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Resumo
Magalhães, Fábio. Qualidade no projeto e na execução de
instalações elétricas prediais de baixa tensão. Trabalho
Final apresentado ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo – IPT, para obtenção do titulo de Mestre
Profissional em Habitação. São Paulo, 2002.
Este trabalho realiza um diagnóstico do quadro atual das instalações
elétricas no Brasil, analisando as principais falhas que ocorrem em projeto,
execução, uso, manutenção e componentes. Propõe critérios para melhorar
a qualidade dos elementos básicos que compõem as instalações elétricas:
projeto, execução, manutenção e qualidade no fornecimento de energia
elétrica. Estabelece critérios para os coordenadores de obras aceitarem
projetos e instalações executadas. Relaciona requisitos básicos de
qualidade dos materiais mais freqüentes em instalações elétricas, indicando
ainda diretrizes a serem adotadas para uma boa manutenção das
instalações.
De outra parte, realiza uma abordagem sobre a certificação das
instalações elétricas: medidas legais que podem ser adotadas e caminhos
que podem ser seguidos caso o proprietário da edificação onde foram
realizadas as instalações deseje uma certificação voluntária.
Por fim, em função do crescente desenvolvimento da tecnologia da
informação e automação, o trabalho procura chamar a atenção para um dos
permanentes encontros entre o universo da Elétrica com o da Eletrônica,
examinando uma face da compatibilidade eletromagnética (EMC) para
equipamentos eletrônicos sensíveis, técnicas para a redução de danos por
surtos de tensão e redução de ruído eletromagnético em linhas de
transmissão de sinais.
Palavras-chave:

instalações

elétricas;

projetos de instalações

elétricas; execução de instalações elétricas; qualidade no fornecimento de
energia elétrica; padronização de projeto; certificação de instalações
elétricas; EMC.
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Abstract
Magalhães, Fábio. Quality in project and execution of low
voltage

electrical

building

installations.

Final

report

presented to IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo, aiming the graduation as Professional
Master in Housing Construction, São Paulo, 2002.
This work performs a general situation analysis of building electrical
installations in Brazil, considering the main flaws that occur in projects, its
execution, use, maintenance and component parts. It was established criteria
in order to improve the quality of

electrical components,

performance

criteria for serviceable lives installations, criteria for projects development,
execution, maintenance and quality of the energy survey. It also establishes
criteria for

acceptance of

the projects or executed installations by the

general plan coordinators of building constructions. This work also includes
criteria for the acceptance of the most frequent electrical installations
materials, as well general recommendations for its good maintenance.
Another approach refers to certification processes of the electrical
installations , including legal steps that should be adopted and directions to
be followed by the owner of a building when wishes a voluntary certification.
Due to the actual growing of the technology in information and
automation, aspects of the electromagnetic compatibility (EMC) for sensitive
electronic equipment, techniques for the reduction of damages caused by the
tension outbreaks and reduction of the electromagnetic noise in the sign
transmission wires also were mentioned.
Key words: electrical installation, EMC, installation projects, execution
of low voltage building installations, energy survey, quality, performance
criteria in the electrical installations.

1

1. Introdução
Este trabalho realiza um diagnóstico da situação vigente nas
instalações elétricas em baixa tensão, quanto aos critérios de projeto,
execução e manutenção, tomando como base a experiência do autor em sua
atuação profissional na cidade de São Paulo.
Os critérios de desempenho aqui analisados e as patologias
manifestadas pela falta de seu cumprimento não valem somente para a área
estudada, sendo observadas com relativa freqüência nas demais regiões do
Brasil.
A norma NBR 5410/97 – Instalações Elétricas em Baixa Tensão,
elaborada em 1997, pretende o direcionamento do uso da eletricidade,
tornando-o cada vez mais seguro. Esta norma foi baseada em uma série de
normas que formam a IEC 364. Dentro destas normas, encontram-se todos
os requisitos básicos e necessários para a realização de uma instalação
elétrica em baixa tensão (até 1.000V), segura tanto do ponto de vista da
utilização humana, quanto da integridade de equipamentos. Porém, a
simples aplicação destas normas não garante um bom desempenho das
instalações elétricas, conforme análises que serão estabelecidas.
A informação prática e o conhecimento dos materiais disponíveis no
mercado auxiliam muito no projeto e execução das instalações. Entretanto, é
fundamental, para quem projeta e executa instalações elétricas, ter um
profundo conhecimento da norma técnica de instalações, associado à
experiência com os processos que envolvem as instalações elétricas.
A adequada qualidade dos materiais aplicados constitui pressuposto
fundamental para o bom desempenho das instalações elétricas. Um dos
capítulos aborda os indicativos básicos para a aceitação dos principais
componentes utilizados nas instalações elétricas.
A legislação obriga a certificação compulsória de alguns componentes
das instalações, tais como fios, cabos e quadros de distribuição, entre
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outros; mas ainda está muito longe da totalidade dos materiais básicos
empregados.
Não existe uma legislação nacional sobre a certificação compulsória
das instalações elétricas como um todo. Ressalta-se, no entanto, o
desenvolvimento de um processo que é embrionário, e está partindo de um
grupo de profissionais, que tem como um de seus representantes a
BARRETO Engenharia Ltda. Atualmente, é possível a certificação voluntária
das instalações, através de algumas empresas e órgãos qualificados pelo
INMETRO para a realização de tal tarefa.
O IPT através do Agrupamento de Instalações Prediais, tem
participado das comissões e estudo das normas de instalação e das de
componentes elétricos. Esta participação tem gerado subsídios para o
desenvolvimento do processo de certificação.
O desempenho falho das instalações prediais em baixa tensão resulta
em uma gama de problemas, caracterizados pela perda de rendimento e
falha dos equipamentos eletrodomésticos, aumento do consumo de energia,
fuga de energia (perda para o terra) e, principalmente, incêndios.
Outro problema, cada vez mais evidente, consiste no emprego de
cargas não lineares, tais como lâmpadas PLs, fornos de microondas,
televisores, vídeos cassetes, microcomputadores e uma infinidade de
equipamentos eletrônicos conectados à rede elétrica. Os dimensionamentos
indicados na norma NBR 5410/97 e nos livros didáticos estão voltados
sempre para cargas lineares, e não levam em conta os efeitos da não
linearidade das cargas. Estes efeitos (harmônicas) são perceptíveis nos
alimentadores e transformadores que fornecem energia às instalações, e se
manifestam através de aquecimentos e perdas indesejáveis.
Neste trabalho procura-se fornecer subsídios para a melhoria de
qualidade em todas as etapas que compõem uma instalação elétrica, assim
como apresentar exemplos do que deve ser feito e daquilo que necessita ser
evitado.
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2. Objetivo e Justificativa
O

presente

trabalho

visa

sobretudo

agrupar

informações

a

engenheiros civis que executam obras residenciais e comerciais.
Apresenta critérios concernentes ao projeto, execução e manutenção,
parametrizando, desta forma, as condições básicas para aceitação de todas
as etapas das instalações elétricas. Tais parâmetros não abrangem o
dimensionamento das instalações que são de responsabilidade de
engenheiros eletricistas, fornecendo porém subsídios para que eventuais
erros grosseiros possam ser detectados.
As instalações elétricas prediais atuais ainda apresentam defeitos que
não são provenientes do uso e desgaste naturais. De alguma forma,
individualmente ou em grupo, as falhas estão vinculadas às seguintes
etapas:
•

concepção

•

execução – mão de obra e materiais

•

manutenção.

A partir da coleta de informações sobre os fatores que geram
patologias nas instalações elétricas residenciais, conectadas às redes de
distribuição secundária 127/220V e 220/380V, em 60 Hz, e interligando as
patologias a estes fatores, formulou-se um guia para profissionais
relacionados com a área. Pretende-se, de forma simples e objetiva,
sistematizar orientações que permitam aos engenheiros civis sinalizar os
defeitos intrínsecos às instalações elétricas.
Em função do crescente uso de equipamentos eletrônicos nas
edificações, inclusive rede local de computadores, torna-se preponderante
desenvolver um capítulo relacionado às novas tecnologias.
A normas técnicas e o ensino fornecido na vida universitária dos
futuros engenheiros, não transmitem ao profissional todos os detalhes
técnicos que envolvem a área. Tais informações acabam sendo reunidas
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com a experiência e vivência profissional de cada um. Este nível de
informação, pouco divulgada, é bastante útil aos profissionais que estão no
início da carreira e, também àqueles que já operam na área há algum tempo,
visando evitar caminhos que fatalmente irão gerar falhas.
Um bom projeto é aquele que considera os recursos de mão-de-obra
e materiais corretamente. A tendência do mercado é a de criação de
sistemas

construtivos

integrados

para

a

distribuição

de

energia,

complementados por componentes mais sofisticados e seguros, além de
equipamentos mais econômicos e eficientes.
Espera-se que a divulgação das informações abordadas neste
trabalho, contribua para a melhoria da qualidade das instalações elétricas no
Brasil. Vale lembrar que o país dispõe de recursos para a execução de obras
com qualidade a preço competitivo, bastando que orientações de trabalho,
respaldadas no conhecimento científico e na experiência empírica, atinjam o
setor de forma abrangente, permitindo inclusive sua reciclagem.
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3. Panorama analítico das instalações elétricas
De forma geral, as instalações elétricas passam por diferentes etapas
de projeto, execução e utilização, envolvendo processos, sistemas e
componentes.
Os processos, compreendendo materiais e técnicas de execução,
estão presentes desde a concepção até a desativação da instalação elétrica,
conforme Figura 1.

FIGURA 1 – Fluxo básico dos processos de uma instalação.
Os sistemas são conjuntos de componentes com funções específicas
dentro da instalação geral, podendo estar ou não presentes em função do
porte das instalações. Estes conjuntos podem ser discretizados no sistema
de proteção contra descargas atmosféricas (pára – raios), sistemas de
transmissão de voz e dados (telefonia), aterramento, automação predial, etc,
passando a ganhar importância nas instalações ou nas obras de maior porte,
ou com maior tecnologia embarcada. Tomando como base uma unidade
habitacional caracterizada como uma casa simples, um projeto de
instalações que envolva somente distribuição de luz e força é suficiente.
Neste mesmo projeto em geral insere-se a tubulação de telefone e antena
de TV. Porém, se a mesma unidade se concentra em um edifício, é
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necessária a complementação com projetos específicos: sistema de
proteção contra descargas atmosféricas, telefonia, aterramento e, em alguns
casos, circuito fechado de vídeo (TV a cabo e segurança). Dependendo do
padrão do edifício, entram os sistemas de automação predial, tais como
controladores de iluminação, elevadores inteligentes (programados por
códigos que impedem a parada de visitantes em andares não permitidos),
sistemas gerenciadores de energia, entre outros.

FIGURA 2 – Projetos complementares ao projeto de instalações.
Conforme a natureza do empreendimento, o projeto de instalações
torna-se mais complexo e interdisciplinar. A tendência de uso de
equipamentos de informática dentro das residências, integrados às redes
externas de alta velocidade (speed), encontra-se cada vez mais presente
nas diversas camadas da população. Este panorama está aos poucos se
estendendo para outros sistemas que estão gradualmente mais baratos e
acessíveis à população de menor renda. Dependendo do tipo de instalação
(mesmo residencial), surgem os projetos complementares, exigindo que o
engenheiro eletricista tenha conhecimento não só da área de eletrotécnica,
mas também dos sistemas eletrônicos que estão sendo incorporados à
instalação. Vale ressaltar, que o profissional, seja ele o projetista ou
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instalador

ou

mantenedor,

necessita

portanto

adquirir

profundo

conhecimento das interfaces que compõem tais sistemas.
3.1. O conjunto de processos que integram as instalações
Os processos utilizados nas instalações constituem conjuntos de
procedimentos inter-relacionados que concebem, executam e acompanham
as instalações até sua desativação. Em cada uma destas etapas,
procedimentos básicos e distintos devem ser observados. Uma boa
instalação é aquela que observa os fundamentos técnicos e a boa prática.

3.1.1. O projeto

Um projeto de instalações elétricas nada mais é que a previsão
escrita da instalação, com detalhes, localização de pontos de utilização de
energia, comandos, trajetos dos eletrodutos e condutores, divisão e
dimensionamento de circuitos, dimensionamento e caracterização dos
dispositivos de proteção e manobra, entre outros processos.
Parte considerável das obras em baixa tensão, principalmente
aquelas em que a carga instalada é inferior a 20kW - obras residenciais em
sua maioria, não possuem qualquer tipo de documentação, representando
risco para os ocupantes. Normalmente, este tipo de instalação é realizada
por profissionais sem qualificação adequada. Um outro fator é a existência
de projetos incompletos que dão margem a múltiplas interpretações em
obra, e nem sempre correspondem à concepção original do projetista.
Em geral, as escolas de engenharia não dispõem de uma cadeira
específica para projetos de instalações: normalmente, esta parte da
formação acadêmica constitui um capítulo dentro da cadeira de instalações
elétricas. Portanto, a aprendizagem da elaboração de um projeto é vista
quase sempre de forma muito superficial pelos estudantes. Situação que
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expressa uma contradição na formação profissional dos futuros engenheiros.
Ou seja, o desenvolvimento de um projeto de instalação, um dos principais
instrumentos de trabalho e atividade fim do engenheiro eletricista, em geral
não é suficientemente valorizado nas grades curriculares universitárias.
De outra parte, há ainda profissionais que, embora dominando as
técnicas relativas às instalações, desconhecem as normas referentes à
forma de apresentação do projeto. Outros, embora informados das normas
de apresentação, por vezes as negligenciam, visando tornarem-se mais
competitivos no mercado, em função das significativas distorções comerciais
ainda hoje existentes nas relações projetistas / construtores. Em suma, um
projeto deve conter: plantas, esquemas, detalhes, memorial descritivo e
especificação completa dos componentes. Aqui, citando-se apenas os itens
inerentes ao conceito de projeto.
No ato da contratação de um projeto, o fator determinante é o preço,
sendo que, às vezes, relega-se a segundo plano a qualidade final do
produto. É evidente que preços diferentes implicam em bases de produto
diferentes. É comum situações em que o contratante solicita “projetos
simplificados”, sem muitos detalhes, com o objetivo de cortar custos. Desta
forma, um projeto pode acabar se resumindo às plantas, a alguns esquemas
e à lista de material (normalmente genérica). A conseqüência imediata deste
procedimento é a baixa qualidade das instalações, pois um projeto mal
especificado dará margem à aquisição de materiais e à contratação de mãode-obra de qualidade inadequada.
A falta de compatibilização do projeto de instalações com os demais,
também deve ser considerada, podendo resultar em procedimentos com
muitas interferências que inviabilizam a eficiência desejada. Geram-se assim
soluções na própria obra, que acabam por encarecer o empreendimento.
Piores são os casos em que o projeto é contratado após o inicio das obras,
quando as fundações e parte da estrutura já se encontram executadas,
impossibilitando soluções racionais de projeto.

9

Projeto

é

responsabilidade

um

trabalho

técnica

e

de

legal,

fundo
que

intelectual
envolve

e

grande

de

grande

gama

de

conhecimentos, a fim de proporcionar economia, conforto e segurança para
a edificação. Algumas pessoas acreditam que o emprego de “softwares”
resolve esta etapa de trabalho, conduta totalmente equivocada. Um bom
programa consiste somente em uma ferramenta, que não dispensa, mas sim
depende, do conhecimento do engenheiro projetista.
3.1.2. Elaboração de um projeto
A NBR 13531/95 - Elaboração de Projetos de Edificações/Atividades
Técnicas, prescreve algumas definições referentes ao conceito e conteúdo
de um projeto:
•

Anteprojeto – Determina as diretrizes básicas do objeto do
contrato,

tendo

como

premissas

as

técnicas

inerentes

à

engenharia e à arquitetura;
•

Projeto legal – Trata-se de um projeto com as informações
básicas, representadas tecnicamente, necessárias para a análise
das autoridades públicas competentes. Este projeto deve conter
informações claras, compreensíveis e padronizadas conforme
solicitação da autoridade local;

•

Projeto básico – É a representação técnica da edificação com seus
elementos, de forma provisória, porém compatíveis com o produto
final. Este projeto deve conter informações necessárias e
suficientes para a licitação de obra;

•

Projeto executivo – É a etapa de representação final, contendo
todas as informações do empreendimento, memoriais descritivo e
de cálculo. Nesta etapa, todas as informações são completas e
têm caráter definitivo. Neste ponto são possíveis o orçamento final,
a contratação dos diversos materiais e serviços;
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•

Projeto conforme construído (“as built”) – Atualiza o item anterior;
nele são registradas todas as alterações ocorridas durante a obra.
Este é o documento que deverá acompanhar a obra durante toda
sua existência. Esta etapa deve ser atualizada mesmo na pósocupação, em que qualquer modificação / reforma deve ser
registrada - este item é defendido principalmente pela NBR
5410/97.

A apresentação de um projeto depende do profissional ou da empresa
que o elabora. Entretanto, critérios como os prescritos na NBR 5410/97
devem ser respeitados. A norma de instalações recomenda que a execução
parta de um projeto específico, que contenha informações claras e
fundamentais, tais como plantas, diagramas unifilares, esquemas, cortes,
especificação de partes e de componentes e, quando necessário, memorial
descritivo e detalhes de montagem.
De forma genérica, um projeto pressupõe como conteúdo básico:
•

Planta – É o desenho que contém a distribuição física da
edificação, onde estão locadas as tomadas, pontos de força,
iluminação, quadros de distribuição de força e luz, traçado das
linhas elétricas, posicionamento das caixas de passagem, etc.
Este desenho deve ser o mais limpo possível, de forma a facilitar a
compreensão do instalador; informações complementares devem
ser colocadas em outros documentos. É importante que a
simbologia adotada neste documento seja clara e literal,
permitindo interpretação precisa, sem deixar margens de dúvida.

•

Esquemas – Os quadros presentes nas plantas devem ser
detalhados em diagramas unifilares e multifilares, contendo as
especificações de todos componentes que o integram. Nesta
etapa, deve colocar-se todas as características elétricas dos
dispositivos de comando, proteção e manobra, forma de conexões,
dimensionamento, codificação do cabeamento e terminações.
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•

Detalhes de montagem – Este é um item importante quando se
trata de montagens não usuais. Neste contexto, o projetista
esclarece o detalhe particular da obra, para que seja executado de
maneira específica. Trata-se das especificações mecânicas dos
componentes e das partes envolvidas na montagem de um
determinado quadro, ou qualquer outra parte integrante das
instalações. Basicamente, é a imagem daquilo que se pretende
executar.

•

Memorial descritivo – É um documento em que devem estar claras
todas

as

diretrizes,

critérios,

soluções,

orientações

e

determinações adotadas no projeto, de forma concisa e com
terminologia técnica oficial. Aqui estão presentes o memorial de
cálculo, descrição do empreendimento, descrição da forma e
métodos adotados na instalação, catálogos, desenhos e fotos das
partes e componentes adotados.
•

“As built” (conforme construído) – Os projetos de instalações em
geral sofrem modificações por parte dos instaladores, motivados
por interferências com outras partes da obra. Os responsáveis
técnicos pela execução da instalação devem documentar as
alterações, pois sua responsabilidade por aquilo que foi executado
perdura por um longo período de tempo. Em alguns casos, o
projetista pode ser solicitado para registrar tais modificações. O
projeto “conforme construído” é uma cópia fiel do que foi
executado e, portanto, necessita acompanhar o empreendimento,
enquanto ele existir. Recomenda-se que alterações devidas à
manutenção, reformas e adequações sejam registradas neste
projeto.

•

Manual

do

usuário

–

Trata-se

de

um

documento

que

necessariamente contém, em linguagem acessível ao leigo,
informações sobre os quadros de distribuição e circuitos terminais,
suas potências máximas previstas, potências dos circuitos
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reservas, esclarecimentos sobre a manutenção e recomendações
explicitas para que os dispositivos de proteção e manobra não
sejam substituídos por outros de características diferentes. Fazem
parte deste manual as plantas e esquemas que compõem o corpo
do projeto principal.
Com o avanço da tecnologia e a redução de custos na área da
informática, os projetos passaram a ser executados em mídia eletrônica,
tornando as ferramentas de CAD acessíveis. O uso desta ferramenta tem
trazido vantagens muito grandes, tais como facilidade de alteração e
correção de projetos, transmissão de arquivos via internet, entre outras.
Contudo, outro problema foi gerado: a incompatibilidade de arquivos e
projetos, quando produzido o projeto em CAD. Esta compatibilização é
fundamental para a produtividade das diversas disciplinas que integram o
empreendimento. Via de regra, cada escritório adota o próprio padrão, sem
se preocupar com os demais, dificultando sobremaneira o trabalho de
compatibilização de projetos.
O item 6.1.7 da NBR 5410/97 prescreve as condições mínimas a
serem observadas no projeto de instalações elétricas. Até este momento,
abordou-se o assunto “projetos” somente pelo ponto de vista da legislação
técnica. Porém, existe uma legislação ordinária que o projetista normalmente
desconhece e, em alguns casos, não a respeita, correndo o risco inclusive
de deparar-se com processos judiciais. Portanto, um projeto bem elaborado
do ponto de vista técnico é somente uma parte de um conjunto maior do
empreendimento (construção).
De modo geral, as patologias oriundas de projeto são causadas pelo
corte de custos do projeto, que se reflete por exemplo na insuficiência ou
falta de reuniões interdisciplinares entre os projetistas de arquitetura,
estrutura, instalações hidráulicas, etc. Via de regra, a falta de integração
entre os projetos gera falhas nos desenhos e, por conseqüência, improvisos
em obra e potenciais patologias.
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Dificilmente as patologias ocorrem devido à falha nos cálculos,
ocorrência que não pode entretanto ser descartada. As especificações
devem ser seriamente consideradas, já que o produto apontado pode não
atender àquilo que promete (vide capítulo referente à especificação de
materiais). Por outro lado, algumas vezes o contratante do projeto induz o
projetista a especificar produtos obsoletos ou de qualidade duvidosa, com
desempenho inferior e pequena durabilidade.
Nos projetos destinados à população de baixa renda o projetista é
muito pressionado por condicionantes econômicos no dimensionamento das
instalações, comprometendo desta forma os critérios de seletividade e
particionamento de circuitos. Nesses casos resulta em geral um número
reduzido de circuitos, sendo basicamente: um para iluminação, um para
tomadas de uso geral, um para tomadas de uso específico (geralmente
cozinha) e um para chuveiro elétrico, totalizando desta forma quatro
circuitos. A proteção geral é realizada através de DR no quadro de
distribuição de luz, conjugado com disjuntor termomagnético na caixa de
dispositivos de proteção e manobra locada no centro de medição. A tipologia
descrita é quase que um padrão para projetos das companhias públicas de
habitação, dentre elas a CDHU, e resulta em projetos como o da figura 3.
Estes projetos estão absolutamente dentro das prescrições da NBR 5410/97.
A falha importante neste tipo de projeto é que, embora a instalação
esteja protegida, os componentes conectados a ela nem sempre estão,
conforme situação analisada no item 3.1.4 – Uso. Observe-se também o
reduzido número de tomadas nos dormitórios e sala: com o crescente
número de eletrodomésticos acessíveis à população de menor renda, a
insuficiência de tomadas tem gerado o emprego corrente, e arbitrário, de
extensões e benjamins nestas instalações.
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FIGURA 3 – Diagrama unifilar de uma unidade habitacional do CDHU.
Fonte: Projeto de instalações elétricas, pertencente à CDHU, agosto/1996.
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O quadro de distribuição de luz que consta na figura 3 é detalhado na
figura 4. Os dimensionamentos estão muito próximos aos limites dos
condutores: no caso do circuito 3, o disjuntor de 25A é inadequado ao cabo
projetado (bitola 2,5mm²), sendo que deveria ter sido previsto dispositivo de
proteção para intensidade de corrente de, no máximo, 20A. Mas, o objetivo
principal desta figura é destacar a proteção do circuito 2, que alimenta as
tomadas de uso geral. O disjuntor de 20A pode ser considerado uma
verdadeira “bomba relógio”, quando a instalação é pensada pela perspectiva
dos equipamentos e dos benjamins que a ela serão conectados: o
dispositivo protege o cabo de 2,5mm² constituinte do circuito, mas
dificilmente protegerá os dispositivos que ficarão conectados às tomadas.

