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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica Aberta 

do  Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, com o 

objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na modalidade 

a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Ministério da 

Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distância (SEED) e de Edu-

cação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas técnicas 

estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes dos grandes centros 

geograficamente ou economicamente.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de ensino 

e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir o 

ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino 

e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das 

redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz 

de promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com 

autonomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, 

familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e 

conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra do professor-autor

O aumento crescente da demanda de eletricidade justifica a importância 

de conhecimentos de projetos no rol de habilidades do profissional ligado à 

área técnica, principalmente daqueles que contribuem com a implantação ou 

melhoria de sistemas de automação de processos, uma vez que sempre há a 

necessidade de adequações ou ampliações de redes elétricas ou também, não 

menos importante, de tubulações condutoras de outras formas de energia, 

como o vapor, o ar comprimido ou outros fluidos que possuam funções de 

alimentação de máquinas ou de sistemas.

O objetivo principal desta disciplina é oportunizar aos alunos de cursos técnicos 

da área industrial e tecnológica conhecimentos sobre projetos elétricos, bem 

como noções sobre projetos arquitetônicos e de tubulações industriais, pois 

essas são ferramentas transversais importantíssimas na construção do perfil 

do técnico em automação industrial.

Professor José Abílio Lima de Freitas

Professor Paulo Roberto Colusso
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Apresentação da disciplina

A disciplina de Projetos EAD apresenta-se na forma presencial e a distância. 

A carga horária total é de 120 horas, sendo 96 horas no Ambiente Virtual 

de Ensino Aprendizagem (AVEA), 20 horas teórico-práticas presenciais, divi-

didas em cinco encontros de 4 horas e 4 horas destinadas às duas avaliações 

presenciais (2h cada). 

Este material didático contém as palavras dos professor-autor, plano instru-

cional, introdução geral, bibliografia e roteiro de estudo dividido em três 

aulas: Projetos Arquitetônicos, Projetos Elétricos e Tubulações Industriais. 

Essas unidades serão estudadas de forma sequencial, permitindo ao aluno 

construir o conhecimento a partir do entendimento sistêmico dos assuntos 

relacionados, buscando as aplicações no contexto industrial. 

Devido ao estudo de Projetos envolver também atividades de fixação para o 

melhor entendimento, serão disponibilizadas no AVEA atividades de aprendi-

zagem adicionais. Os questionamentos presentes no material didático, bem 

como as atividades de aprendizagem serão objeto de discussão em fóruns 

específicos no AVEA.

No AVEA serão utilizados recursos como hipertextos e imagens, vinculando 

o ambiente virtual ao material didático. Serão disponibilizados também cro-

nogramas de estudo, atividades de aprendizagem e atividades de avaliação 

para cada unidade, contendo instruções, períodos e prazos. As atividades de 

aprendizagem e de avaliação serão desenvolvidas através da participação em 

fóruns e chats, bem como pela realização de tarefas, exercícios e pesquisas 

complementares. Essas atividades serão avaliadas pelo professor e pelos tutores 

da disciplina cujos resultados e sugestões serão divulgados aos alunos.

O cronograma de aulas práticas presenciais, bem como pré-requisitos, tarefas, 

procedimentos e instruções de segurança nos laboratórios práticos, serão 

disponibilizados no AVEA. 

Os critérios para avaliação da disciplina serão disponibilizados no ambiente 

virtual, contemplando as atividades de aprendizagem e de avaliação no AVEA, 

atividades práticas presenciais e avaliação presencial.
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Disciplina: Projetos (carga horária: 120h).

Ementa: Projetos arquitetônicos. Projetos elétricos. Tubulações industriais.

AULA OBJETIVOS DE  
APRENDIZAGEM MATERIAIS

CARGA 
HORÁRIA

(horas)

1. Projetos
arquitetônicos

Proporcionar ao aluno conhecimentos 
básicos sobre projetos arquitetônicos, 
necessários para a continuidade da 
disciplina no desenvolvimento das outras 
unidades.

Ambiente virtual:
plataforma moodle.
Apostila didática.
Recursos de apoio: links, 
exercícios.

15

2. Projetos
elétricos

Proporcionar ao aluno conhecimentos 
suficientes para que ele reconheça e 
interprete a rede elétrica industrial.

Ambiente virtual:
plataforma moodle.
Apostila didática.
Recursos de apoio: links, 
exercícios.

90

3. Tubulações 
industriais

Fornecer subsídios para que o aluno 
reconheça e identifique o tipo de rede 
industrial e sua função nos processos de 
automação. 

Ambiente virtual:
plataforma moodle.
Apostila didática.
Recursos de apoio: links, 
exercícios.

15

Projeto instrucional
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Aula 1 – Projetos arquitetônicos

Objetivo

Proporcionar ao aluno conhecimentos básicos sobre projetos ar-

quitetônicos, necessários para a continuidade da disciplina no de-

senvolvimento das outras unidades.

1.1 Considerações iniciais
O projeto arquitetônico é o meio escrito pelo qual a obra de arquitetura é 

concebida e como se concebe sua representação final.

Ele é o projeto de referência, o balizador para todos os outros projetos neces-

sários para a construção de uma obra de arquitetura. Estes também chamados 

de projetos complementares, utilizam as informações contidas no projeto 

arquitetônico. 

Para a elaboração de um projeto arquitetônico, utilizam-se, principalmente, 

as normas técnicas:

•	 NBR - 6492 – Representação de projetos de arquitetura.

•	 NBR - 10067 – Princípios gerais de representação em desenho técnico. 

Deve-se lembrar, porém que algumas vezes pode haver a necessidade de um 

nível de liberdade maior com relação às normas técnicas, para a elaboração 

de um projeto, a fim de atender-se uma necessidade momentânea.

1.2 Elementos de um projeto arquitetônico
1.2.1 Planta baixa 
A planta baixa é um corte transversal da edificação, com altura de 1,5 m de 

altura, de tal forma que fique clara a visualização dos setores do projeto e 

de seus ambientes.

e-Tec BrasilAula 1 - Projetos arquitetônicos 15



É comum também, apresentarem-se na planta baixa os elementos que com-

põem os projetos de interiores da edificação, o layout. Na planta mobiliada 

ou layout representam-se os elementos que compõem a planta baixa, mas, 

principalmente, indica-se a posição dos equipamentos e móveis que estarão 

no interior da edificação.

