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1.1 Entrada e Medição
A entrada de energia por parte da concessionária (CELESC) será feita
através do poste da concessionária, o tipo de fornecimento será trifásico sendo
assim sairão 4 condutores, 3 fases e 1 neutro de 10mm² estes serão ligados no
quadro de medição que estará localizado perto do muro da residência, sendo
assim de fácil acesso ao leitor contratado pela concessionária, não acarretando
problemas ao cliente no futuro.

2. Distribuição de Energia
2.1 Quadro de distribuição:
O quadro de distribuição será composto por XX disjuntores DTM dos
circuitos terminais, onde há XX disjuntores de XXA. Os disjuntores IDR serão
aplicados apenas nos circuitos aos quais pode ocorrer contado com água,
aumentando o risco de choque, de acordo com a NBR 5410. O quadro de
distribuição será embutido e instalado na área de circulação para que caso
ocorra algum problema as pessoas tenham fácil acesso ao quadro. De acordo
com as regras da NBR 5410:2014 o projetista deve deixar espaço para que
futuramente possam ser adicionados novos circuitos, o projeto teve 25 circuitos
ao total sendo assim, é dito pela norma que tenha no mínimo 4 espaços para
reserva de disjuntores futuros. O quadro deverá ser embutido na parede, sendo
do tipo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
A NBR 5410 prevê também que circuitos de iluminação sejam separados de
tomadas de uso geral (TUG) e também para circuitos independentes que
tenham equipamentos ligados com corrente nominal maior que 10A .

2.2 Alimentador do Quadro de Distribuição

O circuito que alimentará o quadro de distribuição sairá do medidor
tendo 5 condutores, sendo 3 fases, 1 neutro e 1 terra de XXmm² por meio de
um eletroduto de XXmm, rígido. Sairá do medidor por meio de um eletroduto de
PVC de XXXXXX, enterrado no solo, descendo do muro até o solo.

2.3 Circuitos Terminais:
Os circuitos terminais terão origem no QD, sendo que os circuitos
monofásicos 220V serão protegidos por disjuntores.

3. Iluminação e Tomadas
A iluminação será feita pelos circuitos terminais 1 e 2. Sendo o circuito 1
para iluminação social, circuito 2 para iluminação de serviço, veja a tabela para
informações mais específicas.

A casa terá pontos de luz com com potências de 100 VA e 60 VA e
tensão nominal de 220V.

3.1 Tomadas de Uso Geral (TUG's)
Todos os circuitos de tomada de uso geral serão constituídas de fase, neutro e
terra, sendo a sessão do aterramento o mesmo dos condutores carregados
desse circuito, segundo as definições da NBR 5410. Todas as tomadas de
tensão nominal de 220V e quadros de distribuição deverão ser aterrados de
modo a evitar possíveis acidentes.

O projeto conta com 6 circuitos para tomadas TUGs, sendo respectivamente
circuitos 3, 4, 5, 6, 7, 8, veja a tabela para mais informações:

As tomadas TUG's tem tensão nominal de 220V (fase-neutro) junto com um fio
terra para proteção.

3.2 Tomadas de Uso Específico (TUE's)
Todos os circuitos de tomada de uso especifico serão constituídas de fase,
neutro e terra, sendo a sessão do aterramento o mesmo dos condutores
carregados desse circuito, segundo as definições da NBR 5410. Todas as
tomadas de tensão nominal de 220V e quadros de distribuição deverão ser
aterrados de modo a evitar possíveis acidentes.
O projeto conta com 13 circuitos de tomadas TUE's, sendo respecivamente os
circuitos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Veja a tabela para
mais informações:

As tomadas TUE’s tem tensão nominal de 220V e possuem além do fase e
neutro, o terra para proteção.

4. Sistema de Terra
Falar sobre o sistema de aterramento.

5. Responsabilidade
A responsabilidade dada por este projeto fica condicionada à
manutenção de todas características, definições e especificações de
dispositivos, equipamentos e materiais que constam neste projeto e que
deverão ser empregados quando da sua execução, bem como, a que toda e
qualquer alteração que se faça necessária deva ser analisada e autorizada por
escrito pelo responsável técnico do projeto.