FIGURA 4 – Quadro de distribuição de luz.
Fonte: Projeto de instalações elétricas, pertencente à CDHU, agosto/1996.
Este tipo de solução baixa significativamente os custos com a
implantação

das

instalações

elétricas,

porém

os

riscos

aumentam
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significativamente pois a corrente de curto-circuito nos circuitos de
distribuição sobem significativamente, e a sensibilidade da proteção não é
condizente com a carga utilizada nos pontos terminais (tomadas e pontos de
luz). Geralmente são conectados as tomadas dispositivos que suportam
baixa capacidade de corrente (extensões por exemplo), que são
incompatíveis com a solução adotada.
Além dos problemas citados acima, o projeto não especifica
detalhadamente os materiais que devem ser empregados para montagem
deste quadro, e das instalações de modo geral: excelente válvula de escape
quando se pensa em economia, uma vez que o material empregado pode
ser o de menor preço, relegando a qualidade para segundo plano. Baseado
nesta hipótese, espera-se uma instalação pouco durável, com interferências
de manutenção e modificação, logo nos primeiros anos de uso.

3.1.3. Execução

Basicamente, a boa prática da execução tem origem em duas
vertentes distintas:
• qualidade da mão-de-obra;
• qualidade dos materiais.
A prática comum mostra que grande parte da mão-de-obra que
executa as instalações elétricas prediais não é qualificada, sendo treinada
de forma “patriarcal”. O eletricista prático passa seu conhecimento ao ½
oficial que, com o tempo, passa a ser oficial, fechando desta forma o ciclo
“educacional”.
Os casos mais graves concentram-se nas pequenas obras, onde o
“projetista” e “executor” muitas vezes é o próprio pedreiro, sem o menor
conhecimento teórico de dimensionamento, acreditando que seus longos
anos de conhecimento prático são suficientes para o bom desempenho das
instalações. Este evento não ocorre em construções de maior porte e em
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indústrias, pois, no mínimo, exigem alguma certificação reconhecida pelos
diversos órgãos de formação profissional.
A maioria das falhas verificadas nas instalações, devidas à mão-deobra, consiste na falta de observação de detalhes construtivos que, quando
somados, resultam em perda da qualidade do produto acabado. Detalhes
como posicionamento (prumo, cota e locação) incorreto de caixas de
passagem para interruptores e tomadas, caixas reentrantes em paredes,
eletrodutos salientes, curvas com raio pequeno e falta de identificação de
circuitos, comprometem substancialmente o produto final que é a instalação.
Por mais qualificada que seja a mão-de-obra, o emprego de materiais
de baixa qualidade não permite a execução sem falhas das instalações
elétricas. Infelizmente, esta é uma prática comum entre algumas
construtoras, principalmente as de pequeno porte: como resultado, é
freqüente a ocorrência de roscas espanadas, oxidação em contatos, falta de
pressão nos contatos móveis, etc.

3.1.4. Uso

Problemas encontrados na pós-ocupação podem ser caracterizados
como o posicionamento inadequado de pontos de uso (tomadas e
luminárias) das instalações, número insuficiente de tomadas e pontos de
força no ambiente etc. Neste caso, surgem as instalações de circuitos não
previstos em projeto, caracterizando, via de regra, alguma sobrecarga.
Comumente, a expansão das instalações se faz com materiais adequados a
instalações provisórias, que acabam se tornando definitivas. Tais materiais
encontrados mesmo em pequenas lojas e em supermercados, normalmente
têm vida útil reduzida e, embora atendam as normas, são elementos que
podem propagar incêndios.
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O caso de tomadas em número insuficiente provoca o emprego de
benjamins em tomadas de uso geral, com previsão de carga de 100VA,
aumentando esta carga para índices até 10 vezes superiores ao de projeto.
Nessa situação, provoca-se a atuação dos dispositivos de proteção e
manobra, que por sua vez implica
em patologia relativamente comum
e muito mais séria: a substituição
dos dispositivos de proteção e
manobra por outros de maior valor,
sem a troca dos condutores por
outros de seção adequada à nova
carga.
FIGURA 5 – Uso de disjuntor
inadequado no alimentador.
Fonte: Arquivo particular

A figura 5 é exemplo do que acontece em habitações mais antigas,
em que o ramal alimentador não está preparado para a nova situação. Na
configuração citada, foi verificado o uso de fio #10AWG (aproximadamente
#6mm²) com disjuntor de 60A monopolar. A solicitação partiu do proprietário
do apartamento para um eletricista de pouca qualificação que substituiu a
proteção original (fusível rolha de 30A) pelo disjuntor. Dois erros básicos
foram cometidos. O primeiro foi o uso de um dispositivo de proteção com
característica de disparo muito superior à do cabo que se deseja proteger.
O segundo consistiu no emprego de dois disjuntores monopolares. O correto
seria um único bipolar pois, quando há problemas em uma das fases, as
demais devem ser desligadas.
Em habitações de baixo custo, o projetista normalmente dimensiona os
circuitos de tomadas pelo critério de maior economia. São adotados
disjuntores na ordem de 20A (padrão NEMA – vide foto ao lado), com cabo
de 2,5mm². Do ponto de vista das instalações, existe uma coerência entre o
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dispositivo de proteção e os cabos utilizados. Mas, na pós-ocupação, a falta
do número suficiente de tomadas implica no uso de extensões por parte do
usuário, com bitola comercial normalmente de 0,5mm², as quais não são
protegidas pelo tipo de disjuntor aplicado. A conseqüência deste conjunto de
fatores pode ser o incêndio, conforme evidencia a figura 6. Esta foto registra
um incêndio devido ao uso de extensão. Segundo depoimento da usuária, o
incêndio iniciou-se em um cabo de extensão que estava atrás de um
armário, próximo a algumas peças de roupa de cama. O aquecimento do
cabo foi tal que houve colapso da isolação, seguido de curto-circuito e
faísca, que propagou fogo para as peças de tecido e, posteriormente, para
todo apartamento.

FIGURA 6 – Incêndio devido ao uso de extensões.
Fonte: Arquivo particular
Durante a operação as partes vivas tais como barramentos de
quadros, tomadas, soquetes e qualquer outro condutor que possa ser
acessado durante o uso devem ser enclausurados em gabinetes e vasos
que não permitam o toque acidental. Os quadros devem ser sinalizados
alertando sobre o perigo de contatos acidentais é a manutenção somente
com pessoal autorizado.
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3.1.5. Manutenção

Nas edificações, assim como em quaisquer outros produtos, a
prevenção é muito mais barata e eficaz que a correção. As instalações
elétricas brasileiras, por determinação das normas técnicas, devem ser
ensaiadas durante o processo de execução, recorrendo-se a testes básicos
como verificação de isolação do cabeamento, continuidade das conexões,
verificação da resistência do eletrodo de terra, verificação do funcionamento
dos dispositivos de proteção e manobra, e outros que são executados de
acordo com as características de uso previstas em projeto.
Na pós-ocupação, tais características
nem sempre são respeitadas, implicando em
modificações e adequações que podem
gerar situações de risco e patologias nos
circuitos alimentadores (sistema radial de
distribuição). A manutenção adequada de
uma instalação pode corrigir este tipo de
problema, satisfazendo as necessidades do
usuário, sem descaracterizar o projeto.
Um

aspecto

insatisfatório

da

manutenção é o uso de partes e peças
similares às originais, quanto ao aspecto
funcional, porém de qualidade muito inferior
ao

produto

empregado

FIGURA 7 – Quadro alterado
pela manutenção.
Fonte: Arquivo particular

originalmente.

Normalmente, em instalações de pequeno porte, o profissional contratado é
um prático que não conhece fornecedores e fabricantes de componentes
com padrão de qualidade elevado, disponíveis em restrita rede de
distribuição. E, como solução encontrada para o problema, adquire partes e
peças similares, que funcionam do ponto de vista elétrico mas que podem
ser totalmente incompatíveis do ponto de vista mecânico, gerando muitas
vezes as chamadas “gambiarras”. A figura 7 mostra bem este caso.
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Descrevendo o quadro, de cima para baixo: proteção geral e residual,
proteção termo-magnética dos circuitos de iluminação, comando da
iluminação (minicontatores e teleruptores), proteção diferencial de circuitos
sensíveis com disjuntor não identificado e, finalmente, proteção de circuitos
sensíveis. Na quarta linha, ao lado do DR, observa-se um disjuntor de 32A,
de fabricação da Pial-Legrand, em quadro de fabricação Hager. Este
disjuntor foi acrescentado no quadro pois havia a necessidade de um circuito
novo para máquina de xerox. O que o eletricista não notou foi que esta
reserva já estava prevista nas ultimas posições do quadro (canto inferior
direito): além de desnecessário, o disjuntor instalado era inadequado às
instalações, tanto do ponto de vista elétrico (valor muito alto) quanto
mecânico. O fato exemplifica um bom projeto, com excelente execução,
posteriormente danificado pela manutenção.
No Brasil, a manutenção preventiva tem lugar em instalações
industriais

e em alguns empreendimentos comerciais; nas demais

edificações a manutenção preventiva periódica é na quase totalidade das
vezes relegada a segundo plano, uma vez que se tem a falsa impressão de
tratar-se de um custo desnecessário. É recomendado, para qualquer tipo de
instalação, uma verificação e o ensaio periódico de suas partes e peças.
Para as instalações em baixa tensão, a única verificação periódica exigida é
a do aterramento do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. As
demais partes, ficam a critério do usuário, que nem sempre tem consciência
desta necessidade.

3.1.6. Materiais e componentes

O emprego de materiais e componentes inadequados, quando aliado
a deficiências de projeto, pode tornar-se causa direta de acidentes em
instalações elétricas, como choques elétricos e até incêndios de grandes
proporções. Há muito tempo a eletricidade é reconhecida como sério perigo
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nos locais de trabalho: partes e peças de equipamentos não certificados
expõe perigos consideráveis à vida tais como choque elétrico, explosão e
fogo.
No Brasil, as normas que determinam os requisitos mínimos para
partes e componentes de instalações elétricas ainda são incompletas. Em
alguns casos, facultativas e desrespeitadas, abrindo brechas para materiais
inadequados ao uso. Para contornar esta carência, o projetista se baseia em
catálogos dos fabricantes e na experiência pessoal (quando o projetista
também executa ou está próximo às obras). Porém, não existe nenhuma
outra fonte direta de referência sobre o desempenho de materiais e
componentes de instalações elétricas.
Nos Estados Unidos, e principalmente em países desenvolvidos da
Europa Ocidental, tendo a França como referência, existem normas mais
detalhadas e rígidas, relativas aos materiais e componentes, possibilitando a
operação

de

marcas

de

conformidade,

tais

como

a

Underwriters

Laboratories Inc. - americana, e a BSI - inglesa. Os produtos que possuem
estas marcas são fiscalizados periodicamente e, aqueles não conformes,
perdem a marca de conformidade, até que os problemas apresentados
sejam sanados e o produto passe por requalificação.
No Brasil, o INMETRO tem elaborado normas e métodos de
certificação. Todavia, o processo ainda é embrionário em relação à gama de
materiais disponíveis no mercado (vide capítulo referente à certificação de
conformidade às normas técnicas brasileiras). Portanto, tais marcas são uma
referência para o desempenho de componentes e materiais. É necessário
despertar a consciência de projetistas e consumidores para a importância
desta marca, embora a grande maioria da população brasileira não tenha
sequer ouvido falar em INMETRO e, parte daqueles que já ouviram este
termo, não sabem bem o que ele representa.
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O projetista geralmente sabe o que o selo
representa, especificando nos projetos produtos
portadores desta marca. Procura-se, desta forma,
inibir o emprego de produtos sem normalização, e
coibir o critério de preço mínimo adotado de forma
predatória por alguns empreiteiros que visam
somente maior lucro, em detrimento dos critérios
de segurança e durabilidade.
Nos países desenvolvidos, as marcas de
conformidade

são

um

referencial

muito

considerado pelos consumidores, que sabem os
riscos que correm em adquirir materiais não
conformes. Isto cria uma pressão muito grande
sobre os fabricantes, que procuram sempre
melhorar a qualidade, superando em muito os
critérios mínimos de segurança e durabilidade. No
Brasil, o INMETRO já vem qualificando alguns

FIGURA 8 –
Organismo
certificador no Brasil.
Fonte: Catálogo Pial –
Legrand - 2002.

componentes das instalações elétricas, como fios e cabos, disjuntores e
quadros de distribuição. Entretanto, há muito o que fazer para a enorme
gama de materiais e componentes utilizados.
A qualidade dos materiais e componentes está ligada a itens básicos:
o controle de recebimento, a instalação adequada e o uso correto das
instalações. O profissional que executa as instalações elétricas deve ter
certeza que o equipamento instalado está reconhecidamente livre de falhas
de fabricação e instalação que podem causar ferimentos e até morte. A
qualidade deve considerar portanto algumas diretrizes básicas, tais como:
•

emprego, de acordo com o projeto, de equipamentos, partes e
peças certificadas, acompanhadas pelos respectivos certificados
de

conformidade

componentes;

e

especificações/identificações

dos
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•

durabilidade e resistência mecânica das peças e partes que
envolvem os componentes como, por exemplo, chassis e carcaça.
Estas partes devem fornecer ao usuário isolação elétrica, proteção
contra efeitos térmicos (queimaduras), proteção contra danos
físicos de ordem mecânica (impacto, corte, pressão e outros);

•

equipamentos, partes e peças integrantes da instalação devem
conter identificação clara de marca, modelo, nº de série, tensão,
capacidade de corrente e utilização.

A qualificação de instalações elétricas ainda é um processo
embrionário que vem sendo implantado progressivamente, na medida que
recomendações técnicas, normas e laboratórios são preparados para
suportar a crescente demanda de mercado. Porém, a estrutura existente
ainda é insuficiente, possibilitando a presença de materiais de baixíssima
qualidade que disputam mercado com os materiais de qualidade,
prejudicando as empresas mais qualificadas presentes no mercado.

3.1.7. Qualidade do fornecimento de energia elétrica.

A qualidade de energia está associada a uma grande variedade de
fenômenos eletromagnéticos, que caracterizam a tensão e a corrente num
sistema de potência, em um determinado local e num determinado instante.
As condições de funcionamento de qualquer instalação elétrica
podem ser alteradas por perturbações, causadas pelos seguintes motivos:
•

intervenção da aparelhagem de manobra;

•

danos na instalação;

•

fenômenos de instabilidade das redes.

As causas destas perturbações são dependentes entre si, no sentido
de que qualquer uma delas pode dar origem a outras. Assim, por exemplo, a
intervenção da aparelhagem de manobra, para ativar ou desligar aparelhos
consumidores ou geradores - mesmo em condições de funcionamento
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normal, pode alterar as condições preexistentes da rede, dando lugar por
exemplo a sobretensões. Estas comprometem a rigidez dielétrica dos
isolamentos, ou mesmo provocam fenômenos de instabilidade das redes e,
portanto, a perda de sincronismo dos geradores e dos motores síncronos.
As causas de danos nas instalações elétricas são diversas, podendose citar:
•

defeitos de natureza mecânica - não são muito freqüentes, porque
o dimensionamento mecânico racional das instalações prevê
normalmente grandes margens de segurança; podem ocorrer por
envelhecimento, por corrosão, por condições de funcionamento
anormais: sobrevelocidade das máquinas rotativas, efeito do vento
e da neve sobre os telhados e /ou condutores das linhas aéreas,
ruptura dos condutores por ação de corpos contundentes
(picaretas, escavadeiras, etc.);

•

envelhecimento dos materiais isolantes - se identifica com a
alteração das características dos materiais em função do tempo,
implicando em redução da rigidez dielétrica. As causas principais
devem ser pesquisadas nas solicitações térmicas, mecânicas,
eletrodinâmicas e dielétricas as quais o material está sujeito;

•

sobrecorrentes - são correntes de intensidade superior àquela
prevista

para

os

condutores

e

aparelhos;

seus

efeitos

eletrodinâmicos e térmicos estão entre as principais causas de
danos nas instalações elétricas;
•

sobretensões - são tensões de amplitude superior à tensão
nominal, podendo assumir formas diversas e durações mais ou
menos longas em relação a sua origem. As sobretensões atacam
as partes que compõem as instalações e solicitam os materiais
isolantes (sólidos, líquidos ou gasosos) provocando perda de
rigidez dielétrica de modo permanente (perfuração ou redução das
qualidades dielétricas) ou temporárias (descargas superficiais ou
nos gases);
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•

eventualidades acidentais externas.

Estes fenômenos podem também ser interligados, um deles causando
os demais.
Segundo a IEEE, a qualidade da energia é vinculada a alguns
conceitos básicos, relacionados a fenômenos eletromagnéticos:
•

transientes – são pulsos eletromagnéticos com duração típica de
50ns a até valores menores que 1µs, quando considerados
impulsivos, ou 5µs a 50ms, quando considerados oscilatórios;

•

variação de curta duração – variação no nível de tensão que pode
durar de ½ ciclo até 1 minuto;

•

variação de longa duração – são variações com duração maior
que 1 minuto;

•

desbalanceamento de tensão – representada pela diferença de
valores de tensão de fase em um sistema polifásico, este
fenômeno ocorre normalmente em regime contínuo;

•

distorção da forma de onda – as instalações elétricas são
alimentadas com ondas senoidais, em freqüência de 60Hz
(freqüência de norma no Brasil). Em função de distúrbios, esta
forma de onda é distorcida;

•

variação de freqüência.

A IEC associa a qualidade de energia à:
•

fenômenos conduzidos em baixa freqüência – tipicamente em
60Hz;

•

fenômenos irradiados em baixa freqüência – campos elétricos e
magnéticos em 60 Hz;

•

fenômenos

conduzidos

em

alta

freqüência

–

descargas

atmosféricas;
•

fenômenos irradiados em alta freqüência – campos elétricos e
magnéticos ou eletromagnéticos, ondas e transientes;
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•

outras causas – descargas eletrostáticas, pulsos eletromagnéticos
nucleares.

Os problemas no fornecimento de energia compreendem fenômenos
elétricos que causam a operação errônea de equipamentos instalados nos
domicílios, vários deles classificados na tabela abaixo. Os mais comuns são
interrupções

e

subtensões

transitórias,

no

caso

de

residências,

acrescentando-se à lista os harmônicos no caso de consumidores
industriais.
TABELA 1 - Fenômenos de qualidade de energia.
Fonte: ELETRICIDADE MODERNA. ano XXVII, nO 303, jun./99, p.132.
Fenômenos relacionados à qualidade inadequada da energia
Fenômeno
Interrupções
Subtensões transitórias
Transientes
Sobretensões transitórias
Sobretensões
Subtensões
Desbalanceamento
Harmônicas
Cintilação luminosa

Duração
> ½ ciclo
½ ciclo < T < 1 min.
nS – µS
½ ciclo < T < 1 min.
> 1min
> 1min
Regime permanente
Regime permanente
Regime permanente

Tensão
< 10% tensão nominal
10 a 90% tensão nominal
0 a 8 vezes a tensão nominal
110 a 180% tensão nominal
> 110% tensão nominal
< 90% tensão nominal
0,5 – 2%
0 – 50a
0 – 100% tensão nominal

Interrupções são distúrbios que resultam em tensões cujo valor é
inferior a 10% da tensão nominal. Sempre afetam a operação de
equipamentos, mas o impacto depende de sua duração. São classificadas
como:
•

instantâneas (0,5 a 30 ciclos);

•

momentâneas (30 ciclos a 3 segundos);

•

temporárias (3 segundos a 1 minuto);

•

longa duração (maior que 1 minuto).

Em geral, não causam danos ao equipamento. Sua origem mais
comum é a abertura de disjuntores provocada por curto-circuitos,
repercutindo em perda de dados das memórias voláteis de computadores,
falhas em equipamentos de potência e intervenção humana.
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As subtensões transitórias surgem a partir de fenômenos que levam a
tensão, em um determinado ponto, a um valor entre 10 e 90% do valor da
tensão nominal. Esses fenômenos podem ou não causar operação errônea
de equipamentos, dependendo do seu valor, duração e sensibilidade do
equipamento. Também, não provocam danos aos equipamentos. Suas
causas principais são os curto-circuitos nas redes de transmissão ou de
distribuição.

FIGURA 9 - Subtensão Transitória.
Fonte: ELETRICIDADE MODERNA. ano XXVII, nO 303, jun./99, p.130.
Transientes são surtos não tão comuns, mas podem ser destrutivos,
apresentando como principais causas as descargas atmosféricas e
chaveamentos de bancos de capacitores.
As sobretensões transitórias são causadas por fenômenos que levam
a tensão, em um determinado ponto, a um valor entre 1,1 a 1,8 vezes o valor
da tensão nominal. Em geral não causam operações errôneas de
equipamentos, mas podem provocar danos. Suas principais causas são
faltas, rejeições de carga, e falhas de equipamentos. Freqüentemente, se
associam a subtensões transitórias que tiram uma determinada carga de
linha, repentinamente.
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FIGURA 10 – Surto de tensão.
Fonte: BOSSI et SESTO, v.1, p.61.
As subtensões são provocadas por distúrbios de duração superior à
de uma sobretensão transitória e que levam a tensão, em certo ponto, a um
valor abaixo de 90% do valor da tensão nominal. Em geral, não causam
danos em equipamentos, mas podem provocar falhas de operação e
sobrecargas.
Os

desbalanceamentos

de

fases

são

distúrbios

em

regime

permanente, em que são observadas diferenças entre as três fases de 0,5%
a 2%. Normalmente, não causam danos em equipamentos, mas aumentam
a corrente de neutro e elevam muito as perdas de rendimento de motores.
Flickers ou cintilações luminosas, são fenômenos associados às
oscilações no fluxo luminoso, devido a variações aleatórias na tensão.
Causadas, em geral, pela operação de fornos elétricos a arco ou partida de
grandes cargas. Lâmpadas incandescentes geralmente são afetadas,
provocando desconforto, sem entretanto causar danos ou falhas em
equipamentos.
As harmônicas são causadas, em regime permanente, por cargas não
lineares, em geral equipamentos eletrônicos.
A presença de harmônicas no sistema elétrico geralmente provoca:
•

operação errônea ou mesmo falha em equipamentos;

•

ressonâncias levando ao colapso capacitores de correção de fator
de potência;
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•

perdas em núcleos magnéticos (aquecimento);

•

sobrelevação da corrente de neutro mesmo em circuitos
equilibrados;

•

sobrelevação na corrente de fase (pondo em perigo inclusive a
integridade do condutor), disparo de disjuntores com correntes de
linha menores que a nominal;

•

aquecimento de transformadores;

•

interferências eletromagnéticas em sinais de baixa intensidade
(comunicação de dados, sinais de áudio e vídeo, controle elétrico
etc.)

O problema devido às harmônicas, até anos atrás, praticamente não
afetava o funcionamento normal das instalações.
As harmônicas constituem um subproduto da eletrônica moderna, e
manifestam-se especialmente onde existe quantidade considerável de
computadores, acionamentos de motores velocidade regulável e outras
cargas "não-lineares" (normalmente fontes chaveadas, fontes lineares e
inversores), cuja utilização vem se expandindo rapidamente nos últimos
anos.

FIGURA 11 - Onda deformada e suas componentes: sinal 1 resultante da
soma do sinal 2 ( fundamental) e sinal 3 ( 3a harmônica).
Fonte: ELETRICIDADE MODERNA. ano XXVIII, nO 317, ago./00, p.228.
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As cargas tradicionais das instalações, isto é, motores, iluminação
incandescente, lâmpadas fluorescentes com reatores eletromagnéticos e
equipamentos de aquecimento resistivo, são lineares. As correntes nessas
cargas são um reflexo da tensão: se a tensão for senoidal, tem-se corrente
senoidal. Nas chamadas cargas não-lineares, as correntes não são
senoidais e, mesmo que a tensão (em vazio) da fonte tenha a forma de uma
senóide pura, ela será distorcida e perderá a forma senoidal.
Enquanto as cargas tradicionais (praticamente lineares) dão origem a
tensões e correntes com pouquíssima ou nenhuma distorção, isto é,
praticamente sem harmônicas, as cargas não-lineares podem introduzir um
nível bastante significativo de harmônicas nos circuitos que as alimentam.
Via de regra, as ondas de forma não-senoidal que aparecem nos
sistemas de potência podem ser decompostas em uma onda (senóide)
fundamental, e em um número finito de harmônicas, de ordem par e ímpar.