1.2.2 Elementos que compõe uma planta baixa

Em uma planta baixa são representadas as paredes, portas, janelas, escadas 

e rampas, além do tipo de pavimentação e da indicação dos cômodos com 

suas respectivas áreas.

Para completar os elementos de uma planta baixa, têm-se:

•	 Cotas – distância entre dois pontos representados na planta.

•	 Projeções – representação gráfica de elementos que não aparecem di-

retamente na planta.

•	 Indicações de cortes – informam na planta baixa os planos verticais em 

que foram realizados os cortes da edificação. 

Figura 1.1: Planta baixa
Fonte: Autor
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1.2.3 Passos para montagem da planta baixa

•	 Demarcar as paredes.

•	 Representar as esquadrias.

•	 Representar louças sanitárias.

•	 Representar os “pisos frios”.

•	 Representar a projeção dos beirais.

•	 Representar os textos e a cotagem.

1.3 Cortes
Projetam-se planos verticais que interceptam os elementos da planta baixa: 

paredes, janelas, portas e lajes, com o fim de se complementarem as infor-

mações para a realização da obra. No corte, há um desenho das diferentes 

alturas de portas, janelas, peitoris, espessuras de pisos, de lajes de piso, de 

forro e detalhamento da cobertura e dos alicerces.

Sempre será representado na planta baixa o local onde se realiza o corte. Essa 

representação dá-se por traços grossos interrompidos por pontos e terminados 

por setas que indicam a situação do observador em relação ao plano da seção.

Normalmente utilizam-se duas seções de cortes: uma longitudinal e outra 

transversal à edificação, pois nem sempre uma única seção de corte é suficiente 

para demonstrar todos os detalhes necessários para a realização da obra.

1.3.1 Passos para montagem de um corte 
•	 Demarcar os limites inferior e superior do corte.

•	 Demarcar as paredes nos cortes.

•	 Representar as esquadrias.

•	 Representar as louças sanitárias.

•	 Representar os azulejos.

e-Tec BrasilAula 1 - Projetos arquitetônicos 17



•	 Representar as vigas de fundação.

•	 Representar o telhado.

•	 Representar os textos e a cotagem.

1.4 Planta de localização
Contextualiza a construção em relação ao terreno, através da indicação da 

posição da construção dentro dele. Pode-se fazer um desenho único com a 

locação do terreno e da construção, dos muros, dos elementos urbanísticos 

constantes ou projetados no terreno. As escalas indicadas para a planta de 

locação são as 1:100 ou 1:200.

1.5 Planta de situação
Contextualiza o terreno em relação às quadras vizinhas. Na planta de situação é 

imprescindível a localização do norte e as cotas que demonstram as dimensões 

do terreno, bem como o nome das ruas que compõem a quadra do terreno.

Resumo
Nesta aula abordamos os aspectos principais de um projeto arquitetônico e 

sua subdivisão: planta baixa, cortes e plantas de localização e de situação.

Atividades de aprendizagem
1. Buscar na internet exemplos completos de projetos arquitetônicos, iden-

tificando nesses exemplos, os elementos apresentados nesta unidade.

Projetose-Tec Brasil 18
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Aula 2 – Projetos elétricos

Objetivo

Proporcionar ao aluno conhecimentos suficientes para que ele re-

conheça e interprete a rede elétrica industrial.

2.1 Etapas para a elaboração de um projeto  
        de instalações elétricas
2.1.1 Levantamento de informações preliminares
Nessa etapa, o projetista busca todas as informações necessárias para a rea-

lização de seu projeto.

2.1.2 Informações sobre a rede elétrica de   
   distribuição de fornecimento
É a etapa em que se deve buscar a planta de situação do terreno onde será 

construída a edificação, situando-a nas ruas de acesso, verificando o tipo de 

fornecimento de energia elétrica possível, através da análise da rede elétrica 

de distribuição, bem como os pontos de acesso a ela.

2.1.3 Projetos da edificação
Nessa etapa, o projetista irá buscar informações contidas nos projetos arqui-

tetônico, estrutural, hidráulico, telefônico e antena coletiva (se existir). A 

partir deles é que o projeto elétrico vai se desenvolver, sempre em harmonia 

com os demais.

2.1.4 Informações do proprietário, ou pessoa 
         responsável
O proprietário informa a localização preferencial dos pontos de utilização de 

energia, a previsão de carga e os sistemas e materiais a serem utilizados na 

instalação. Essa etapa é fundamental para o projetista.

e-Tec BrasilAula 2 - Projetos elétricos 19



2.2 Levantamento da carga instalada e do  
      tipo de fornecimento de energia
O projetista realizará a distribuição dos pontos de corrente, de iluminação, e 

de cargas especiais, usando, para isso, as informações preliminares e utilizando 

os critérios estabelecidos pela NBR 5410.

De posse da carga instalada, e, utilizando os critérios estabelecidos pela 

concessionária de energia, calcula-se a demanda (se necessário for) a fim de 

determinar o tipo de fornecimento de energia, ou seja, se esse fornecimento 

será monofásico, bifásico ou trifásico.

2.3 Confecção das plantas
Nessa etapa, o projetista determinará na planta, a localização dos elementos 

de seu projeto elétrico, ou seja, a posição das tomadas, iluminação, centro 

de distribuição, quadro de medidores e o traçado dos eletrodutos e da fiação. 

Também nessa etapa serão divididos os circuitos elétricos, observando os 

critérios estabelecidos pela NBR 5410.

Complementando, o projetista fará o desenho do esquema vertical (prumada) 

e dos detalhes construtivos que facilitam a interpretação do projeto e sua fiel 

execução.

2.4 Dimensionamentos
Com base nas informações das etapas anteriores, serão realizados os dimen-

sionamentos dos condutores, eletrodutos, dispositivos de proteção, das caixas 

de passagem e dos quadros de distribuição e de medição, sempre observando 

os critérios estabelecidos pelas normas técnicas aplicáveis, com o auxilio de 

tabelas de dimensionamento dos fabricantes.

2.5 Quadro de cargas e diagrama unifilar
Nessa etapa será montado o quadro de cargas e os diagramas unifilares, 

representando neles o valor das cargas terminais, seção dos condutores e 

eletrodutos, número de fases e valor das proteções.

Projetose-Tec Brasil 20



2.6 Memorial descritivo
O memorial descritivo tem a função de complementar as informações contidas 

nas plantas, tirando todas as dúvidas que possam sobrevir durante a execução. 

