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Resumo 
A eletricidade é um entre os muitos 
fenômenos físicos existentes, os fenômenos 
elétricos são parte integrante do cotidiano 
das pessoas e a eletricidade tornou-se 
indispensável à vida humana. Assim, o 
objetivo deste trabalho é propor aos alunos 
do 3º Ano EM da disciplina de Física, a 
abordagem dos conceitos de Eletricidade de 
forma nova, aliando teoria e prática, com 
atividades diversificadas pelas quais o aluno 
é convidado a agir, ter valorizadas suas 
opiniões e conclusões, tornando-se um 
indivíduo atuante na construção do próprio 
conhecimento. Também, buscar alternativas, 



através da experimentação, que superem o 
ensino tradicionalmente implementado sobre 
eletricidade, descontextualizado e que 
enfatiza a transmissão de fórmulas e cálculos 
que pouco contribui para a aprendizagem 
significativa dos alunos. Portanto, na 
aplicação da intervenção, serão trabalhados: 
conceitos como corrente, resistência e tensão 
elétricas; um pouco da história da eletricidade 
e a biografia de alguns físicos que abordam o 
tema; serão organizados e aplicados 
exercícios sobre instalações elétricas 
residenciais e a aplicação coletiva dos 
conhecimentos; e serão construídas 
maquetes de cômodos de residências com 
sua respectivas instalações elétricas. 
Também serão proporcionados momentos de 
vivência prática, com visitas orientadas e 
orientação de especialistas da área. Assim, 
se estará proporcionando a prática de 
realizar instalações elétricas em uma 
residência, além de aproximar a física do 
cotidiano dos alunos, oportunizará que 
conheçam um pouco do funcionamento da 
rede elétrica, de como medir o consumo e 
por que não, de como economizá-la. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O conhecimento científico e suas aplicações interferem de forma direta e 

indireta nas ações e no comportamento do ser humano, permitindo ver no ensino da 

Física um dos muitos instrumentos que leva ao conhecimento do mundo, de suas 

dinâmicas e fenômenos. Por isso, é importante que o professor da área desenvolva 

práticas que remetam à desmistificação dos conceitos a ela relacionados, já que 

muitos foram incutidos no aluno através do conhecimento empírico. Para 

Assumpção et. al. (2004. p. 08) ensinar física deve se tornar algo do qual os alunos 

compreendam e que lhes desperte interesse. Mas, para que isso ocorra, “a didática 

empregada nos livros e pelos professores precisa ser replanejada, inovada. No 

entanto, por consequência da formação de muitos professores, esta inovação 

didática pode tornar-se muito difícil”. 

Então, buscando-se maior eficiência no processo de ensino-aprendizagem 

dos alunos, deseja-se integrar os conteúdos à realização de práticas. Assim, 

apoiando-se nas DCE’s – Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do 

Paraná (PARANÁ, 2008), o que se irá buscar através deste material didático-

pedagógico é promover o ensino experimental da física.  

Por isso, pressupõe-se que a construção do conhecimento será mais 

eficiente quando a relação entre teoria e prática é capaz de contribuir com o 

desenvolvimento integral do indivíduo. Pois, quanto maior o conhecimento dos 

alunos a respeito da Física, melhores serão suas condições de interação com o 

mundo tecnológico, científico e político.  

Utilizar metodologias que envolvam experimentos, segundo Barbosa (1999), 

oportunizará aos alunos a aproximação com a “própria estrutura da Física, que é 

basicamente experimental, e que o experimento seja considerado como ferramenta 

para a compreensão de conceitos, princípios”, entre outros. Promover o ensino 

através da experimentação faz com que a “interação professor-aluno e aluno-objeto” 

sejam maiores e o ensino e a aprendizagem mais eficientes. 

Sabendo-se que a eletricidade é um entre os muitos fenômenos físicos 

existentes, que os fenômenos elétricos são parte integrante do cotidiano das 

pessoas e a eletricidade tornou-se indispensável à vida humana, é que se decidiu 

desenvolver um trabalho diferente com os alunos. Buscou-se desenvolver um 



material diverso dos livros didáticos, com ênfase em atividades práticas. Para isso, é 

sempre importante lembrar que os experimentos nem sempre confirmam uma 

hipótese generalizada ou lei, isto por que em muitas escolas, como é o caso da 

escola na qual será desenvolvido o presente projeto, não há laboratórios específicos 

para o ensino de Física e as possibilidades do experimento não alcançar os 

objetivos propostos é muito grande. Portanto, cabe ao professor realizar atividades 

que consigam demonstrar aos alunos a ocorrência dos fenômenos físicos. 

O uso de experimentos em sala de aula pode servir como meio de modificar 

a relação do aluno com os saberes da Física e a partir de então perceber a 

importância da disciplina para o entendimento do mundo. As atividades práticas nos 

materiais didáticos e nas aulas da disciplina de Física atuais são bastante incomuns 

e, na maioria, a ênfase recai sobre a preparação do aluno para o vestibular. 

Diante disto, posiciona-se no sentido de afirmar que a experimentação pode 

ser utilizada para instigar o interesse do estudante e para o avanço na consolidação 

dos conteúdos. Também, desafia-se os alunos a buscar o aprimoramento de seus 

conhecimentos teóricos e práticos e como consequência, promove-se a mudança da 

relação entre o aluno e os saberes da Física. 

A elaboração do presente material didático-pedagógico, que se constitui em 

Unidade Didática, tem como objetivo propor aos alunos da disciplina de física, do 3º 

ano EM, a abordagem dos conceitos de Eletricidade sob uma forma diferente, 

aliando teoria e prática, com atividades diversificadas pelas quais são convidados a 

agir, ter suas opiniões e conclusões valorizadas, tornando-se um indivíduo atuante 

na construção do próprio conhecimento. Propor alternativas de experimentação, que 

superem o ensino tradicional da eletricidade, ensino este descontextualizado e que 

enfatiza a transmissão de fórmulas e cálculos que pouco contribuem na 

aprendizagem significativa dos alunos. 

Mais especificamente, levar os alunos a conhecer um pouco da história da 

eletricidade e compreender que por trás de cada descoberta física, existe o trabalho 

de pesquisadores; refletir acerca dos benefícios e prejuízos que a eletricidade 

proporcionou ao mundo; considerar as dificuldades de sobrevivência sem a energia 

elétrica; tornar o aluno um sujeito ativo na construção e aquisição dos conceitos 

físicos; introduzir conceitos de resistência elétrica, resistor, condutor, isolante, 

corrente elétrica, diferença de potencial elétrico; corrente elétrica, resistência, 

resistor, voltagem, lei de ohm e tipos de circuitos elétricos; conscientizar os alunos 



sobre os cuidados a serem tomados para evitar choques elétricos; avaliar e medir o 

consumo de energia elétrica de sua residência; elaborar um projeto elétrico para 

uma residência de pequeno porte e aplicar coletivamente os conhecimentos 

adquiridos na construção de maquete de um cômodo residencial. 