FIGURA 12 - A forma de onda deveria ser senoidal. O ceifamento de pico
ocorre em função do emprego de estabilizador de núcleo saturado. As
imperfeições na borda de subida e descida devem-se à presença de
harmônicas. Neste caso, aproximadamente 9% em relação a tensão.
Fonte: Arquivo particular.
Tomemos um circuito trifásico a quatro condutores que alimenta
diversas cargas monofásicas, ligadas entre cada fase e o neutro. As
correntes circulam em cada condutor de fase e retornam pelo neutro comum.
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As três correntes de linha de 60 Hz estão defasadas de 120°. Para cargas
lineares equilibradas as três fases são iguais: quando retornam pelo neutro
se cancelam, tendo-se então uma corrente nula no condutor neutro.

FIGURA 13 - A corrente de neutro é de terceira ordem com amplitude três
vezes maior do que a corrente de terceira ordem de cada uma das fases
(supondo sistema equilibrado).
Fonte: ELETRICIDADE MODERNA. ano XXVIII, nO 317, ago./00, p.228.
Para um circuito trifásico a quatro condutores alimentando cargas
não-lineares, ligadas entre cada fase e neutro e equilibradas nas três fases,
as correntes fundamentais se anulam no neutro. As correntes de 2a
harmônica, iguais e defasadas de 120°, também se cancelam no neutro, o
mesmo ocorrendo com todas as harmônicas de ordem par. As correntes de
3a harmônica, no entanto, são iguais e estão em fase, aparecendo
superpostas na figura acima. A corrente de 3a harmônica no neutro é,
portanto, a soma algébrica das correntes de 3a harmônica nas linhas, ou
seja, é o triplo da corrente em cada linha. 0 mesmo ocorre com todas as
harmônicas de ordem ímpar múltiplas de 3 (9a, 15a, 21a, etc). As demais
harmônicas de ordem impar (5a, 7a, 11a, etc) têm seus respectivos valores
iguais nas linhas, porém não estão em fase. Desta forma, as resultantes das
correntes no neutro são maiores do que a corrente de fase numa linha e
menores que o triplo da corrente em cada linha. Um detalhe importante é
que as correntes harmônicas fluem da carga para o gerador, caracterizando
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a co-geração de energia; impõem, desta forma, tensões não-lineares a
cargas lineares, resultando em sobrecorrentes indesejáveis nestas cargas.
O problema das harmônicas pode ser resolvido através de algumas
metodologias:
•

redução das harmônicas na origem, através da implantação de
filtros nas cargas;

•

redução das harmônicas na instalação, através da implantação de
filtros nos circuitos com presença de harmônicas;

•

confinamento das harmônicas, através da implantação de
transformadores isoladores.

As harmônicas serão um problema crescente nas instalações elétricas
residenciais em um futuro muito próximo, uma vez que cargas não lineares
estão cada vez mais presentes. Estas cargas são exemplificadas por
lâmpadas PL’s, vídeos cassetes, televisores e toda a gama de equipamentos
eletrônicos. Este problema irá se refletir em primeira instância na rede
elétrica de distribuição (concessionária), manifestando problemas tais como
aquecimento anormal de transformadores, aquecimento de banco de
capacitores, aquecimento dos cabos de distribuição. Em seguida, se
nenhuma providência for tomada, irá se notar aumento no consumo e
tarifação de energia e o aquecimento nos cabos internos da residência pois
as cargas lineares receberão uma tensão distorcida e por conseqüência a
corrente também será distorcida.
Além deste novo problema representado pelas harmônicas, um outro
muito antigo, que tem até razões históricas, é o da padronização de tensões.
Em São Paulo, existem três tensões padronizadas: 115/230V, 127/220V,
120/208V. Em equipamentos mais sofisticados e caros existem comutadores
de tensão, nos quais o usuário regula o nível de tensão de operação com a
da rede: tais equipamentos, operando normalmente em baixa potência,
atendem ampla faixa de tensão 90 – 240V, através de fontes chaveadas.
Esta padronização provoca em equipamentos de maior potência perda de
rendimento, fato que ocorre em muitas máquinas de ar condicionado,
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motores elétricos, iluminação incandescente e fluorescente com reatores
convencionais.
Os problemas relacionados à qualidade da energia exigem soluções
particulares, que devem levar em conta desde a carga a ser alimentada até
a natureza do problema em si. Em função disto, torna-se difícil prescrever
uma solução para cada manifestação. O que vale é o bom senso do
engenheiro na solução deste tipo de problema, partilhando as instalações
em setores, e corrigindo a patologia nas áreas que necessitam de correção,
deixando as demais conviverem com o problema.
3.2. Sistema de proteção contra descargas atmosféricas
Por ser um fenômeno natural, os mecanismos de formação e o
comportamento das cargas nas nuvens ainda não são bem conhecidos.
Atualmente, cinco teorias são mais divulgadas e aceitas; entretanto,
nenhuma delas é absolutamente precisa. Por isso, os mecanismos de
proteção partem de princípios empíricos, com algum desenvolvimento
teórico,

que

permitem

elaborar

sistemas

com

razoável

grau

de

confiabilidade, mas vulneráveis em algum ponto.
Nos últimos quinze anos, a norma para execução de pára-raios
mudou radicalmente. Para ilustrar esta situação, pode-se citar o captor tipo
amerion (radioativo) que, até alguns anos atrás, era a grande solução em
termos de pára-raios. Atualmente constitui um grande problema para quem
os instalou. Outros sistemas ionizantes estão sendo aplicados, porém, não
há estudos suficientes sobre desempenho a longo prazo, criando a
perspectiva de novos equívocos.
Na realidade, até uma descarga remota à edificação pode causar
estragos em equipamentos elétricos e eletrônicos, em função da
sobretensão induzida. Este tipo de manifestação ocorre devido à presença
de laços condutivos nos equipamentos (por exemplo, antena com rede
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elétrica), ou devido à presença de diferença de potencial entre as
impedâncias de impulso dos aterramentos.
Os casos acima citados são passíveis de serem minimizados, pela
correção do sistema de aterramento e pela modificação do layout das
instalações, além do emprego de dispositivos supressores de surto nas
instalações. É importante lembrar que tais técnicas minimizam os efeitos
produzidos pela descarga atmosférica, podendo em muitos casos até
solucionar as patologias devidas a esta causa. Porém, por se tratar de um
fenômeno natural, as medidas acima comentadas não serão totalmente
eficazes.
3.3. Transmissão de dados
Diversas redes de comunicação de dados apresentam erros primários
de concepção. Pensando-se primeiramente na economia de implantação,
observa-se que o mercado de informática é extremamente competitivo e, na
grande maioria dos casos, o usuário opta por conter custos, em detrimento
da qualidade, deixando os possíveis problemas para futura manutenção
corretiva.
Os problemas, tais como falhas no aterramento, falta de meio
dielétrico entre redes remotas, falta de detectores de surto e outros
apontados nas instalações de transmissão de dados, são muito semelhantes
aos da descarga atmosférica, porém com a presença constante de potencial
elétrico de baixa freqüência nos componentes ativos existentes nas
extremidades. Este tipo de configuração é uma “bomba relógio”, que pode
ser ativada a qualquer momento, “torrando” virtualmente as interfaces.
Alem das técnicas adotadas para cabeamento estruturado, prescritas
na IEC –568 A / B, é necessário o estudo de interferência de surtos de
tensão em equipamentos interligados via cabo. Este estudo não é válido
somente para redes estruturadas, mas também para qualquer sistema via
cabo interligado em algum ponto com a rede elétrica. Aplica-se, portanto,
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aos sistemas de TV a cabo, sistemas de segurança, controladores lógicos
programáveis

(interligações

sensor/controlador,

controlador/atuador

e

controlador / controlador).
3.4. Aparelhos conectados às instalações
Muitas patologias associadas às instalações são devidas aos
equipamentos a ela conectados, e não às instalações propriamente ditas.
Neste aspecto, pode-se citar o aquecimento de lâmpadas dicróicas em
luminárias de mesa, que propicia queimaduras nas mãos dos usuários, no
caso de contato direto. Má isolação elétrica de equipamentos que promovem
descargas acidentais (que podem ser evitadas com uso de DRs), consiste
em outro problema que ocorre com certa freqüência. Chuveiros e torneiras
elétricas com geometria inadequada ou com resistência sem blindagem que
provocam o disparo dos DRs, são os mais comuns e os mais perigosos, pois
normalmente os eletricistas executam um by-pass no DR, tornando o
dispositivo sem efeito, em vez de substituir o chuveiro por um outro
adequado às normas.
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4. Critérios de desempenho das instalações elétricas
As características de uma instalação elétrica devem ser tais que
assegurem duas exigências fundamentais: a eficiência funcional e uma vida
útil suficiente.
No termo “eficiência funcional” estão englobados alguns requisitos
que a instalação deve apresentar, e que podem ser resumidas como segue:
•

garantir uma continuidade suficiente na distribuição da energia;

•

manter, dentro de limites toleráveis, parâmetros característicos da
instalação propriamente dita (por exemplo: que não se verifiquem
variações de tensão incompatíveis com o bom funcionamento da
rede consumidora);

•

oferecer seletividade de circuitos: em caso de danos, deve-se
desligar automaticamente a parte danificada, enquanto as demais
partes permanecem em serviço;

•

garantir uma proteção efetiva contra os perigos da eletricidade
(contatos acidentais das pessoas com partes normalmente em
tensão ou com partes normalmente isoladas, mas que possam
entrar em tensão por defeitos de isolamento ou por outras causas,
perigos de incêndio etc).

A vida útil de uma instalação é o tempo em que ela estará em
condições de oferecer a eficiência funcional supradefinida, isso sem que seja
superada tecnicamente ou que os danos provocados pelo uso sejam tão
numerosos, e os consertos tão caros, de modo a não ser mais
economicamente conveniente.
Deve-se ter em conta que a realização de uma instalação comporta
um ônus econômico que é convencionalmente amortizado no período de
tempo em que se presume que a instalação permaneça eficiente.
Geralmente, nos cálculos econômicos, a duração de uma instalação é
avaliada entre 20 e 30 anos; tal período deve corresponder à duração de
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vida real se a instalação tiver sido bem projetada, construída e
continuamente bem mantida.
Diretamente ligados ao projeto e à construção estão a escolha
cuidadosa dos materiais e seu emprego racional. Além disso, durante a vida
de uma instalação a mesma estará sujeita à incidência de eventualidades,
como por exemplo as variações temporárias das tensões a das correntes, da
temperatura ambiente, das condições atmosféricas etc.
É óbvio que, quanto mais os materiais forem solicitados, tanto mais
rapidamente verifica-se seu envelhecimento, ou seja, o decaimento de uma
ou mais qualidades intrínsecas, com conseqüente redução da sua vida
residual. Por exemplo: um material isolante sujeito a solicitações térmicas
excessivas pode perder rapidamente as suas qualidades dielétricas e
mecânicas e, portanto, servir menos às funções as quais é destinado.
A eficiência funcional e a vida útil, nos limites supra-especificados,
são

referidas

a

condições

de

funcionamento

bem

determinadas,

entendendo-se por estas condições as que competem às solicitações
dielétricas, térmicas e mecânicas, as quais devem ser levadas em conta no
projeto da instalação. Entre as condições de funcionamento aqui tratadas,
deve-se considerar as corriqueiras, como a tensão, a freqüência, a corrente,
as velocidades nominais (motores elétricos), o previsto sistema de
resfriamento etc. Admite-se além disso que, excepcionalmente, a instalação
esteja

sujeita

a

perturbações

que

podem

provocar

nos

materiais

empregados solicitações mais graves. Imagine-se, por exemplo, o efeito de
uma descarga atmosférica em um transformador ou o efeito do vento sobre
condutores de uma linha aérea.
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FIGURA 14 - Ramal de entrada danificado por raio.
Fonte: Arquivo particular
Desta maneira, os critérios que norteiam o projeto das instalações,
sejam estas de alta ou de baixa tensão, não devem levar em conta somente
os parâmetros que se referem ao funcionamento normal, mas também as
ações, diretas ou indiretas, que podem dar lugar a solicitações mais severas.
O desempenho mínimo das instalações elétricas pode ser resumido
em 5 requisitos básicos: segurança, capacidade de reserva, flexibilidade,
acessibilidade e condições de fornecimento de energia elétrica.
a) Segurança - a norma NBR5410 define as condições em que as
instalações elétricas devem ser implantadas, com o objetivo de
garantir seu funcionamento adequado e a segurança de pessoas,
animais e bens. Para isto a norma fixa algumas prescrições
fundamentais destinadas exclusivamente às questões de segurança:
•

proteção contra choques elétricos - as pessoas e os animais
domésticos devem ser protegidos contra os perigos que possam
resultar de um contato com partes vivas da instalação (contatos
diretos) ou com massas colocadas acidentalmente sob tensão
(contatos indiretos);
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•

proteção contra sobrecorrentes - todo circuito deve ser protegido por
dispositivo que interrompa a corrente, quando esta, em pelo menos
um dos condutores do circuito, atingir um valor superior ao da
capacidade de condução da corrente respectiva, seja por sobrecarga
ou por curto-circuito. A interrupção da corrente deverá ocorrer num
tempo

suficientemente

curto

para

evitar

a

deterioração

dos

condutores;
•

proteção contra sobretensões - as pessoas, os animais domésticos e
os bens devem ser protegidos contra as conseqüências prejudiciais
de uma falta entre partes vivas de circuitos com tensões nominais
diferentes, e também contra as conseqüências prejudiciais devidas a
outras causas que possam resultar em sobretensões (fenômenos
atmosféricos, manobras etc);

•

proteção contra efeitos térmicos em serviço normal - a instalação
deve estar disposta de maneira a excluir qualquer risco de incêndio
de materiais inflamáveis, devido a temperaturas elevadas ou arcos.
Por outro lado, as pessoas e os animais domésticos não devem correr
riscos de queimaduras. Neste caso devem-se incluir os equipamentos
conectados às instalações tais como abajures, equipamentos
eletrônicos etc;

•

seccionamento e comando - devem ser previstos dispositivos para
permitir o seccionamento da instalação, dos circuitos ou dos
equipamentos individuais, para manutenção, verificação, localização
de defeitos e reparos. Além disso, em caso de perigo, para
desenergizar um circuito deve ser instalado um dispositivo de parada
de emergência, facilmente reconhecível e rapidamente manobrável;

•

independência da instalação elétrica - a instalação elétrica deve ser
disposta de modo a excluir qualquer influência danosa entre ela e as
instalações não-elétricas do prédio;
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•

acessibilidade dos componentes - os componentes da instalação
devem ser dispostos de modo a permitir espaço suficiente para a
instalação inicial e posterior substituição dos componentes individuais,
além de acessibilidade para fins de serviço, verificação, manutenção
e reparos. Os quadros devem estar locados em posição de fácil
acesso e visíveis, mesmo para pessoas que simplesmente visitam a
instalação, e nunca devem ficar próximos a locais que contenham
materiais inflamáveis e explosivos;

•

condições de alimentação - as características dos componentes
devem ser adequadas às condições de alimentação da instalação em
que sejam utilizados. Em particular, a tensão nominal de um
componente deve ser igual ou superior à tensão com a qual é
alimentado;

•

condições de instalação - todo componente deve possuir, por
construção, características adequadas ao local onde é instalado, que
lhe permitam suportar os riscos a que possa ser submetido. Se, no
entanto, um componente não apresentar, por construção, as
características

adequadas,

poderá

ser

provido

de

proteção

complementar apropriada, quando da execução da instalação.
b) Capacidade de Reserva - de modo geral, qualquer instalação
elétrica bem projetada deve estar em condições não só de alimentar
todas as cargas previstas como também de atender a eventuais
aumentos de carga. Infelizmente, o que se observa na prática é que
isso raramente ocorre. Freqüentemente encontram-se prédios, de
todos os tipos, onde ocorrem:
•

circuitos existentes já estão com carga máxima, não admitindo
qualquer aumento de carga e, tão pouco, previsão de circuitos
parciais de reserva;

•

eletrodutos com o número máximo de condutores ou mesmo com
número superior ao permitido;
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•

quadros, onde não há espaço para novas chaves;

•

alimentadores no limite de sua capacidade de corrente ou mesmo
apresentando sobrecarga.

Nesses casos, a ampliação da capacidade da instalação exigirá
investimentos muito grandes em materiais e mão-de-obra e, provavelmente,
irá causar sérios transtornos à vida normal do prédio. Assim, para evitar
problemas posteriores, o projetista deve ter sempre em mente a
possibilidade de futuros aumentos de carga.
Evidentemente essa previsão deve ser feita com bom senso, levando
em conta o tipo e as condições particulares da instalação, traduzindo-se no
dimensionamento com folga razoável de circuitos, eletrodutos, quadros
alimentadores etc. A capacidade de reserva nem sempre é adotada pelos
projetistas em função de diversos motivos: a redução de custos, a falta de
experiência, pressões externas de proprietários e empreiteiras, dentre
outras.
O outro limitante da capacidade de reserva são as concessionárias de
distribuição de energia que exigem uma previsão de carga muito próxima da
real.

Cargas

declaradas

e

não

utilizadas

implicam

em

superdimensionamento de transformadores, tendo por conseqüência perdas
desnecessárias por Focault e histerese. O majoramento de cargas é
diretamente proporcional ao valor dos contratos de consumo de energia por
parte das companhias distribuidoras, ou seja, a distribuidora está pagando
por energia não utilizada.
c) Flexibilidade - A instalação elétrica de um prédio ou de uma área
deve ser projetada com a necessária flexibilidade, dependendo do
tipo de prédio ou de área. Os circuitos parciais, os pontos de
utilização, os quadros, os alimentadores e todos os equipamentos
devem ser projetados ou escolhidos de maneira tal que eventuais
mudanças de "layout", em um ou mais setores do prédio ou área, não
venham a afetar de modo sensível a instalação.
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d) Acessibilidade - Qualquer instalação elétrica deve ser projetada de
modo a proporcionar fácil acesso aos diversos componentes do
sistema, para manutenção, reparo ou mesmo para eventuais
modificações.
e) Condições de fornecimento de energia elétrica - Isto envolve dois
aspectos distintos muito importantes:
•

o primeiro diz respeito às normas e critérios locais das companhias
concessionárias de energia elétrica, os quais devem ser
conhecidos pelo projetista. Para isto as companhias publicam
livros ou disponibilizam documentos na Internet que contém todas
as informações para fornecimento de energia e instruções
necessárias para o projeto e a execução de ramais de entrada de
energia. Como exemplo pode-se citar o LIG 2000 (Livro de
Instruções Gerais) da Eletropaulo e a NT-114 da CPFL, ambos
disponíveis em formato PDF nos seus respectivos sites na
Internet;

•

o segundo refere-se à continuidade e à qualidade da energia
elétrica que, em alguns casos, pode ser de fundamental
importância. É o que se observa, por exemplo, em hospitais,
centros de processamento de dados e até nas residências que
atualmente

possuem

diversos

equipamentos

sensíveis.

Dependendo do caso e uso das instalações tais problemas podem
ser contornados com geradores e “no-breaks”.
Além das recomendações acima, nota-se em projetos residenciais
que, apesar das especificações técnicas oficiais, os fios e cabos são
dimensionados somente pelos critérios de capacidade de condução de
corrente e queda de tensão, ignorando-se geralmente o critério da corrente
de curto-circuito que em alguns casos eleva a seção dos condutores, item
que deve ser considerado principalmente no dimensionamento dos ramais
alimentadores. Os casos mais críticos ao se dispensar este critério de
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dimensionamento ocorrem quando existe um transformador exclusivo para
alimentar um edifício: neste caso as correntes de curto-circuito são
consideravelmente altas.
Para tomadas de uso geral em cômodos externos às áreas molháveis,
a norma brasileira prevê o uso de uma tomada a cada 5 metros de
perímetro, distribuídas uniformemente em cômodos com mais de 6m². Este
critério visa muito a economia, principalmente em instalações residenciais de
condomínios em que o índice de repetições é alto, porém é um gerador
potencial de riscos uma vez que o resultado é um número reduzido de
tomadas em cada cômodo. Esta situação tem como conseqüência direta o
uso de benjamins, extensões e outros tipos de conexões aparentes que nem
sempre são de qualidade adequada, podendo causar grande número de
acidentes graves como choques elétricos e até incêndios.
A norma prevê ainda para áreas molháveis uma tomada a cada 3,5m,
independente

da

área;

nas

garagens

no

mínimo

uma

tomada,

independentemente da área.
Quanto à iluminação, a NBR 5410 prescreve que os cômodos devem
ter pelo menos um ponto de luz no teto, para recintos maiores que 6m², e a
cada 4m² de acréscimo de área deve-se considerar um incremento de 60W
na potência de iluminação. Dependendo do ambiente e da edificação devem
ser adotados os critérios estabelecidos pela NBR-5413 - Iluminação de
interiores. Arandelas e tomadas instaladas em banheiro devem distar no
mínimo 60cm do limite do box do chuveiro.
Os critérios de distribuição de pontos de utilização de energia, quer
seja para iluminação ou tomadas, implicam em instalações muito “enxutas”:
como conseqüência, resultam modificações na pós-ocupação logo nas
primeiras idades da edificação, ou no uso de dispositivos que permitam a
ampliação do número de pontos de utilização tais como benjamins,
instalações em canaletas plásticas, extensões etc. Uma solução possível
para melhorar esta situação seria uma revisão da norma, adotando-se um
número maior de tomadas e a modificação dos critérios de distribuição.
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5. Critérios para desenvolvimento do projeto de
instalações elétricas
Um projeto de instalações elétricas tem que representar graficamente
as condições reais da sua execução em obra. Para isto, a representação
terá que ser fiel às seqüências que ocorrerão durante a etapa de execução.
A NBR 5410/97 exige que o projeto de instalações elétricas de baixa
tensão seja constituído por (itens fundamentais):
•

plantas;

•

esquemas;

•

detalhes de montagem;

•

memorial descritivo;

•

especificação dos componentes;

•

anotação de responsabilidade técnica
As plantas, em escala, devem indicar:

•

localização do ramal de entrada, seja qual for a tensão,

com

detalhamento de cortes e plantas;
•

localização dos quadros de distribuição de luz e força;

•

percurso e características das linhas elétricas correspondentes
aos circuitos de distribuição;

•

percurso e características dos circuitos terminais;

•

localização dos pontos de luz, das tomadas de corrente e dos
equipamentos fixos diretamente alimentados;

•

esquema vertical.

Nos esquemas unifilares e, eventualmente, trifilares, correspondentes
aos ramais de entrada e quadros de distribuição, devem constar:
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•

quantidade, destino, formação e seções dos condutores de
entrada e saída das subestações, ramais de entrada e dos
quadros;

•

correntes nominais dos dispositivos, indicando a função dos
circuitos;

•

características dos dispositivos de proteção e manobra dos
circuitos (corrente nominal, corrente de interrupção no curtocircuito, tensão de operação, curva de disparo, etc);

•

dimensionamento das seções transversais dos barramentos ou
chicotes de distribuição, incluindo a especificação técnica dos
materiais;

•

especificações de dispositivos especiais, tais como telerruptores,
minicontatores e outros;

•

indicação da seção dos condutores dos circuitos terminais e de
distribuição, e dos respectivos tipos (monofásico, bifásico,
trifásico).

Vale ressaltar que uma grave falha, verificada em alguns projetos,
consiste na ausência do condutor de terra nos circuitos de distribuição.
Observe-se na figura 3 anterior: os circuitos de iluminação e tomadas não
possuem terra. À guisa de outro exemplo, apontamos os livros universitários
que analisam, com finalidade pedagógica, projetos de instalações elétricas.
Conforme apresentado na figura 15, o condutor de terra é único para a
unidade habitacional inteira. Este tipo de aterramento não é confiável, pois
pode acarretar em problemas de gradiente de potencial durante as faltas.
Entretanto, a norma é clara: todas as massas devem ser ligadas por
condutores de proteção à terra. (item 5.1.3.1.4 da NBR-5410/97).
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FIGURA 15 – Exemplo de um projeto didático.
Fonte: NISKIER et MANCINTYRE, p.517
Os dimensionamentos têm como base os dados registrados no
parágrafo anterior, as normas técnicas e os dados fornecidos pelos
fabricantes de componentes. No projeto são dimensionados:
•

os condutores;

•

os eletrodutos;

•

os dispositivos de proteção;

•

os quadros;

•

a iluminação (em casos específicos).