O memorial descritivo traz uma descrição sucinta do projeto. Ele é composto de:

•	 Descrição sumária da obra (nome do proprietário e/ou condomínio, ramo 

de atividade, área construída, localização, número de pavimentos, de 

apartamentos, de lojas, etc.).

•	 Descrição da entrada de serviço de energia elétrica.

•	 Especificação da tensão de fornecimento, seção dos condutores (mm2), 

caixas de passagem, etc.

•	 Especificação do quadro geral para medidores.

•	 Especificação da proteção geral (tensão, corrente nominal e capacidade 

de interrupção).

•	 Especificação da malha de aterramento.

•	 Especificação da carga instalada total e por unidade consumidora.

•	 Cálculo de demanda provável e previsão de futuros aumentos de carga.

•	 Cálculo de queda de tensão total no trecho desde o ponto de entrega 

até o painel.

•	 Cálculo das correntes de curto-circuito no ponto de instalação de prote-

ção geral.

•	 Especificação de materiais e equipamentos utilizados na entrada de serviço.

2.7 Memória de cálculo
Nesta etapa serão apresentados os cálculos da carga instalada, da demanda, do 

dimensionamento de condutores, eletrodutos e dos dispositivos de proteção. 
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2.8 Elaboração da lista e especificação  
      dos materiais
O projetista listará e quantificará os materiais que serão utilizados na execução 

do projeto, bem como suas especificações.

2.8.1 Simbologia
São apresentados a seguir os símbolos mais usuais, com a representação 

consagrada pela maioria dos projetistas de instalações elétricas.

Figura 2.1: Simbologia – dutos e distribuição
Fonte: Creder, 2002
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Figura 2.2: Simbologia – dutos e distribuição (continuação)
Fonte: Creder, 2002

Figura 2.3: Simbologia – quadros de distribuição
Fonte: Creder, 2002
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Figura 2.4: Simbologia – interruptores
Fonte: Creder, 2002
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Figura 2.5: Simbologia – luminárias, refletores e lâmpadas 
Fonte: Creder, 2002

Figura 2.6: Simbologia – tomadas
Fonte: Creder, 2002
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Figura 2.7: Simbologia – motores e transformadores
Fonte: Creder, 2002

2.9 Elementos que compõem um projeto  
       elétrico
2.9.1 Interruptor simples ou unipolar
Comanda uma só lâmpada ou um grupo de lâmpadas, funcionando em conjunto.

2.9.2 Interruptor de duas seções
Comanda duas lâmpadas ou dois grupos de lâmpadas, funcionando em conjunto.

2.9.3 Interruptor de três seções
Comanda três lâmpadas ou três grupos de lâmpadas, funcionando em conjunto. 

2.9.4 Interruptor paralelo (three-way)
Quando utilizados interruptores iguais, comanda uma só lâmpada ou um 

grupo de lâmpadas funcionando em conjunto de dois pontos distintos, como 

um interruptor situado na entrada de um dormitório e outro ao lado da cama, 

sendo que os dois controlam a iluminação do ambiente.

2.9.5 Interruptor intermediário (four-way)
É um interruptor colocado entre interruptores paralelos, que controla de qual-

quer ponto a mesma lâmpada ou grupo de lâmpadas. É usado na iluminação 

de halls, corredores e escadas de um prédio.

2.9.6 Tomadas simples
Utilizadas para a ligação de um único aparelho elétrico.

Projetose-Tec Brasil 26



2.9.7 Tomadas duplas
Podem ser utilizadas para a ligação de dois aparelhos elétrico simultâneos. 

2.10 Fiação
Condutores de circuitos terminais são os que saem do quadro de distribuição e 

alimentam os pontos de luz, as tomadas e os aparelhos fixos. Classificam-se em:

•	 Fios diretos – são os dois condutores (fase e neutro) que, desde o disjun-

tor do circuito, no quadro terminal de distribuição, não são interrompidos, 

embora forneçam derivações ao longo de sua extensão. O fio neutro vai, 

sem exceção, diretamente a todos os pontos ativos, e o fio-fase vai dire-

tamente apenas às tomadas e aos pontos de luz que não dependem de 

comando, aos interruptores simples e a somente um dos interruptores pa-

ralelos, quando há comando composto (caso dos three-way e four-way).

•	 Fio de retorno – é o condutor-fase que, depois de passar por um interrup-

tor ou jogo de interruptores, “retorna”, ou melhor, “vai” ao ponto de luz.

•	 Fios alternativos – são os condutores que existem apenas nos coman-

dos compostos e permitem, alternativamente, a passagem da corrente 

ou a ligação de um interruptor paralelo (three-way) com outro interrup-

tor intermediário (four-way).

•	 Condutores de circuitos de distribuição – ligam o quadro de distribui-

ção geral ao quadro de distribuição localizado no apartamento, no andar 

de escritórios ou no quadro de serviço.

2.11 Circuitos elétricos
O conjunto dos condutores de alimentação, referido nos itens anteriores, com suas 

ramificações, constitui um circuito elétrico terminal. O circuito terminal alimenta, 

portanto, diretamente os pontos de utilização, os equipamentos e as tomadas de 

corrente; partem dos quadros de distribuição designados por quadros terminais.

Um circuito de distribuição alimenta um ou mais quadros de distribuição, 

partindo do quadro geral (conforme Figura 2.8). Divide-se em “alimentador 

principal” e “subalimentador”, quando há quadros intermediários.
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Figura 2.8: Diagrama representativo de circuitos elétricos
Fonte: Creder, 2002

2.12 Esquemas fundamentais de ligações
A seguir serão apresentadas as formas de ligações dos vários tipos de interrup-

tores às respectivas lâmpadas, bem como a ligação de tomadas. O condutor 

neutro sempre será ligado à lâmpada, e o condutor-fase sempre será conec-

tado ao interruptor, existindo o condutor retorno interligando o interruptor 

à lâmpada. Para as tomadas, sempre irão os condutores fase e neutro.