Afinal, proporcionar a prática, especialmente a de realizar instalações 

elétricas em uma residência, mesmo que em uma maquete, além de aproximar a 

física do cotidiano dos alunos, oportunizará a eles o conhecimento, mesmo que 

pequeno, de como se dá o funcionamento da rede elétrica, como se mede o 

consumo e por que não, de como economizar energia elétrica. 

  



ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

Esta produção didático-pedagógica, constituída no formato de uma Unidade 

Didática, intenta ajudar o professor a despertar o interesse dos alunos pela Física. 

Para isso, o objeto motivador será um conteúdo físico bastante presente no 

cotidiano: a Eletricidade e seus conceitos básicos. 

Através deste material, os conteúdos serão explicados de uma forma 

diferente, partindo-se da História desta Ciência, com o uso vídeos, pesquisas e 

problematizações de situações do cotidiano. Assim, espera-se que os alunos 

compreendam conceitos básicos de eletricidade, conhecendo um pouco de sua 

origem levando-os a perceber que a Física não é só aplicação de fórmulas e 

levantamento de resultados, mas sim uma disciplina muito útil e interessante para 

entender o mundo que os circunda. 

Os trabalhos de interação Teoria/Prática serão desenvolvidos com os alunos 

do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual José Armim Matte – EFMNP do 

município de Chopinzinho-PR, NRE de Pato Branco. Para a implementação das 

atividades, preveem-se cerca de 40 horas-aula, que serão distribuídas em horas de 

atividades em classe, pesquisa e atividades extraclasse e produção prática de 

maquete, para a qual a turma será organizada em grupos de 03 a 05 alunos. 

 

 

Parte 1 - Eletricidade 

 

Duração: 12 Horas-aula 

Objetivo: Introduzir o estudo da eletricidade, conhecer sua origem, história e físicos 

ligados ao tema, promover o contato com a prática. 

Metodologia: Aulas expositivas com uso de vídeos informativo-explicativos, leitura 

análise e estudo de texto, pesquisa na internet, apresentação de pesquisa, visita 

orientada, registro de informações. 

 



Atividade 1  

 

Estudo da origem da eletricidade e os benefícios por ela trazidos 

 

 Levar aos alunos os conceitos básicos de energia, eletricidade e sua história. 

 Para iniciar esta atividade, o professor deve promover uma reflexão para 

visualizar quais são as concepções alternativas presentes nos alunos.  

 Utilizar como base os seguintes questionamentos: 

1 Como se sabe, energia é a capacidade de produzir trabalho e se apresenta 

de várias formas. Quais as formas de energia mais conhecidas? 

2 Qual das formas de energia é a mais usual? Que conhecimentos sobre ela 

você possui? 

3 O uso da energia elétrica proporcionou benefícios e prejuízos ao mundo. 

Quais são benefícios proporcionados? E os prejuízos? 

4 É possível observar fenômenos elétricos na natureza. Que fenômenos são 

esses? 

5 Os cientistas descobriram a eletricidade de que maneira? 

6 A energia elétrica é parte integrante do cotidiano das pessoas. Onde vocês a 

utilizam? 

7 Já imaginou sua vida sem a eletricidade? Como seria? 

 

Atividade 2 

 

 Apresentar aos alunos o vídeo: “História da Eletricidade”, disponível no site 

de vídeos You Tube no link: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=W3zeFYgG_ec 

 

 Realizar uma análise do vídeo, destacando os principais pontos apresentados 

a respeito da história da energia elétrica. 

 Registrar na lousa e os alunos anotarem nos cadernos os pontos mais 

relevantes da discussão. 

  



Atividade 3 

 

 Como o objetivo deste trabalho é desenvolver o ensino da Eletricidade e seus 

compone, para fazer a instalação de um circuito elétrico dos cômodos de 

residência é importante, ressaltar com os alunos a base histórica deste tema.  

 Repassar aos alunos o texto “A História da Eletricidade” (em anexo) e 

responder aos questionamentos realizando um estudo do texto conforme o 

roteiro de estudo do texto, abaixo sugerido (no caderno).  

 Esse texto fornece a parte da história da eletricidade necessária à 

compreensão dos elementos elétricos que devem estar presentes em uma 

instalação elétrica residencial. 

 Esse tipo de atividade promove a interdisciplinaridade entre as disciplinas de 

Física, História e Língua Portuguesa.  

 

Estudo do texto: “A História da Eletricidade” 

 

1 Relacione, segundo o texto, os motivos que levaram os cientistas a 

pesquisarem a eletricidade.  

2 Dos cientistas citados no texto, de qual (ou quais) você já tinha ouvido falar?  

3 Foi apresentada alguma relação de dependência entre os cientistas? Ou seja, 

para que um cientista descobrisse alguma coisa, foi necessário observar e 

tomar como base estudos de outro cientista? Comente. 

4 Sempre acontece relação de dependência entre os cientistas? Especifique 

através de exemplos. 

5 Por que se deve estudar Eletricidade? Qual a importância do estudo deste 

assunto? 

 

Atividade 4 

 

Pesquisa 

 Distribuir os alunos em grupos de 3 a 5 pessoas, no laboratório de informática 

do colégio, cada grupo deve pesquisar a biografia de um (ou dois, caso 

necessário) dos físicos citados no texto: Franklin, Coulomb, Cavendish, Volta, 

Galvani, Àmpere, Oersted, Watt, Ohm, Faraday e Lenz. 



 

Atividade 5 

 

Apresentação 

 Realizada a pesquisa, os alunos farão a apresentação sobre o que 

descobriram a respeito dos cientistas, socializando os conteúdos pesquisados 

entre todos na turma.  

 Para esta apresentação oportunizar que os alunos façam uso de multimídia, 

cartazes, vídeos ou outros recursos que contribuam com o dinamismo e a 

qualidade na ação de repassar as informações pesquisadas. 

 

Atividade Extraclasse 

 

Ampliação do conhecimento 

Com o intuito de ampliar o conhecimento sobre eletricidade/energia elétrica, 

desde sua geração à sua distribuição, realizar uma visita orientada a uma Usina 

Hidrelétrica ou Subestação de distribuição de energia no município. Ao fazerem tais 

visitas os alunos terão a oportunidade de visualizar como se produz e se transmite a 

energia que chega até suas residências. Além disso, também poderão obter outros 

conhecimentos a respeito do assunto, bem como acerca dos cuidados necessários 

ao realizar instalações elétricas. 

 

 Ao retornar da visita retomar os principais pontos sobre o tema e organizar 

textos informativos (panfletos e cartazes) sobre os cuidados e a prevenção de 

choques elétricos para serem distribuídos na escola. 

 

Parte 2 - Eletrodinâmica 

 

Duração: 08 Horas-aula 

Objetivo: Conhecer e estudar os conceitos inerentes à eletrotécnica, aplicar na 

prática os conhecimentos obtidos. 

