
INFRA ESTRUTURA 
PREDIAL

LANÇAMENTO DOS PONTOS 
ELÉTRICOS



IMPLICAÇÕES DO LANÇAMENTO 
DOS PONTOS

• A tomada de decisão do lançamento dos 
pontos elétricos tem implicações:



Cabem portanto perguntas tais como:

- Qual o custo e quais os impactos de  custo sobre a infra 
estrutura elétrica predial e urbana, da escolha da 
tecnologia de cada ponto elétrico?

- Qual o impacto de custo sobre as demais disciplinas?

- Qual o impacto da escolha dos pontos elétricos sobre o 
meio ambiente?

- Quem são as pessoas que irão utilizar a instalação 
predial, objeto do projeto em curso?
- Poder econômico.
- Cultura e capacidade financeira de conservação e manutenção.
- Sensibilidade aos problemas coletivos.



• Portanto, além dos aspectos meramente 
técnicos da infra estrutura predial, caberá 
principalmente ao arquiteto ser o 
mediador entre os desejos econômicos, 
pessoais, políticos e coletivos dos atores 
responsáveis pelo resultado final da 
instalação.



Interferências entre as 
disciplinas

• um projeto tecnicamente perfeito, pode ser um 
fracasso do ponto de vista global.

• relacionamento entre as disciplinas e entre os 
profissionais das diversas disciplinas.

• não só as informações das cargas elétricas, 
mas as interferências físicas funcionais e 
estéticas, a ausência de previsão de espaços 
adequados para as subestações e medições, 
entre outros, podem determinar o sucesso de 
um projeto de instalações elétricas.



Interferências mais comuns

Arquitetura  X  Elétrica
Luminotécnico X Elétrica
Ar condicionado X Elétrica
Hidráulica X Elétrica
Estrutura X Elétrica
Paisagismo X Elétrica
Sistemas de Sonorização X Elétrica
Segurança X Elétrica



CARACTERÍSTICAS 
ASSOCIADAS AOS PONTOS 

ELÉTRICOS
Potência (W)
• Para realizar movimento ou produzir calor, precisamos 

despender energia.
• A energia aplicada por segundo é chamada de potência.

Watt = joule/segundo

• Devemos ter em mente que as grandezas elétricas são 
vetoriais e não escalares.

Múltiplos KW  =  1.000 W
MW = 1.000.000 W
GW = 1.000.000.000 W



Diferença de potencial ou tensão

• Força eletromotriz

– V = joule / coulomb (análogo a energia potencial 
hidráulica), onde:

• Joule – unidade de energia
• Coulomb – unidade de carga elétrica

Pode ser gerada por:
Ação química – Pilhas e baterias
Ação termica – Par termoelétrico
Indução eletromagnética – Alternadores industriais
Ação de luz – Célula foto voltáica



• DDP – Diferença de potencial - Volt

É a diferença da f.e.m entre dois pontos

Em uma instalação hidráulica, precisamos 
ter diferença de pressão entre dois pontos 
para haver circulação de água.



Principais cargas a definir

• Pontos de Iluminação
• Equipamentos de Ar 

condicionado
• Aquecimento de 

água.
• Bombas de 

pressurização
• Bombas de recalque.
• Bombas de Piscina.
• Bombas de incêndio.

• Máquinas de lavar e 
passar roupa.

• Tomadas de uso 
geral

• Tomadas da cozinha.
• Sauna
• Ofurôs
• Elevadores.
• Máquinas e 

equipamentos em 
geral.



Comandos elétricos

• São chamados “comandos” os 
dispositivos que controlam as cargas 
elétricas

– Interruptores.
– Dimmers
– Comandos inteligentes
– Chaves interruptoras
– Chaves de partida
– Contatores



NÚMERO DE FASES

• Na edificação podem  ser fornecidos 1, 2 
ou 3 fases.

• As 3 fases são fasores (vetores) com 
ângulo de 120o, entre elas.

• Temos tensão entre fase-fase e fase-
neutro.

• Motores industriais normalmente são 
trifásicos.



Quadros elétricos

• como objetivo reunir e proteger os 
dispositivos de proteção e manobra.

• Alguns critérios a serem definidos são:
– Grau de proteção
– Proteção contra contatos diretos
– Tensão nominal
– Capacidade de curto circuito
– Material construtivo





QUADRO INDUSTRIAL





DISJUNTORES E DIFERENCIAL 
RESIDUAL E CONTATORES



EXEMPLO DE LANÇAMENTO DE 
PONTOS ELÉTRICOS





Simbologia dos pontos elétricos

• O projeto é representado por símbolos 
padronizados, conforme a NBR – 5444.

• A simbologia utilizada não é 
necessariamente em verdadeira 
grandeza.

• É bastante comum projetistas utilizarem 
outras simbologias



NOVA CONCIÊNCIA E NOVAS TECNOLOGIAS 
ASSOCIADAS AOS PONTOS ELÉTRICOS

• Conservação de energia
– Utilização lâmpadas mais adequadas ou com maior 

eficiência energética.
– Paredes e teto com cores claras aumentam a 

eficiência das lâmpadas.
– Verificar a possibilidade de aumentar a luz natural 

utilizando inclusive dutos condutores de luz e fibras 
óticas.

– O custo para utilização de energia solar para 
aquecimento e geração de energia tem caído todos 
os anos. No entanto, a distribuição de pontos deverá 
levar a opção em consideração.





• Comandos e pontos inteligentes.
– Integração com os meios de comunicação, 

internet, telefone, celular, etc.
– Comando e controle dos equipamentos.
– Comando e otimização de iluminação.
– Controle automático e a distância dos sistemas 

de climatização.
– Controle dos acessos – características 

biométricas.
– Sistemas de segurança.



EXEMPLOS DE PONTOS 
ELÉTRICOS



PADRÃO DE TOMADAS E PLUGS 
ABNT



ALTERAÇÃO DE PADRÃO 
TOMADAS ABNT



TOMADAS INDUSTRIAIS



TOMADAS DE PISO



TOMADAS DE PISO PARA PISO 
ELEVADO



CONDULETES, CAIXAS EMBUTIDAS 
E CAIXA COM FUNDO MÓVEL



INTERRUPTORES EMBUTIDOS



INTERRUPTOR E TOMADA EM 
CAIXA 4” X 4”



LANÇAMENTO DOS 
PONTOS

EXEMPLO
APARTAMENTO TIPO






























































