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1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As especificações têm como objetivo estabelecer os critérios técnicos e localização do quadro e 

equipamentos para fornecimento, e instalação da rede elétrica. O Sistema de Elétrico deverá atender 

satisfatoriamente às necessidades dos usuários em relação à luminosidade dos ambientes e utilização 

de tomadas. 

1.2 NORMAS UTILIZADAS 

Para instalação de toda a rede elétrica do Prédio, deverão ser seguidas todas as orientações das 

normas técnicas vigentes, especialmente a NBR 5410, NBR 14039 e a NBR 5413. 

1.3 DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA 

1.3.1 Alimentação do Quadros: 

 Quadro de distribuição A - TÉRREO: 

A energia elétrica será fornecida por rede trifásica do QDG – Quadro de distribuição geral, com 

03 condutores PVC 16mm² - 1Kv preto, 01 condutor PVC 16mm² azul e 01 condutor PVC 16mm² verde, 

que alimentará os circuitos conforme Projeto.  

 Quadro de distruição B - TÉRREO: 

A energia elétrica será fornecida por rede trifásica do QDG – Quadro de distribuição geral, com 

03 condutores PVC 25mm² - 1Kv preto, 01 condutor PVC 25mm² azul e 01 condutor PVC 16mm² verde, 

que alimentará os circuitos conforme Projeto.  

 Quadro de distribuição C - TÉRREO: 

A energia elétrica será fornecida por rede trifásica do QDG – Quadro de distribuição geral, com 

03 condutores PVC 16mm² - 1Kv preto, 01 condutor PVC 16mm² azul e 01 condutor PVC 16mm² verde, 

que alimentará os circuitos conforme Projeto.  
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 Quadro de distribuição D - TÉRREO: 

A energia elétrica será fornecida por rede trifásica do QDG – Quadro de distribuição geral, com 

03 condutores PVC 16mm² - 1Kv preto, 01 condutor PVC 16mm² azul e 01 condutor PVC 16mm² verde, 

que alimentará os circuitos conforme Projeto.  

 Quadro de distruição A – PAVIMENTO 1: 

A energia elétrica será fornecida por rede trifásica do QDG – Quadro de distribuição geral, com 

03 condutores PVC 25mm² - 1Kv preto, 01 condutor PVC 25mm² azul e 01 condutor PVC 16mm² verde, 

que alimentará os circuitos conforme Projeto.  

 Quadro de distribuição B - PAVIMENTO 1: 

A energia elétrica será fornecida por rede trifásica do QDG – Quadro de distribuição geral, com 

03 condutores PVC 16mm² - 1Kv preto, 01 condutor PVC 16mm² azul e 01 condutor PVC 16mm² verde, 

que alimentará os circuitos conforme Projeto.  

 Quadro de distribuição C - PAVIMENTO 1: 

A energia elétrica será fornecida por rede trifásica do QDG – Quadro de distribuição geral, com 

03 condutores PVC 16mm² - 1Kv preto, 01 condutor PVC 16mm² azul e 01 condutor PVC 16mm² verde, 

que alimentará os circuitos conforme Projeto.  

 Quadro de distruição A – PAVIMENTO 2: 

A energia elétrica será fornecida por rede trifásica do QDG – Quadro de distribuição geral, com 

03 condutores PVC 25mm² - 1Kv preto, 01 condutor PVC 25mm² azul e 01 condutor PVC 16mm² verde, 

que alimentará os circuitos conforme Projeto.  

Rede distribuída 

A Rede distribuída servirá para ligar todas tomadas, iluminação e pontos de força em geral; 

Os encaminhamentos de cabos para distribuição dos circuitos serão utilizadas eletrodutos rígido; 
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1.4 DISJUNTORES E FIAÇÕES 

Todos os condutores deverão ser protegidos por disjuntores compatíveis com suas respectivas 

capacidades nominais, de acordo com Projeto; 

A capacidade nominal de cada disjuntor e bitolas das fiações de cada circuito constam no projeto de 

instalações elétricas; 

Os disjuntores monopolares e tripolares deverão ter mecanismo de operação manual com abertura 

mecanicamente livre, para operações de abertura e fechamento, dispositivo de disparo, eletromecânico, 

de ação direta por sobrecorrente; 

Fios e cabos: os condutores deverão ser do tipo antichama, com bitola mínima de 1,5mm2, isolamento 