•

a sinalização e controle
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As páginas seguintes incluem dois desenhos que exemplificam partes
de um projeto completo. O primeiro é a apresentação de uma planta com o
diagrama unifilar, legenda e carimbo. O segundo é o quadro de carga gerado
por

esta

planta.

As

informações

contidas

nos

desenhos

são

complementares, e no quadro todos os itens estão especificados, segundo
fabricante e código de fabricante, não permitindo a interpretação dúbia do
projeto.
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O ramal de entrada / centro de medição deverá ter o seu projeto
aprovado na concessionária local, antes da execução e montagem dos
quadros de distribuição e ramais primários de distribuição. O projeto de
ramal de entrada deverá ser apresentado conforme abaixo:
•

projeto do centro de medição com vista em planta, vista frontal com
detalhes internos das caixas e cortes em escala 1:10;

•

cabina de barramentos, se existir, com vistas em planta, frontal das
chaves e disjuntores de entrada, frontal das chaves e/ou disjuntores
de saída, cortes transversais e longitudinais, em escala 1:10 ou 1:20,
com respectivo diagrama unifilar;

•

projeto indicando a localização da entrada consumidora, em escala,
com indicação do recinto da cabina de barramentos, centro de
medição e trajeto dos eletrodutos até o limite da propriedade com a
via publica (incluindo localização do poste particular e detalhe do
mesmo).
É de fundamental importância evidenciar que a execução de uma

instalação elétrica deve ocorrer após a aprovação do projeto pela
concessionária local, e nunca antes disto. Existem casos em que a obra
segue sem tais aprovações, criando transtornos e desperdício de dinheiro,
gerados em função das correções solicitadas pela concessionária.
No que se refere às instalações mais complexas, podem ser
necessários

esquemas

funcionais

(caso

típico

para

telecomandos,

comutação automática, etc). Dependendo da complexidade da edificação ou
mesmo da instalação, podem ser necessários alguns detalhes de montagem
para orientar a execução.
O memorial descritivo deverá apresentar uma descrição sucinta da
instalação e, se for o caso, das soluções adotadas, utilizando-se sempre que
necessário

tabelas

e

desenhos

complementares.

A

descrição

das

instalações a serem executadas e as respectivas justificativas das opções
adotadas, quando necessário, compreendem:
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•

descrição e finalidade do projeto;

•

descrição das cargas, discriminadas por áreas-tipo, se for o caso;

•

descrição dos materiais a serem empregados ;

•

descrição das proteções e comandos de todos aparelhos utilizados,
desde o ponto de entrega de energia até o ponto de consumo;

•

características completas de todos os equipamentos de proteção e
comando, transformadores, cabos, quadros, etc;

•

descrição das normas e métodos a serem seguidos pela execução;

•

descrição das técnicas de execução a serem empregadas, caso não
estejam prescritas nas normas;

•

indicação dos serviços a executar.
O exemplo abaixo é a transcrição de uma parte de um memorial

descritivo de instalações elétricas.
Instalações Elétricas.
Trata-se de um conjunto de módulos que irão compor escola de primeiro grau. A
implantação destes módulos determina o tamanho e a capacidade da escola. Basicamente,
estes módulos são:


Administração



Salas de aula



Galpão com pé direito de 3m



Galpão com pé direito de 6m
Desta forma, não é possível determinar a carga total do empreendimento, ficando

em aberto (para posterior execução), os projetos de implantação, utilidades, e ramal de
entrada....
Exemplo de memorial

Em alguns casos, pode-se exigir o memorial de cálculo, que deve
indicar:
•

critérios adotados para especificação de cargas individuais;

•

descriminação das cargas instaladas;
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•

determinação da demanda;

•

critérios adotados para dimensionamento de circuitos;

•

dimensionamento de circuitos;

•

dimensionamento dos quadros de carga e determinação dos
dispositivos de proteção.
A especificação de cada componente deve incluir: descrição sucinta

do componente, suas características nominais e a(s) respectiva(s) norma(s)
a que deve atender.
É muito comum observarem-se especificações técnicas acadêmicas e
genéricas, sem maiores detalhamentos. As especificações devem, no
mínimo, conter o nome correto do componente, material constituinte,
desempenho, características nominais, dimensões, grau de proteção, etc.
Obrigatoriamente, deve conter também a identificação do fabricante e o
código de produção.
TABELA 2 – Exemplo de especificação indevida de materiais
Item
01
02
03
04
05
06

Qt
05
01
03
02
01
05

Un.
m
pç
br
pç
pç
pç

Descrição
Fio rígido #2,5mm²
Luminária 2x40W
Conduite FoGo ¾”
Disjuntor 1P – 15A
Quadro de embutir 12 posições
Tomada 2P+T

A tabela 2 ilustra uma especificação incompleta, porém compreensível
ao vendedor. A grande falha é que os produtos supra listados podem ser
adquiridos como materiais de primeira linha, e recebidos como materiais de
última linha, o que certamente não reflete a idéia do projetista.
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TABELA 3 – Exemplo de especificação correta de materiais
Item Qt Un. Descrição
01

05 m

Cód.

Cabo de cobre, classe 4, com isolação, cor

Fabricante
Pirelli

verde, BWF, # 2,5mm², conforme NBR
6148
02
03

01 pç
03 br

Luminária sobrepor 2x32W, refletor e aleta C-2155

Lustres

parabólica, pintura epóxi branca

Projeto

Eletroduto rígido de aço zincado a fogo, tipo

Cemar

médio, com luva, barra de 3m, DN25
conforme NBR 5597/5598, rosca BSP
04

02 pç

Quadro de distribuição classe II, embutir, 13332

Schneider

em PVC auto-extinguível segundo NF C 20455, cor branca, 12 passos de 50mm,
292x172x92mm, porta opaca, grau de
proteção IP40 e IK07, conforme normas NF
C 61-910 e EN 60-439-3
05

01 pç

Disjuntor monopolar, 10A - 127/240V~, 21166

Schneider

curva C, 10kA, conforme IEC 947-2
06

05 pç

Tomada 2P+T, 10A – 250V~ para pinos 6150 14 Legrand
cilíndricos e 15A-250V~ para pinos chatos
polarizados, conforme NBR 6147

A simbologia adotada varia de escritório para escritório, conforme
normas nacionais ou estrangeiras. A ABNT – NBR 5444/88, determina os
símbolos gráficos para instalações elétricas prediais. Contudo, a prática
mostra que esta simbologia não é a mais adotada. O recomendado é que
cada desenho do projeto tenha uma simbologia padrão, adotada em todo o
projeto, sendo esta registrada em cada folha.
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FIGURA 18 – Exemplo de simbologia.
Fonte: Arquivo particular
Além dos critérios específicos às instalações, outros critérios de
análise devem ser observados, tais como:
•

verificação se o projeto proposto é compatível com o solicitado;

•

verificação das interferências deste projeto com outros (tubulações
cruzando estrutura, interferência com ar condicionado, etc);

•

verificação se o encaminhamento de dutos nas prumadas são os
corretos;

•

verificação de qualquer interferência das obras civis nas
instalações.

Em fim, os critérios citados neste capitulo são os básicos para um
bom projeto de instalações elétricas. Conforme o perfil do empreendimento,
o nível de exigências pode ser bem maior e, desta forma, deverá seguir
prescrições adotadas por engenheiros especializados.
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5.1. Análise de um caso diferenciado: o comportamento das cargas nas
instalações elétricas de habitações de interesse social.
Este item baseia-se em alguns projetos da CDHU, e em um trabalho
resultante de uma parceria entre a FINEP e o Núcleo de Pesquisa para
Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo – USP, desenvolvido para a
Fundação para Pesquisa Ambiental no ano de 1999.
O objeto de estudo consiste em apartamentos, com 02 dormitórios,
sala, cozinha, banheiro e área de serviço, representando uma área privativa
de aproximadamente 40m², conforme planta mostrada na figura 19.

FIGURA 19 – Unidade habitacional em estudo.
Fonte: Finep, 1999
Conforme projeto, o quadro de cargas deste apartamento é
apresentado na tabela 4 a seguir:
TABELA 4 – Quadro de cargas de apto de interesse social.
Fonte: Finep, 1999
Circuito Descrição

1
2
3

Pontos
de Luz

Tomada de Tomada de Pot.
uso
uso geral
Total
especifico
Qt. Tot. Qt.
Tot.
Qt.
Tot.
(W)

Sala, Dorm
5
e Banh.
Tomadas
Coz. / Sala
Chuveiro

500

01

5500

Condutor Tensão
mm²

(V)

Corr. Disj
.
(A)

(A)

5

500

1000

1,5

110

9,09 15

5

1500

2000

2,5

110

18,2 20

4000

6,0

220

18,2 40
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Segundo o estudo patrocinado pela FINEP, as potências encontradas
nos apartamentos vistoriados variam dentro de uma faixa que vai de 6500W
a 16000W, com média de 8,8kW e densidade de potência de 205 W/m²
(superior aos empreendimentos comerciais contemporâneos cuja média gira
em torno de 100 W/m²).

FIGURA 20 – Potências instaladas totais por apartamento / unidades
avaliadas.
Fonte: Finep, 1999
Para se ter uma melhor visualização, o gráfico (figura 21) a seguir
ilustra a potência instalada para as 27 unidades habitacionais estudadas.
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FIGURA 21 – Potência instalada nos apartamentos.
As potências encontradas nos apartamentos foram descriminadas por
ambiente e resultaram nos seguintes valores:
TABELA 5 – Potências instaladas nos ambientes.
Fonte: Finep, 1999.
Descrição do ambiente

W/m²

Potência instalada
(w)

Equipamentos diversos – banheiro

91

3911

Equipamentos diversos – cozinha

45

1923

Equipamentos diversos – dormitórios

42

1786

Equipamentos diversos – área de serviço

15

633

Iluminação artificial total

09

371

Equipamentos diversos - sala

04

179

Média total por unidade habitacional

205

8817

A partir dos resultados, pode-se concluir que os valores de densidade
de potência para os circuitos de iluminação, cozinha e dormitórios estão
elevados. Como parâmetro, a Eletropaulo trabalha com demanda de 5 W/m²
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como densidade de potência média para os circuitos de iluminação; 100W
por tomada de uso geral nos dormitórios e salas e, pelo menos, três
tomadas de 600W para lavanderia e cozinha. Já com valores um pouco
acima do esperado, a tabela 5 mostra que além da cozinha, os dormitórios
são os locais com maior densidade de potência. O banheiro é expurgado
desta comparação, pois possui chuveiro que eleva muito o consumo.
Nos dormitórios são realizadas, segundo este estudo, atividades de
lazer, trabalho com uso de computadores e máquinas de costura, atividades
de passar roupa e secar o cabelo. Estas tarefas justificam o consumo deste
cômodo.

Portanto, aquilo que se considerava como uma área de baixo

consumo de energia, se mostra como uma área com alto consumo,
implicando na necessidade de uma nova abordagem de projeto para estas
áreas.
A iluminação, que representa a carga demandada por maior tempo, é
responsável por 25% do consumo de energia, mesmo correspondendo
apenas a 5% da carga instalada. O que mais chama a atenção é o uso
irracional da iluminação. Pelo tamanho dos cômodos era de se esperar uma
potência instalada entre 300 e 400W, distribuída uniformemente em todas as
unidades. Entretanto, somente 12 apartamentos estão dentro desta faixa; 3
encontram-se abaixo e 12 acima, configurando assim o uso anormal da
energia elétrica - vide figura 22.
Nas demais áreas, foram determinadas as potências instaladas
representadas nas figuras 23 até 26. Nestes gráficos, o que mais chama a
atenção é o valor da potência instalada em três cozinhas, que excede a casa
dos 4kW. O valor normal da potência requerida para cozinhas é de 3kW, ou
seja: 1500W para forno de microondas, 800W freezer e 700W geladeira. Os
exageros encontrados são justificados pela presença de fornos elétricos nas
cozinhas.
A variação da uniformidade nas áreas de serviço é justificada pela
presença e modelo de máquina de lavar.
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FIGURA 22 – Potência instalada de iluminação por unidade consumidora.
Fonte: Finep,1999.

FIGURA 23 – Potência instalada nos dormitórios por unidade consumidora.
Fonte: Finep, 1999.
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FIGURA 24 – Potência instalada nas áreas de serviço por unidade
consumidora. Fonte: Finep, 1999.

FIGURA 25 – Potência instalada nas cozinhas por unidade consumidora.
Fonte: Finep, 1999.
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FIGURA 26 – Potência instalada nas salas por unidade consumidora.
Fonte: Finep, 1999.
O projeto apresenta algumas falhas localizadas: mistura de circuitos
de iluminação e tomadas (contrariando o item 4.2.4.5 da NBR 5410/97), subdimensionamento do circuito das áreas molháveis e super-dimensionamento
da proteção do chuveiro (no máximo 30 A). Porém, estes não são os
principais aspectos a serem abordados, e sim, a distribuição das cargas em
relação à capacidade dos circuitos. Nota-se, pela figura 27 que as
instalações não atendem às necessidades de carga dos usuários das
unidades habitacionais. No estudo patrocinado pela FINEP para o circuito de
sala e dormitórios, somente 9, das 27 unidades avaliadas, situavam-se nos
limites permitidos pelo projeto. Nas áreas de serviço, 40% dos apartamentos
encontravam-se acima dos limites projetados.
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FIGURA 27 – Comparativo potência de projeto x potência instalada.
Fonte: Finep, 1999.
A análise dos dados levantados no trabalho citado evidencia uma
realidade conflitante entre o projeto proposto e o uso real das instalações
elétricas em habitações de interesse social. Embora não se possa falar em
“falha de projeto”, a situação diagnosticada destaca fortemente as
características específicas de cada projeto, oriundas diretamente da função
e do uso das futuras instalações elétricas. O trabalho indica que os critérios
adotados nos projetos de instalações elétricas para habitações de interesse
social e habitações particulares de baixo custo são inadequados, visto que a
densidade de potência é consideravelmente elevada, em função da pequena
área. Vale lembrar que o custo para acréscimo de circuitos constituídos pela
adição de 1 ou 2 disjuntores e alguns metros de fiação é relativamente
baixo, da ordem de R$ 300,00 (≅ US $ 100, incluindo material e mão-deobra), sendo que os demais componentes de infra-estrutura suportam este
acréscimo.
Neste contexto, torna-se evidente que o projeto de instalações
elétricas concebido para as habitações de interesse social não pode mais
pautar-se em parâmetros tradicionais, estabelecidos quando ainda não havia
tanta oferta de eletrodomésticos e outros equipamentos do gênero.
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5.2. Sugestões para os projetos de instalações elétricas nas habitações
de interesse social
As sugestões aqui apresentadas têm como foco as habitações de
interesse social, podendo entretanto ser extrapoladas para qualquer outro
tipo de habitação. As diretrizes propostas visam orientar o dimensionamento
dos circuitos a ser realizado pelo engenheiro responsável pelo projeto, de
forma a evitar-se acidentes como aquele que foi registrado no item 3.1.4.
Muitas vezes o projeto não deve levar em conta somente os aspectos
técnicos de dimensionamento, prescritos na normalização técnica. O
dimensionamento do circuito de tomadas no exemplo CDHU é coerente,
mediante as prescrições de linhas elétricas da NBR-5410/97. Entretanto, não
se considerou adequadamente o tipo e a característica das cargas
efetivamente introduzidas nas unidades habitacionais, conforme descrito no
item 5.1.
A melhor forma de concepção de um projeto de instalações elétricas
deve considerar, com bom senso, as prescrições registradas no item 4.2.4
da NBR-5410/97, que aborda a divisão das instalações e, resumidamente,
diz o seguinte:
1. As instalações devem ser divididas, conforme as necessidades,
em diversos circuitos independentes. O seccionamento de um
circuito nunca pode implicar em realimentação por outro circuito;
2. A instalação deve ser divida em quantos circuitos forem
necessários. Esta divisão deve propiciar facilidade de inspeção,
ensaios e manutenção. Nunca uma área deve ficar desprovida de
alimentação;
3. Circuitos distintos devem ser previstos para as partes das
instalações que necessitem de controle específico. A seletividade
deve garantir que, em caso de pane em um circuito, outros não
sejam afetados;
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4. Em função do uso das instalações e da distribuição de circuitos
efetuada, deve-se prever a possibilidade de ampliações;
5. Os circuitos terminais devem ser individualizados, conforme o
equipamento a ele conectado. Devem ser previstos circuitos de
iluminação, separados dos de tomadas de corrente;
6. Para equipamentos com consumo maior que 10A devem ser
previstos circuitos individuais;
7. As cargas devem ser distribuídas, uniformemente, entre as fases
do ramal alimentador;
8. Quando houver mais de um sistema de alimentação, o conjunto de
circuitos alimentados por cada sistema constitui uma instalação
diferenciada em relação as demais, e deve ser identificada;
9. Um quadro caracteriza uma única instalação, porém, pode conter
os elementos de sinalização e controle para intercâmbio de fontes
de alimentação;
10. Os condutos fechados devem conter os condutores de uma única
instalação;
11. Nos condutos abertos é permitida a presença de condutores de
diversas instalações, desde que devidamente identificados.
Interpretando os critérios acima, os principais cuidados na hora de se
elaborar o projeto são:


Os circuitos de iluminação devem ser independentes em relação às
tomadas. Mesmo com cargas muito pequenas, deve-se dividir a unidade
habitacional em mais de um circuito de iluminação. Assim, caso exista
pane em um dos circuitos de iluminação, a habitação não ficará
totalmente às escuras;



Constitui boa prática trabalhar-se com circuitos pequenos (sempre que
possível). Um bom parâmetro é 1500W para tomadas de uso geral, o que
resulta em cabos #2,5mm², com proteção de até 15A. Com isto, a
sensibilidade dos circuitos é alta e a proteção das cargas ligadas a ele é
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mais efetiva. Na pior das hipóteses, a maior carga numa TUG é o
aspirador de pó. A soma das cargas no ambiente pode ser alta, por isso,
deve-se adotar mais de um circuito por ambiente;


Para cada carga individual superior a 1100W em 110V (microondas,
torneira elétrica, chuveiro e alguma outra carga especial) e 2500W em
220V deve-se destinar um único circuito;



O terra é obrigatório em toda a instalação. Preferencialmente, deve-se
utilizar a distribuição radial para o condutor de terra (um condutor de terra
por circuito);



Em hipótese alguma o DR deve ser dispensado. Sempre deve ser
instalada uma proteção termomagnética associada ao DR;



A norma brasileira tem como base a IEC. Portanto, devem ser previstos
dispositivos de proteção baseados nesta norma;



A distribuição de tomadas deve ser a mais racional possível, com número
de tomadas um pouco maior que aquele prescrito pela norma. Nos casos
em que as tomadas são pré-determinadas pela arquitetura, o projetista
da instalação deve realizar um estudo prospectivo, propondo outras
tomadas nos locais passíveis de serem utilizadas. Na pós-ocupação, os
lay-outs são geralmente modificados;



Deve-se manter capacidade de reserva nos dutos e no quadro de
distribuição.
A figura 28 é uma proposta para a solução do projeto apresentado no

item 5.1, tomando como base os critérios acima descritos. Assim, foram
criados circuitos separados de iluminação. As tomadas de uso geral foram
mais bem distribuídas com a criação de novos circuitos, resultando na
separação entre sala e quartos. Na cozinha foram criados circuitos
independentes para forno de microondas e tomadas de uso geral. Existe
ainda a possibilidade de expansão na cozinha, podendo ser colocada uma
caixa de passagem sobre a pia e a adição de ponto para torneira elétrica. Os
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demais componentes de infra-estrutura suportam tal ampliação. Foi criado
também um circuito individual para a lavanderia.
O dimensionamento das proteções dos circuitos foram reavaliados e
reduzidos, ficando 10A para os circuitos de iluminação e 15A para os
circuitos de tomada, tornando as instalações mais sensíveis. Foi
acrescentado também o aterramento para todas as massas.
Estas medidas implicam em aumento de custo. Na situação acima
analisada, este aumento fica em torno de R$ 470,00 (aproximadamente US
$ 180, incluindo materiais e mão-de-obra). Porém, o risco de acidentes ou
disfunções da instalação elétrica foi extremamente reduzido.

FIGURA 28 – Modificação proposta para o projeto Finep.
Fonte: Arquivo particular
Para facilitar a comparação, a carga resultante é mostrada na tabela
6, abaixo colocada. Esta tabela tem o mesmo cabeçalho da tabela 5.3,
proposta pelo trabalho da FINEP.
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TABELA 6 – Quadro de carga para a nova situação
Cir- Descrição
cuito

1
2
3
4
5
6
7
8

Pontos
de Luz

Tomada de Tomada de Pot.
uso
uso geral
Total
especifico
Qt. Unit. Qt. Unit. Qt. Unit. (W)

Iluminação sala /
3
dorm.
Tomadas Coz. / 2
Sala
1
TUG – sala
TUG
–
dormitório
TUG – cozinha
Microondas
TUE
Lacanderia
Chuveiro

Condutor Tensão

Corr.

Disj.

mm²

(A)

(A)

(V)

100

300

1,5

110

2,72

10

100
60

260

1,5

110

2,36

10

5

100

500

2,5

110

4,54

15

7

100

700

2,5

110

6,36

15

2

100

1400
1500

2,5
2,5

110
110

12,72
13,63

15
15

2
1

600
1500

2

600

1200

2,5

110

10,90

15

1

5400

5400

6

220

24,54

30

De forma expedita, a carga total no apartamento é de 11.260W, com
demanda prevista de 8830W (Calculo de demanda realizado conforme as
diretrizes do LIG 2000). Comparando esta demanda com a média de 8,8 kW
de carga efetivamente utilizada nos apartamentos, verifica-se que são
praticamente iguais, levando à conclusão que o projeto proposto é
compatível com as necessidades dos usuários das unidades habitacionais
enfocadas no estudo patrocinado pela FINEP.
5.3. Compatibilidade de projetos em CAD
De forma geral, o avanço da informática permitiu o acesso de
usuários de pequeno porte a computadores pessoais. Desta forma, a
presença da informática em pequenos escritórios tornou-se uma realidade,
substituindo a troca de informações no papel pelo arquivo digital (mídia
magnética), transmitindo via cabo, seja em rede local ou externa.
Muitos escritórios têm adotado padrões próprios para seus arquivos,
tornando em alguns casos inúteis tais informações ao coordenador geral de
projetos / cliente. Assim torna-se necessária uma definição da formatação
destas informações. A fim de minimizar tais problemas, algumas diretrizes
devem ser tomadas:
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•

Todos os arquivos gerados devem ter extensões idênticas ou pelo
menos compatíveis com as pré-determinadas pelo coordenador de
projetos. Nos casos de bancos de dados e planilhas, os formatos
devem obedecer aos especificados pelo coordenador de projetos. A
conversão de extensões compatíveis deve ocorrer de forma rápida,
sem prejuízo ao formato existente, o que implicaria em retrabalho.

•

Os desenhos devem ser desenvolvidos em sistema CAD, em
extensão e formato compatível ao solicitado pelo coordenador de
projetos.

•

Todas as informações disponibilizadas deverão seguir regras préestabelecidas para nomenclatura de diretórios, arquivos, pastas e
layers.