_______________________________
Nome aluno (XXXX)
matrícula (XXXX)

6. Memorial de Cálculo
Projetar uma instalação elétrica para qualquer tipo de residência, prédio
ou local consiste essencialmente em selecionar, dimensionar e localizar, de
maneira racional, os equipamentos e outros componentes necessários a fim de
proporcionar, de modo seguro e efetivo, a transferência de energia elétrica
desde uma fonte ate os pontos de utilização.

6.1 Análise Inicial
Foi feita uma análise inicial do projeto, na qual foram coletados dados
que orientaram na execução do projeto como tamanho da edificação, área e
perímetro respectivos de cada cômodo. Foram adotados nomes para cada
cômodo para simplificar o processo, no final deste memorial você pode
encontrar uma planta demonstrando a localização de cada nomenclatura
adotada.
6.2 Previsão de Carga

Foi realizada uma previsão de carga ao qual para cada local foram feitos os
cálculos para iluminação, tomadas TUG’s e TUE’s, de acordo com a NBR
5410.
6.2.1 Iluminação NBR 5410
Existem algumas normas que seguimos quando realizamos o projeto elétrico
de uma edificação.

Como podemos ver na imagem acima, devemos estabelecer no mínimo
um ponto de luz por local.

Em cada ponto de luz temos potências instaladas, em locais com área
igual ou inferior à 6m² devemos atribuir no mínimo 100VA, já para locais com
área superior à 6m² atribuímos os 100VA para os primeiros 6m², acrescentando
60VA para cada 4m² inteiros, segue o exemplo abaixo para entendimento do
leitor:

Exemplo: Pegarei a Sala de Estar para demonstrar.

Como podemos ver, o cômodo sala de estar tem área superior à 6m²
sendo assim, temos 100VA para os 6 primeiros metros quadrados, como diz a
regra, devemos acrescer 60VA para cada 4m² inteiros, como nosso cômodo
possui 14,2m² temos apenas 0,85² sobrando e não 4m², logo ficamos com
apenas 100VA para iluminação daquele local, se tivéssemos 10m² teríamos
160VA. Áreas externas não tem regulamentação. A tabela a seguir demonstra
os cálculos da iluminação que foram feitos para o projeto.

Explicação das colunas:
Ambiente: Local para qual está sendo realizado o cálculo.
Área(m²): Área em metros quadrados do local.
Perímetro(m): Perímetro em metros do local.
Cálculos: Cálculo realizado, áreas menores do que 4m² é ignorada na hora de
acrescentar potência.
Nº pontos adotados: Número de pontos de luz adotados no local.
Potência Unitária (VA): Potência em VA por ponto adotado.
Potência Total (VA): Potência total do local em VA, somando todos os pontos
de luz.

6.2.2 TUG’s NBR 5410
As tomadas TUG’s não se destinam à ligação de equipamentos específicos,
é recomendado sempre aplicar um número maior do que o mínimo, para evitar
assim o emprego de extensões e benjamins (tês) que podem comprometer a
segurança da instalação.
Quantidade mínima de tomadas de uso geral

De acordo com a NBR 5410, não temos numero máximo de tomadas a
ser adotada, isso é escolha do projetista para melhor aproveitamento da área
da residência, mas temos número mínimo a ser adotado, para locais com área
igual ou inferior a 6m² devemos adotar no mínimo uma tomada. Cômodos com
área superior á 6m², devemos ter no mínimo uma tomada para 5m ou fração de
perímetro. Cozinhas, copas e copas-cozinhas devem ter uma tomada para
cada 3,5m ou fração de perímetro. Subsolos, varandas, garagens ou sótãos
devem ter no mínimo uma tomada. Banheiros devem ter no mínimo uma
tomada com distância mínima de 60cm do limite do box.
Segue o exemplo abaixo para melhor entendimento:
Exemplo: Utilizarei o primeiro cálculo para demonstrar:

As tomadas são calculadas pelo perímetro, já que as mesmas são
fixadas nas paredes. Tendo o perímetro do local, usamos a NBR 5410 para
obter os dados, primeiro observamos o local, sabendo que o local do exemplo
é um quarto, e sua área é maior que 6m², temos que a cada 5m de perímetro
ou fração do mesmo, acrescentamos uma tomada de 100VA. Sendo assim,
temos 16,6= 5 + 5 + 5 + 1,6 – Tendo os 5 primeiros metros acrescentando uma
tomada de 100 VA, depois mais 5 metros de perímetro, então acrescentamos
mais uma tomada de 100VA e por fim uma fração de 1,6 metros, tendo mais
uma tomada de 100VA ou seja, o local Quarto 1 deve ter no mínimo 3 tomadas
TUG’s de 100VA cada, mas como isso é um número muito pequeno, resolvi
utilizar 7 tomadas, para não haver falta de tomadas para o cliente, assim como
muitas tomadas podem/vão ser tapadas por móveis. A tabela abaixo demonstra
o cálculo realizado para o projeto designado:

6.2.3 Tomadas TUE’s
A quantidade de tomadas de uso especifico (TUE’s) é estabelecida de
acordo com o número de equipamentos fixos e estacionários, como é o caso
de chuveiros, torneiras elétricas, secadora de roupas, máquina de lavar roupas,
ar condicionado…
As tomadas TUE’s ficam em circuitos separados, tendo um disjuntor
para cada tomada TUE, fornecendo assim, segurança para a residência.
Como dimensionar tomadas TUE’s: Devemos aplicar a potencia nominal do
equipamento (W) nas tomadas.

A tabela abaixo demonstra o cálculo realizado para o projeto designado:

2.3 Divisão de Circuitos
Foi realizada a divisão de circuitos, aos quais serão ligados os
disjuntores, de acordo com a NBR 5410 os circuitos de iluminação e força
devem ficar separados. Sabe-se também que o circuito pode ser alimentado no
máximo com 10 vezes a tensão nominal de entrada da residência, no caso 220
Volts, suportando assim até 2200 VA por circuito. Para a conversão de
potência em VA para Watts, foi utilizado fator de potência 0,9 para iluminação,
0,85 para tomadas TUG’s e fator unitário para TUE’s (1).
Segue abaixo a tabela da divisão de circuitos.

6.4 Divisão de Circuitos por Fase
Foi realizada a distribuição dos circuitos para as 3 fases R,S,T de modo que
ficassem mais equilibrados o possível e também que os dois circuitos de
iluminação ficassem separados.
Segue abaixo a tabela da divisão de circuitos por fase.

6.5 Cálculo da Demanda
Quando fazemos um projeto, projetamos com o máximo que podemos
usar, mas nunca utilizaremos tudo ao mesmo tempo, então é realizado o
cálculo de demanda para não sobredimencionar todos os componentes.

6.5.1 Iluminação e Tomadas TUG’s
Utilizamos o fator de demanda g específico. A tabela abaixo mostra o calculo
de demanda da iluminação mais as tomadas TUG’s:

O fator gTUG foi retirado da tabela a seguir, ao qual olhamos a potencia
total em W e assim obtemos o fator de demanda, como a potência foi acima de
10000, utilizamos 0,24 para o g e então pegamos a potência total de
iluminação+TUG, podendo ser em W ou em VA, e multiplicamos pelo fator de
demanda, obtendo o resultado da potência corrigida para iluminação+TUG.

6.5.2 Tomadas TUE’s
Para tomadas TUE’s utilizamos quase o mesmo processo, a única
diferença é que no local aonde temos nosso g de TUG, mudaremos para g de
TUE olhando a tabela abaixo, nessa tabela devemos olhar o número de TUE’s
que temos em nosso projeto e pegar o valor especifico para o fator de
demanda. No caso desse projeto, temos 9 TUE’s, sendo assim temos o fator
de demanda de TUE’s como 0,54.

6.5.3 Potencia Demandada Total
Somando as potências demandadas de iluminação, TUG’s e TUE’s, temos:

6.6 Definição da Entrada de Energia
Na definição da entrada de energia pegamos a potência demandada e a
instalada para olhar na tabela e definir se a entrada será monofásica, bifásica
ou trifásica, a partir disso, olhamos de acordo com a tabela fornecida pela
concessionária de energia local (CELESC) qual será o disjuntor geral no
quadro de medição, qual a bitola dos condutores, tamanho do eletroduto, da
haste de aterramento e o poste.
Tabela fornecida pela CELESC:

No caso do projeto, o fornecimento foi adotado como trifásico, pois
ultrapassou 22kW de potência instalada, e ficou localizado na primeira linha da
tabela trifásica onde a potência demandada não ultrapassa 22kW, sendo assim
temos a tabela a seguir preenchida:

6.7 Cálculo da Corrente no Condutor
O cálculo da corrente no condutor é realizado para dimensionarmos o
tamanho do condutor por circuito. Esse cálculo para dimensionamento é
realizado em 3 etapas, das quais escolhemos a maior seção calculada para
cada circuito.
6.7.1 Critério da Capacidade de Condução de Corrente
Primeiro definimos pela corrente de projeto(Ip), a corrente Ip obtemos
através da divisão entre a potência e a tensão.