2.12.1 Ponto de luz e interruptor simples

Figura 2.9: Ponto de luz e interruptor simples
Fonte: Creder, 2002
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2.12.2 Ponto de luz, interruptor simples e tomada

Figura 2.10: Ponto de luz, interruptor simples e tomada
Fonte: Creder, 2002

2.12.3 Dois pontos de luz comandados por um 
    interruptor simples

Figura 2.11: Dois pontos de luz comandados por um interruptor simples
Fonte: Creder, 2002
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2.12.4 Dois pontos de luz comandados por um 
           interruptor duplo

Figura 2.12: Dois pontos de luz comandados por um interruptor duplo
Fonte: Creder, 2002

2.12.5 Dois pontos de luz comandados por um 
    interruptor duplo, além de uma tomada

Figura 2.13: Dois pontos de luz comandados por um interruptor duplo, além de uma tomada
Fonte: Creder, 2002
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2.12.6 Ligação de uma lâmpada com interruptor  
    de uma seção com alimentação pelo
    interruptor

Figura 2.14: Ligação de uma lâmpada com interruptor de uma seção com alimentação 
pelo interruptor
Fonte: Creder, 2002

2.12.7 Ligação de duas lâmpadas com interruptor de 
              duas seções com alimentação pelo interruptor

Figura 2.15: Ligação de duas lâmpadas com interruptor de duas seções com alimenta-
ção pelo Interruptor
Fonte: Creder, 2002
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2.12.8 Ligação de duas lâmpadas com dois  
    interruptores de uma seção

Figura 2.16: Ligação de duas lâmpadas com dois Interruptores de uma seção
Fonte: Creder, 2002

2.12.9 Ligação de uma lâmpada com interruptores 
   three-way

Figura 2.17: Ligação de uma lâmpada com interruptores three-way
Fonte: Creder, 2002
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2.12.10 Ligação de uma lâmpada com interruptores  
      three-way e um four-way

Figura 2.18: Ligação de uma lâmpada com interruptores three-way e um four-way
Fonte: Creder, 2002

Figura 2.19: Ligação de uma lâmpada com interruptores three-way e um four-way
Fonte: Creder, 2002

2.13 Previsão de carga
2.13.1 Iluminação
Em cada cômodo da edificação deve ser previsto pelo menos um ponto de 

iluminação com interruptor.

Na determinação das cargas de iluminação deve-se utilizar o seguinte critério:

•	 Em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 m2, deve ser 

prevista uma carga mínima de 100 VA.
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•	 Em cômodo ou dependências com área superior a 6 m2, deve ser prevista 

uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 m2, acrescida de 60 VA 

para cada aumento de 4 m2 inteiros.

Os valores apurados correspondem à potência destinada à iluminação para 

efeito de dimensionamento dos circuitos e não necessariamente à potência 

nominal das lâmpadas.

2.13.2 Pontos de tomada
2.13.2.1 Número de pontos de tomada

O número de pontos de tomada deve ser determinado em função da des-

tinação do local e dos equipamentos elétricos que podem ser aí utilizados, 

observando-se, no mínimo, os seguintes critérios:

•	 Em banheiros, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada, pró-

ximo ao lavatório.

•	 Em cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, cozinha-área de 

serviço, lavanderias e locais análogos, deve ser previsto no mínimo um 

ponto de tomada para cada 3,5 m, ou fração de perímetro, sendo que 

acima da bancada da pia devem ser previstas no mínimo duas tomadas 

de corrente no mesmo ponto ou em pontos distintos.

•	 Em varandas, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada.

•	 Em salas e dormitórios deve ser previsto pelo menos um ponto de toma-

da para cada 5 m, ou fração de perímetro, devendo ser distribuídos tão 

uniformemente quanto possível.

2.13.2.2 Potências de pontos de tomada
A potência atribuída a cada ponto de tomada depende da carga dos equipa-

mentos que ela irá alimentar:

•	 Em banheiros, cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, lavan-

derias e locais análogos, no mínimo 600 VA por ponto de tomada, até 

três pontos e 100 VA por ponto para os excedentes, considerando-se 

cada um desses ambientes separadamente. Quando o total de tomadas 

no conjunto desses ambientes for superior a seis pontos, admite-se que o 

critério de atribuição de potências seja de, no mínimo, 600 VA por pon-
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to de tomada, até dois pontos e 100 VA por ponto para os excedentes, 

sempre considerando cada um dos ambientes separadamente.

•	 Nos demais cômodos ou dependências, no mínimo 100 VA por ponto de 

tomada.

2.14 Divisão da instalação elétrica em circuitos
Toda carga elétrica que possuir corrente nominal superior a 10 A deve constituir 

um circuito independente.

Os pontos de tomada de cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, 

lavanderias e locais análogos devem ser atendidos por circuitos exclusivamente 

destinados à alimentação de tomadas desses locais.

Devem ser previstos circuitos terminais distintos para iluminação e tomadas, 

tendo como exceção, locais de habitação, onde se podem utilizar circuitos 

com iluminação e tomadas, desde que as seguintes condições sejam atendidas 

simultaneamente:

•	 A corrente de projeto (IB) do circuito comum (iluminação mais tomadas) 

não deve ser superior a 16 A;

•	 Os pontos de iluminação não devem ser alimentados, em sua totalidade, por 

um só circuito, caso esse circuito seja comum (iluminação mais tomadas).

•	 Os pontos de tomadas não devem ser alimentados, em sua totalidade, 

por um só circuito, caso esse circuito seja comum (iluminação mais to-

madas), com exceção de circuitos previstos anteriormente para cozinhas, 

copas-cozinhas, etc.

2.15 Dimensionamento de condutores
Nesta seção, o dimensionamento de condutores será abordado de forma 

teórica, desconsiderando os vários fatores que interferem nesse dimensio-

namento, como o agrupamento de circuitos e método de instalação dos 

condutores. Para uma abordagem mais profunda, o aluno deve consultar a 

NBR 5410, seção 6.2.
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Independentemente do dimensionamento, conforme NBR 5410, existem 

seções mínimas para condutores-fases (cobre) que são:

Circuitos de iluminação: 1,5 mm2

Circuitos de tomadas: 2,5 mm2

Circuitos de comando: 0,5 mm2

2.15.1 Capacidade de condução de corrente
O método de capacidade de condução de corrente é destinado a garantir 

uma vida satisfatória a condutores e isolações submetidos aos efeitos térmicos 

produzidos pela circulação de correntes equivalentes às suas capacidades 

de condução de corrente durante períodos prolongados em serviço normal. 

Quadro 2.1: Número de condutores carregados a ser considerado, em fun-
ção do tipo de circuito

Esquema de condutores vivos do circuito Número de condutores carregados a ser adotado

Monofásico a dois condutores 2

Monofásico a três condutores 2

Duas fases sem neutro 2

Duas fases com neutro 3

Trifásico sem neutro 3

Trifásico com neutro 3 ou 4

No dimensionamento de condutores, utilizando o método da capacidade 

de condução de corrente, basta calcular a corrente de projeto e escolher os 

condutores de acordo com a Tabela 2.1 que segue.