Metodologia: Aula expositiva com uso de vídeos, pesquisas e aplicação dos 

conhecimentos em atividades práticas. 



Eletrotécnica 

Atividade 1 

 

 Apresentar aos alunos um vídeo introdutório sobre o assunto eletrodinâmica 

em que se vai repassar algumas noções e conceitos inerentes ao conteúdo 

da parte da eletrotécnica. O vídeo se encontra disponível no site de vídeos 

You Tube no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=RXTFtx_bw_A 

 

 Comentar o vídeo, realizando na lousa apontamentos sobre os pontos 

principais destacados na explicação. 

 

Atividade 2 

 

 Para reforçar e ampliar o conteúdo apresentado no vídeo, realizar uma 

explicação/explanação oral e na lousa sobre o assunto, repassando aos 

alunos o texto do Anexo 2 – Eletrotécnica, que foi extraído e adaptado do 

material do SENAI de qualificação profissional Eletricista Instalador Predial. 

 

Atividade 3 

 

 Conhecer e observar um medidor de energia elétrica (popularmente 

conhecido como relógio de luz), as partes que o compõe, como é seu 

funcionamento e como é realizada a leitura do consumo de energia elétrica 

residencial. 

 

 Atividades práticas – exercícios de cálculos:  

 

Cálculo da Energia Elétrica 

 

A Energia Elétrica (E) é a Potência Elétrica (P) vezes o tempo de utilização 

(em horas, por exemplo) do qual o fenômeno elétrico acontece (uma lâmpada acesa, 

por exemplo). 



 
 

E = (U x I) x t ou E = P x t 

Onde: 

E: Energia Elétrica;  

P: Potência ElétrU: Tensão Elétrica; 

I: Corrente Elétrica; 

t: Tempo normalmente nesse caso, é adotado em horas (h). 

A unidade de Energia Elétrica (E) é o Watt-hora e o seu símbolo é Wh. 

 

Cálculos de Grandezas Elétricas: I, R e E 

 

Exercício resolvido: 

Um chuveiro elétrico com uma potência de 4.400 Watts, 127 Volts, 

funcionando durante 15 minutos. Calcular a corrente, resistência e a energia elétrica 

consumida. 

 

a) Corrente Elétrica            I =  P  

                                                      U 

 

         4.400 W = 34,6 A (Ampères) 

             127 V 

 

b) Resistência Elétrica R =              U 

                                                                   I 

           127 V  = 3,7 Ω (Ohms) 

          34,6 A 

c) Energia Elétrica E = P x t 

 

Primeiramente, deverá ser transformado o tempo dos 15 minutos em horas. 

Fazendo uma “regra de três”, tem-se: 60 minutos 1 hora 
 15 minutos x 

x =            15 minutos =    0,25 h ou            1 h 

                      60 minutos                                   4 

4.400 W x 0,25 h = 1.100 Wh 

 



Fonte: CEMIG. Manual de Instalações Residenciais. 2003. Disponível em: 
http://www.cemig.com.br/search/results.aspx?k=manual%20de%20instala%C3%A7%C3%B5es%20el
etricas%20residenciais. 

Agora é a sua vez:  

1. Efetue os mesmos cálculos do exercício resolvido, considerando que o 

chuveiro elétrico foi feito para funcionar em 220 Volts. 

2. Através da secção transversal de um fio cobre passam 27.1019 elétrons num 

intervalo de tempo de 6 segundos.  

Sendo a carga elétrica elementar = 1,6 . 10-19 C, determine: 

a. A quantidade total de carga que atravessa a secção em 6 segundos. 

b. A intensidade de corrente elétrica através desse condutor de cobre. 

3. Um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica de 6A durante 2 horas. 

Qual a quantidade de carga que passou pela secção transversal do condutor 

nesse intervalo de tempo. 

4. Um resistor tem uma resistência R = 6Ω e é percorrido por uma corrente 

elétrica de intensidade i=8A. Qual a tensão ou d.d.p. em seus terminais? 

5. Um fio de níquel-cromo, liga metálica muito usada na construção de 

resistências elétricas, tem 4m de comprimento e secção transversal de área 

1mm². Sabendo-se que, ao se aplicar uma d.d.p. de 220V entre seus 

extremos a intensidade de corrente que circula através do mesmo vale 5A. 

6. Qual a potência dissipada por um resistor de R= 7Ω quando a corrente que o 

percorre é i=6A. 

7. Uma lâmpada com os seguintes dados: 75W – 220V ela só irá dissipar 75W 

se tiver ligada em 220V. Qual será sua potência dissipada se a ligarmos em 

110V? 

8. Um chuveiro elétrico de potência de potência P=3.700W funciona em média 

2h por dia. Qual será a despesa mensal desse chuveiro, sabendo-se que a 

empresa de eletricidade cobra R$ 0,28 ao KWh e há um imposto (ICMS) de 

25%? 

9. Qual o significado de carga elétrica elementar? 

10. Determine e cite um exemplo do efeito Joule na corrente elétrica. 

11. Determine o nº de elétrons e a intensidade da corrente que percorre um fio 

condutor. Sabendo-se que em 8s uma carga de 96C percorre esse fio. 

 

 

http://www.cemig.com.br/search/results.aspx?k=manual%20de%20instala%C3%A7%C3%B5es%20eletricas%20residenciais
http://www.cemig.com.br/search/results.aspx?k=manual%20de%20instala%C3%A7%C3%B5es%20eletricas%20residenciais


 

 

Parte 3 – Projeto Elétrico 

 

Duração: 08 Horas-aula 

Objetivo: Elaborar um projeto elétrico residencial para aplicação em maquete. 

Metodologia: Palestra, aula expositiva, estudo de texto, pesquisa em livros e 

internet, trabalho em grupos, exposição oral e escrita. 

 

Conhecendo e construindo um projeto elétrico residencial 

 

Atividade 1 

Ampliação e fixação do conteúdo 

 

 Trazer para a sala de aula um especialista em eletricidade (engenheiro 

eletricista) para explicar teoricamente o assunto e realizar uma experiência 

prática de aplicação dos conhecimentos. A palestra deve versar sobre como 

construir um projeto elétrico residencial e sua aplicação prática. Ao final da 

explicação o palestrante deve demonstrar na prática como fazer as 

instalações elétricas mais básicas em uma residência. 

 Registrar os principais pontos discutidos na palestra para que sejam 

posteriormente utilizados no momento da elaboração do projeto elétrico para 

a maquete que os alunos desenvolverão em grupo. 

 

Atividade 2 

 

 De posse das informações obtidas na palestra, levar os alunos à biblioteca e 

ao laboratório de informática para que realizem a pesquisa de um modelo de 

projeto elétrico residencial. 

 Após a pesquisa, repassar aos alunos o texto informativo (anexo 03) com os 

principais pontos a serem considerados/observados quando da elaboração de 

um projeto elétrico residencial, servindo-lhes de base para a adaptação e 

formulação do seu projeto.  



