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DIVISÃO DE CIRCUITOS 
 

 Toda a instalação deve ser dividida em vários 

circuitos, de modo a: 

 Limitar as consequências de uma falta, a qual 

provocará apenas seccionamento do circuito 

defeituoso; 

 Facilitar as verificações, os ensaios e a manutenção; 

 Evitar os perigos que possam resultar da falha de um 

único circuito, como, por exemplo, no caso da 

iluminação. 

 



Chama-se de circuito o conjunto de 

pontos de consumo, alimentados pelos 

mesmos condutores e conectados ao 

mesmo dispositivo de proteção (disjuntor). 

Sistemas polifásicos os circuitos devem ser 

distribuídos de modo a assegurar o melhor 

balanceamento entre as fases; 

Em instalações de alto padrão técnico 

deve haver circuitos normais e circuitos de 

segurança (Essenciais); 

 



Em geral, os circuitos de iluminação 

devem ser separados dos circuitos de 

tomada. 

Em unidades residenciais, hotéis, motéis, 

ou similares são permitidos pontos de 

iluminação e tomadas em um mesmo 

circuito, exceto nas cozinhas, copas e 

áreas de serviço, que devem constituir um 

ou mais circuitos independentes 



Restrições para unidades residenciais, hotéis, 

motéis ou similares: 

a) circuitos independentes devem ser previstos 

para os aparelhos de potência igual ou 

superior a 1 500 VA ou para aparelhos de ar-

condicionado, sendo permitida a 

alimentação de mais de um aparelho do 

mesmo tipo através de m só circuito; 

b) As proteções dos circuitos de aquecimento 

ou condicionamento de ar de uma 

residência pode ser agrupadas no quadro 
de distribuição da instalação elétrica geral 

ou num quadro separado; 



 Restrições para unidades residenciais, hotéis, 
motéis ou similares: 

c) quando um mesmo alimentador abastece vários 
aparelhos individuais de ar-condicionado, deve 
haver uma proteção para o alimentador geral e 
uma proteção junto a cada aparelho, caso este 
não possua proteção interna própria. 

 

 Cada circuito deverá ter seu próprio condutor 
neutro; 

 Quantidades mínimas de circuitos: 

 Residências: 1 circuito para cada 60 m2 ou fração; 

 Lojas e escritórios: 1 circuito para cada 50 m2 ou 
fração. 

 



Critérios Práticos – Divisão de Circuitos 

 

Premissas: 

 Limitar as consequências de uma falta a 
qual provocará apenas o seccionamento 

do circuito defeituoso; 

 Facilitar as verificações, os ensaios e a 
manutenção. 



 Toda a instalação deve ser dividida de forma que 

possa ser seccionada sem risco de realimentação 

inadvertida através do outro circuito; 

 Os circuitos terminais devem ser individualizados 

pela função dos equipamentos que alimentam. 

Em particular devem ser previstos circuitos 

terminais distintos para iluminação e tomadas; 

 Devem ser previstos circuitos independentes para 

equipamentos com corrente nominal superior a 

10 A (TUE’s); 



 Em instalações com 2 ou 3 fases, as cargas devem ser 

distribuídas entre fases de modo a obter-se o maior 
equilíbrio possível. 



 Devem ser previstos circuitos independentes para 

as tomadas da cozinha, copa e área de serviço 

(conjunta ou isoladamente); 

 Normalmente não devemos ter circuitos com 

potência superior a 1200 VA em 127 V ou 2200 VA 

em 220 V; 

 No circuitos de TUG de cozinha, copa e área de 

serviço, os limites estabelecidos podem ser 

ultrapassados, tomando-se cuidado de quando 

da fiação máxima de 4,0 mm2. Em geral este 

limite é em torno de 2000 VA em 127 V; 



 Um mesmo circuito pode atender diversos 

ambientes, mas devemos tomar o cuidado de 

fazer que em um ambiente não existam 2 

circuitos com a mesma função (TUG’s, por 

exemplo). 



Critérios Práticos – Passagem de tubulação 

 

 Um trecho 

contínuo não 

deve possuir 

mais do que 3 

curvas; 

 Deve-se evitar 

o uso de 

curvas 

reversas; 



5. Diagramas elétricos 
Quadros (QD de carga e diagramas unifilar/multifilar); 
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Quadros (QD de carga e diagramas unifilar/multifilar); 
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Diagramas Unifilar e Multifilar 

 















Circuito de Iluminação e interruptor simples: 



 

Lâmpada e Interruptor Simples 



 



 



 



Lâmpadas em Paralelo 

 



 



Duas Lâmpadas com Interruptor de Duas Teclas 

 



Lâmpada com Interruptor e Tomada (mesmo espelho) 
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Interruptores Paralelos 