Após obter a corrente Ip, olhamos na tabela a seguir e definimos a seção
mínima do condutor para cada circuito. Usamos na tabela, a instalação B1 e na
coluna de 3 condutores carregados, assim observamos se acorrente for até 8 A
utilizamos 0,5mm² no mínimo para o condutor, se for até 10A, utilizamos
0,75mm² no mínimo para o condutor e assim sucessivamente...

O segundo modo é olhar na tabela pelo número de condutores
carregados no circuito. De acordo com a NBR 5410 os circuitos de iluminação
devem ter a seção mínima de 1,5mm² e os circuitos de força no mínimo
2,5mm².
E o terceiro passo é pelo Ibc que é a corrente de projeto Ip, dividida pelo
produto do fator de correção de agrupamento (FCA) e o fator de correção de
temperatura (FCT). O FCA é definido pelo número de circuitos no interior de
um eletroduto como mostrado na tabela abaixo e o FCT para esse projeto
consideraremos 1 por conta da temperatura ser em média 30ºC, como pode
ser visualizado a baixo.

Tabela para o Fator de correção de agrupamento:

Tabela para o Fator de correção de temperatura:

• Critério da Queda de Tensão
O critério da queda de tensão foi calculado apenas para os circuitos de
tomadas TUE’s, pois é irrelevante para tomadas TUG’s e iluminação.

Como podemos observar, o comprimento ao qual foi aplicado é muito pequeno
para que a seção do condutor faça alguma diferença nessa situação, sendo
assim, nenhum condutor mudou por conta do critério da queda de tensão.

6.7.3 Definição Final dos Condutores

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

6.8 Cálculo do Eletroduto
O cálculo do eletroduto é realizado por trechos aonde é usado o número
de condutores e a seção do condutor como fatores principais no cálculo.

Após todo o cálculo, obtemos o Sel, com esse valor olhamos a tabela a
seguir, ao qual definimos de acordo com a ocupação máxima da área, o
tamanho do diâmetro nominal externo do eletroduto. E assim encontramos o
Del(mm) que pode ser visto na tabela dos cálculos realizados para o projeto
logo a seguir.

Podemos achar também o Del(mm) Tabelado, o qual considera o
número de condutores no eletroduto e a maior seção do condutor dentro do
mesmo de acordo com a tabela abaixo. Esse número é encontrado, mas não é
usado como definição de eletroduto por sobredimencionar exageradamente os
eletrodutos, os quais com o calculo do Del(mm) já possuem folga.

Abaixo segue a tabela do cálculo do eletroduto do projeto:

6.8.1 Seção do Eletroduto Adotada

6.9 Cálculo dos Disjuntores

Os disjuntores são calculados pela corrente de projeto (Ip). O disjuntor
geral do quadro de distribuição será de 40A. Temos dois tipos de disjuntores,
os DTM (termo-magnéticos) e os IDR(Proteção contra corrente diferencial
residual) os DTM serão utilizados em todos os circuitos, e os IDR’s de acordo
com a NBR 5410, serão utilizados em locais com risco de choque por contato
com água. Os DTM’s são calculados pela corrente Ip, o disjuntor é alocado
para suportar até a corrente máxima, segue a tabela abaixo para definição de
disjuntores.

Caso a corrente de projeto (Ip) não chegar a 10A, é utilizado o disjuntor
de 10A, se chegar a 10A, mas não passar de 15A é utilizado o disjuntor de 10A
e assim sucessivamente. O disjuntor IDR, caso necessário, é definido de
acordo com o DTM, como podemos ver na segunda coluna da tabela
apresentada acima, para disjuntores de 10, 15, 20 e 25 Ampéres, utilizamos o
IDR de 25A e assim sucessivamente, segue abaixo a tabela dos cálculos
realizados e os disjuntores utilizados, mais abaixo segue o esquema unifilar
dos disjuntores.

Localização das nomenclaturas na planta baixa