 Em grupos, os alunos devem elaborar um projeto elétrico residencial, o qual 

será aplicado na maquete que os alunos irão construir na última parte que 

compõe este material didático. Nesta fase, cabe ao professor acompanhar a 

elaboração do projeto, esclarecer as dúvidas dos alunos, observar a aplicação 

de todos os elementos necessários à correta execução das instalações 

elétricas e avaliar a produção dos grupos. 

 

Atividade Extraclasse 

 

Ampliação do conhecimento 

Com o intuito de ampliar o conhecimento sobre a elaboração e execução 

prática de um projeto de instalações elétricas residenciais, levar os alunos para 

observarem na prática a implementação das instalações elétricas de um projeto de 

uma casa/prédio. Para isso, é necessário que os alunos sejam conduzidos em 

pequenos grupos e acompanhados, além do professor ou alguém da equipe 

pedagógica da escola, pelo profissional responsável pela execução da implantação 

do projeto elétrico. 

 

 

Parte 4 – Aplicando os conhecimentos 

 

Duração: 08 Horas-aula 

Objetivo: Elaborar e aplicar na prática um projeto elétrico residencial em uma 

maquete. 

Metodologia: Trabalho em grupo e seminário de avaliação 

 

 Realizar a execução do Projeto Elétrico Residencial na maquete. Nesta fase 

cabe ao professor acompanhar e monitorar o trabalho dos grupos de alunos, 

sempre atentando para a correta execução de cada parte, os devidos 

cuidados com relação a acidentes e choques elétricos. Contribuir para que os 

trabalhos sejam efetivados adequadamente e seguindo as fases projetadas. 

 Exposição e apresentação dos trabalhos: para este momento convidar outras 

turmas do ensino médio para que prestigiem o trabalho dos grupos com a 



apresentação das maquetes, seguidas da explicação de como foram 

executadas e observar o seu funcionamento. 

 Encerrar as atividades com os alunos fazendo um seminário, onde deve ser 

dada a oportunidade aos alunos de exporem sua opinião a respeito do 

trabalho realizado, os pontos positivos e negativos, o que consideram mais 

interessante, o que gostaram mais de realizar e o que foi mais difícil. Enfim, 

oportunizar a avaliação do projeto de intervenção e a auto avaliação de sua 

participação nas atividades. 
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ANEXOS 

Anexo 01 

HISTÓRIA DA ELETRICIDADE 

 

O estudo da Eletricidade pelos cientistas 

Muito antes de a Humanidade adquirir conhecimento sobre as 

características da Eletricidade, os fenômenos elétricos já eram observados na 

Natureza. Suas manifestações, através do raio ou relâmpago, eram muito temidas e 

atribuídas aos deuses. As referências bíblicas ao trovão e ao raio, por exemplo, os 

revelam como símbolos do poder e da ira de Deus. Outro fato que também chamava 

a atenção, desde as épocas mais remotas de que temos conhecimento, era uma 

propriedade que uma resina chamada âmbar tinha de atrair pequenos objetos 

quando era atritada com uma pele de animal. (Essa experiência pode ser 

reproduzida, esfregando um pente plástico no cabelo ou uma caneta de plástico na 

calça e aproximando-os de pequenos pedaços de papel.). E foi buscando 

explicações do porquê de acontecimentos como esses que alguns cientistas, como 

Benjamin Franklin, começaram a pesquisar sobre a eletricidade e a encontrar 

utilidade para ela. 

 

Origem da eletricidade 

Apesar dos fenômenos elétricos já serem observados há muitos anos, 

considera-se que a história da eletricidade somente teve início com Benjamin 

Franklin quando, em 1752, ele conseguiu provar ser capaz de “domar o raio”. 

Enquanto cientistas de todo o mundo discutiam, em acirradas polêmicas, se 

os raios seriam ou não um fenômeno elétrico, Franklin saíra em meio a uma 

tempestade e conseguira atrair um raio à chave presa a uma pipa que empinava. 

Muitos já suspeitavam de que o raio fosse, efetivamente, um fenômeno 

elétrico; mas Franklin captando cargas presentes em nuvens baixas, o demonstrara 

experimentalmente. 

Com seu espírito prático, Franklin concluiu que deveria ser possível evitar os 

danos e prejuízos causados pelos raios por meio de um aparelho, que experimentou 

pela primeira vez em 1753. Com a invenção do para-raios, a eletricidade encontrou 

a sua primeira utilidade. 



Não se deve a Franklin a descoberta da Eletricidade (cuja existência já se 

sabia pelo menos desde o início do século XVIII). O que realmente impressionou o 

mundo foi a sua compreensão da semelhança entre a faísca elétrica produzida no 

laboratório e a faísca que ele “apanhou” no céu e que provou também ser elétrica. 

Benjamin Franklin definiu o que seria carga elétrica - ou quantidade de 

eletricidade fornecida - mas não foi capaz de medi-la e esse, tornou-se o próximo 

desafio para os físicos. 

Nessa época, o escocês James Watt, aprimorou o motor a vapor, o qual 

ficou muito mais potente e passou a ser utilizado em diversas atividades: bombear 

água, operar elevadores subterrâneos nas minas de carvão, girar as rodas nos 

moinhos, etc. Como o novo motor passou a fazer o trabalho dos cavalos, para dar 

ao comprador, acostumado aos métodos tradicionais, uma ideia de sua capacidade, 

a potência era expressa pelo número de cavalos que o motor podia substituir. 

Nasceu desse modo a expressão "horse power", que significa potência de cavalos. 

Depois das contribuições de Franklin, os progressos nos domínios da 

eletricidade mantiveram-se muito lentos durante algumas dezenas de anos. 

Dentre as razões apontadas para essa lentidão, está a dificuldade de 

realizar experiências elétricas, devido a falta de equipamentos e técnicas 

apropriadas, e, principalmente, ao conservadorismo de alguns cientistas que não 

queriam aceitar opiniões novas e nem que alguns conceitos que acreditavam ser 

verdadeiros podiam ser falsos. 

Em 1819, o cientista dinamarquês Hans Oersted, descobriu a relação 

existente entre o magnetismo e as cargas elétricas. Ele observou que ao aproximar 

as cargas elétricas provenientes de um condutor de uma agulha imantada (bússola), 

ela se movia. Pouco tempo depois, André Marie Àmpere, conseguiu quantificar essa 

relação, ou seja, medir quanto de força magnética havia entre os condutores 

percorridos por cargas elétricas. 

Nesse mesmo período, Alessandro Volta inventou a bateria ou pilha elétrica. 

Essa descoberta é considerada uma das mais importantes da ciência, pois serviu de 

base para uma ampla diversidade de desenvolvimentos posteriores da tecnologia da 

eletricidade. Volta se baseou nos estudos realizados por Luigi Galvani, que observou 

que quando inseria um fio de cobre no nervo da coxa de uma rã (morta), que estava 

em contato com um suporte de ferro, havia contração dos músculos da perna. Volta, 

posteriormente, percebeu que o contato dos dois metais (ferro e cobre) juntamente 



com um condutor úmido (coxa da rã) gerava carga elétrica. Ele fez essa experiência 

com outros metais e condutores úmidos, obtendo melhores resultados, até construir 

a pilha de zinco e prata, utilizando tecido úmido como condutor. Essa pilha ficou 

conhecida como pilha de Volta. 