Tabela 2.1: Capacidade de condução de corrente para condutores de cobre 
isolados instalados em eletrodutos

Sessão nominal (mm2)

PVC 70°C EPR – XLPE 90°C

2 condutores 
carregados

3 condutores 
carregados

2 condutores 
carregados

3 condutores 
carregados

1,0 13,5 12 21 17,5

1,5 17,5 15,5 26 22

2,5 24 21 34 29

4 32 28 44 37

6 41 36 56 46

10 57 50 73 61
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Sessão nominal (mm2)

PVC 70°C EPR – XLPE 90°C

2 condutores 
carregados

3 condutores 
carregados

2 condutores 
carregados

3 condutores 
carregados

25 101 89 121 101

35 125 111 146 122

50 151 134 173 144

70 192 171 213 178

95 232 207 252 211

120 269 239 287 240

150 307 275 324 271

185 353 314 363 304

240 415 370 419 351

300 477 426 474 396

 Fonte: Regulamento de instalações consumidoras – fornecimento em tensão secundária – rede de distribuição aérea

O dimensionamento vale para os condutores fase e neutro, porém, em condu-

tores com seção transversal maiores que 25 mm2, pode-se reduzir a seção do 

condutor neutro para circuitos polifásicos, de acordo com a Tabela 2.2 a seguir:

Tabela 2.2: Seção reduzida do condutor neutro
Seção reduzida de fase (mm²) Seção reduzida do cundutor neutro (mm²)

S ∩ 25 S

35 25

50 25

70 35

95 50

120 70

150 70

185 95

240 120

300 150

400 185

Fonte: Regulamento de instalações consumidoras – fornecimento em tensão secundária – rede de distribuição aérea

2.15.2 Queda de tensão
Em qualquer ponto de utilização da instalação, a queda de tensão verificada 

não deve ser superior aos valores dados em relação ao valor da tensão nominal 

da instalação:
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•	 7%, calculados a partir dos terminais secundários do transforma-

dor MT/BT, no caso de transformador de propriedade da(s) unidade(s) 

consumidora(s).

•	 7%, calculados a partir dos terminais secundários do transformador MT/

BT da empresa distribuidora de eletricidade, quando o ponto de entrega 

for aí localizado.

•	 5%, calculados a partir do ponto de entrega, nos demais casos de ponto 

de entrega com fornecimento em tensão secundária de distribuição.

•	 7%, calculados a partir dos terminais de saída do gerador, no caso de 

grupo gerador próprio.

•	 Em nenhum caso a queda de tensão nos circuitos terminais pode ser 

superior a 4%.

Obtêm-se o valor da queda de tensão pela expressão:

Onde:  DV é a queda de tensão em %.

 Vn é a tensão trifásica nominal do circuito em Volts.

 I é corrente da carga. Nesse caso adota-se corrente nominal do  

 disjuntor, em Ampère.

 L é o comprimento do circuito em km.

 R é a resistência do condutor em Ω/km (ver Tabela 2.3).

 X é a reatância do condutor, em Ω/km (ver Tabela 2.3).

 cos φ é o fator de potência da carga.

 Z é a impedância do condutor.
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Tabela 2.3 – Resistência elétrica e reatância indutiva de fios e cabos isola-
dos em PVC, EPR e XLPE em condutos fechados (valores em km)

Seção mm² RCC(A)

Condutos não-magnéticos(B)

Circuitos FN / FF / 3F

Rca XL

1,5 12,1 14,48 0,16

2,5 7,41 8,87 0,15

4 4,61 5,52 0,14

6 3,08 3,69 0,13

10 1,83 2,19 0,13

16 1,15 1,38 0,12

25 0,73 0,87 0,12

35 0,52 0,63 0,11

50 0,39 0,47 0,11

70 0,27 0,32 0,10

95 0,19 0,23 0,10

120 0,15 0,19 0,10

150 0,12 0,15 0,10

185 0,099 0,12 0,094

240 0,075 0,094 0,098

300 0,060 0,078 0,097

400 0,047 0,063 0,096

500 0,037 0,052 0,095

630 0,028 0,043 0,093

800 0,022 0,037 0,089

1000 0,018 0,033 0,088

Fonte: Regulamento de instalações consumidoras – fornecimento em tensão secundária – rede de distribuição aérea

2.16 Dimensionamento de eletrodutos
Para fins deste estudo, serão considerados apenas eletrodutos de PVC rígidos e 

flexíveis. Dessa forma, a taxa máxima de ocupação dos eletrodutos em relação 

a sua área de seção transversal não poderá ser superior a:

•	 53% no caso de um condutor ou cabo.

•	 31% no caso de dois condutores ou cabos.

•	 40% no caso de três ou mais condutores ou cabos.
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2.17 Dimensionamento de dispositivos de  
   proteção
Devem ser previstos dispositivos de proteção para interromper a corrente de 

sobrecarga nos condutores dos circuitos antes que se provoque um aqueci-

mento prejudicial à instalação.

Deve haver uma coordenação entre os condutores e suas respectivas proteções, 

de forma a satisfazer as seguintes condições:

Onde: IB = corrente de projeto do circuito.

 IN = corrente nominal do dispositivo de proteção.

 IZ = capacidade de condução de corrente dos condutores.

 I2 = corrente que assegura efetivamente a atuação do dispositivo de 

 proteção, que, na prática, é igual à corrente convencional de atuação 

 para disjuntores.

2.18 Demanda de energia
A demanda de energia de uma instalação elétrica é a potência elétrica absor-

vida em um instante de tempo por um determinado aparelho elétrico ou por 

um sistema elétrico. 