750V/70 graus centígrados e corrente de curto circuito dos disjuntores de 4kA em 380V e de 4 kA em 

220V.. Não serão admitidos condutores aparentes ou desprotegidos; 

Os condutores dos circuitos terminais deverão ser de cobre, tempera mole, classe de isolamento 750 V, 

com isolação termoplástica de cloreto de polivinila (PVC), com temperatura limite de 70° C em regime, 

com cobertura protetora de cloreto de polivinila (PVC); 

As emendas entre condutores serão feitas por meio de conectores rápidos do tipo CRI, opcionalmente 

as emendas poderão ser executadas com solda a estanho 50/50, com a utilização de fita isolante de 

auto fusão Cet 3M para isolamento das conexões, e com cobertura final com fita isolante plástica; 

1.5 ENCAMINHAMENTOS –  ELETRODUTOS 

- Os eletrodutos de energia aparentes ou embutidos nos forros e paredes deverão ser de PVC de 

diâmetro mínimo 1/2", salvo quando indicados. Os mesmos não poderão ter costuras, rebarbas ou 

cantos vivos;  

Os eletrodutos de secção circular deverão possuir luvas próprias para suas junções; 

As instalações (eletrodutos, caixas metálicas de passagem, tomadas, interruptores, quadros e 

luminárias, estruturas metálicas, dutos de ar condicionado) deverão ser conectadas ao condutor de 

proteção (TERRA); 

Antes da enfiação todos os eletrodutos deverão estar limpos e secos.  
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1.6 ILUMINAÇÃO 

Todo o sistema de iluminação será atendido pela tensão de 220V e as potências e localizações precisas 

foram determinadas de acordo com o Projeto Luminotécnico; 

Não serão utilizados reatores, pois serão utilizadas lâmpadas led. 

1.7 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1.7.1 Quadro 

QDA – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO “A” - PAVIMENTO TÉRREO 

- Disjuntor tripolar 16A 6kA curva C Steck ou similar 

- Disjuntor monopolar 16A 4,5kA curva B Steck ou similar 

- DPS (Dispositivo Proteção contra Surto) 25kA classe 2 Steck ou similar 

- DR (Disjuntor Residual) 25A 30mA ip20 Steck ou similar 

- Quadro de sobrepor 16 – Din 250 x 375 x 125 Opaca ref.: Steck 

QDB – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO “B” - PAVIMENTO TÉRREO 

- Disjuntor tripolar 80A 6kA curva C Steck ou similar 

- Disjuntor monopolar 20A 6kA curva B Steck ou similar 

- Disjuntor monopolar 30A 6kA curva B Steck ou similar 

- Disjuntor monopolar 16A 4,5kA curva B Steck ou similar 

- DPS (Dispositivo Proteção contra Surto) 25kA classe 2 Steck ou similar 

- DR (Disjuntor Residual) 25A 30mA ip20 Steck ou similar 

- Quadro de sobrepor 24 – Din 250 x 375 x 125 Opaca ref.: Steck 

QDC – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO “C” - PAVIMENTO TÉRREO 

- Disjuntor tripolar 16A 6kA curva C Steck ou similar 

- Disjuntor monopolar 16A 4,5kA curva B Steck ou similar 

- DPS (Dispositivo Proteção contra Surto) 25kA classe 2 Steck ou similar 

- DR (Disjuntor Residual) 25A 30mA ip20 Steck ou similar 



 

Página 6 de 11 

 

- Quadro de sobrepor 16 – Din 250 x 375 x 125 Opaca ref.: Steck 

QDD – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO “D” - PAVIMENTO TÉRREO 