Com o objetivo de homogeneizar as atividades de projeto é que
entidades responsáveis, como a AsBEA – Associação Brasileira dos
Escritórios de Arquitetura, propõem as regras para a padronização de layers,
diretórios e arquivos. Além disso, cabe a essas entidades a definição de
responsabilidades nas diferentes atividades, calcando-se nos modelos de
normas americanas / canadense (AIA, CSI, NBSI) e internacionais (ISO),
com o objetivo a médio prazo de transformar as instruções geradas em
normas aprovadas pela ABNT.
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6. Critérios básicos para aceitação da execução das
instalações elétricas.
A NBR 5410 /97, em seu capítulo 7, prescreve as condições para
inspeção final das instalações elétricas. Estas prescrições, válidas tanto para
obras novas quanto para reformas, não são compulsórias, e muitos
construtores e proprietários ignoram esta etapa de obra. . Este capítulo é
basicamente a transcrição deste texto, complementado com algumas
informações da IEC 364.
A verificação final consiste em um conjunto de procedimentos
realizados durante e/ou no final da instalação, com o objetivo de verificar sua
conformidade com a NBR 5410/97. Este trabalho deve ser realizado por
pessoal qualificado (BA5), incluindo trabalhos de escritório e de campo. O
inicio dos serviços deve ocorrer antes da conexão da instalação à rede;
testes estritos de pré-comissionamento e inspeção visual devem ser feitos.
Os princípios são baseados na observação rigorosa das regras de
segurança da instalação na fase de projeto e execução.
A norma, baseada em consenso internacional, tem a intenção de
cobrir todas as medidas de segurança normalmente requeridas em
ambientes comercial, industrial e residencial. Em alguns casos normas
especiais devem ser utilizadas como substituição ou complemento destas,
tais como em locais onde se trabalha com petróleo ou gás, locais com
grande afluência de público e outros.
Os trabalhos de campo são divididos em duas partes distintas:


inspeção visual;



ensaios.

Por inspeção visual entende-se o exame completo dos documentos
da instalação (veja capítulo sobre projetos), com o objetivo de verificar,
anteriormente à realização de ensaios, se estão corretas todas as condições
de execução. Esta inspeção deve ser criteriosa, e não deve permitir
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instalações que possam até ser funcionais, porém mal executadas. O
exemplo da figura 29 é um caso de quadro mal executado: ausência de
barramento de distribuição, ausência das barras de neutro e terra, fiação
com cores fora do padrão, emenda mal executada no interior do quadro.

FIGURA 29 – Exemplo de quadro mal executado.
Fonte: Arquivo particular
Por sua vez, os ensaios consistem em medições e outras operações
efetuadas na instalação, com aparelhagem adequada, a fim de verificar a
sua eficiência.
Nos procedimentos de campo devem ser tomadas precauções que
garantam a segurança dos encarregados do serviço, evitem danos à
propriedade e aos equipamentos instalados. É fundamental que as pessoas
responsáveis tenham todas as documentações necessárias para a
verificação das instalações, principalmente o projeto “as built”.
6.1. Inspeção visual
A inspeção visual deve ser realizada antes da energização das
instalações, e tem por objetivo confirmar se os componentes elétricos
ligados permanentemente à instalação estão:
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 em conformidade com as normas aplicáveis (isto pode ser verificado
através de marca de conformidade, certificação ou termo de
responsabilidade do fornecedor);
 dimensionados e instalados conforme a NBR-5410/97;
 sem danos visíveis, de modo a garantir seu funcionamento
adequado e segurança.

FIGURA 30 – Circuito de minuteria e alimentação de emergência das áreas
comuns. Instalação mal executada, devendo ser rejeitada.
Fonte: Finep , 1999.
A inspeção visual precede os ensaios, e deve abranger os seguintes
itens:


medidas de proteção contra choques elétricos, verificando-se as
medidas de proteção contra contatos diretos e indiretos, volumes a
serem protegidos, proteções por barreiras ou fechamento
(enclausuramento), por obstáculos, ou colocando fora do alcance;



medidas de proteção contra efeitos térmicos, , verificando-se as
medidas de proteção contra riscos de queimaduras, prejuízo no
funcionamento seguro de componentes da instalação, combustão
ou deterioração de materiais e barreiras contra propagação de
fogo (em prumadas principalmente);
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seleção dos condutores, examinando-se sua capacidade de
condução e queda de tensão



escolha e localização dos dispositivos de proteção;



escolha

e

localização

dos

dispositivos

de

proteção

de

seccionamento e comando;


identificação dos condutores de neutro e terra;



identificação dos componentes;



execução das conexões / ligações;



acessibilidade.

FIGURA 31 – Quadro de distribuição de luz. Montado no prumo, com a
identificação dos circuitos e proteção diferencial (canto superior esquerdo).
Fonte: Arquivo particular
A figura 32 representa condições de boa execução mencionadas no
parágrafo anterior. A luminária esta interligada às instalações através de
uma tomada e a instalação está totalmente selada. Todas as partes vivas
estão isoladas mecanicamente, e a luminária é aterrada através do pino de
terra da tomada.
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FIGURA 32 – Instalação de luminária.
O equipamento está alinhado com os demais. Todas as partes vivas estão
isoladas através de barreiras mecânicas. A rede elétrica está enclausurada.
Fonte: Arquivo particular
Alguns procedimentos devem ser adotados antes da inspeção visual,
visando a praticidade do trabalho de campo:


análise dos documentos em escritório (projeto “as built”),
certificando-se que a documentação está completa; análise de
todos

os

documentos

recebidos

e

da

suficiência

destes

documentos para a realização da verificação final;


verificação, em escritório, do dimensionamento de circuitos,
considerando os critérios de capacidade de condução de corrente,
queda de tensão, dispositivos de proteção;



verificação

dos

dispositivos

de

proteção

quanto

ao

dimensionamento de curto-circuito, posicionamento e coordenação
com o condutor a ser protegido, e coordenação com o dispositivo
de proteção de retaguarda;


verificação dos dispositivos e medidas de proteção contra choque
elétrico.
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Um outro procedimento é a verificação, em campo, da consistência da
funcionalidade e da acessibilidade da instalação, constando a princípio:


conformidade dos diversos componentes com os dados e
indicações do projeto “conforme construído”;



compatibilidade dos diversos componentes com as influências
externas (transitórios presentes nas linhas de alimentação,
corrente de curto-circuito, surtos de tensão);



condições de acesso aos componentes, tendo em vista as
condições de segurança e manutenção.

É indispensável ainda a verificação:


das medidas de proteção contra contatos diretos (total e parcial)
aplicáveis;



dos componentes do sistema de aterramento;



dos procedimentos especiais quanto às áreas úmidas e molháveis
(banheiros, cozinhas e lavanderias), principalmente nos chuveiros,
banheiras, piscinas, saunas e torneiras elétricas.

Algumas partes das instalações, tais como aterramento, roteamento
de cabos e conexões devem ser verificadas durante a própria fase de
construção. Uma vez executados, a inspeção destes itens é impossível de
ser realizada, sem quebra de alvenarias ou desmontagem de sistemas. Os
ensaios não constatam algumas falhas. Dependendo do tipo de erro ocorrido
durante o processo de construção, a falha será percebida em uma futura
intervenção nas instalações, ou durante uma solicitação mais rigorosa
quando a instalação estiver em uso.
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FIGURA 33 – Verificação das conexões. As derivações foram realizadas
com conectores adequados, que dispensam o uso de solda e fita isolante. A
economia de mão-de-obra é significativa: 30 seg contra 3 min, pelo sistema
convencional. Após o fechamento da caixa, torna-se impossível a verificação
mecânica das conexões. Os ensaios podem não detectar um parafuso mal
apertado. Fonte: Arquivo particular

FIGURA 34 – Após a execução, as conexões realizadas com solda
exotérmica podem ser cobertas sem caixa de inspeção.
Basta registro em projeto. Fonte: Arquivo particular
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6.2. Ensaios
A NBR 5410/97 prescreve, para as instalações de baixa tensão
diversos ensaios de campo, que devem ser realizados após a inspeção
visual. Os ensaios ocorrem onde são relevantes e aplicáveis, devendo
preferencialmente seguir a seguinte seqüência:
•

continuidade dos condutores de proteção e das ligações
equipotenciais existentes na instalação;

•

resistência de isolamento da instalação;

•

proteção pela separação de circuitos e seletividade;

•

funcionamento automático dos dispositivos de proteção contra
sobrecorrentes, contatos diretos e indiretos (seccionamento);

•

resistência elétrica dos pisos e paredes;

•

ensaio de desconexão da rede;

•

teste de polaridade;

•

ensaio de tensão aplicada, para componentes construídos ou
montados no local da instalação;

•

ensaio de funcionamento, para montagens como quadros de
comando, acionamentos, controles, intertravamentos, comandos,
etc;

•

verificação da separação elétrica dos circuitos, para os casos
SELV, PELV1 e proteção por separação elétrica.

Quando qualquer dos ensaios indicar uma não conformidade, deve-se
efetuar a correção necessária na instalação e, em seguida, a repetição do
ensaio. Nesse caso, também necessitam ser repetidos todos os ensaios
precedentes que possam ter sido influenciados pela correção efetuada.

1

As siglas SELV e PELV são itens introduzidos na NBR-5410 e significam Proteção por
Extrabaixa Tensão de Segurança (Safety Extra-Low Voltage) e Extrabaixa Tensão
Funcional (Protective Extra-Low Voltage).
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Outros ensaios diversos dos especificados são admitidos, desde que
produzam resultados satisfatórios.

6.2.1 Ensaio de continuidade dos condutores de proteção
Este é um ensaio realizado em baixa tensão, com fonte de tensão
entre 4V e 24V, em corrente continua ou alternada, e corrente mínima de
200mA. Este ensaio destina-se a verificar a continuidade:
•

dos condutores de proteção principais;

•

dos condutores de proteção relativos aos circuitos terminais;

•

dos condutores PEN (caso dos esquemas TN-C e TN-C-S);

•

das principais ligações equipotenciais;

•

das ligações equipotenciais suplementares.

FIGURA 35 - Elementos a considerar no ensaio de continuidade.
Fonte: SOUZA et MORENO, p.287.
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Como

complemento

a

estas

verificações,

deve-se

medir

a

continuidade:
•

entre o contato de aterramento de cada tomada de corrente e o
terminal de aterramento principal;

•

entre o terminal de aterramento de cada equipamento de utilização
classe 1, não ligado através de tomada (ou seja, ligado
diretamente aos condutores do circuito respectivo) e o terminal de
aterramento principal;

•

nos locais de banheiro ou chuveiro, entre cada elemento condutivo
estranho aos volumes a serem protegidos, conforme item 9.2.2.1
da NBR 5410 / 97, e o contato de aterramento mais próximo.

O equipamento recomendado é um multímetro (em escala de
ohmimetro), que atenda as especificações acima. Atenção deve ser tomada
para equipamentos analógicos cuja tensão de ensaio é inferior ao da norma.

FIGURA 36 – Ensaio de continuidade com multímetro, corrente ≥ 0,2A :
ajuste o multímetro para a escala de medida de resistência com o menor
multiplicador possível (X1 ou menor).
Fonte: SOUZA et MORENO, p.288.
Quando necessária, a continuidade pode ser verificada por trechos
sucessivos. Por exemplo, terminal de aterramento principal / terminal de
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aterramento do quadro terminal; terminal de aterramento do quadro
terminal / contato de aterramento da tomada de corrente, e assim por
diante.
A continuidade dos condutores de proteção pode também ser
verificada conectando-se, no quadro, um das fases ou neutro ao terminal de
aterramento; a seguir faz-se a verificação entre o terminal de fase ou de
neutro - conforme o caso, em cada tomada de corrente e em cada
equipamento. A conexão deve ser desfeita ao final do ensaio.

FIGURA 37 – Exemplo de ensaio de continuidade.
Fonte: SOUZA et MORENO, p.288.
Apesar de não indicados na norma, existem no mercado aparelhos de
fácil operação. Conforme o ensaio, estes equipamentos não medem o valor
da resistência, mas indicam de forma eficaz a continuidade e a polarização
dos condutores. O equipamento, que recebe o nome de line tester, é
formado por um corpo de plástico com 3 lâmpadas sinalizadoras: de acordo
com a combinação de lâmpadas acesas e apagadas obtém-se a indicação
sobre a continuidade e polarização dos condutores do circuito. Este ensaio é
realizado com o circuito vivo.
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FIGURA 38 – Aparelho para medida de continuidade e polarização dos
condutores de fase, neutro e terra.
Fonte: Arquivo particular

6.2.2. Ensaio de resistência de isolamento da instalação

Este ensaio tem por objetivo verificar se o valor da resistência atende
aos valores mínimos, prefixados pela norma.
TABELA 7 - Valores mínimos de resistência de isolamento, conforme NBR –
5410/97. Fonte: NBR 5410/97
Valores mínimos de resistência de isolamento, conforme NBR – 5410/97
Tensão nominal do circuito

Tensão contínua
de ensaio (V)=

Extra-baixa tensão de segurança, quando o
circuito é alimentado por um transformador
de segurança (item 5.1.1.1.2 da NBR
5410/97) e que atenda às condições de
instalação prescritas para circuitos SELV e
PELV (item 5.1.1.1.3 da NBR 5410/97)
Até 500V, exceto casos acima
Acima de 500V

250

Resistência de
isolamento mínima
(MΩ)
0,25

500
1000

0,5
1,0
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Para este ensaio, a instalação deve estar desernegizada, e as
medições (em corrente continua) devem ser efetuadas como se segue:
•

entre condutores vivos, tomados dois a dois. Na prática, este
ensaio é realizado durante a fase de execução das instalações,
antes da conexão das luminárias e demais dispositivos fixos; ou
seja, equipamentos desligados;

•

entre cada condutor vivo e o terra, representado pelos terminais de
aterramento, principal ou dos quadros. Ou pelos condutores de
proteção, incluindo o condutor PEN (nos esquemas TN-C e TN-CS). Durante essa medição, os condutores de fase e neutro podem
ser interligados;

•

entre todos os condutores de fase e neutro, interligados, e ao
terra, quando o circuito tiver algum dispositivo eletrônico, tendo em
vista a proteção deste dispositivo.

As medições devem ser realizadas com corrente contínua. O
equipamento de ensaio deve ser capaz de fornecer 1mA ao circuito de
carga, apresentando em seus terminais a tensão especificada na tabela
acima. Grande parte dos Megômetros comerciais, atendem a esta
característica.

FIGURA 39 – Principio de medição da resistência de isolamento.
Fonte: SOUZA et MORENO, p.289.
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A resistência de isolamento, medida com os valores indicados de
tensão de ensaio, é considerada satisfatória quando nenhum valor obtido for
inferior aos valores mínimos indicados na tabela 6.1.
Para a realização deste ensaio, devem ser observados os seguintes
pontos:


a medição é feita na origem da instalação;



se o valor medido for inferior ao valor mínimo, fixado na tabela 7, a
instalação pode ser dividida em segmentos e grupos de circuitos,
medindo-se a resistência de cada grupo;



se, para um grupo de circuitos, o valor medido for inferior ao
mínimo, deve ser medida a resistência de isolamento de cada um
dos circuitos do grupo;



no caso de circuitos ou partes de circuitos que sejam desligados
por dispositivos de subtensão (reles de subtensão em disjuntores
ou contatores), que interrompam todos os condutores vivos, a
resistência de isolamento desses circuitos ou partes destes
circuitos deve ser medida separadamente:

FIGURA 40 – Medição da resistência do isolamento em circuitos sucessivos.
Fonte: SOUZA et MORENO, p.289.

84



se alguns equipamentos de utilização estiverem ligados, admite-se
efetuar a medição entre os condutores vivos e o terra; se, no
entanto, o valor medido for inferior ao mínimo especificado, tais
equipamentos devem ser desligados e a medição repetida.

6.2.3. Ensaio de separação de circuitos
Este ensaio tem por objetivo verificar a separação entre as fases de
circuitos distintos e o terra. Pode ser verificado pelo ensaio de resistência de
isolamento, separando-se os circuitos através de seccionamento dos
disjuntores.

6.2.4. Ensaio de resistência elétrica do piso e das paredes
Este ensaio é destinado à medida de resistência elétrica de piso e
parede, em locais totalmente isolantes (ver item 5.1.3.3 da NBR 5410/97).
Pelo menos três medições devem ser realizadas em cada local, sendo que
uma delas deve ser realizada a cerca de 1,0 m de qualquer elemento
condutor (estranho à instalação) acessível. As outras duas podem ser
realizadas a distâncias maiores. Esta série de medições deve ser repetida
para cada superfície relevante do local.
O ensaio pode ser realizado através de um Megômetro, com tensão
mínima de ensaio em 500V, em corrente continua (1000V, se a tensão de
operação das instalações excederem 500V). A resistência deve ser medida
entre o eletrodo de ensaio e o condutor de proteção da instalação. Os
eletrodos de ensaio são abaixo descritos, tomando-se como referência o
eletrodo 1.
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Eletrodo de ensaio 1 (referência)
O eletrodo é formado por uma placa metálica quadrada, com 250mm
de lado, e um pedaço de pano ou papel absorvente quadrado, com 270mm
de lado, colocado entre a superfície a ser medida e a placa de metal. O
papel ou pano deve estar úmido, com o excesso de água removido.
Durante a medição, deve ser aplicada uma força de compressão entre
a placa e a superfície a ser medida: 750N para parede e 250N para piso.
Eletrodo de ensaio 2
Consiste em um tripé metálico no qual os pontos de apoio formam um
triangulo eqüilátero. Cada ponto de apoio deve ser provido de uma base
flexível, garantindo, quando pressionado, uma superfície de contato de cerca
de 900mm², com uma resistência superior a 5kΩ.
Antes de serem feitas as medições, a superfície a ser ensaiada deve
ser umedecida e coberta com pano úmido. Durante a medição deve ser
aplicada uma força de 750N para parede, e 250N para o piso.

FIGURA 41- Eletrodo de ensaio 2.
Fonte: NBR-5410/97
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6.2.5. Verificação do seccionamento automático do alimentador

Os ensaios destinados a verificar a proteção contra contatos indiretos,
por seccionamento automático da alimentação, encontram-se subdivididos
de acordo com o esquema de aterramento empregado:
INSTALAÇÃO EM ESQUEMA TT
Para o esquema TT devem ser realizadas as seguintes medidas:


medição da resistência dos eletrodos de aterramento;



verificação das características dos dispositivos DR;



verificação da continuidade dos condutores de proteção.

INSTALAÇÃO EM ESQUEMA TN
No esquema TN devem ser verificados os seguintes itens:


medição da impedância de percurso da corrente de falta, ou
medição da resistência dos condutores de proteção;



verificação da continuidade dos condutores de proteção,
como alternativa do ensaio anterior;



verificação das características dos dispositivos de proteção
(sobrecorrente e DR).

INSTALAÇÃO EM ESQUEMA IT
Neste sistema deve-se verificar:


determinação da corrente de primeira falta;



quando

as

massas

da

instalação

forem

aterradas

individualmente ou por grupo, ou seja, quando as condições
do esquema TT forem aplicáveis, observar todas as
condições de ensaio daquele sistema;
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quando todas as massas da instalação forem interligadas,
ou seja, quando forem aplicáveis todas as condições do
sistema TN, observar todas as condições de ensaios
daquele sistema.

6.2.5.1. Ensaio – medição da resistência do eletrodo de aterramento.
Existem basicamente dois métodos a serem aplicados:
•

utilizando aparelho convencional, com dois eletrodos auxiliares
àquele que será medido;

•

utilizando amperímetro e voltímetro, com injeção de corrente.

Na realidade, os dois métodos são exatamente iguais, pois o
Terrômetro injeta uma corrente na terra, e a medida de resistência é feita
pela leitura de potencial entre o eletrodo de referência e o eletrodo a ser
medido. Ressalte-se que a leitura de tensão é convertida internamente pelo
aparelho, sendo apresentada como medida de resistência.
6.2.5.2. Ensaio – medição da impedância do percurso da corrente de
falta
Esta medida deve ser realizada na freqüência de uso da rede, pois é
extremamente afetada pela indutância distribuída nos condutores. Os
métodos propostos pela norma são bastante simples, mas com precisão um
tanto discutível: não consideram os componentes vetoriais da tensão, porém
os erros intrínsecos a estes métodos são aceitáveis. Recomenda-se que os
ensaios sejam realizados entre o neutro e a massa, antes da medição do
percurso de falta.
Um dos métodos é a medição da impedância por queda de tensão. A
tensão do circuito é verificada em dois instantes: no primeiro a medida é feita
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com a linha em vazio e, no segundo, a linha fica sob carga. Medindo-se a
corrente, pela lei de Ohm, obtém-se o resultado.
Onde:
Z= V1-V2

V1 – Tensão em vazio

IR

V2 – Tensão sob carga
Ir – Corrente na carga

FIGURA 42 – Medição da impedância de percurso da corrente de falta,
por meio de queda de tensão.
Fonte: NBR 5410/97.
O outro método é a medida utilizando fonte separada, aplicado
quando a rede é desconectada e o transformador de entrada tem os
enrolamentos primários colocados em curto-circuito. No secundário injeta-se
uma tensão alternada de baixo valor e, pela lei de Ohm, tem-se o valor da
impedância do percurso da corrente de falta.
Z = V/I onde V – tensão de teste (medida)
I – corrente de teste (medida)
Z – Impedância (determinada)
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FIGURA 43 – Medição da impedância de percurso da corrente de
falta, por meio de fonte separada.
Fonte: NBR-5410/97
O valor desta impedância depende do dispositivo de proteção.
Entretanto, deve ser menor que a impedância máxima, para que este
dispositivo dispare, conforme os tempos prescritos no item 5.1.3.1.4 da NBR
5410/97.
6.2.5.3. Ensaio – Medição da resistência dos condutores de proteção
O objetivo deste ensaio é medir a resistência elétrica entre qualquer
massa e o ponto mais próximo de ligação equipotencial. Os eletrodutos
metálicos poderão ser considerados massa, desde que corretamente
instalados e conectados à massa. Esta medida pode ser feita com
Ohmimetro, com corrente de ensaio superior a 0,2A.
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A resistência R deve ser menor que a relação Uc/It, sendo:
•Uc
•It

= tensão de contato presumida;

= corrente que assegura a atuação do dispositivo de proteção,
dentro do tempo estabelecido pela tabela abaixo.

TABELA 8 - Tempo máximo para o acionamento do dispositivo de proteção.
Fonte: NBR-5410/97
Tensão de fase Tempo de seccionamento (s)
Piso úmido

Piso seco

115, 120, 127

0,8

0,35

220

0,4

0,20

277

0,4

0,20

400

0,2

0,05

>400

0,1

0,02

6.2.6. Ensaio da tensão aplicada

Este ensaio visa a verificação da tensão de isolação do material
isolante dos condutores empregados na instalação. O ensaio consiste em
aplicar na instalação uma tensão elevada pelo período de 1 minuto, sendo
que a tensão, nos primeiros 10 segundos, constitui 50% do valor da tensão
nominal de ensaio.
O valor da tensão de ensaio depende do tipo de condutor utilizado e
do valor da tensão de fase em que a instalação irá operar. Estes valores
encontram-se listados na tabela 9.
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TABELA 9 - Tensão de ensaio para dispositivos isoladores.
Fonte: NBR-5410/97
Tensão de fase (V)

Tensão de ensaio (V)
Isolação básica

Isolação suplementar

Isolação reforçada

50

500

500

750

133

1000

1000

1750

230

1500

1500

2750

400

2000

2000

3750

690

2750

2750

4500

1000

3500

3500

5500

6.2.7. Ensaios de funcionamento

O ensaio de funcionamento é realizado em todos os quadros
construídos para a instalação fixa, que não constituem partes de
equipamentos a ela conectados. Estas montagens são caracterizadas como
quadros, acionamentos, controles, intertravamentos, comandos e outros. O
ensaio verifica se o conjunto está corretamente montado, e se opera
segundo foi projetado.

FIGURA 44 – Ensaio de funcionamento da iluminação.
Fonte: Arquivo particular.
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Os dispositivos de proteção devem ser submetidos a ensaios de
funcionamento, quando necessário e se possível, tendo-se como objetivo
verificar se estão corretamente instalados e ajustados.

FIGURA 45 – Ensaio de funcionamento de quadro. Todos os dispositivos
estão de acordo com os padrões IEC. Na face interna da tampa encontramse os diagramas elétricos e identificação dos circuitos. Apesar de não
aparecer na foto, estes quadros possuem chapa de proteção em acrílico,
impedindo o acesso às partes energizadas.
Fonte: Arquivo particular
6.3. Certificação das instalações elétricas
A segurança e a qualidade das instalações elétricas de baixa tensão
são uma preocupação cada vez mais crescente, uma vez que a quantidade
e diversidade de equipamentos presentes nas edificações são cada vez
maiores.