Para sua obtenção, utilizaremos nesta disciplina o seguinte método de cálculo:

Onde: a = demanda de iluminação e tomadas, calculada conforme a Tabela 2.4:
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Tabela 2.4: Carga mínima e fatores de demanda para iluminação e tomadas
Descrição Carga mínima (w/m2) Fator de demanda

Bancos 50 86

Clubes e semelhantes 20 86

Igrejas e semelhantes 15 86

Lojas e semelhantes 30 86

Restaurantes e semelhantes 20 86

Auditórios, salões para exposições e semelhantes 15 86

Barbearias, salões de beleza e semelhantes 30 86

Garagens, depósitos, áreas de serviço e semelhantes 5 86

Letreiro luminoso 500 100

Oficinas 30
100 para os primeiros 20 kW

35 para o que exceder de 20 kW

Posto de abastecimento 20
100 para os primeiros 40 kW

40 para o que exceder de 40 kW

Escolas e semelhantes 30
86 para os primeiros 12 kW

50 para o que exceder de 12 kW

Escritórios e salas 50
86 para os primeiros 20 kW

70 para o que exceder de 20 kW

Hospitais e semelhantes 20
40 para os primeiros 50 kW

20 para o que exceder de 50 kW

Hotéis e semelhantes 20
50 para os primeiros 20 kW
40 para os seguintes 80 kW

30 para o que exceder de 100 kW

Residências 30

          Potência P    (kW)
          0 < P ≤ 1      86
          1 < P ≤ 2      75
          2 < P ≤ 3      66
          3 < P ≤ 4      59
          4 < P ≤ 5      52
          5 < P ≤ 6      45
          6 < P ≤ 7      40
          7 < P ≤ 8      35
          8 < P ≤ 9      31
          9 < P ≤ 10    27
        10 < P            24

Fonte: Regulamento de instalações consumidoras – fornecimento em tensão secundária – rede de distribuição aérea

b = demanda dos aparelhos para aquecimento (chuveiros, aquecedores, 

fornos, fogões, etc.), calculada conforme Tabela 2.5:
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Tabela 2.5: Fatores de demanda para aparelhos de aquecimento resistivos
Número de aparelhos Fator de demanda (%) Número de aparelhos Fator de demanda (%)

1 100 14 41

2 75 15 40

3 70 16 39

4 66 17 38

5 62 18 37

6 59 19 36

7 56 20 35

8 53 21 34

9 51 22 33

10 49 23 32

11 47 24 31

12 45
25 ou mais 30

13 43

Fonte: Regulamento de instalações consumidoras – fornecimento em tensão secundária – rede de distribuição aérea

c = demanda dos aparelhos de condicionador de ar tipo janela.

Tabela 2.6: Fatores de demanda para condicionadores de ar tipo janela 
instalados em residências/apartamentos

Potência instalada em aparelhos (kw) Fator de demanda (%)

1 a 10 100

11 a 20 85

21 a 30 80

31 a 40 75

41 a 50 70

51 a 75 65

Acima de 75 60

Fonte: Regulamento de instalações consumidoras – fornecimento em tensão secundária – rede de distribuição aérea

d = demanda das unidades centrais de condicionadores de ar calculada a 

partir das respectivas correntes máximas totais (valores a serem fornecidos 

pelos fabricantes), considerando o fator de demanda de 100%.

e =  demanda dos motores elétricos e máquinas de solda a motor, calculada 

conforme:
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Tabela 2.7: Cargas individuais de motores
Potência Carga (kVA) Potência Carga (kVA)

1/6 0,45 5 5,40

1/4 0,63 7 ½ 7,40

1/3 0,76 10 9,20

1/2 1,01 15 12,70

3/4 1,24 20 16,40

1 ½ 1,43 25 20,30

1 2,00 30 24,00

2 2,60 40 30,60

3 3,80 50 40,80

Número total de motores 1 2 3 a 5 Mais de 5

Fator de demanda (%) 100 90 80 70

 Fonte: Regulamento de instalações consumidoras – fornecimento em tensão secundária – rede de distribuição aérea

f = demanda das máquinas de solda a transformador, aparelhos de eletrogal-

vanização e de raio X, calculada conforme Tabela 2.8:

Tabela 2.8: Fatores de demanda para aparelhos especiais
Aparelho Potência Fator de demanda

Solda a arco e galvanização

1° maior
2° maior
3° maior

Soma dos demais

100
70
40
30

Solda a resistência
Maior

Soma dos demais
100
60

Raio X
Maior

Soma dos demais
100
70

Fonte: Regulamento de instalações consumidoras – fornecimento em tensão secundária – rede de distribuição aérea

2.19 Entrada de energia e condições  
    de fornecimento
A entrada de energia elétrica é estabelecida por critérios definidos pelas 

concessionárias de energia elétrica. É importante consultar o Regulamento 

de Instalações Consumidoras – Fornecimento em Tensão Secundária – Rede 

de Distribuição Aérea das Concessionárias CEEE, RGE e AES Sul.

Para seu melhor entendimento, serão abordados alguns conceitos importantes:
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•	 Agrupamento não pertencente a prédio de múltiplas unidades.

•	 Conjunto de unidades consumidoras caracterizadas por medições indi-

vidualizadas, localizadas em um só ponto e que não disponham de área 

em condomínio com utilização de energia elétrica.

Figura 2.20: Painel de agrupamento de 5 medidores monofásicos com entrada pela esquerda
Fonte: Regulamento de instalações consumidoras – fornecimento em tensão secundária – rede de distribuição aérea

•	 Caixa de distribuição (CD) – caixa metálica destinada a interligar circui-

tos, podendo conter as proteções dos circuitos de interligação, o barra-

mento e os transformadores de corrente para medição.

•	 Caixa de entrada e distribuição (CED) – caixa metálica destinada a 

receber o ramal de entrada e as proteções, podendo ainda conter o bar-

ramento e os transformadores de corrente para medição.
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•	 Caixa de passagem – caixa destinada a possibilitar mudanças de dire-

ção e facilitar a enfiação dos condutores.

•	 Caixa de proteção (CP) – caixa metálica ou plástica em PVC antichama 

ou similar destinada a garantir a inviolabilidade das ligações aos terminais 

de cada medidor. Caixa destinada à instalação de um ou mais medidores, 

seus acessórios e dispositivos de proteção.

•	 Carga instalada – soma das potências nominais dos equipamentos elé-

tricos instalados na unidade consumidora, em condições de entrar em 

funcionamento, expressa em kilowatts (kW).

•	 Centro de medição – local onde está situada a medição de duas ou 

mais unidades consumidoras.

•	 Circuito alimentador – circuito que interliga a medição às instalações 

internas da unidade consumidora.

•	 Circuito de distribuição – circuito que interliga a caixa de distribuição 

e/ou a caixa de entrada de distribuição com as caixas de proteção ou 

entre caixas de proteção.

•	 Circuito de interligação – circuito que interliga a caixa de entrada e 

distribuição (CED) com a caixa de distribuição (CD) ou ainda entre caixas 

de distribuição (CD´s).