E, somente no final do século XVIII, tornou-se possível medir a quantidade 

de carga elétrica que passa por um condutor. Quem iniciou o progresso nesse 

estudo foi o cientista Cavendish. Mas foi Charles Augustin Coulomb que, baseado 

nos estudos de Cavendish e de outros físicos, conseguiu realizar esse feito. A partir 

daí definiu-se o que seria a corrente elétrica – fluxo de cargas elétricas que 

atravessam um condutor – e a intensidade de corrente elétrica – a quantidade de 

carga elétrica que passa em um fio condutor durante 1 segundo. 

Outro físico cientista que muito colaborou para o desenvolvimento da 

Eletricidade foi o alemão Georg Simon Ohm. Ele trabalhava como professor 

secundário de Matemática no Colégio dos Jesuítas, em Colônia, mas desejava 

lecionar na universidade. Para tanto, foi-lhe exigido, como prova de admissão, que 

realizasse um trabalho de pesquisa inédito. 

Optou por fazer experiências com a eletricidade, e para isso construiu seu 

próprio equipamento, incluindo os fios. 

Experimentando diferentes espessuras e comprimentos de fios, acabou 

descobrindo relações matemáticas extremamente simples envolvendo essas 

dimensões e as grandezas elétricas. Inicialmente, verificou que a intensidade da 

corrente era diretamente proporcional à área da seção do fio e inversamente 

proporcional a seu comprimento. 

Com isso, Ohm pôde definir um novo conceito: o de resistência elétrica – 

resistência à passagem de corrente elétrica que os condutores sempre oferecem. 

Na época, seu trabalho não foi considerado importante e ele não conseguiu 

a vaga de professor universitário. 

Esses cientistas foram os pioneiros nos estudos e desenvolvimento da 

Eletricidade e foi com base nesses estudos que novas descobertas foram feitas por 

outros cientistas, no decorrer dos tempos, até chegarmos ao século XXI, onde a 

Eletricidade tornou-se algo indispensável à sobrevivência dos seres humanos. 

Texto Adaptado de: “Instalação Elétrica: investigando e aprendendo, GONÇALVEZ FILHO e 

BAROLLI (1990). 

 



Anexo 02 
 

ELETROTÉCNICA 
1 MATÉRIA  

A compreensão dos fenômenos elétricos supõe um conhecimento básico da 
estrutura da matéria, cujas noções fundamentais serão reunidas a seguir.  

Toda matéria, qualquer que seja seu estado físico, é formada por partículas 
denominadas moléculas. As moléculas são constituídas por combinações de tipos 
diferentes de partículas extremamente pequenas, que são os átomos. Quando uma 
determinada matéria é composta de átomos iguais é denominada elemento químico. 

Os átomos são constituídos por partículas extraordinariamente pequenas, 
das quais as mais diretamente relacionadas com os fenômenos elétricos básicos 
são as seguintes:  

 prótons, que possuem carga elétrica positiva;  
 elétrons, possuidores de carga negativa;  
 nêutrons, que são eletricamente neutros.  

Uma teoria bem fundamentada afirma que a estrutura do átomo tem certa 
semelhança com a do sistema solar. O núcleo, em sua analogia com o sol, é 
formado por prótons e nêutrons, em redor do mesmo giram, com grande velocidade, 
elétrons planetários. Tais elétrons são numericamente iguais aos prótons, e este 
número influi nas características do elemento químico.  

Os elétrons, que giram segundo órbitas mais exteriores, são atraídos pelo 
núcleo com uma força de atração menor que a exercida sobre os elétrons das 
órbitas mais próximas do núcleo.  

Com os elétrons mais exteriores podem ser retiradas de sua orbita com 
certa facilidade, são denominados elétrons livres.  

O acúmulo de elétrons em um corpo caracteriza a carga elétrica do mesmo. 
Apesar de um número de elétrons livres constituir uma pequena parte do número de 
elétrons presente na matéria, eles são, todavia numerosos. O movimento desses 
elétrons se realiza comum a velocidade da ordem de 300.000Km/s e se denomina 
"corrente elétrica".  

Em certas substâncias, a atração que o núcleo exerce sobre os elétrons é 
pequena; estes elétrons tem maior facilidade de se libertar e se deslocar. É o que 
ocorre nos metais como a prata, o cobre, o alumínio etc., denominados, por isso, 
condutores elétricos. Quando, pelo contrário, os elétrons externos se acham 

submetidos a forças interiores de atração que dificultam consideravelmente sua 
libertação, as substâncias em que tal ocorrem são denominadas isolantes elétricos. 

É o caso do vidro, das cerâmicas, dos plásticos etc. Pode-se dizer que um 
condutor elétrico é um material que oferece pequena resistência a passagem dos 
elétrons, e um isolante elétrico é o que oferece resistência elevada a corrente 
elétrica. Assim como em hidráulica a unidade de volume do líquido é o m³, em 
eletricidade exprime-se a "quantidade" de eletricidade em coulombs.  
 
Resumo:  
Matéria: é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço.  
Molécula: é a menor parte da matéria que conserva todas as propriedades dessa 
matéria.  
Átomo: é a menor porção de um elemento equilibrado eletricamente e apenas 
divisível por reação atômica.  
Núcleo: é a porção central do átomo, onde se encontram os prótons e nêutrons.  



Eletrosfera: é a camada externa ao núcleo, onde se movimentam os elétrons.  
 
Obs.: 1C (coulomb) = 6,25x10

18
 elétrons  

 
2 TENSÃO ELÉTRICA (E) 

Nos condutores, existem partículas invisíveis chamadas elétrons, que estão 
em constante movimento de forma desordenada. Para que estes elétrons passem a 
se movimentar de forma ordenada é preciso que se aplique uma força, de modo que 
se estabeleça um fluxo ordenado de elétrons.  

Desta forma podemos considerar que, quando entre as extremidades de um 
condutor existir uma diferença de concentração de elétrons, isto é, de carga elétrica, 
existirá um potencial elétrico ou uma tensão elétrica entre esses dois pontos.  
Através destes conhecimentos, definimos tensão elétrica da seguinte maneira:  

TENSÃO ELÉTRICA: é o trabalho, por unidade de carga, feito pela força 
que impulsiona os elétrons livres nos fios.  