93

Por outro lado, os padrões e normas de segurança são cada vez mais
rígidos e cada vez maiores as pressões oriundas da sociedade civil,
representada por projetistas e instaladores (responsáveis diretos pela
instalação); usuários (que convivem diariamente com a instalação);
autoridades públicas, que são responsáveis pela segurança das pessoas e
propriedades; concessionárias de energia elétrica, interessadas não só em
preservar a imagem da eletricidade e garantir sua utilização segura, mas
também em evitar problemas em suas redes oriundos de instalações
consumidoras inadequadas. Acrescente-se a isso o advento de programas
de conservação de energia que, por definição, são incompatíveis com
instalações de má qualidade.
A segurança e a qualidade das instalações são conseguidas, antes de
tudo, com normas técnicas adequadas, não só para a instalação
propriamente dita como para os componentes utilizados. No entanto, ter as
normas não é suficiente: é também necessário garantir sua aplicação e, para
tanto, é preciso existir um sistema eficiente de certificação dos componentes
e das instalações.

6.3.1. Normas brasileiras de instalações elétricas em baixa tensão

No Brasil as instalações elétricas de baixa tensão, em qualquer tipo
de edificação (residencial, comercial, industrial etc), são regidas pela norma
NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão, da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT).
Elaborada no âmbito do Comitê Brasileiro de Eletricidade (CB03/COBEI) da ABNT, a NBR 5410 teve sua última edição revisada em
novembro de 1997, estando atualmente em curso uma nova revisão. A
norma, baseada na norma internacional IEC 364 – “Electrical Instalations of
Buildings”, trata de projeto, execução, verificação final e manutenção, sendo
aplicável às "instalações novas e às reformas em instalações existentes". A
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norma fixa "as condições exigíveis às instalações elétricas (...) a fim de
garantir seu funcionamento adequado, a segurança de pessoas, animais
domésticos e bens".
Em fevereiro de 1996 foi publicada a norma NBR 13570 - Instalações
Elétricas em Locais de Afluência de Público, baseada na norma italiana CEI
64-10 de 1988, e cujas prescrições "complementam, modificam ou
substituem as prescrições de caráter geral contidas na NBR 5410", sendo
que, "para o que não for especificado (...) aplicam-se às prescrições da NBR
5410". A NBR 13570 aplica-se aos chamados "locais de afluência de
público", nela incluindo-se auditórios, cinemas, teatros, danceterias, lojas de
departamentos, estabelecimentos esportivos, circulações e áreas comuns de
shopping centers e outros locais com capacidades indicadas.
Quanto aos materiais utilizados, a NBR 5410, em seu capitulo 6 - item
6.1.2, prescreve que "os componentes da instalação devem satisfazer às
normas brasileiras que lhes sejam aplicáveis e, na falta destas, às normas
IEC e ISO". Diz ainda a norma que "na falta de normas brasileiras, IEC e
ISO, os componentes devem ser selecionados através de acordo entre o
projetista e o instalador". Atualmente existem normas brasileiras para a
grande maioria dos componentes das instalações de baixa tensão, sendo
que, para aqueles poucos componentes não contemplados com normas
ABNT, existem normas IEC.

6.3.2. A obrigatoriedade das normas

A ABNT foi reconhecida pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO) como "fórum nacional de
normalização", através da Resolução n° 7 de 24/8/92. As normas da ABNT,
portanto, constituem-se em normas oficiais brasileiras. A obrigatoriedade das
normas emitidas pelo CB-03 (COBEI) é estabelecida por duas portarias
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oriundas de dois setores distintos do Governo Federal, e por uma Lei, que
vale para as normas da ABNT em geral, como indicado a seguir.
A Portaria n° 466 de 12/11/1997 do Departamento Nacional de Águas
e Energia Elétrica (DNAEE), do Ministério das Minas e Energia, diz em seu
Artigo 2° que, "efetivado o pedido de fornecimento ao concessionário, este
cientificará ao interessado quanto à obrigatoriedade de observância nas
instalações elétricas da unidade consumidora das normas expedidas pelos
órgãos oficiais competentes, pela ABNT, ou outra entidade credenciada pelo
CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário". Observe-se que,
atualmente, o único órgão autorizado a emitir normas técnicas no Brasil e,
para tanto, credenciado pelo CONMETRO, é a ABNT.
A Portaria n° 12 de 06/06/1983, do SSMT do Ministério do Trabalho,
instituiu as "normas regulamentadoras", entre as quais a NR 10 que trata de
instalações elétricas e diz, em seu item 10.1.1, que "nas instalações e
serviços em eletricidade devem ser observadas no projeto, execução,
operação, manutenção, reforma e ampliação, as normas técnicas oficiais
estabelecidas pelos órgãos competentes e, na falta destas, as normas
internacionais vigentes".
Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, Lei n° 8078 de
11/09/1990, diz em seu Artigo 39°, inciso VIII, que "é vedado ao fornecedor
de produtos ou serviços colocar no mercado qualquer produto ou serviço em
desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou,
se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas".

Tendo em vista que a ABNT é o único "fórum nacional de

normalização", essa lei, na prática, torna obrigatórias todas as normas da
ABNT para produtos e serviços, entre elas a NBR 5410 e a NBR 13570, que
tratam de "serviços" relacionados com instalações elétricas.
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6.3.3. A situação atual

Apesar de dispor-se de normas técnicas de padrão internacional,
como é o caso da NBR 5410 e da NBR 13570, de uso compulsório, as
instalações elétricas de nossas edificações, com raríssimas exceções,
apresentam pontos deficientes notadamente no que se refere à segurança
de pessoas e à conservação de bens.
Embora nem sempre existam estatísticas oficiais, pode-se afirmar que
são extremamente freqüentes no país:
•

acidentes, muitos deles fatais, provocados direta ou indiretamente por
choques elétricos em indústrias, clubes, supermercados, canteiros de
obras, residências etc;

• incêndios causados por curtos-circuitos e faltas a arco, nos mais
diversos locais;
• consumo excessivo de energia elétrica provocado por correntes de
fuga e perdas elevadas, principalmente em estabelecimentos
industriais e comerciais.
Tais problemas ocorrem principalmente devido a:
(1) desobediência às prescrições da NBR 5410 (e/ou da NBR 13570)
nos projetos das instalações, notadamente aquelas relativas a:
• proteção contra choques elétricos;
• aterramento;
• dimensionamento de circuitos e coordenação entre condutores
e dispositivos de proteção;
• proteção contra sobretensões;
• especificação de componentes.
(2) desobediência às prescrições da NBR 5410 (e/ou da NBR 13570)
na execução das instalações, seja:
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• em função de falhas no projeto;
• pela introdução de "soluções" mais econômicas, em desacordo
com o projeto;
• pela utilização, por uma pretensa economia, de componentes
inadequados e/ou de má qualidade;
(3) não realização de verificação da conformidade da instalação com
a NBR 5410, quer na concessão do chamado "habite-se", quer na ligação de
energia elétrica pela concessionária;
(4) não realização de manutenção periódica.

6.3.4. A conformidade com a norma

A NBR 5410 diz em seu Capítulo 7 - Verificação Final que: "Toda
instalação, extensão ou alteração de instalação existente deve ser visualmente
inspecionada e ensaiada, durante e/ou quando concluída a instalação, antes de ser
posta em serviço pelo usuário, de forma a verificar, tanto quanto possível, a
conformidade com as prescrições desta Norma". Ou seja, faz parte da norma a

exigência de ser verificada a conformidade da instalação elétrica com as
prescrições contidas em seus outros capítulos. A verificação final deve ser
desenvolvida em duas fases distintas, a saber, "inspeção visual" e "ensaios".
A inspeção visual deve ser realizada em primeiro lugar e tem como
objetivos

verificar

se

os

componentes

elétricos

permanentemente

conectados estão:
• em conformidade com as respectivas normas;
• corretamente selecionados e instalados;
• sem danos visíveis.
Esta inspeção é levada a efeito através da análise da documentação
"as built" da instalação e da inspeção local dos componentes e
procedimentos de execução visíveis, sendo realizada com a instalação
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desernegizada e de acordo com os procedimentos descritos anteriormente
no item 6.1.
Para a inspeção por ensaios, descritos detalhadamente no item 6.2
anterior, podem ser utilizados tanto equipamentos usuais (multímetro,
megger etc), como equipamentos desenvolvidos especificamente para esse
fim.
Depois de concluída a verificação final (inspeção visual e ensaios),
poderão ocorrer duas situações:
• A instalação está executada conforme a Norma e, portanto, em
condições de uso; ou
• A instalação apresenta não conformidades com as prescrições
da Norma; nessas condições, as falhas devem ser apontadas e, depois
de corrigidas, uma nova verificação dos pontos em desacordo deve ser
realizada.
Uma vez postas em uso, as instalações elétricas devem ser
verificadas periodicamente e mantidas em bom estado, conservando as
características originais de cada um de seus componentes: é a manutenção
preventiva. Por outro lado, todas as anormalidades potenciais ou presentes,
detectadas nas verificações periódicas ou em qualquer ocasião, devem ser
corrigidas prontamente: é a manutenção corretiva.
A manutenção preventiva é constituída pelas "verificações de rotina",
desenvolvidas por meio de "inspeções visuais" e "ensaios".
A inspeção visual abrange:
•

linhas elétricas;

•

quadros de distribuição;

• ligações de equipamentos móveis.
Por sua vez, os ensaios são os seguintes:
•

continuidade dos condutores de proteção e das ligações
equipotenciais;

•

resistência de isolamento da instalação;

99

•

seccionamento automático da alimentação;

•

ensaios de funcionamento;

•

teste geral de funcionamento, simulando todas as situações de
comando, seccionamento, proteção e sinalização, observandose também os ajustes e calibrações dos componentes bem
como a correta especificação dos dispositivos de manobra e de
proteção.

A periodicidade dessa manutenção depende da complexidade, da
importância da instalação e das influências externas a que ela possa estar
sujeita. A manutenção corretiva deve assegurar o restabelecimento total das
características originais do setor da instalação afetado, o que pode ser
conseguido pela substituição ou reparação de um ou mais componentes.
Observe-se ainda que a atuação, sem causa conhecida, dos dispositivos de
proteção contra sobrecorrentes e dos dispositivos DR deverá ser motivo de
uma detalhada revisão da instalação.

6.3.5. Entidades certificadoras

A certificação compulsória é composta por dois organismos básicos e
distintos:
•

órgão ou agente da certificação;

•

poder cedente da fiscalização – é quem estabelece as regras e
regulamentos da certificação, credenciando os agentes aptos a
essa atividade.

Cabe ao Inmetro conduzir a política de certificação compulsória para
produtos ou serviços que afetem a segurança, a saúde ou o meio ambiente,
publicando as portarias com as regras necessárias para os diferentes
produtos ou serviços. As instalações elétricas se enquadram neste perfil,
sendo que uma parte dos materiais elétricos já devem atender à “certificação
compulsória”.
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O Inmetro – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial, é uma autarquia federal hoje subordinada ao Ministério
da Justiça, tendo sido criado pela LEI 5.966. Esta mesma lei também criou o
Sinmetro – Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial.

FIGURA 46 - Estrutura organizacional INMETRO.
Fonte: www.inmetro.gob.br/inmetro/estrutura.asp
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O Sinmetro é constituído por entidades públicas e privadas, que
exercem atividades relacionadas com metrologia, normalização, qualidade
industrial e certificação de conformidade. Trata-se, portanto de uma estrutura
que abrange dentre outros organismos o Conmetro, o Inmetro, os
organismos de certificação, de inspeção, de treinamento e laboratórios
credenciados.
O Conmetro é um colegiado interministerial que exerce a função de
órgão normativo do Sinmetro e que tem o Inmetro como sua secretária
executiva. O Conmetro é composto por ministros de Estado e pelos
presidentes do Inmetro, ABNT, CNI (Confederação Nacional da Indústria),
IDEC (Instituto de Defesa do Consumidor). A função do conselho é formular,
coordenar e supervisionar a política nacional de metrologia, normalização
industrial e avaliação de conformidade de produtos, serviços e pessoal.

FIGURA 47 – Comitês do Conmetro envolvidos no processo de
conformidade das instalações.
O Sistema Brasileiro de Certificação (SBC) é um sistema reconhecido
pelo Estado brasileiro, que possui suas próprias regras e procedimentos de
gestão,

destinada

às

atividades

de

credenciamento

efetuada

pelo

Organismo de Credenciamento (o Inmetro), e às atividades de certificação e
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treinamento, conduzidas pelos organismos de certificação e treinamento
credenciados pelo Inmetro.
O Inmetro, por sua vez, tem como objetivo fortalecer as empresas
nacionais, aumentando a sua produtividade por meio de adoção de
mecanismos destinados à melhoria da qualidade de produtos e serviços,
trabalhando para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, contribuindo
para o avanço cientifico e tecnológico do país e para a proteção do cidadão
nos aspectos ligados a saúde, segurança e meio ambiente.
Para atingir seus objetivos, o Inmetro conta com um sistema de
credenciamento, através do qual delega aos organismos credenciados a
tarefa de realizar as avaliações da conformidade necessárias e emitir a
marca de conformidade. O Inmetro é o único órgão credenciador do
Sinmetro,

reconhecido

internacionalmente

como

é

qual

organismo

de

credenciamento brasileiro.
O

credenciamento

o

modo

pelo

o

organismo

de

credenciamento dá reconhecimento formal a uma entidade, organismo ou
pessoa competente para desenvolver tarefas específicas. O Inmetro opera
um sistema de credenciamento imparcial e independente, visando a sua
credibilidade e confiabilidade. Busca ainda o reconhecimento internacional
do seu sistema de credenciamento através de acordos com organismos de
credenciamento em outros países.
As avaliações de conformidade, tanto para produtos ou serviços, além
da conformidade e da certificação de pessoal, são realizadas pelos
organismos de certificação credenciados (OCC), com base nas regras
estabelecidas pelo Inmetro, em conjunto com setores envolvidos da
sociedade, para cada produto ou serviço.
A estrutura do SBC, em relação às instalações elétricas, tem os
seguintes organismos credenciados pelo Inmetro:


Organismos de Certificação de Produto (OCP) – conduzem e
concedem a certificação de conformidade de produtos, nas
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áreas

voluntária

ou

compulsória,

obedecendo

a

normas

nacionais, regionais e internacionais, ou regulamentos técnicos;


Organismos de Inspeção (OIC) - também conhecidos por (OCI),
emitem laudos de inspeção de produtos, processos e sistemas,
os quais são normalmente utilizados em auxilio a certificação;



Organismos de Certificação Pessoal (OPC) - conduzem a
concedem a certificação pessoal utilizado no SBC; e



Organismos de Treinamento (OTC) - conduzem o treinamento
de pessoal.

Todos

esses

organismos

são

pessoas

jurídicas

legalmente

constituídas, podendo ser de menor ou maior porte em função da atividade
desenvolvida e do interesse de seus sócios.
Diferentemente da certificação de sistemas da qualidade (ISO 9000),
que avalia a organização da empresa ou de um setor da mesma, a avaliação
da conformidade de um produto ou serviço implica em avaliar a
conformidade desse produto ou serviço segundo as normas técnicas
pertinentes.
Até a publicação da edição de 2000 da ISO 9000, a certificação do
sistema não tinha nada a ver com a conformidade do produto. Ou seja, a
empresa poderia obter certificação ISO 9000 e, ainda assim, colocar no
mercado produtos ou serviços sem conformidade com as normas técnicas
pertinentes. Atualmente, com a nova versão da ISO 9000, passou a ser
obrigatório que a empresa certificada demonstre que conhece e utiliza as
normas técnicas específicas sobre seus produtos ou serviços, isto
é,reconheceu-se que a sociedade utiliza os produtos ou serviços da
empresa,e não a “empresa” em si.
Uma empresa ou instaladora do setor de instalações elétricas pode
ter o certificado ISO 9000, na versão anterior a 2000, o que não garante que
as instalações por ela produzidas estejam de acordo com a NBR 5410.
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A certificação compulsória das instalações no Brasil ainda é uma
utopia, porém esforços de entidades como o Instituto de Engenharia,
Procobre, empresas com a Barreto Engenharia e o próprio Inmetro têm
produzido alguns resultados positivos. Vale-se ressaltar que o Inmetro
exerce apenas o poder regulador, sendo que o grande responsável pela
morosidade com que o processo de certificação se desenvolve no Brasil é o
poder cedente, ou seja, aquele a quem caberia exigir a certificação

(o

proprietário da instalação) e que, na maioria das vezes, não exige. Uma das
formas propostas para que o processo se desenvolva efetivamente é que as
concessionárias de energia passem a exigir a certificação compulsória das
instalações elétricas.

6.3.6. A certificação de uma instalação
Certificação de conformidade é o ato em que se demonstra existir
garantia adequada de que um produto, processo ou serviço, devidamente
identificado, está em conformidade com uma norma ou outro documento
normativo especificado. São consideradas três partes nesse procedimento, a
saber:
• a 1a parte, representada pelo fornecedor do produto, processo
ou serviço;
• a 2a parte, representada pelo comprador do produto, processo
ou serviço;
• a 3a parte, independente das duas partes diretamente
envolvidas.
A certificação de conformidade pode, a princípio, ser realizada por
qualquer das três partes, sendo chamada de declaração de conformidade do
fornecedor, quando realizada pela 1a parte; de qualificação de fornecedor,
quando levada a efeito pela 2a parte e, quando feita por uma 3a parte, de
certificação de 3a parte.
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O modelo brasileiro de certificação foi instituído pelo Conselho
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO),
através da Resolução n° 8 de 24/08/92. O chamado Sistema Brasileiro de
Certificação tem como órgão diretivo o Comitê Brasileiro de Certificação
(CBC) e como órgão executivo o Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). O CBC é formado
paritariamente por representantes do governo, trabalhadores, produtores,
prestadores de serviço, consumidores, entidades técnico-científicas e
organismos participantes do SBC.
Em nosso modelo, a certificação de conformidade deve ser realizada
por organismos de 3a parte credenciados e auditados pelo INMETRO: os
"organismos de certificação credenciados". Podemos definir um organismo
de certificação credenciado (OCC) como um organismo público, privado ou
misto, sem fins lucrativos, de 3a parte, que atende os requisitos de
credenciamento estabelecidos pelo SBC. São utilizadas as designações
OCP ("organismo de certificação de produto"), OCS ("organismo de
certificação de sistema") e OCC’s para os que trabalham com produtos,
serviços e processos (sistemas). Existe ainda, no modelo brasileiro, a figura
do organismo de inspeção (OI), que realiza serviços de auditoria e de
inspeção como sub-contratado de um OCC.
Cumpre observar também que cabe ao Governo, via CONMETRO,
tornar compulsória a certificação de produtos e serviços com impacto nas
áreas de saúde, segurança e meio ambiente.
Uma instalação elétrica de baixa tensão é um serviço que deve ser
estabelecido segundo uma norma específica, a NBR 5410, ou, no caso de
locais de afluência de público, segundo a NBR 5410, complementada pela
NBR 13570.
A certificação (de conformidade) de uma instalação elétrica de baixa
tensão é o ato em que se demonstra, através da inspeção visual e dos
ensaios prescritos no capítulo 7 da NBR 5410 (constituindo a chamada
"verificação final"), que a referida instalação está em conformidade com a
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NBR 5410 e, se for o caso, também com a NBR 13570. Observe-se ainda
que, a conformidade de uma instalação com a NBR 5410 exige, ao longo do
tempo, a obediência ao capítulo 8, em particular no que tange à manutenção
preventiva.
Para garantir a qualidade e, principalmente, a segurança das
instalações elétricas de baixa tensão em nosso país, já existe um certo
consenso de que deve ser tornada compulsória sua certificação através do
Sistema Brasileiro de Certificação, com base nos capítulos 7 ("verificação
final") e 8 ("manutenção"). Para tanto, existem propostas formuladas no 7o
Encontro Nacional de Instalações Elétricas, ou seja:
•

para as instalações novas seria exigida a inclusão de um
certificado

de

conformidade,

emitido

por

um

OCC,

na

documentação exigida pelo concessionário para a ligação da
energia elétrica;
•

para as instalações existentes seria exigida a inclusão de um
certificado

de

conformidade,

emitido

por

um

OCC,

na

documentação exigida pelo concessionário para o atendimento de
alguma exigência como, por exemplo, aumento de carga;
•

para as verificações periódicas, deveria ser estudada uma maneira
de tornar obrigatória a apresentação dos certificados para atender
a alguma exigência do concessionário.

O ideal seria algo similar ao que ocorre em sistemas de cabeamento
estruturado, em que a forma final da instalação é altamente padronizada e,
mesmo que executada por empresas diferentes, o produto final seria sempre
muito parecido com o padrão adotado. O grande inconveniente seria o
“engessamento” de diversos fabricantes e instaladores, porém o nível de
qualidade e segurança seria sensivelmente elevado.
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7. Critérios mínimos de qualidade das partes e
componentes das instalações elétricas
Devido à existência de grande variedade de dispositivos elétricos
residenciais de baixa tensão, que em muitos casos são industrializados em
desacordo com as normas técnicas, o INMETRO, através da portaria n° 27
de 18 de fevereiro de 2000, elaborou critérios mínimos de qualidade, a fim
de zelar pela segurança das instalações elétricas de baixa tensão.
A

portaria

abrange

exclusivamente

os

dispositivos

elétricos

residenciais de baixa tensão que englobam equipamentos de até 750V, com
corrente nominal de até 63A, determinando o seguinte:
•

parafusos, rebites, molas, ilhoses, e qualquer outro dispositivo
destinado à fixação de equipamentos e componentes elétricos
poderão ser de material ferroso;

•

partes como suportes, conectores, parafusos e outros que se
destinam à condução de energia elétrica deverão ser em cobre ou
ligas de cobre; outras ligas serão permitidas desde que em acordo
com o Sistema Brasileiro de Certificação;

•

todos os dispositivos utilizados em instalação elétrica residencial
deverão ter as inscrições previstas pela portaria 27, de forma
clara, visível e indelével, sempre que possível presente no corpo
do produto e, em qualquer caso, na embalagem do produto;

•

os dispositivos elétricos de baixa tensão deverão ostentar as
unidades de medida estabelecidas pelo Sistema Internacional de
Unidades.

Além das determinações de caráter genérico a portaria também
engloba critérios para equipamentos, que serão abordados como subtítulos
deste capítulo, incluindo também critérios da ABNT. Vale ressaltar que a
inobservância das prescrições compreendidas na Portaria 27 acarretará a

108

aplicação, a seus infratores, das penalidades previstas nos artigos 80 e 90
da Lei n.0 9.933, de 20 de dezembro de 1999.
7.1. Caixas de passagem para uso residencial
A NBR 5431 e a NBR 6235 padronizam as caixas de passagem para
uso em instalações domésticas conforme os modelos listados a seguir:
•

retangular 100x50 (4x2);

•

quadrada 100x100 (4x4);

•

quadrada 115x115(5x5);

•

octogonal 75x75 (3x3);

•

octogonal 100x100 (4x4 fundo móvel).

As dimensões são as indicadas na norma devendo obedecer às
seguintes recomendações gerais:
• os discos de obturação de furos devem ser facilmente removíveis,
porém presos de modo a vedá-las à penetração do meio em que
estão embutidas;
• as caixas em PVC devem ter reforço nas paredes de forma a não
sofrer deformações quando aplicadas na alvenaria;
• as orelhas não devem ser espanadas facilmente, sendo executadas
com material resistente;
• as caixas devem apresentar a identificação do fabricante, de modo
indelével;
• as caixas metálicas com partes acessíveis deverão ser munidas de
um terminal de aterramento;
•

as caixas devem ser aplicadas conforme o tipo de uso (embutir ou
sobrepor);

• o material poderá ser em alumínio, PVC ou chapa estampada.
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FIGURA 48 – Caixa de passagem 4x4.
Fonte: Catálogo Pial - Legrand , 2002.
7.2. Chaves tipo faca
De acordo com o INMETRO as chaves tipo faca com ou sem fusíveis,
devem ter as seguintes indicações:
•

o nome, a marca ou logotipo do fabricante;

•

tensão a que se destinam em Volt (V);

•

a corrente nominal em Ampére (A);

•

indicação da natureza da corrente: C.A. ou C.C, com respectivos
símbolos.