•	 Condutor de aterramento – condutor que interliga a haste de aterra-

mento à primeira conexão com o condutor neutro da medição ou centro 

de medição.

•	 Condutor de proteção – condutor que liga as massas e os elementos 

condutores estranhos à instalação a um terminal de aterramento principal.

•	 Entrada de energia – instalação de responsabilidade do consumidor, 

compreendendo ramal de entrada, poste particular ou pontalete, caixas, 

dispositivos de proteção, eletrodo de aterramento e ferragens, preparada 

de forma a permitir a ligação de uma ou mais unidades consumidoras à 

rede das concessionárias.
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•	 Entrada de serviço – condutores, equipamentos e acessórios, compre-

endidos entre o ponto de derivação da rede da concessionária e a medi-

ção. No caso de prédio de múltiplas unidades, até a proteção geral. 

Figura 2.21: Componentes da entrada de serviço aérea
Fonte: Regulamento de instalações consumidoras – fornecimento em tensão secundária – rede de distribuição aérea

Figura 2.22: Componentes da entrada de serviço subterrânea
Fonte: Regulamento de instalações consumidoras – fornecimento em tensão secundária – rede de distribuição aérea
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Figura 2.23: Componentes da entrada de serviço
Fonte: Regulamento de instalações consumidoras – fornecimento em tensão secundária – rede de distribuição aérea

•	 Medidor – aparelho instalado pela concessionária, com o objetivo de 

medir e registrar o consumo de energia elétrica.

•	 Ponto de entrega – ponto de conexão do sistema elétrico da conces-

sionária com as instalações elétricas da unidade consumidora, até o qual 

a concessionária é responsável pelo fornecimento de energia elétrica, 

participando dos investimentos necessários e responsabilizando-se pela 

execução dos serviços, operação e manutenção, caracterizando limite de 

responsabilidade de fornecimento.

•	 Poste particular – poste instalado na propriedade do consumidor com 

a finalidade de ancorar o ramal de ligação, bem como a instalação da 

medição, podendo ainda sustentar a linha telefônica e TV a cabo.
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•	 Prédio de múltiplas unidades consumidoras – prédio que possua 

mais de uma unidade consumidora como salas, apartamentos, lojas, e/

ou dependências semelhantes e que disponha de área de uso comum 

com utilização de energia elétrica.

•	 Quadro ou painel de medidores – quadro destinado à instalação dos 

medidores, seus acessórios e dispositivos de proteção, localizado em 

compartimento de prédio de múltiplas unidades e/ou agrupamento.

•	 Ramal de entrada – condutores e acessórios compreendidos entre o 

ponto de entrega e a medição. No caso de prédio de múltiplas unidades, 

até a proteção geral.

•	 Ramal de ligação – condutores e acessórios compreendidos entre o 

ponto de derivação da rede da concessionária e o ponto de entrega.

2.20 Condições de fornecimento
O fornecimento deve ser efetuado em tensão secundária nas ligações individuais 

com carga instalada até  75 kW. Para o atendimento de prédios de múltiplas 

unidades consumidoras residenciais e/ou mistos com demanda total superior 

a 115 kVA deve ser prevista uma área do condomínio para o(s) posto(s) de  

transformação de uso exclusivo, conforme RIC de MT – Regulamento de 

Instalações Consumidoras em Média Tensão.

2.21 Determinação do tipo de fornecimento 
São três os tipos de fornecimento, conforme o número de fases:

Tipo A – monofásico – dois condutores (uma fase e o neutro). 

Tipo B – bifásico – três condutores (duas fases e o neutro). 

Tipo C – trifásico – quatro condutores (três fases e o neutro). 

No ANEXO J do RIC – BT são representados os limites, por faixa de carga 

instalada ou de demanda, bem como os  limites para a  ligação de motores 

ou aparelhos de solda para cada tipo de fornecimento.
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Figura 2.24: Dimensionamento da entrada de serviço
Fonte: Regulamento de instalações consumidoras – fornecimento em tensão secundária – rede de distribuição aérea

2.22 Aterramento
Para que um sistema de energia elétrica opere corretamente com uma adequada 

continuidade de serviço, com um desempenho seguro do sistema de proteção 

e, mais ainda , para garantir os limites (dos níveis) de segurança pessoal, é 

fundamental que o quesito aterramento mereça um cuidado especial.

O aterramento de um equipamento ou estrutura é um recurso utilizado nas 

instalações elétricas em geral que visam fundamentalmente à segurança e à 

proteção do material e do pessoal, além da melhoria dos serviços elétricos.

Como a função do circuito elétrico do aterramento é descarregar para a terra 

corrente elétrica de falta de um aparelho, o valor da resistência de terra deve 

ser baixo, para que esta corrente de falta possa facilmente circular para a terra 

circunvizinha, evitando, assim, choques elétricos e outras consequências ao 

equipamento e seu operador. Daí a importância de se conhecerem os métodos 

de medição de resistência de terra.

Em termos de segurança, devem ser aterradas todas as partes metálicas que 

possam eventualmente ter contato com partes energizadas. Assim, um contato 
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acidental de uma parte energizada com a massa metálica estabelecerá um 

curto-circuito, provocando a atuação da proteção e interrompendo a ligação 

do circuito energizado com a massa.

Deve-se providenciar um sólido sistema de aterramento das partes metálicas 

dos equipamentos em residências. Devem ser aterrados equipamentos como: 

condicionador de ar, chuveiro elétrico, quadro de medição e distribuição, lavadora 

de roupas, torneira elétrica, lava-louça, refrigerador, freezer, forno elétrico. No 

setor elétrico e na indústria, uma análise apurada e crítica deve ser feita nos 

equipamentos  a serem aterrados, para se obter a melhor segurança possível.

2.22.1 Tipos de aterramento
2.22.1.1 Aterramentos de serviço
São aqueles que são parte integrante dos circuitos elétricos. Podemos citar 

como exemplo: Aterramento do ponto neutro dos transformadores trifásicos 

ligado em estrela; aterramento de redes de distribuição e também aterramentos 

que servem de retorno nos circuitos elétricos.