A tensão elétrica é também conhecida como diferença de potencial (d.d.p.).  
Unidade de medida: Volt ( V )  
Aparelho de medida de tensão elétrica: voltímetro  
 
2.1 RELAÇÃO ENTRE AS UNIDADES  

Relações Denominação Símbolo Valor em relação ao volt 

múltiplos megavolt MV 1000000V 

“ quilovolt KV 1000V 

unidade volt V  

submúltiplos milivolt mV 0.001V 

“ microvolt µV 0.000001V 

 
Tabela para a conversão de unidades de medida:  

KV V mV µV 

            

 
2.2 TIPOS DE TENSÃO ELÉTRICA:  

 Tensão contínua  
 Tensão alternada  

2.2.1 Tensão Elétrica Contínua: é aquela que não varia ao longo do tempo. Possui 

a sua polaridade definida. Como exemplos de fontes de tensão contínua temos as 
pilhas e baterias.  
2.2.2 Tensão Elétrica Alternada: é aquela que troca de polaridade 
constantemente, provocando nos circuitos um fluxo de corrente ora em um sentido, 
ora em outro. A tensão elétrica disponível nas residências é do tipo alternada, razão 
pela qual a maior parte dos equipamentos elétricos é construído para funcionar 
alimentado a partir deste tipo de corrente elétrica.  
 
3 CORRENTE ELÉTRICA ( I ):  

Os elétrons livres dos átomos de uma certa substância normalmente se 
deslocariam em todas as direções. Quando, em um condutor, o movimento de 
deslocamento de elétrons livres for mais intenso em um determinado sentido, diz - 
se que existe uma corrente elétrica ou um fluxo elétrico no condutor.  

A intensidade da corrente elétrica é caracterizada pelo número de elétrons 
livres que atravessa uma determinada seção do condutor na unidade de tempo.  

Através destas informações definimos corrente elétrica da seguinte forma:  



CORRENTE ELÉTRICA é o movimento ordenado dos elétrons livres nos 
condutores, quando existe uma diferença de potencial (tensão) elétrico entre suas 
extremidades .  
Unidade de medida: ampère (A);  
Aparelho de medida de corrente elétrica: amperímetro.  

 
3.1 RELAÇÃO ENTRE AS UNIDADES:  

Relação Denominação Símbolo Valor em relação ao 
ampère 

múltiplos quiloampère kA 1000A 

unidade Ampère A - 

submúltiplos Miliampère mA 0.001A 

“ microampère µA 0.000001A 

 
Tabela para a conversão de unidades de medida:  

kA A mA µA 

            

 
3.2 TIPOS DE CORRENTE ELÉTRICA:  

 Corrente contínua  
 Corrente alternada  

 
3.2.1 Corrente Contínua (CC): é aquela cuja intensidade é constante e sempre no 

mesmo sentido. Ex. : pilhas comuns e baterias.  
3.2.2 Corrente Alternada (CA): é aquela cuja intensidade varia senoidalmente com 

o tempo e cujo sentido inverte periodicamente. Ex.: corrente utilizada nas 
residências.  
 
4 RESISTÊNCIA ELÉTRICA (R):  

RESISTÊNCIA ELÉTRICA é a dificuldade encontrada pela corrente elétrica 
ao atravessar um corpo.  

 Unidade de medida: ohm (Ω);  
 Aparelho de medida de resistência elétrica: ohmmímetro;  

 
*Obs.: para medir a resistência de um aparelho a rede deve estar desligada, caso contrário poderá 
danificar o equipamento (ohmmímetro).  
Todos os materiais apresentam resistência elétrica, desta forma podemos classificá-los em 3 grupos: 
condutores, isolantes e resistores.  

 
a) condutores: oferecem relativa facilidade à passagem da corrente elétrica (baixa 
resistência);  
b) isolantes: oferecem muita dificuldade, sendo quase impossível a passagem da 
corrente elétrica (alta resistência);  
c) resistores: permitem a passagem de corrente elétrica, mas oferecem uma certa 
resistência. Transformam energia elétrica em calor.  

A resistência elétrica de um condutor depende ainda de quatro fatores: 
material, comprimento, área da seção (bitola) e temperatura, e será estudado em 
um tópico à parte (Resistividade) onde serão analisados cada uma destas 
características.  
 
 
4.1 RELAÇÃO ENTRE AS UNIDADES:  



Relação Denominação Símbolo Valor em relação 
ao ampère 

múltiplos quiloohm k Ω 1000 Ω 

unidade ohm Ω - 

submúltiplos miliohm m Ω 0.001Ω 

“ microhm µ Ω 0.000001Ω 

 
Tabela para a conversão de unidades de medida:  

kΩ Ω mΩ µΩ 

            

 
5 POTÊNCIA ELÉTRICA (P):  

POTÊNCIA ELÉTRICA é definida como sendo o trabalho efetuado na 
unidade de tempo. Assim como a potência hidráulica é dada pelo produto do 
desnível energético pela vazão, a potência elétrica, para um circuito com 
resistência, é obtida pelo produto da tensão E pela corrente elétrica I: P = E * I  

 Unidade de medida: watt (W)  
 Aparelho de medida de potência elétrica: wattímetro  

Como vimos anteriormente a tensão (E) faz movimentar os elétrons, dando 
origem a corrente elétrica (I). Existindo corrente ocorrerá algum tipo de fenômeno. 
Ex.: circuito simples onde uma lâmpada é acesa. O que ocorre? Quais os 
fenômenos que são percebidos?  
Luz e calor.  

Esses fenômenos nada mais são do que a potência elétrica, que foi 
transformada em potência luminosa (luz) e potência térmica (calor).  

Desta forma é fácil verificar que para existir potência elétrica é necessário 
que haja tensão e corrente elétrica.  
 
Obs.: a grandeza potência elétrica é quem nos informa a "dimensão" do aparelho, ou seja, a 
capacidade em transformar uma certa quantidade de energia elétrica em outras formas de energia. 
Desta forma quanto maior a potência elétrica de um determinado receptor, mais corrente elétrica 
será consumida e, consequentemente mais energia ele produzirá.  

 
O dimensionamento de uma instalação elétrica é baseada na potência 

elétrica dos aparelhos de consumo.  
 
5.1 RELAÇÃO ENTRE AS UNIDADES:  

Relação Denominação Símbolo Valor em relação 
ao Watt 

múltiplos quilowatt kW 1000W 

unidade watt W - 

submúltiplos miliwatt mW 0.001W 

“ microwatt µW 0.000001W 

 
Tabela para a conversão de unidades de medida:  

kW W mW µW 

            

 
5.2 CONSIDERAÇÕES:  
 

Na introdução ao estudo da potência elétrica definimos que potência elétrica 
é o produto de uma tensão elétrica E por uma corrente I, onde obtemos como 



unidade de medida o watt (W). No entanto, este produto fornece "na realidade" uma 
unidade de potência expressa em volt-ampére (VA), a qual denominamos 
Potência Aparente.  

Esta diferenciação, para fins de entendimento, existe pelo fato de 
trabalharmos com dois tipos de tensão elétrica (contínua e alternada).  
 

