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Noções de Instalações Elétricas
Específico: Instalação

Eletricista de Instalação

Introdução
– A importância da eletricidade em nossas vidas é

inquestionável.
– Ela ilumina nossos lares, movimenta nossos

eletrodomésticos, permite o funcionamento dos
aparelhos eletrônicos e aquece nosso banho.

– Por outro lado, a eletricidade quando mal
empregada, traz alguns perigos como os choques, às
vezes fatais, e os curto-circuitos, causadores de
tantos incêndios.

Introdução
– A melhor forma de convivermos em harmonia com a

eletricidade é conhecê-la, tirando-lhe o maior
proveito, desfrutando de todo o seu conforto com a
máxima segurança.

– O objetivo desta aula é o de fornecer, em linguagem
simples e acessível, as informações mais importantes
relativas ao que é a eletricidade, ao que é uma
instalação elétrica, quais seus principais
componentes, como dimensioná-los e escolhê-los.

• A eletricidade é invisível. O que percebemos
são seus efeitos.

Corrente elétrica, Tensão elétrica e 
potencia elétrica

• E esses efeitos são possíveis devido:

Tensão e corrente elétrica
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Potência Elétrica

Para entender a unidade de 
medida potência elétrica

Potência Aparente

• Composta por:

POTÊNCIA ATIVA

POTÊNCIA REATIVA

Potência Ativa
• A potência ativa é a parcela transformada em:

Potência Reativa
• A potência reativa é a parcela transformada em campo 

magnético, necessário ao funcionamento de:

Fator de potência
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Ramal de Entrada 

Figura 1 – Poste com fiação e quadro de medição

Tipos de Fornecimento 

(a) Até 15.000W                                               (b) De 15.000 até 75.000W
Monofásico                                                        Trifásico
Feito a dois fios (F + N)                                   Feito a quatro frios (3F +N)
Tensão de 220V                                                Tensões 380-220V

Figura 2 – Tipos de entradas

Detalhe da Medição

Figura 3 – Quadro de medição de energia da concessionária

Quadro de Distribuição

Figura 4 – Quadro de disjuntores e/ou DR’s

Detalhe Interno do Quadro

Figura 5 – Detalhe com disjuntores, DR geral e fiação
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Disjuntor Diferencial Residual

Figura 6 – DR Bipolar

Disjuntor Termomagnético

Figura 7 – Diferentes tipos de disjuntores termomagnéticos

Circuitos Terminais

Figura 8 – Circuitos saindo do quadro

Simbologia

Figura 9 – Luminária no teto

Simbologia

Figura 10 – Arandela

Simbologia

Figura 11 – Tomada 2P + T baixa (0,30m)
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Simbologia

Figura 12 – Tomada 2P + T média (1,20m)

Simbologia

Figura 13 – Tomada 2P + T alta (2,1m)

Simbologia

Figura 14 – Interruptor simples

Simbologia

Figura 15 – Interruptor paralelo ou three-way

Simbologia

Figura 16 – Campainha

Simbologia

Figura 17 – Botão da campainha
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Simbologia

Figura 18 – Eletroduto embutido na laje

Simbologia

Figura 19 – Eletroduto embutido na parede

Simbologia

Figura 20 – Eletroduto embutido no piso

Simbologia

Figura 21 – Fiação da fase e do neutro

Simbologia

Figura 22 – Fiação do retorno e de proteção ou terra

Condutores Elétricos

Figura 23 – Tipos de condutores
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Aplicação dos Condutores

Figura 24 – Aplicação da fiação rígida e flexível

Simbologia dos Condutores

Figura 25 – Simbologia da fiação

Esquemas de Ligação

Figura 26 – Ligação de uma lâmpada comandada por interruptor simples

Esquemas de Ligação

Figura 27 – Ligação de mais de  uma lâmpada comandada por int. simples

Esquemas de Ligação

Figura 28 – Ligação de  uma lâmpada comandada de dois pontos (three-way)

Esquemas de Ligação

Figura 29 – Ligação de  uma lâmpada comandada de dois pontos (three-way)



15/03/2019

8

Esquemas de Ligação

Figura 30 – Ligação de  uma tomada 2P+T

Esquemas de Ligação

Figura 31 – Ligação de  uma tomada 2P+T
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