- Disjuntor tripolar 16A 6kA curva C Steck ou similar 

- Disjuntor monopolar 16A 4,5kA curva B Steck ou similar 

- DPS (Dispositivo Proteção contra Surto) 25kA classe 2 Steck ou similar 

- DR (Disjuntor Residual) 25A 30mA ip20 Steck ou similar 

- Quadro de sobrepor 16 – Din 250 x 375 x 125 Opaca ref.: Steck 

QDA – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO “A” - PAVIMENTO 1 

- Disjuntor tripolar 100A 6kA curva C Steck ou similar 

- Disjuntor monopolar 16A 4,5kA curva B Steck ou similar 

- DPS (Dispositivo Proteção contra Surto) 25kA classe 2 Steck ou similar 

- DR (Disjuntor Residual) 25A 30mA ip20 Steck ou similar 

- Quadro de sobrepor 16 – Din 250 x 375 x 125 Opaca ref.: Steck 

QDB – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO “B” - PAVIMENTO 1 

- Disjuntor tripolar 100A 6kA curva C Steck ou similar 

- Disjuntor monopolar 16A 4,5kA curva B Steck ou similar 

- DPS (Dispositivo Proteção contra Surto) 25kA classe 2 Steck ou similar 

- DR (Disjuntor Residual) 25A 30mA ip20 Steck ou similar 

- Quadro de sobrepor 16 – Din 250 x 375 x 125 Opaca ref.: Steck 

QDC – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO “C” - PAVIMENTO 1 

- Disjuntor tripolar 100A 6kA curva C Steck ou similar 

- Disjuntor monopolar 16A 4,5kA curva B Steck ou similar 

- DPS (Dispositivo Proteção contra Surto) 25kA classe 2 Steck ou similar 

- DR (Disjuntor Residual) 25A 30mA ip20 Steck ou similar 

- Quadro de sobrepor 16 – Din 250 x 375 x 125 Opaca ref.: Steck 
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QDA – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO “A” - PAVIMENTO 2 

- Disjuntor tripolar 100A 6kA curva C Steck ou similar 

- Disjuntor monopolar 16A 4,5kA curva B Steck ou similar 

- DPS (Dispositivo Proteção contra Surto) 25kA classe 2 Steck ou similar 

- DR (Disjuntor Residual) 25A 30mA ip20 Steck ou similar 

- Quadro de sobrepor 16 – Din 250 x 375 x 125 Opaca ref.: Steck 

 

1.7.2 Luminárias 

Luminária bulbo led, 20W com 1650 lumens ref. OSRAM ou similar 

1.7.3 Interruptores 

Interruptor de uma seção (10A - 250V) fabricante PIAL ou equivalente.  

1.7.4 Condutos 

Eletroduto de PVC rígido roscável, parede; REF.: Tigre ou equivalente técnico. 

Eletroduto de PVC flexivel, forro; REF.: Tigre ou equivalente técnico. 

 

1.7.5 Tomadas 

Tomada p/uso geral 1 x 2P+T e universal (10A - 250V 280x 280mm) Fabricante PIAL ou equivalente, 

colocado aparente. 

Tomada p/uso geral simples sistema 2 x 2P+T e universal (10A - 250V), fabricante PIAL ou Equivalente 

1.7.6 Fios e Cabos 

De fabricação Prysmian, ou equivalente técnico, conforme dimensionado no Projeto. 
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2 LISTA DE PLANTAS 

Fazem parte integrante do Projeto, as plantas abaixo discriminadas 

Prancha 01/03 – Planta baixa TOMADA - TÉRREO; 

Prancha 02/03 – Planta baixa TOMADA – PAVIMENTO 1; 

Prancha 03/03 – Planta baixa TOMADA – PAVIMENTO 2; 

Prancha 01/01 – Planta baixa ILUMINAÇÃO – TÉRREO; 

  

3 INSTALAÇÕES GENERALIZADAS 

 

3.1 INFRAESTRUTURA - ENCAMINHAMENTO 

 

3.1.1 ELETRODUTO EM PVC 

Peça em PVC rígido antichama, atendendo à NBR6150 (EB744), classe A ou B, nas dimensões 

especificadas em projeto, Tecnologia: TIGRE, FORTILIT, TUPY ou equivalente técnico. 

3.1.2 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO EM PVC 

Peças como: chumbadores do tipo "BUCHA NYLON", abraçadeiras do tipo D, serão utilizadas na fixação 

dos eletrodutos; 

- Acessórios como: curvas, luvas, etc., em PVC, serão utilizadas nas emendas. Em caso de 

eletroduto exposto na posição vertical, serão utilizadas abraçadeiras do tipo TMC em PVC; 

Tecnologia: Tigre, Fortilit, Daisa ou equivalente técnico. 