Portanto, sempre que trabalharmos em tensão contínua deveremos nos 
referir a uma potência, cuja unidade de medida é o Watt (W), e quando 
trabalharmos em tensão alternada (na maioria dos casos), utilizaremos o volt - 
ampére (VA) potência aparente, a qual é composta de duas parcelas: potência 
ativa (W) e potência reativa (Var).  

Potência ativa: é a parcela efetivamente transformada em outras formas de 
potência: potência mecânica, potência térmica e potência luminosa, ou seja é a 
energia que realmente produz algum tipo de trabalho. Em termos práticos é a 
energia que consumimos e pagamos. A unidade de medida desta forma de 
potência é o Watt (W).  

Potência reativa: é a parcela transformada em campo magnético, 

necessário por exemplo ao funcionamento de motores, transformadores e reatores. 
Este tipo de energia não gera trabalho nenhum (desperdício). Logo, é uma energia 
que não consumimos mas pagamos. A unidade de medida da potência reativa é o 
volt - ampère - reativo (Var).  

A relação entre a potência ativa (W) e a potência aparente (VA) nos fornece 
o que chamamos de fator de potência, muito importante para as indústrias e 
concessionárias de energia elétrica. 

 
6 CONDUTORES – ISOLANTES – RESISTORES 
7  

 
6.1 CONDUTORES  

São materiais que, devido à sua constituição atômica, possuem um grande 
número de elétrons, e por não sofrerem forte atração por parte do núcleo do átomo, 
podem ser retirados de suas órbitas com relativa facilidade.  

Devido a pouca atração exercida pelo núcleo do átomo, estes materiais 
presentam grande condutância e pequena resistência.  

Não existe um condutor perfeito, por maior que seja a sua condutância, 
sempre existirá resistência.  

Os materiais condutores são utilizados para transportarem ou conduzirem a 
corrente elétrica.  

Abaixo são citados os 4 melhores condutores:  
 Ouro: é o melhor condutor elétrico, devido ao seu alto custo é pouco 

empregado na eletricidade;  
 Prata: é considerado o 2° melhor condutor elétrico, sendo pouco empregado 

na eletricidade, devido ao seu alto custo. Na eletricidade a prata é utilizada 
em contatores, recobrindo ou mesmo confeccionando os contatos internos .  

 Cobre: é o 3° melhor condutor elétrico, é o material mais empregado em 
eletricidade, devido ao seu custo relativamente baixo. O cobre é empregado 
na confecção de contatos de interruptores, receptáculos, fios, etc .  

 Alumínio: é o 40 melhor condutor elétrico. É bastante empregado na 
confecção de condutores usados nas linhas de transmissão de energia, das 

usinas geradoras até as cidades.  



 
6.2 ISOLANTES  

São materiais que possuem grande resistência à passagem da corrente 
elétrica.  

Neste grupo de materiais os elétrons estão presos aos átomos por uma força 
de atração muito maior do que nos materiais condutores.  

Devido a essa característica, estes materiais oferecem pequena condutância 
e grande resistência. Não existe isolante perfeito, por maior que seja a sua 
resistência, sempre existirá condutância.  

Os materiais isolantes mais utilizados são: o plástico, a borracha, a 
baquelita, a porcelana e a mica .  

 Plástico: é empregado no isolamento de condutores, corpo de tomadas, 
carcaça de eletrodomésticos, interruptores, plugues, etc.  

 Borracha: é empregado na fabricação de isolamento de condutores .  
 Baquelita: é empregada na confecção do corpo de interruptores, tomadas e 

na base e corpo de chaves.  
 Porcelana: é empregada na fabricação de roldanas e bases de chaves.  
 Mica: é empregado em locais onde serão desenvolvidas altas temperaturas, 

como por exemplo, entre a resistência e a carcaça do ferro de soldar, ferro de 
passar  
roupas, etc.  

 
6.3 RESISTORES  

São materiais que oferecem uma certa resistência à passagem da corrente 
elétrica. Sua função específica é transformar energia elétrica em calor.  

Nestes materiais os elétrons estão presos ao núcleo do átomo por uma força 
de atração maior do que nos materiais condutores e menor que nos materiais 
isolantes.  

Devido a essa característica, estes materiais oferecem média condutância e 
média resistência. 

Dentre os materiais considerados resistores elétricos, os mais usados em 
eletricidade são: o tungstênio e o níquel-cromo.  

 Tungstênio: é utilizado na confecção de filamentos de lâmpadas 
incandescentes.  

 Níquel - cromo: é bastante utilizado na confecção de resistência de 

eletrodomésticos, tais como: chuveiros, fogão elétrico, etc.  
 
Fonte: Eletricista Instalador Predial. SENAI. PR. Curitiba, 2004. 

 

  



Anexo 03 

 

PROJETO ELÉTRICO 
 

Projeto de instalação elétrica é uma tradução técnica daquilo que se 

pretende instalar, de modo que um profissional, capacitado tecnicamente, possa 

executar a instalação realizando com precisão o que foi planejado. Sua finalidade é 

proporcionar condições para a realização de um trabalho racionalizado (estético, 

econômico e rápido).  

Um projeto bem elaborado deve ser executado com precisão, de forma que 

permita fácil operação e fácil manutenção. O tempo gasto na elaboração de um 

projeto será recuperado durante a execução, e possibilitará economia de material  

e mão de obra, evitando perda desnecessária de energia bem como o mau 

funcionamento dos aparelhos e equipamentos. Mesmo uma instalação de pequena 

importância deve ser precedida de um projeto.  

Interpretar um projeto residencial e executar as instalações elétricas 

previstas por quem o elaborou é um dos trabalhos que normalmente provocam 

algumas dúvidas junto aos eletricistas. Talvez porque a maioria deles nunca teve 

uma noção clara e até mais teórica do que as informações passadas nas legendas 

das plantas significam realmente, e de onde surgem os dados apresentados em um 

projeto deste tipo, como a quantidade mínima de pontos de iluminação e de 

tomadas, potências e cargas recomendadas e outros itens.  

Atender à norma é o primeiro passo: - calculado para garantir o 

funcionamento perfeito de cada ponto da instalação, a segurança das pessoas e a 

conservação dos bens, todo o projeto elétrico é feita a partir de um projeto de 

engenharia civil (plantas e cortes) e deve seguir as recomendações da NBR 5410, 

da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).  

Esse detalhe, a especificação dos componentes de acordo com a planta e 

demais orientações técnicas são passados pelo projetista responsável, que também 

deve acompanhar de perto todo o trabalho de instalação, facilitando e fiscalizando a 

execução da obra.  

Um projeto elétrico bem feito funciona como um "raio x" da instalação. Desta 

forma, qualquer modificação futura, como uma reforma, por exemplo, poderá ser 

realizada sem problemas, uma vez que qualquer projetista, de posse do projeto 



inicial, é capaz de identificar o tipo de instalação, sem suposições.  

Com o projeto em mãos, ele também poderá se certificar se os fios e a 

proteção estão adequados à nova distribuição e à carga que será instalada, evitando 

sobrecargas e curtos-circuitos indesejados.  