Figura 2.25: Dimensionamento da entrada de serviço
Fonte: Autor

2.22.1.2 Aterramentos de segurança
São aterramentos que evitam acidentes elétricos com o pessoal que operam 

com motores e instalações elétricas. Podemos citar como exemplo: aterramento 

da carcaça de motores; aterramento das partes metálicas não energizadas de 

instalações elétricas; aterramentos em medidores de energia elétrica e também 

nos secundários dos Transformadores para Instrumentos.
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2.22.1.3 Aterramentos temporários
São aterramentos utilizados durante as manutenções de redes elétricas de 

distribuição. Estes aterramentos proporcionam um caminho para a terra para 

correntes provenientes de falhas ou induções eletromagnéticas.

Resumo
Nesta unidade abordamos as etapas necessárias para a elaboração de um 

projeto elétrico, levantamento de carga instalada e tipo de fornecimento, bem 

como o cálculo de demanda. Também vimos como é realizada a confecção de 

plantas, assim como a criação de quadros de cargas e de diagramas unifilares. 

Aprendemos o básico do dimensionamento de condutores eletrodutos e a 

proteção aos elementos que compõem um projeto. 

Atividades de aprendizagem
1. Indique no desenho a nomenclatura correta para cada ponto da entrada 

de serviço de uma residência e o diagrama multifilar para uma entrada 

bifásica. Peso (2)

Fonte: Autor
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2. De acordo com o que vimos nesta unidade, faça o se pede:

Fonte: Autor

a) Levantamento das cargas de iluminação para cada cômodo.

b) Estabeleça a quantidade mínima de tomadas. 

c) Determine a potência ativa (W) total do projeto elétrico.

d) Faça a divisão dos circuitos.
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e-Tec Brasil

Aula 3 – Tubulações industriais

Objetivos

Fornecer subsídios para que o aluno reconheça e identifique o tipo 

de rede industrial e sua função nos processos de automação.

3.1. Considerações iniciais
É o conjunto de tubos e acessórios fechados para que possam circular, em 

seu interior, o mais livre possível, os líquidos e gases.

Sua construção se faz necessária para transportar esses líquidos ou gases, 

pois nem sempre o ponto de utilização está junto ao ponto de geração destes 

materiais:

•	 Tubulações de distribuição de água potável.

•	 Tubulações de água não potável.

•	 Tubulações de esgoto.

•	 Tubulações de distribuição de vapor.

•	 Tubulações de água quente.

•	 Tubulações de ar comprimido.

•	 Tubulações de gases para refrigeração.

•	 Tubulações de óleos combustíveis e lubrificantes.

•	 Tubulações de gases.

•	 Tubulações de líquidos em geral.

•	 Tubulações de produtos alimentícios.

Para complementar os estudos 
leia o material de apoio no site:
http://www.metalica.com.br/
tubulacao-industrial
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•	 Tubulações de ácidos.

•	 Tubulações de solventes.

•	 Tubulações de bebidas alcoólicas.

Os fatores principais a serem considerados em um projeto de tubulações 

industriais são a pressão, a temperatura e a corrosividade do fluido.

3.2. Material das tubulações
Existem vários fatores para que seja feita a escolha dos materiais utilizados 

nas tubulações:

•	 Fluido – deve-se observar sua natureza, possibilidade de contaminação, 

velocidade e concentração do fluido, resistência à corrosão, pH e impu-

rezas.

•	 Condições de serviço – temperatura e pressão de trabalho, mesmo que 

eventuais, de forma a se considerar a pior situação. Também se deve ob-

servar se a resistência dos materiais é compatível com o nível de esforço 

que vai ser solicitado com relação a pressão do fluido, dilatações térmi-

cas, bem como as ações externas como o vento e sobrecargas. 

•	 Natureza dos esforços mecânicos – esforços estáticos ou dinâmicos; 

tração; compressão; flexão; vibrações; etc.  

•	 Custo dos materiais e complexidade de montagem – deve-se ve-

rificar a relação custo-benefício pela comparação do valor investido e 

sua vida útil (para efeito de projeto, devem-se considerar materiais com 

durabilidade de 15 anos), bem como a complexidade de uma eventual 

substituição, considerando-se também, o sistema de ligações, e sua com-

plexidade de montagem com relação à soldabilidade e à facilidade de 

conformação.
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3.2.1 Principais materiais para a fabricação de 
  tubos industriais

Quadro 3.1: Tubos metálicos

Ferrosos

Aços-carbono

Aços-liga

Aços inoxidáveis

Ferro fundido

Ferro forjado

Ferros ligados

Ferro nodular

Não ferrosos

Cobre

Latão

Alumínio

Níquel e suas ligas

Chumbo

Titânio, zircônio

Quadro 3.2: Tubos não metálicos
Materiais plásticos: cloreto de polivinil (PVC)

Acrílicos

Acetato de celulose

Epóxi

Poliésteres

Fenólicos

Cimento-amianto

Concreto armado

Barro vidrado

Borrachas

Vidro

Cerâmica, porcelana, etc.

3.2.2 Dimensões dos tubos
Os tubos são designados por um número chamado “Diâmetro Nominal IPS” 

(Iron Pipe Size) ou Bitola Nominal.

Até o diâmetro de 12”, o diâmetro nominal não corresponde a nenhuma 

dimensão física do tubo. A partir de 14”, o diâmetro nominal coincide com 

o diâmetro externo dos tubos.
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3.3 Projeto da tubulação
Para a realização de um projeto de tubulações industriais, além de se consi-

derarem as normas pertinentes, deve-se considerar os fatores:

•	 Fluido transportado.

•	 Pressão, temperatura e fluido.

•	 Tamanho da instalação.

•	 Condições de segurança.

•	 Possibilidade de desmontagem.

•	 Qualidade da mão de obra disponível.

•	 Equipamento disponível.

•	 Traçado e fixação.

•	 Tubo a ser utilizado.

•	 Maneira de ligação dos tubos.

•	 Válvulas e acessórios.

•	 Manutenção da tubulação.

•	 Necessidade de purga.

•	 Necessidade de isolamento térmico.

•	 Traçado das tubulações.

•	 Normas e códigos.

Complemente seus estudos sobre 
“Meios de Ligações de Dutos”:

perdiamateria.eng.br/Instind/
InstalacoesIndustriaisParteII.pdf
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Resumo
Nesta unidade, vimos os materiais utilizados em tubulações industriais, as 

principais formas de ligação das tubulações, o traçado de linhas e a simbologia 

de projetos de tubulações industriais.

Atividades de aprendizagem
1. Realizar uma pesquisa, buscando projetos de tubulações industriais 

na internet, e identificar os principais elementos, comparando com os 

conhecimentos obtidos nesta unidade.
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