As chaves tipo faca devem possuir base de material isolante,
incombustível, não higroscópico, de elevada resistência mecânica, podendo
ser feita de material auto-extinguível se forem feitas as ressalvas
pertinentes.
Sua parte posterior pode conter parafusos e porcas energizáveis,
desde que embutidas no corpo da mesma, em espaço não inferior a 3mm e
preenchidos com material isolante.
As partes condutoras de corrente podem ser de latão para correntes
até 60A, devendo ser executadas com liga de 50% em cobre ou materiais
equivalentes para correntes superiores a 60A; os terminais ou garras podem
ser em latão. A área de contato deve ser tal que, quando a chave é
submetida à intensidade de corrente de 1,1x In, a variação de temperatura
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não deve ser superior a 5%. Os terminais do “porta-fusíveis” devem ficar
firmes ao bloco, impedindo a rotação acidental dos contatos.

FIGURA 49 – Chave seccionadora.
Fonte: Arquivo particular
A chave deve ser montada em posição que não permita o fechamento
acidental dos contatos por gravidade; quando isto não for possível (caso de
chaves de 02 posições), um mecanismo de trava deve ser incorporado.
7.3. Conectores
Os conectores deverão ter as seguintes indicações:
•

o nome, a marca ou logotipo do fabricante;

•

a tensão em Volt (V);

•

a seção nominal máxima do fio ou cabo que pode ser conectado,
em milímetro quadrado (mm²).
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7.4. Disjuntores
A NBR 5361 prescreve as características para os disjuntores em caixa
moldada para circuitos com tensões nominais até 380Vca e corrente nominal
até 400A, com capacidade de interrupção até 65kA (simétrica e eficaz) e
freqüência nominal de 60Hz. Tais dispositivos são destinados à proteção
contra sobrecarga e curto-circuito nos condutores de instalações elétricas de
edifícios e instalações similares.
O fabricante deve fornecer, quando solicitado, as seguintes
informações de produto:
•

modelo do disjuntor;

•

tensão nominal em Vca;

•

nível de isolamento;

•

curvas características (tempo x corrente);

•

corrente nominal;

•

freqüência nominal;

•

capacidade de estabelecimento em curto-circuito (kA crista);

•

corrente de interrupção em curto-circuito simétrico (kA eficaz);

•

ciclo de operação.

Os valores de corrente recomendados pela norma, em ampères, são
os seguintes:
5

10

15

20

25

30

35

40

50

60

63

70

80

90

100

125

150

175

200

225

250

275

300

320

350

400

Os valores grifados correspondem aos recomendados para corrente
nominal da estrutura.
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Conforme a portaria 27 do INMETRO e a NBR 5361/98, todo disjuntor
deverá ter uma identificação indelével na qual devem constar as seguintes
informações:
•

o nome, a marca ou o logotipo do fabricante;

•

a tensão a que se destina em Volt (V);

•

a corrente nominal em Ampère, sendo a unidade (A) precedida
pelo símbolo da curva de atuação instantânea.

•

a capacidade de interrupção em Ampère (A);

•

o número da norma brasileira (NBR) ou internacional (IEC);

•

designação do tipo, número do catálogo ou número de série;

•

diagrama de ligação;

•

grau de proteção;

•

temperatura de referência do ar.

FIGURA 50 – Disjuntor caixa moldada.
Fonte: Catálogo Schneider, 2002.
Os bornes dos disjuntores poderão ser de alumínio ou liga de
alumínio, desde que atendam às normas NBRIEC 60898, NBRIEC 60947-2
e NBR5361.
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A NBR 5361/98 estabelece os critérios de ensaio para recebimento.
Para disjuntores até 225A os ensaios devem ser realizados conforme o
plano de amostragem prescrito na NBR 5426, considerando-se os seguintes
parâmetros:
•

verificação da calibração;

•

plano de amostragem dupla nominal;

•

N.Q.A entre 0,4 e 1,5.

Todos os disjuntores acima de 225A deverão ser submetidos aos
ensaios de recebimento e os resultados considerados individualmente. Os
ensaios de recebimento estão descritos no item 19 da NBR 5361/98,
resumindo-se em:
•

operação mecânica, segundo a seção 18 da NBR 5361/98;

•

calibração, conforme a seção 12 da NBR 5361/98;

•

ensaio dielétrico, realizado segundo a seção 17 da NBR 5361/98.

7.5. Eletrodutos
De forma geral os condutos para instalações elétricas prediais devem
seguir os requisitos gerais prescritos na NBR 6689/81.

Os eletrodutos

devem atender aos requisitos gerais de acabamento e acondicionamento,
bem como os preceitos referentes à unidade que deve servir de base às
compras, condições de fornecimento e outras prescrições de ordem geral.
Os eletrodutos devem ainda ser objeto, quando necessário, das normas
individuais para cada espécie ou tipo de material.
A NBR 5410/97 classifica os eletrodutos conforme o método de
instalação a que se destinam:
•

Classe I – para uso geral, inclusive embutido em peças e partes
estruturais;
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•

Classe II – para uso embutido em paredes ou outras partes da
construção, quando a instalação for feita após a execução da parte
construtiva, em construções residenciais de alvenaria com o
máximo de 2 pavimentos. Esta classificação se divide em dois
subgrupos distintos: IIA - satisfazendo à prova do prego e IIB –
não satisfazendo à prova do prego;

•

Classe III – uso aparente.

Segundo a NBR 6689/81 os materiais que compõem os eletrodutos
devem:
•

ser constituídos de material não suscetível de atacar os outros ou
a prejudicar sua isolação ou revestimento;

•

resistir a ação de agentes químicos, com os quais, pela natureza
da aplicação, possam estar em contato (ex. cal, areia, cimento,
óleo etc.);

•

suportar, sem deteriorar, a ação dos agentes ou condições
ambientais normais a seu uso (ex. luz, umidade, variações
bruscas de temperatura etc);

•

ter proteção interna e externa contra corrosão;

•

condutores ferrosos e esmaltados devem ter as paredes com
espessura mínima capaz de assegurar a durabilidade do conduto.

Os eletrodutos devem ter condições de acabamento tais a:
•

não apresentar internamente arestas nem asperezas cortantes
ou abrasivas. Suas extremidades devem ser dotadas de
acessórios capazes de encobrir estes agentes danificadores, se
existentes;

•

internamente devem ter superfície suficientemente lisa e contínua,
para que não sejam dificultadas a enfiação e desenfiação dos
condutos;
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•

sua superfície interna deve suportar, sem se danificar, os esforços
e ações normais correspondentes à enfiação ou desenfiação dos
condutos e de guias apropriadas.

A tabela 10 especifica as dimensões de uma esfera metálica que deve
passar na seção transversal dos eletrodutos circulares. Seu diâmetro
externo deve ser constante e invariável. As curvas podem ser realizadas
com a utilização de ferramentas simples e usuais, de forma a não se
deformarem excessivamente, não racharem ou partirem. A redução da
seção interna nas curvas pré-fabricadas, ou executadas in loco, deve ser
limitada a passagem de esfera metálica padronizada e indicada na mesma
tabela.
TABELA 10: Diâmetros internos mínimos padronizados para eletrodutos.
Fonte: NBR 6689/81
Bitola do conduto

Diâmetro da esfera a
passar no conduto reto
(mm)

1/2
3/4
1
1¼
1½
2
2½
3
4
5
6

13,5
19
25
32
38
50
61
76
100
125
150

Diâmetro da esfera a
passar nas curvas e
acessórios
(mm)
11,5
16
21
27
32
42
51
64
85
106
127

Além das características acima, os eletrodutos devem possuir
resistência ao esmagamento (compressão), choques, tração, flexão e
perfuração,

conforme

a

norma

NBR

6689/1981.

Os

tubos

com
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características especiais devem ser submetidos a ensaios suplementares
previstos em normas próprias.
Cada tipo de conduto tem condições próprias de aceitação e rejeição,
prescritas nas normas específicas de cada tipo de conduto.

7.5.1. Eletroduto rígido de aço carbono

Os eletrodutos rígidos de aço carbono com costura são especificados
em

duas

normas

distintas:

a

NBR

13057/93

quando

zincado

eletroliticamente, e a NBR5624/93 com revestimento protetor. As duas
normas se referem à rosca de acordo com a NBR 8133.
A designação dos eletrodutos é feita através do diâmetro nominal,
conforme especificado na tabela 11.
Tabela 11 – Diâmetros padronizados para eletrodutos de aço carbono.
Fonte: NBR 13057/83
Diâmetro
nominal
(DN)
10
15
20
25
32
40
50
65
80
90
100

Diâmetro externo
(mm)
min.
máx.
16,3
20,0
25,2
31,5
40,5
46,6
58,4
74,1
86,8
99,0
111,6

16,5
20,4
25,6
31,9
41,0
47,1
59,0
74,9
87,6
100,0
112,7

Espessura
de parede
(mm)

Massa
teórica
(kg/m)

1,50
1,50
1,50
1.50
2,00
2,25
2,25
2,65
2,65
2,65
2,65

0,56
0,71
0,90
1,15
1,99
2,56
3,24
4,85
5,70
6,42
7,44

Rosca
conforme
NBR
8133
G 3/8
G 1/2
G 3/4
G1
G 1¼
G 1½
G2
G 2½
G3
G3½
G4
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Para pedidos de eletrodutos rígidos de aço carbono devem constar as
seguintes informações:
•

tipo de eletroduto;

•

número da norma;

•

diâmetro nominal;

•

quantidade (massa ou número de peças envolvidas);

•

requisitos adicionais.

Os eletrodutos são fornecidos em amarrados. Nos amarrados deve
ser fixada etiqueta, onde deve constar de forma legível e indelével a
seguinte marcação:
•

tipo de eletroduto;

•

nome ou símbolo do fabricante;

•

diâmetro nominal;

•

número da norma.

A aceitação deve seguir aos critérios de inspeção visual a serem
estabelecidos mediante acordo entre o fornecedor e o comprador, e aos
ensaios de dobramento, achatamento e revestimento protetor.

7.5.2. Eletroduto de PVC rígido

Conforme a NBR 6150/80 são fabricados em cloreto de polivinila não
plastificado, auto-extinguível. Os eletrodutos de PVC podem ser soldáveis e
roscáveis, com características mecânicas indicadas nas tabelas 12 e 13.
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TABELA 12 – Eletrodutos de PVC rígido tipo soldável.
Fonte: NBR 6150/80
Diâmetro
nominal DN
(mm)
16
20
25
32
40
50
60
75
85

Classe A
Massa
Afastamentos Espessura
aprox.
na espessura da parede
e
M
da parede
(mm)
(kg/m)
+δ -0
(mm)
+ 0,4
1,5
0,105
+ 0,4
1,5
0,133
+ 0,4
1,7
0,188
+ 0,4
2,1
0,295
+ 0,5
2,4
0,430
+ 0,5
3,0
0,660
+ 0,5
3,3
0,870
+ 0,5
4,2
1,370
+ 0,6
4,7
1,760

Diâmetro externo
±δ

de
(mm)
16,0
20,0
25,0
32,0
40,0
50,0
60,0
75,0
85

±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

Classe B
Espessura
Massa
da parede
aprox.
e
M
(mm)
(kg/m)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,3
1,5
1,8

0,070
0,090
0,110
0,140
0,180
0,250
0,350
0,500
0,670

TABELA 13 – Eletrodutos de PVC rígido tipo roscável.
Fonte: NBR 6150/80
Classe A
Diâmetro
Rosca
nominal NBR 6414
DN
(Ref.)
(mm)

16
20
25
32
40
50
60
75
85

3/8
1/2
3/4
1
1¼
1½
2
2½
3

Diâmetro externo

±δ

de
(mm)
16,0
20,0
25,0
32,0
40,0
50,0
60,0
75,0
85

±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

Afastamento Espessura
na espessu- da parede
ra da parede
e
(mm)
+δ -0
(mm)

+ 0,4
+ 0,4
+ 0,4
+ 0,4
+ 0,5
+ 0,5
+ 0,5
+ 0,5
+ 0,6

1,5
1,5
1,7
2,1
2,4
3,0
3,3
4,2
4,7

Classe B

Massa
aprox.
M
(kg/m)

Espessura
da parede
e
(mm)

Massa
aprox.
M
(kg/m)

0,105
0,133
0,188
0,295
0,430
0,660
0,870
1,370
1,760

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,3
1,5
1,8

0,070
0,090
0,110
0,140
0,180
0,250
0,350
0,500
0,670

Os eletrodutos devem trazer marcados de forma indelével e visível:
•

marca do fabricante;

•

diâmetro nominal ou referência da rosca;

•

classe;

•

os dizeres: “eletroduto de PVC rígido”.
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FIGURA 51 – Eletroduto de PVC.
Fonte: Arquivo particular
Devem apresentar as superfícies externas e internas livres de
defeitos, irregularidades, saliências, reentrâncias, bolhas ou vazios. São
permitidas estrias longitudinais não substanciais e pequenas variações de
espessura na parede, desde que estejam dentro das tolerâncias. Pequenas
variações de cor são permitidas em função da não homogeneidade da
matéria prima.
A unidade de compra, segundo a norma, é o metro, porém, na prática
a unidade adotada é o número de barras cada uma com 6m de
comprimento.
A aceitação do produto é feita por inspeção visual, associada à
formação de amostras para os ensaios. Na inspeção visual verifica-se o
eletroduto quanto ao material empregado, tipo, defeitos, cor e marcação. A
verificação das medidas deve ocorrer em pelo menos 20% do lote. Os
ensaios verificam a estanqueidade do eletroduto e respectiva junta, ruptura
por

pressão

hidrostática

interna

e

estabilidade

dimensional.

Independentemente do resultado dos ensaios, o lote (ou parte dele) pode ser
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rejeitado pela inspeção visual. Caso algum dos ensaios não satisfaça às
exigências prescritas na norma, deve-se dobrar o número de itens da
amostra e o ensaio deve ser repetido; persistindo o resultado o lote deve ser
rejeitado.
7.6. Estartes
De acordo com o INMETRO, os contatos dos estartes também
poderão ser de alumínio, além dos usuais em cobre e ligas com platina. Os
estartes deverão ter as seguintes indicações:
•

o nome, a marca ou o logotipo do fabricante;

•

a potência das lâmpadas ,em Watt (W), para as quais se destina.

7.7. Fios e Cabos
Para aceitação de fios e cabos a ABNT e o INMETRO estabelecem
parâmetros mínimos de qualidade que devem ser observados. Tais
parâmetros são referentes à certificação e identificação de fios e cabos e
estão indicados nos item 4 da NBR 6148, no item 4.5 da NBR 7288 e no art.
19 da portaria do INMETRO de 27 de fevereiro de 2000 .
Além das caracterizações gerais dos condutores devem-se observar
condições básicas de identificação e acondicionamento do material,
conforme descrito a seguir.
Os fios e cabos que possuam seção nominal superior a 1,5mm²
deverão ser marcados de forma indelével, em seu isolamento, em intervalos
regulares de 50cm, com as seguintes indicações:
•

o nome, a marca ou o logotipo do fabricante;

•

denominação do produto (fio, cabo ou cordão flexível);

•

seção nominal em milímetro quadrado;

•

designação (para condutores conforme NBR 6148);
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•

tensão de isolamento a que se destinam, em Volt;

•

número da norma brasileira (NBR).

Em complemento a estas informações o fabricante pode acrescentar
o nome comercial do produto.
O acondicionamento dos condutores isolados deve ser de maneira a
ficarem protegidos durante o manuseio, transporte e armazenagem,
podendo ser fornecidos em rolo ou carretel. O carretel deve ter resistência
adequada e ser isento de defeitos que possam danificar o produto. A massa
bruta deve ser limitada em 5.000 kg. O acondicionamento em rolos é
limitado a 40 kg, para movimentação manual. Em rolos cuja movimentação
deva ser efetuada por meio mecânico é permitida massa superior a 40 kg.
Os condutores isolados devem ser fornecidos em unidades de
expedição, com comprimento nominal de fabricação e incerteza máxima de
1% para rolos e 3% para carretéis, e comprimento mínimo igual ao
especificado. As extremidades devem ser protegidas com capuz ou fita autofusão, resistente a intempéries, de forma a bloquear a penetração de
umidade durante o manuseio.
Externamente aos rolos, ou quando em caixas, deve ser colocada
uma etiqueta (ou impresso na lateral da caixa), com as seguintes indicações
em tinta indelével:
•

nome do fabricante; C.G.C;

•

indústria brasileira ou país de origem;

•

denominação do produto: fio, cabo ou cabo flexível, e seção
nominal do condutor, em milímetros quadrados;

•

composição do produto: cobre/PVC;

•

designação;

•

tensão de isolamento;

•

número da norma;

•

comprimento total, em metros;
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•

massa líquida, expressa em kg/100m;

•

cor da isolação.

FIGURA 52 – Identificação de rolo de cabo.
Fonte: Arquivo particular
Nos carretéis devem ser marcadas em ambas as faces laterais,
diretamente no disco ou por etiqueta (plaquetas), em lugar visível, com
caracteres legíveis e indeléveis as seguintes indicações:
•

nome do fabricante; C.G.C;

•

indústria brasileira ou país de origem;

•

denominação do produto: fio, cabo ou cabo flexível, e seção
nominal do condutor, em milímetros quadrados;

•

composição do produto: cobre/PVC;

•

designação;

•

tensão de isolamento;

•

número da norma;

•

comprimento efetivo em metros;
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•

massa bruta;

•

número de série do carretel;

•

seta no sentido de rotação para desenrolar;

•

cor da isolação.

O fabricante pode incluir na embalagem o nome comercial do produto,
ou qualquer outra indicação que achar necessário.
As extensões, incluindo as injetadas, deverão atender individualmente
ao especificado nas disposições anteriores; quando pré-medidas, deve ser
indicada a quantidade nominal em unidades legais de comprimento, seus
múltiplos e submúltiplos, obedecendo aos seguintes critérios:
•

as extensões com comprimento nominal de até 2(dois) metros
deverão ter seção nominal mínima de 0,5 mm2;

•

acima de 2 (dois) metros, a menor seção nominal deverá ser de
0,75 mm², respeitando-se a corrente nominal do conjunto;

•

os cordões e cabos flexíveis com plugue, para reposição em
aparelhos eletrodomésticos, comercializados avulsos e sem
embalagem de fábrica, não precisarão ter a indicação do
comprimento nominal;

•

a embalagem deverá apresentar a seção nominal do condutor.

Os filtros de linha, incluindo os injetados, deverão atender,
individualmente, ao especificado acima, e conter a expressão "potência
máxima" do conjunto e sua indicação em Volt Ampère (VA) ou "carga
máxima", ou “corrente máxima do conjunto e sua indicação em Ampère (A)”.
7.8. Fusíveis
Conforme a EB-2140/1991 os fusíveis devem ter identificações que
devem ser legíveis. As identificações são divididas em dois grandes grupos:
o das bases e porta fusíveis, e o do fusível propriamente dito.
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As características construtivas para base e porta-fusível podem ser
descritas em:
•

tensão nominal;

•

corrente nominal;

•

tipo de corrente e freqüência nominal;

•

potência admissível nominal;

•

dimensões ou tamanho;

•

número de pólos, se existir mais do que um;

•

corrente suportável de crista.

As identificações devem ser legíveis. Ensaios para verificação desses
requisitos são descritos nas normas específicas à aplicação do fusível. Para
fusíveis, as características construtivas são:
•

tensão nominal;

•

corrente nominal;

•

tipo de corrente e freqüência nominal;

•

potência dissipada nominal;

•

característica tempo - corrente;

•

faixa de interrupção;

•

capacidade de interrupção nominal;

•

característica da corrente de corte;

•

característica I2t;

•

dimensões ou tamanho.

Os fusíveis devem ser ensaiados pelo fabricante, ou por alguma
empresa certificadora (caso solicitado pelo consumidor). Os ensaios da série
normal são:
•

dimensões;

•

resistência;
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•

elevação de temperatura e potência dissipada;

•

corrente convencional de não-fusão;

•

corrente convencional de fusão;

•

corrente nominal;

•

características tempo-corrente;

•

regiões de atuação;

•

sobrecarga;

•

protetores de sobrecarga para condutores;

•

dispositivo Indicador;

•

percursor;

•

capacidade de interrupção;

•

características da corrente de corte;

•

características I2t;

•

grau de proteção;

•

resistência ao calor;

•

não-deterioção dos contatos;

•

resistência mecânica;

•

ausência de trincas;

•

resistência ao calor anormal e ao fogo;

•

resistência à corrosão.

As seguintes informações devem ser indicadas nas bases e portafusíveis:
•

nome do fabricante ou marca registrada pela qual pode ser
facilmente identificado;

•

referência de catálogo ou designação de tipo, suficientemente
detalhada para permitir obter do fabricante todas as informações
que caracterizam o produto;
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•

tensão nominal;

•

corrente nominal;

•

tipo de corrente e freqüência nominal, se aplicável;

•

a base e o porta-fusível identificados para corrente alternada
também podem ser usados para corrente contínua. Se a base e o
porta-fusível forem removíveis, ambos devem ser identificados.

As seguintes informações devem ser marcadas em todos os fusíveis,
com exceção dos fusíveis muito pequenos:
•

nome do fabricante ou marca registrada, pela qual pode ser
facilmente identificado;

•

referência de catálogo ou designação de tipo, suficientemente
detalhada para permitir obter do fabricante todas as características
listadas acima;

•

tensão nominal;

•

corrente nominal;

•

faixa de interrupção e categoria de utilização (código de letra),
quando aplicável ;

•

tipo de corrente e, se aplicável, freqüência nominal;

•

para fusíveis pequenos, quando for impraticável incluir todas as
informações especificadas, pelo menos a marca registrada,
referência de fabricação, a tensão nominal e a corrente devem
constar deles.
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FIGURA 53 – Fusível NH.
Fonte: Arquivo particular
A marcação para tipos de corrente e freqüência devem seguir as
prescrições da IEC 417. A marcação de corrente nominal e tensão nominal
pode ser feita como segue:
10A 500V (preferencial) ou;

10/500 ou;

10 .
500

7.9. Interruptores e variadores
A NBR 6527/98 prescreve as especificações gerais para interruptores,
nela constando os ensaios e características que o fabricante deve respeitar.
O consumidor, caso achar necessário, pode pedir os ensaios realizados pelo
fabricante ou requisitá-los à empresa certificadora competente.
De modo geral os interruptores tem as seguintes características
nominais:
•

de tensão: 130V, 250V, 380V, 440V.
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•

de corrente: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A.

