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        A Jovens Projetistas atua em diversas áreas dentro da elétrica, entre elas: Instalação
Elétrica. Hoje iremos relatar como o desenvolvimento de um projeto de instalação elétrica ajudou
nossos clientes de Atibaia às suas necessidades, seguindo os padrões de segurança, objetivando
economia e bom funcionamento. 

EQUIPE DO PROJETO:

Gabriel Henrique Matheus TenórioLucas Andrade

Pedro Thomas Victor Carvalho



NECESSIDADES DO CLIENTE

    Certamente, definir e indicar os pontos de iluminação, as tomadas, os circuitos elétricos não é
uma tarefa das mais fáceis, por isso é fundamental uma mão de obra especializada nesse
assunto para projetar o seu o ambiente e as suas necessidades. 

Com isso, a Jovens Projetistas atua na área de desenvolvimento de projetos de instalação
elétrica seguindo todas as normas para a execução, com base na norma NBR 5410 — que
dispõe sobre instalações elétricas de baixa tensão. E nosso desafio é tornar os processos mais
práticos, como também obter melhores resultados para escolha da solução mais eficiente.

Sendo assim, apresentamos nesse conteúdo um de nossos cases que nos renderam ótimas
devolutivas. Um case de sucesso de duas casas em Atibaia que fomos responsáveis por
desenvolver a instalação elétrica das mesmas.

COMO SOLUCIONAMOS O PROBLEMA?

       Para o desenvolvimento do projeto são realizados diversos cálculos para a definição dos
circuitos e dos fatores de potência. Também são determinadas as posições dos quadros de
distribuição, simbologias, convenções e materiais a serem utilizados em toda a instalação
elétrica. Além disso, são distribuídos os pontos de iluminação e de tomada que receberão,
respectivamente, as luminárias e os aparelhos elétricos.

Foto meramente ilustrativa
 

https://www.triider.com.br/servicos-eletricos/instalacao-de-tomada-e-interruptor/
https://www.mundodaeletrica.com.br/o-que-e-nbr-5410/
https://www.triider.com.br/blog/iluminacao-residencial/


 Sendo assim, apresentamos nesse conteúdo um de nossos cases que nos renderam ótimas
devolutivas. Um case de sucesso de duas casas em Atibaia que fomos responsáveis por
desenvolver a instalação elétrica das mesmas. 

Para o desenvolvimento do projeto são realizados diversos cálculos para a definição dos
circuitos e dos fatores de potência. Também são determinadas as posições dos quadros de
distribuição, simbologias, convenções e materiais a serem utilizados em toda a instalação
elétrica. Além disso, são distribuídos os pontos de iluminação e de tomada que receberão,
respectivamente, as luminárias e os aparelhos elétricos.

Neste projeto, fizemos todo o planejamento e executamos para duas residências de áreas de
250 e os cômodos foram desde quartos, cozinha, sala, lavanderia, até área gourmet, closet, hall
de entrada e armazém. 

A ferramenta que utilizamos foi um software – QiBuilder, além de cálculos feitos para o
dimensionamento preciso dos circuitos. 

Primeiramente, elaborar um projeto eficiente que atenda aos gostos do cliente e seja econômico,
de forma que todo o dimensionamento e cálculos de quais materiais utilizarem não tragam
gastos no consumo, por exemplo, de energia elétrica e na compra dos mesmos.

Dito isso, iniciamos a sua realização seguindo algumas etapas, como:

- Iniciar analisando a planta baixa que deve conter todas as medidas dos ambientes e vãos, e é
a partir dessas informações que serão calculados o perímetro e a área de cada ambiente. 

- Previsão de cargas e cálculos na qual é baseado na análise de cada ambiente e nas
necessidades das pessoas que utilizarão o espaço. 

- Feito isso, vamos definir a localização de tomadas e lâmpadas e é a partir da área e do
perímetro que é determinado o número mínimo de lâmpadas, de interruptores e de tomadas.

- Após definir a quantidade de tomadas, iluminação e interruptores, você precisa distribuí-los
pelo ambiente. A NBR 5410 indica alguns valores mínimos para realizar essa distribuição. Sendo
assim, definimos os locais dos pontos. Para a casa de Atibaia levamos em conta algumas
condições como: Para as tomadas, cômodos com área menor que 6m² devem ter, no mínimo,
uma tomada com 100 VA, e cômodos com área maior que 6 m² devem ter, pelo menos, uma
tomada de 100 VA a cada 5 metros ou fração de perímetro. Essas tomadas devem ser
distribuídas de forma uniforme. 

PRINCIPAIS DESAFIOS DO PROJETO

https://www.facebook.com/jovensprojetistas
https://www.instagram.com/jovensprojetistasej/
https://www.triider.com.br/blog/iluminacao-residencial/


 
- Na próxima etapa, desenvolvemos um diagrama que é a forma que descreve as instalações
elétricas em forma de símbolos. Após a definição dos circuitos e eletrodutos, é importante a
representação do diagrama unifilar em cada circuito e ligação.

- Por finalizar, especificamos os condutos e os eletrodutos levando em conta as cargas e,
consequentemente, a corrente calculada para cada um e a quantidade de condutores agrupados
em um mesmo eletroduto.

- Na última etapa da elaboração do projeto no software, QiBuilder, finalizamos com as ligações
elétricas. 

 Na imagem abaixo, ilustramos a planta final de uma das casas de Atibaia com todas as ligações
e informações necessárias para realizar o serviço: 

Planta casa de Atibaia – planta no AutoCAD
 

Fonte: Autoria Própria

Feito todas essa etapas, iniciamos a fase de desenvolvimento do memorial descritivo onde
colocamos todas as informações referentes o projeto e especificamos, de forma detalhada, todas
as especificações de materiais, critérios de cálculo, o projeto elétrico e os principais resultados
de análise e dimensionamento dos elementos da estrutura. 

Por fim, esse é um de nossos projetos de instalação elétrica e apresentamos a vocês como nos
preparamos para realizar um projeto de tamanha importância. Gostaram? Então, entre em
contato com a Jovens Projetistas e venha realizar seu sonho conosco. 

ENTREGA DO PROJETO



CONTATO ONDE ESTAMOS

contato@jovensprojetistas.com

Segunda a Sexta, das 08h00 às 17h00
Estamos localizados no Departamento de Engenharia
Civil da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá -
FEG/UNESP
Av. Ariberto Pereira Cunha, 333
Bairro: Portal das Colinas 
Guaratinguetá/SP

COMO FOI TRABALHAR COM OS NOSSOS CLIENTES DE
ATIBAIA

     Para nós, da Jovens Projetistas, foi uma grande honra trabalhar para clientes tão atenciosos e
dispostos a nos dar a oportunidade de cuidar da sua casa. Isso nos gerou um crescimento muito
grande para toda equipe nos proporcionando a oportunidade de testar nossos limites e
aprofundarmos nossos conhecimentos na área de Instalação Elétrica. Percebemos a evolução
criativa de toda a equipe em relação a um projeto cheio de normas e restrições. Além disso, a
nossa relação com o cliente desde o início foi muito boa e transparente o que tornou o trabalho
satisfatório e eficiente de modo a entregarmos um resultado de altíssima qualidade.

@jovensprojetistasej

@jovensprojetistas

https://www.facebook.com/jovensprojetistas
https://www.instagram.com/jovensprojetistasej/