3.1.3 CAIXA TERMINAL 

Peça de terminação da instalação, utilizada para saída final da Tomada Elétrica, nas conexões dos 

encaminhamentos; 

Deverá estar presente em todos os seus acessórios necessários à perfeita fixação da mesma; 

- Tecnologia: TIGRE ou equivalente técnico. 
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4 RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS 

 

 Serviços 

O Projeto deverá ser executado respeitando as normas da ABNT NBR-6533, 5410  

 Encaminhamento 

O encaminhamento deverá seguir o descrito em projeto; 

Na impossibilidade do trajeto dar continuidade pelo projetado, a instaladora poderá propor novo trajeto 

obedecendo às seguintes premissas básicas:  

Não deverão ser empregadas curvas menores que 90º em cada trecho de canalização; 

Só poderão ser empregadas no máximo 02 (duas) curvas de 90º em cada trecho de canalização; 

Nos trechos retilíneos, o espaçamento máximo entre duas caixas de passagem no mesmo trecho deverá 

ser de 15 m. Nos trechos dotados de curvas, este espaçamento deverá ser reduzido em 03 (três) metros 

para cada curva de 90º; 

A fixação dos eletrodutos abraçadeiras do tipo D, para eletrodutos; 

Deverão ser obedecidas as distâncias máximas entre os chumbadores de 1,00m para eletrodutos; 

As ligações dos eletrodutos com as caixas de passagem deverão ser feitas com arruelas pelo lado 

externo e bucha pelo lado interno; 

Todas as tubulações, mesmo depois de lançadas, deverão comportar, em seu interior, um arame 

galvanizado nº 18 (BWG). 

 Aterramento da Rede Elétrica 

O Aterramento de uma rede de equipamentos de dados e voz e vídeo deverá ser único, exclusivo a este 

objetivo e independente durante todo a existência da rede de equipamentos; 

Todo o aterramento deverá ser continuo e reconfirmado, quadro a quadro, de sua distribuição. As 

conexões de aterramento deverão ser feitas sobre barramento sem nenhum dispositivo intermediário; 
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 Características dos Pontos de Energia 

Cada ponto de alimentação deverá preservar a tensão nominal de 220 VAC em 60 Hz com variação de 

tensão entre fase e Neutro de no máximo 2,0% (dois por cento) e no caso de inserção de carga no 

circuito, a variação de tensão não deverá atingir 3,0% (três por cento) da tensão nominal; 

Também, entre Neutro e Terra não deverá existir tensão maior do que 3,0 (três) volts; 

A polaridade dos pinos da tomada 2P+T é de extrema importância. 

 Instalações Elétricas 

Toda a rede deve ser estruturada para ser subdividida em circuitos independentes (fiação 

correspondente a fase, neutro e terra) e derivado do quadro de distribuição cuja seção transversal do 

cabo nunca seja inferior a 2,5 mm2; 

Todos os circuitos de alimentação da rede devem ser identificados no quadro, através da identificação 

do disjuntor, por numeração sequencial crescente, assim como, a identificação da tomada pertencente 

ao circuito, em sua face externa; 

Todas as instalações deverão estar em conformidade com a NBR 5410 (ABNT); 

Os condutores devem ser identificados de acordo com o seguinte padrão de cores: Neutro: azul claro; 

Terra – dupla coloração verde/amarelo ou, na falta desta, apenas verde; Fase – Preto; 

 Sistema de Identificação e Documentação 

O Sistema de Identificação deverá no mínimo comportar os seguintes elementos: 

- Material utilizado na confecção da etiqueta, assim como, na forma de sustentação da mesma, 

deverá ser resistente a intempéries e de extrema durabilidade; 

A Documentação, "As built", a ser entregue ao final dos trabalhos da instaladora deverá ser: 

Uma tabela de marcas e modelos de todos os materiais, de relevância técnica comprovada, aplicado na 

instalação; 

Plantas impressas e em arquivo eletrônico formato PDF (Portable Document Format), em tamanhos A1 

ou A0 com todo o encaminhamento final, a indicação de ocupação dos encaminhamentos e, 

obrigatoriamente, a identificação de todos os pontos lógicos. 

 Especificações Técnicas Mínimas de Caráter Obrigatório 
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- Todos os materiais especificados são fabricados por líderes de mercado em seus segmentos e 

cujos produtos têm aceitação e reconhecimento mundial, no referente às entidades padronizadoras, 

mesmo quando não normatizados; 

 

Recife, 15 de Junho de 2018. 

 

________________________________________________ 

Responsável técnico 

Francisco Carlos Belo da Silva 

Eng.º Eletricista Crea nº PE019164 

 


