a todo quadro de distribuição
que seja o único de uma edificação. (ABNT, NBR 5410, p. 07)



Conceitos

Barramento: barramento de conexão empregado com a finalidade de servir como via
de interligação de tdos os elementos comuns (ex: barramento de terra;).



Conceitos
Circuito: toda sequência de conexão elétrica que visa prover alimentação para
atender a uma (ou mais) cargas, com localização pré-definidas na planta baixa e
vinculados a um dispositivo de proteção no quadro principal.



Levantamento
Primeira etapa do projeto

Conforme visto anteriormente, após o desenho da planta baixa, devemos identificar o
quadro principal da instalação para, depois, prover a localização dos demais
componentes da instalação elétrica.

• Quadro Principal

• Pontos de Luz

• Interruptores

• Tomadas (UG)

• Tomadas (UE)



Instalação
Quadro Elétrico

Quadro

Componente de onde se inicia a instalação local. Os dispositivos de proteção
(disjuntores) devem ser dispostos e identificados de forma que seja fácil reconhecer
os respectivos circuitos protegidos.

• Todo circuito deve partir do quadro;

• Cada circuito deve ter seu próprio disjuntor;

• O quadro deve prover ainda 30% para expansão.



Instalação
Quadro Elétrico



Instalação
Pontos de Luz

Ponto de Luz
Cada cômodo do ambiente de instalação deve possuir pelo menos um ponto de luz
com seu respectivo interruptor.

• O circuito de iluminação deve ser único e independente;

• O terminal de fase deve ser ligado ao interruptor;

• O terminal que vai do interruptor para a lâmpada é chamado retorno;

• O circuito de neutro deve vir do barramento principal;



Instalação
Ponto de Luz



Instalação
Tomada

Tomada
É a terminação final do circuito para fins de alimentação de um ou mais equipamentos.

• Cada circuito deve levar em conta a potência a ser consumida;

• Cada circuito será ligado monofásico a três condutores (F - N - T);

• Atenção para o novo padrão de tomadas do Brasil.



Instalação
Tomada



Instalação
Tomada

• O terminal de NEUTRO (N) deve ser utilizado na cor azul;

• O terminal de TERRA (T) deve ser utilizado nas cores verde ou amarelo/verde;

• O(s) terminal(is) de FASE (F) deverão ser utilizados em quaisquer outras cores,
exceto as anteriormente citadas;

• O(s) terminal(is) de FASE (F) geralmente são utilizados nas cores: vermelha,
preta e branca;



Instalação
Tomada



Mais informações
Site mais buscados para este assunto

Use como como um guia de orientações gerais.

Outras fontes a serem consideradas:

1 <http://www.abnt.org.br>

2 <http://tex.stackexchange.com/>

3 <http://wiki.sj.ifsc.edu.br/wiki/index.php/PJI11101_2018-1>

http://www.abnt.org.br
http://tex.stackexchange.com/
http://wiki.sj.ifsc.edu.br/wiki/index.php/PJI11101_2018-1
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