 

1 CONDIÇÕES PARA UM PROJETO  

Para a execução de um projeto de instalações elétricas são necessários os 

seguintes requisitos:  

 planta baixa;  

 fins a que se destina a instalação;  

 localização da rede de entrada;  

 características da rede elétrica (frequência, tensão entre fases e entre fase e 

neutro).  

 

2 CONDIÇÃO DE UM PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA  

Um projeto é constituído basicamente por duas partes:  

 memoriais (parte escrita);  

 parte gráfica (desenhos técnicos).  

 

2.1 MEMORIAIS  

As memórias são peças escritas que registram a maneira como os cálculos 

foram empregados no dimensionamento de condutores, disjuntores, barramentos 

(memorial de cálculo); explicam as soluções adotadas, justificando - as ou 

descrevendo a instalação com os detalhes necessários a complementação do que 

está explícito nos desenhos, especificando os materiais, equipamentos, aparelhos, 

instrumentos, etc. (memorial descritivo). 

O orçamento é também uma peça escrita muito importante, a qual, muitas 

vezes, inclui a especificação detalhada de todos os materiais empregados.  

 

2.2 PARTE GRÁFICA  

A parte gráfica constitui-se de um conjunto de desenhos técnicos, tanto 

maior quanto mais importante e complexa for a instalação.  

Em instalações pequenas apenas a planta geral da instalação é suficiente 

para definir bem o que se pretende instalar.  



Em instalações complexas, pode ser necessária uma grande quantidade de 

desenhos de detalhes e diagramas.  

A planta geral da instalação elétrica é desenhada sobre a planta de 

arquitetura do prédio, com os traços das paredes, janelas, portas, etc., mais finas, e 

os trajetos dos eletrodutos, linhas abertas, pontos de luz, tomadas e outros 

componentes da instalação traçados com risco forte.  

Na planta geral devem constar todos os detalhes sem que, entretanto, o 

desenho fique muito carregado e difícil de entender. Os detalhes que não puderem 

ser desenhados na planta geral constarão de desenhos de detalhe tanto quantos 

forem necessários.  

 

3 RECOMENDAÇÕES DA NBR 5410/90 PARA ESTABELECER A QUANTIDADE 

MÍNIMA DE PONTOS DE LUZ:  

 prever pelo menos um ponto de luz no teto, comandado por um interruptor de 

parede;  

 arandelas no banheiro devem estar distantes, no mínimo 60 cm do limite do 

boxe. 

 

4 RECOMENDAÇÕES DA NBR 5410/90 PARA ESTABELECER A QUANTIDADE 

MÍNIMA DE TOMADAS DE USO GERAL (TUG'S): 

 Tomadas de uso geral (TUG'S): nelas são ligados aparelhos portáteis como 

abajures, aspiradores, liquidificadores, batedeiras, etc.  

 RESIDÊNCIAS:  

a. cômodos ou dependência com área menor ou igual a 6 m2 - 1 (uma) tomada.  

b. cômodos ou dependência com área maior que 6 m2- 1 (uma) tomada para 

cada 5 metros ou fração de perímetro, uniformemente distribuídas.  

c. banheiros - 1 (uma) tomada junto ao lavatório com uma distância mínima de 

60 cm do limite do boxe.  

d. cozinhas ou copas - cozinhas - 1 (uma) tomada para cada 3,5m ou fração de 

perímetro, sendo que acima de cada banca de pia, com largura igualou 

superior a 30 cm, deve ser prevista, pelo menos 1 (uma) tomada.  

e. subsolos, sótãos, garagens e varandas - 1 (uma) tomada no mínimo.  

 

 



5 RECOMENDAÇÕES DA NBR 5410/90 PARA ESTABELECER A QUANTIDADE 

DE TOMADAS DE USO ESPECÍFICO (TUE'S):  

 Tomadas de uso específico: alimentam aparelhos fixos ou estacionários, que 

embora possam ser removidos trabalham sempre num determinado local. É o 

caso dos chuveiros e torneiras elétricas, máquina de lavar roupas e aparelho 

de ar condicionado.  

 

6 CONDIÇÕES PARA SE ESTABELECER A POTÊNCIA MÍNIMA DE 

ILUMINAÇÃO:  

 a carga de iluminação é feita em função da área do cômodo da residência: 

 cômodos ou dependências com área igualou inferior a 6m2 deve ser prevista 

uma carga mínima de 100VA;  

 cômodos ou dependências com área superior a 6 m2 deve ser prevista uma 

carga mínima de 100VA para os primeiros 6 m2, acrescido de 60VA para cada 

aumento de 4 m2 inteiros.  

 

7 CONDIÇÕES PARA SE ESTABELECER A POTÊNCIA MÍNIMA DE TOMADAS 

DE USO GERAL (TUG'S):  

 em banheiros, cozinhas, copas - cozinhas, áreas de serviço - atribuir 600VA 

por tomada até 3 tomadas e 100VA para as demais;  

 outros cômodos ou dependências - atribuir 100VA por tomada.  

 

8 CONDIÇÕES PARA SE ESTABELECER A POTÊNCIA DE TOMADAS DE USO 

ESPECÍFICO (TUE'S):  

 atribuir a potência nominal do equipamento a ser alimentado.  

 

9 CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA NBR 5410/90:  

 prever circuitos de iluminação separados dos circuitos de tomadas;  

 prever circuitos independentes, exclusivos para tomadas de uso específico;  

 cada circuito deve ter seu próprio condutor neutro;  

 as tomadas de copa, cozinha e área de serviço devem fazer parte de circuitos 

exclusivos;  

 sempre que possível, devem-se projetar circuitos independentes para: 

quartos, salas (dependências sociais), cozinhas e dependências de serviço;  



 circuitos independentes devem ser previstos para os aparelhos de potência 

igual ou superior a 1500VA.  

 

10 TENSÃO DOS CIRCUITOS:  

 para os circuitos de iluminação e tomadas de uso geral (TUG'S) utilizar a 

menor tensão, geralmente entre fase e neutro: (11 OV, 120V ou 127V);  

 para os circuitos de tomadas de uso específico (TUE's) utilizar a maior 

tensão, geralmente entre fase e fase.  

 

11 CAPACIDADE DE RESERVA DOS CIRCUITOS SEGUNDO A NOVA NBR 

5410(NB-3)/97:  

 até 6 circuitos: prever espaço para um mínimo de 2 (dois) circuitos;  

 de 7 a 12 circuitos: prever no mínimo mais 3 (três) circuitos;  

 de 13 a 30 circuitos: prever no mínimo mais 4 (quatro) circuitos;  

 acima de 30 circuitos: prever no mínimo um espaço de mais 15% sobre o 

número de circuitos existentes.  

Obs.: a capacidade de reserva deverá se refletir em toda a instalação a montante.  
 
Fonte: Eletricista Instalador Predial. SENAI. PR. Curitiba, 2004. 

 
 