Conforme a NBR 6527/98 os interruptores podem ser classificados de
diversas formas diferentes; a tabela 14 classifica os interruptores conforme a
função.
TABELA 14 – Classificação por função.
Fonte: NBR-6527/98

Existem dois arranjos básicos para a construção dos interruptores: a)
através de contatos móveis, que podem ter a distância normal de abertura
dos contatos, distância reduzida e microdistância, ou b) os interruptores
podem ser construídos através de semicondutores (interruptores de estado
sólido), que não empregam contatos móveis. A tecnologia de estado sólido é
muito empregada em variadores de luminosidade.
Os interruptores são classificados conforme o grau de proteção contra
efeitos nocivos devido à penetração da água:
•

IPX0 – interruptores comuns;

•

IPX4 – interruptores protegidos contra respingos de água;

•

IPX5 – interruptores protegidos contra jatos de água.
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O comando dos interruptores pode ser rotativo, de alvanca, tecla
basculante, botão pulsador e de cordão. Conforme o uso, os interruptores
são classificados em sobrepor, embutir, semi-embutir, para divisórias tipo
painel e para batentes.
A conexão dos cabos aos interruptores pode ser realizada através de
bornes com parafusos, bornes sem parafusos para condutores rígidos, e
bornes sem parafusos para condutores rígidos e flexíveis.
Conforme a NBR 6527/98 e a portaria 27 do INMETRO (somente os
três primeiros itens) os interruptores, deverão ter as seguintes indicações:
•

o nome, a marca ou o logotipo do fabricante;

•

a tensão a que se destinam em Volt (V);

•

a corrente nominal em Ampère (A) ou a corrente nominal em
ampères (AX) ou uma combinação das duas;

•

símbolo da natureza da corrente;

•

referência do tipo, que pode ser um número de catálogo, quando
aplicável;

•

símbolo da construção, com a distância de abertura de contatos
reduzida, se for o caso;

•

símbolo da construção, com a microdistância de abertura dos
contatos, se for o caso;

•

símbolo da construção com dispositivo semi-condutor, se for o
caso;

•

símbolo do grau de proteção contra os efeitos nocivos devido à
penetração da água, se for o caso.
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FIGURA 54 – Interruptor simples.
Fonte: Catálogo Siemens, 2002
Se a identificação acima for realizada através de símbolos, a
padronização seguida deverá ser:
TABELA 15 – Simbologia aplicada a interruptores.
Fonte: NBR 6527/98
Característica
Ampères (corrente de lâmpadas florescentes)
Ampères (outras correntes)
Volts
Corrente alternada
‘Fase
Neutro
Terra
Desligado
Ligado
Construção com a abertura de contatos reduzida
Construção com microdistância de abertura dos contatos
Proteção contra projeções de água
Projeções contra jatos de água

Símbolo
AX
A
V
F
N
D ou O
L ou I
m
µ
IPX4
IPX5

As partes complementares dos interruptores, que podem ser vendidas
separadamente, tais como placas e suportes, devem ter a identificação do
fabricante ou vendedor responsável.
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As marcas devem ser duráveis e facilmente legíveis; uma maneira de
verificar a durabilidade é esfregando-se a marca com um pano molhado por
15 segundos e novamente com pano embebido em isoparafina 17/21.
7.10. Plugues e tomadas para uso doméstico
Os requisitos exigíveis para plugues e tomadas com faixa de tensão
entre 50V e 440V, e de corrente inferior a 32A, destinados às instalações
elétricas domésticas e análogas estão descritos na NBR 6147/98.
As características nominais para plugues e tomadas móveis
(denominados acessórios) devem ter preferencialmente, os tipos, tensões e
correntes, conforme descrito na tabela 16.
TABELA 16 – Características nominais preferenciais dos acessórios.
Fonte: NBR 6147/98
Tipo

Tensão nominal
(V)

2P (só plugues não
desmontáveis)
2P (só plugues)
2P
2P+T
2P+T
3P+T
3P+N+T
P – pólo
N – terminal destinado ao neutro
T – terminal destinado ao terra

Corrente nominal
(A)

130 ou 250

2,5

130 ou 250

6
10
20
32

130 ou 250
440

20
32

As caracterizações dos acessórios quanto ao grau de proteção contra
os efeitos prejudiciais devido à penetração de água são:
•

IPX0 ou IPX1 – acessórios comuns;

•

IPX4 – acessórios protegidos contra projeções de água;

•

IPX5 – acessórios protegidos contra jatos de água.
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Os acessórios são classificados quanto à presença do contato de
terra e quanto ao cabo de interligação: desmontável ou fixo. As conexões
podem ser feitas através de bornes com parafusos, bornes sem parafusos
para condutores rígidos ou bornes sem parafusos para condutores rígidos e
flexíveis.
De acordo com a portaria 27 do Inmetro e a NBR 6147/98 os
acessórios devem apresentar, de forma visível mesmo depois de montados,
as seguintes indicações:
•

corrente nominal em ampères;

•

tensão nominal, em Volts;

•

símbolo da natureza da corrente;

•

nome do fabricante ou do vendedor responsável, ou marca da
fábrica ou a marca de identificação;

•

referência do tipo, que pode ser uma referência comercial, quando
aplicável;

•

símbolo do grau de proteção contra a penetração de corpos
sólidos estranhos, se for superior a IP2X.

As tomadas são classificadas quanto ao grau de proteção contra
choques elétricos, quando montadas em condições normais de utilização:
tomadas com proteção normal e tomadas com proteção aumentada. Com a
presença de invólucros podem ser abertas ou fechadas, sendo não dotadas
de obturadores.
Quanto à montagem as tomadas podem ser classificadas em:
•

Tomadas para montagem sobreposta;

•

Tomadas para montagem embutida;

•

Tomadas para montagem semi-embutida;

•

Tomadas para montagem em divisórias tipo painel;

•

Tomadas para montagem em batentes;

•

Tomadas móveis;
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•

Tomadas de mesa (simples ou múltiplas);

•

Tomadas para a montagem embutida no piso;

•

Tomadas para aparelhos.

Existem duas concepções para a instalação de tomadas fixas: a que a
retirada da placa (tampa) pode ocorrer sem deslocamento dos condutores,
ou cuja tampa não pode ser retirada sem deslocamento de condutores.
Os plugues são classificados quanto ao equipamento a que se
destinam, em :
•

plugues para equipamento classe 0;

•

plugues para equipamento classe I;

•

plugues para equipamento classe II.

A portaria 27 e a NBR 6147/98 estipulam que as tomadas fixas devem
ter as seguintes marcações presentes na parte principal:
•

corrente nominal, tensão nominal e natureza da corrente;

•

nome do fabricante, marca de identificação do fabricante ou do
vendedor responsável;

•

comprimento do isolante a ser retirado antes de inserir o condutor
no borne sem parafuso.

As partes complementares, vendidas separadamente, tais como
suportes e placas, devem ter marcados no corpo a identificação do
fabricante.
As tomadas múltiplas, internamente interligadas, constituídas apenas
de tomadas fêmeas, deverão ter as seguintes indicações:
•

o nome, a marca ou o logotipo do fabricante;

•

a tensão a que se destinam em Volt (V), marcado opcionalmente
em cada tomada;

•

a corrente nominal em Ampère (A), marcada opcionalmente em
cada tomada;
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•

a expressão "potência máxima" do conjunto e sua indicação em
Watt (W) ou "carga máxima", ou "corrente máxima" do conjunto e
sua indicação em Ampère (A).

FIGURA 55 – Tomada 2P+T.
Fonte: Catálogo Pial – Legrand, 2002.
De forma geral os acessórios, tomadas e tomadas múltiplas podem
ser identificados por símbolos conforme a tabela 17.
Tabela 17 – Símbolos para a identificação de tomadas.
Fonte: NBR 6147/98
Característica
Ampères
Volts
Corrente alternada
Neutro
Terra
Proteção contra projeções de água
Projeções contra jatos de água

Símbolo
A
V
N
IPX4
IPX5

7.11. Lâmpadas fluorescentes
A norma NR-81 padroniza um grande número de lâmpadas
fluorescentes conforme a potência e a temperatura de cor. Assim, o tipo de
lâmpada empregado depende de projeto específico, porém alguns critérios
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de recebimento foram estipulados e relacionados pelo INMETRO e alguns
apontados pela própria norma.
Conforme o INMETRO, as lâmpadas fluorescentes deverão ter as
seguintes indicações:
•

o nome, a marca ou o logotipo do fabricante;

•

a potência nominal em Watt (W).

Além das disposições acima, as lâmpadas fluorescentes deverão
seguir as seguintes recomendações gerais:
•

os casquilhos das lâmpadas fluorescentes compactas, com reator
integrado, do tipo EDSON (rosca), poderão ser de alumínio;

•

as lâmpadas fluorescentes compactas, com reator integrado,
deverão, além da especificação da corrente, apresentar as
especificações pertinentes ao reator. Estas informações poderão
ser dadas por meio de etiquetas auto adesivas, indeléveis e
permanentes;

•

a superfície de vidro deve ser livre de defeitos que possam
prejudicar o uso.

Uma vez instalada em conjunto com reator e luminária, o tempo de
acendimento não deve ser superior a:
•

1 minuto, com uso de starter;

•

10 segundos, com uso de reatores eletromagnéticos de partida
rápida;

•

0,1 segundo, com reatores de alta freqüência e preaquecimento
do catodo;

•

0,1 segundo, com reatores de alta freqüência sem preaquecimento
do catodo.

Os demais ensaios tais como, rendimento luminoso, durabilidade,
índice de reprodução de cor, estabilidade dimensional etc, devem ser
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realizados pelo fabricante. Tais dados podem ser solicitados pelo cliente
que, em caso de dúvida, pode solicitar a repetição dos ensaios ao fabricante.
7.12. Lâmpadas incandescentes
As lâmpadas incandescentes com casquilhos do tipo EDSON (rosca)
devem ser de material condutor com liga de cobre, sendo permitido o uso do
alumínio, e deverão ter as seguintes indicações:
•

o nome, a marca ou o logotipo do fabricante;

•

a tensão ou a faixa de tensão a que se destinam em Volt (V);

•

a potência nominal em Watt (W);

•

indicação da limitação da posição na embalagem.

A norma NBR IEC 432 especifica, além dos aspectos acima citados,
outros requisitos básicos que devem ser incorporados ao componente.
As lâmpadas incandescentes devem prever a proteção contra
contatos acidentais com a rosca do porta-lâmpadas, conforme gabaritos prédeterminados pela IEC61. As lâmpadas especiais com base E14 devem
satisfazer aos seguintes requisitos:
•

lâmpadas com bulbo em forma de vela devem ser providas com
base E14/25;

•

lâmpadas com bulbo redondo, miniatura, tubular, e refletor, com
diâmetro de pescoço de 21mm, ou superior, devem ser providas
de base E14/25x17;

•

lâmpadas com bulbo redondo, miniatura, tubular, e refletor, com
diâmetro de pescoço entre 16 e 21mm, devem ser providas de
base E14/23x14;

•

lâmpadas com bulbo redondo, miniatura, tubular, e refletor, com
diâmetro de pescoço entre 14 e 16mm, devem ser providas com
bases E14/20.
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A norma também prevê, para lâmpadas incandescentes, a elevação
de temperatura na base pelo período de 01 ano. As lâmpadas
incandescentes devem suportar ao torque de modo que:
•

as bases devem ser construídas e montadas nos bulbos de
maneira que permaneçam fixos entre si durante a operação
normal da lâmpada;

•

para lâmpadas não utilizadas, a base não deve se mover
relativamente ao bulbo, quando submetida ao torque específico da
Norma, que é de 3Nm para soquetes E27 e 1,15Nm para soquetes
tipo E14;

•

a base da lâmpada, o cimento e a fixação devem suportar a
exposição ao calor no nível igual à temperatura máxima da base
para qual a classe da lâmpada foi projetada.

As partes metálicas isoladas das partes vivas não podem estar sob
tensão. Qualquer parte condutiva móvel deve ser colocada em posição
desfavorável. As saliências não devem se projetar a mais de 3mm. A
intercambiabilidade é deve ser garantida através das dimensões dos
soquetes.
A vida média destas lâmpadas depende muito do número de
operações (apagar e ascender) e da tensão da rede que está instalada.
Segundo os principais fabricantes esta vida é estimada em 750 horas sob
uma tensão de 127V.
Os bulbos das lâmpadas possuem uma infinidade de modelos e
formas. Os bulbos básicos e mais utilizados no Brasil são o A60, o A65 e o
E60, e seguem as dimensões mostradas na fig. 56:
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FIGURA 56 – Bulbos das lâmpadas
Fonte: Catálogo Phillips, 2000.
7.13. Lustres e luminárias
Os lustres e as luminárias deverão atender, individualmente, ao
especificado nas disposições indicadas neste item. Os lustres e luminárias
deverão ter a identificação do fabricante, importador ou montador, e conter a
expressão "potência máxima" referente ao conjunto das lâmpadas a que se
destinam, expressa em Watt (w).
As informações poderão ser gravadas em local visível do próprio
produto ou indicadas por meio de etiquetas. Os blocos autônomos de
iluminação deverão conter as seguintes indicações:
•

o nome, a marca ou logotipo do fabricante;

•

a tensão a que se destinam, em Volt (V);

•

o fluxo luminoso nominal com difusor, em lúmem (Im);

•

a autonomia com fluxo luminoso nominal, em hora (h);

•

a capacidade da bateria Ampère hora (Ah);

•

a tensão nominal da bateria em Volt (V).
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7.14. Reatores eletromagnéticos
Os reatores eletromagnéticos deverão ter as seguintes indicações:
•

o nome, a marca ou o logotipo do fabricante;

•

a tensão a que se destinam, em Volt (V);

•

a potência em Watt (W);

•

o fator de potência (Fp ou PF);

•

a temperatura máxima de trabalho (tw), em graus Celsius (0C);

•

a elevação de temperatura permitida (At), em graus Celsius (0C).

7.15. Reatores eletrônicos
Conforme prescrições do INMETRO, os reatores eletrônicos deverão
ter as seguintes indicações:
•

o nome, a marca ou o logotipo do fabricante;

•

a tensão a que se destinam em Volt (V);

•

a potência em Watt (W);

•

o fator de potência (Fp ou PF);

•

o valor máximo de temperatura permissível na superfície externa
da carcaça (tc), em graus Celsius (0C).

FIGURA 57 – Reator eletrônico.
Fonte: Arquivo particular
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8. Critérios mínimos para manutenção de instalações
elétricas
A manutenção é uma etapa fundamental das instalações elétricas, a
fim de garantir-se níveis satisfatórios de desempenho ao longo da sua vida
útil. Vale lembrar que manutenções mal executadas podem descaracterizar
totalmente o projeto, inserindo uma série de patologias às instalações até
chegar ao ponto em que se torna inviável qualquer tipo de recuperação. Os
objetivos da manutenção podem ser resumidos como:
•

corrigir falhas decorrentes do uso, recompondo as condições
originais do projeto (as built);

•

adequar

as

instalações

às

novas

necessidades

de

uso,

implementando eventuais correções ao projeto;
•

recuperar ou substituir partes ou peças defeituosas;

•

manter e realizar inspeções periódicas, mesmo que nenhum
defeito tenha sido apontado;

•

manter as instalações sempre nas condições de projeto.
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FIGURA 58 – Quadro de distribuição de luz com 2 anos de uso muito
deteriorado pela manutenção mal executada. Nota-se que a isolação dos
barramentos foi retirada, os terras foram desligados e peças originais
substituídas por outras não equivalentes.
Fonte: Arquivo particular
A manutenção pode ser dividida em duas grandes etapas, a
manutenção corretiva e a manutenção preventiva. Em ambos os casos a
manutenção deverá ser realizada sempre por pessoal tipo BA4 (tabela 12 da
NBR 5410/97) ou BA5.
Conforme a competência das pessoas a NBR 5410 codifica:
•

BA4 – Advertidas: pessoas suficientemente informadas ou
supervisionadas por pessoas qualificadas, de modo a lhes permitir
evitar os perigos que a eletricidade pode apresentar. Compreende
eletricistas e auxiliares, e, em alguns casos, pessoal de operação
e zeladoria;

•

BA5 – Qualificadas: pessoas que tem conhecimento técnico
suficiente para lhes permitir evitar os perigos que a eletricidade
pode

apresentar;

normalmente

engenheiros e técnicos.

este

staff

é

formado

por
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Toda a instalação deve ser verificada por pessoal qualificado e
reparada por pessoal advertido.
Um erro muito grave é o emprego de pessoal advertido para a
correção das instalações sem a devida orientação de pessoal qualificado, o
que pode levar à correção de falhas localizadas mas que, no conjunto,
acabam por descaracterizar as instalações. Assim, começam a surgir as
“gambiarras” que, com o passar do tempo, podem tornar-se verdadeiras
armadilhas. Esta forma atuar é muito comum no país, principalmente com a
elevada oferta de equipamentos e utilidades domésticas disponíveis no
mercado, levando o usuário das instalações a cada vez mais solicitar
acréscimos de tomadas e outras facilidades.
8.1. Manutenção Corretiva
A manutenção corretiva tem por objetivo verificar a causa da falha e
efetuar o reparo na instalação, a fim de restabelecê-la às condições originais
de funcionamento. O profissional deverá efetuar o serviço no menor tempo
possível, valendo-se dos diagramas originais da instalação, do instrumental
necessário e dos componentes e peças apropriados.
A manutenção corretiva sempre ocorre no momento em que o usuário
perceber alguma falha. Esta falha deve ser comunicada imediatamente ao
pessoal advertido ou qualificado para que as medidas de correção sejam
adotadas. A solicitação de manutenção é notadamente realizada quando
existe a atuação de dispositivos de proteção contra sobrecorrente ou DR´s.
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FIGURA 59 – Quadro de distribuição de luz reformado em agosto de 2002.
Todos disjuntores padrão NEMA foram substituídos por IEC e os valores
foram redimensionados para aumentar a sensibilidade. Foram
acrescentados circuitos novos e proteção diferencial. O barramento de
distribuição em cobre aberto foi substituído por barramento enclausurado.
Fonte: Arquivo particular
A manutenção corretiva é realizada em dois processos distintos,
sendo que o primeiro inclui substituição de componentes e o segundo
somente a prestação do serviço sem a substituição de componentes
(reapertos, correção de procedimentos errados, etc).
Em alguns casos a manutenção corretiva pode ser realizada com as
instalações em funcionamento. É o caso por exemplo de um ramal
alimentador sobrecarregado que irá ser substituído por um novo; o antigo
permanece em operação até que o novo seja concluído e, após a conclusão,
o antigo é desativado.
De forma geral a manutenção corretiva deve ter como premissa a
preservação da originalidade das instalações. Quando não for possível, quer
seja por falta de material (material fora de linha ou empresa que não existem
mais) ou impossibilidade de trabalho (eletroduto totalmente obstruído por
exemplo), o projeto deverá ser encaminhado ao pessoal qualificado para que
as alterações sejam estudadas. A solução deverá ser anotada como revisão
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de projeto, com responsável técnico, e ser adotada em campo sem
modificações.
Para uma boa manutenção corretiva os seguintes critérios devem ser
adotados:
•

a instalação deverá ser entregue ao pessoal técnico devidamente
treinado e apto à realização do reparo;

•

um supervisor prestará ao técnico que estiver realizando o reparo
toda a assistência e orientação necessária à execução dos
serviços, de forma a zelar pela sua perfeição e rapidez;

•

serão utilizados no reparo peças ou componentes originais e/ou
equivalentes, sempre de forma a garantir a operacionalidade da
mesma dentro dos padrões de qualidade especificada pelo
projeto / instalador;

•

a manutenção será realizada com instrumental específico, de alta
qualidade e devidamente aferido, de forma a proporcionar a
precisão requerida.

Tecnicamente a manutenção corretiva deve seguir a seguinte rotina
de diagnósticos e intervenções:
•

inspeção visual;

•

identificação do módulo defeituoso, através de sintomas;

•

realização de medidas elétricas;

•

reavaliação do diagnóstico anterior;

•

substituição / reparo do módulo defeituoso, ou reversão da
situação que provoca o defeito;

•

rotina de teste da instalação;

•

fechamento das partes expostas, caracterizadas por remontagem
de espelhos, painéis de fechamento, fixação de aparelhos etc;

•

elaboração de relatório;

•

atualização / revisão do projeto (se for necessário).
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O atendimento a esta rotina geralmente repercute em:
•

grande agilidade no reparo das instalações;

•

garantia de qualidade nos serviços prestados;

•

menor custo operacional;

•

garantia de funcionamento no menor espaço de tempo possível.

Gerencialmente, para permitir o acompanhamento das instalações, o
técnico ou

elemento de manutenção ao final do atendimento deverá

elaborar um relatório que conterá em geral as seguintes informações:
•

tempo de atendimento;

•

defeito encontrado / diagnóstico sobre a(s) causa(s) do defeito;

•

módulo ou peça substituída;

•

tempo de reparo.

Os relatórios emitidos deverão ser organizados em uma pasta que
pertença ao cliente, formando-se assim um histórico das instalações que
servirá como referência nas futuras manutenções.
8.2. Manutenção preventiva
O objetivo da manutenção preventiva é verificar periodicamente o
correto funcionamento das instalações, tanto do ponto de vista operacional
quanto do ponto de vista da segurança e durabilidade, sem que existam
falhas ou anomalias perceptíveis.
A periodicidade da manutenção deve adequar-se a cada tipo de
instalação, considerando:
•

a importância do sistema – quanto mais vital for a operação do
sistema, maior será a freqüência e mais rigorosa será a
manutenção preventiva, minimizando desta forma a possibilidade
de ocorrência de falhas;
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•

complexidade do sistema – quanto maior for a quantidade e
diversidade de equipamentos, menor deve ser a periodicidade;

•

classificação das influências externas – quanto maior for o grau de
poeira, umidade, temperatura, vibração etc, menor deverá ser a
periodicidade.

Sempre que possível, a instalação a ser verificada deve ser
desernegizada. Quando não for possível desligar o sistema, medidas e
disposições devem ser adotadas de forma a garantir que as partes vivas
fiquem fora do alcance de terceiros. As barreiras retiradas durante as
inspeções devem ser remontadas ao final da manutenção.
As rotinas a serem executadas pela manutenção preventiva são:
•

inspeções

visuais,

com

base

em

check-lists

previamente

preparados e dispondo-se de diagramas da instalação e catálogos
de equipamentos;
•

verificação se os níveis de tensão são adequados;

•

verificações se os níveis de corrente nos condutores são
adequados (tanto ao condutor quanto ao equipamento que ele
alimenta);

•

inspeção dos condutores – verificação do estado da isolação e
seus dispositivos de fixação e suporte, procurando-se observar
sinais de aquecimento excessivo, rachaduras, ressecamento,
fixação, identificação e limpeza;

•

inspeção de quadros quanto à estrutura – observação de sinais de
corrosão, riscos na pintura, funcionamento das fechaduras e
dobradiças;

•

inspeção de quadros quanto a componentes – limpeza e
efetividade dos contatos nos dispositivos, câmaras de extinção de
arco, sinais de aquecimento, sinais de infiltração de umidade,
ajustes e calibração de reles;
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•

reparo de equipamentos, partes ou peças na eventualidade de
existir algum defeito;

•

no caso de componentes fixos como fusíveis, condutores,
barramentos,

calhas,

canaletas,

conectores,

terminais,

transformadores, etc, deve ser inspecionado o estado geral,
observando-se sinais de aquecimento, fixação, identificação,
ressecamento e limpeza;
•

equipamentos específicos tais como transformadores de média
tensão, disjuntores à volume de óleo, vácuo ou SF6, devem seguir
as prescrições fornecidas pelo fabricante;

•

motores de modo geral: verificar lubrificação de mancais, ruído e
limpeza; alguns equipamentos devem obedecer as prescrições do
fabricante;

•

todas as conexões devem ter a sua temperatura verificada,
reapertando-se as eventuais ligações frouxas; sempre que a
temperatura de condutores ou partes atingirem o valor de 70oC,
em condições normais de carga dos circuitos, deve-se desconfiar
de algum defeito, procurando-se a causa do sobreaquecimento.

Além dos procedimentos anteriores, deverão ser ensaiados:
•

a

continuidade

dos

condutores

de

proteção

e

ligações

equipotenciais, incluindo a principal e suplementares;
•

resistência de isolamento;

•

as medidas de proteção por seccionamento automático da
alimentação;

•

funcionamento dos quadros.

Os defeitos eventualmente existentes deverão ter sua solução
equacionada através de manutenção corretiva. Ao término das verificações
deverá ser efetuado um teste geral de funcionamento, simulando todas as
situações de comando, seccionamento, proteção e sinalização, observando-
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se também os ajustes e calibrações dos componentes bem como a correta
especificação de fusíveis, disjuntores, dispositivos DR, etc.
A fim de possibilitar o perfeito acompanhamento dos serviços
realizados e a garantia de um elevado grau de qualidade dos mesmos, devese emitir um relatório técnico contendo:
•

tempo decorrido desde a última manutenção;

•

falhas detectadas e respectivos diagnósticos;

•

soluções adotadas;

•

tempo de atendimento;

•

recomendação pertinentes.

É válido lembrar que a manutenção preventiva é programada de
acordo com as disponibilidades do cliente, devendo ser realizada sempre
que possível.
Ao termino da manutenção o cliente deve ficar com uma cópia do
relatório, de forma que as medidas recomendadas sejam providenciadas. Os
relatórios emitidos deverão ser organizados em uma pasta que pertença ao
cliente, formando-se assim um histórico das instalações que servirá como
referência nas futuras manutenções.

8.3. Conformidade da manutenção
A manutenção, assim como a execução, não tem certificação
compulsória, porém é recomendável que ela obedeça aos critérios mínimos
de conformidade das instalações.
A conformidade da manutenção deve respeitar a:
•

conformidade de equipamento – que deverá se solicitada no caso
de substituição ou acréscimo de alguma parte ou peça da
instalação. A conformidade de equipamento pode ser atestada por:
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marca

de

conformidade,

certificado

de

conformidade

ou

conformidade

de

declaração de conformidade do fornecedor;
•

conformidade

de

procedimentos

–

a

procedimentos normalmente é realizada através da ISO 9000, que
verifica

a

qualificação

da

mão-de-obra

envolvida

e

os

procedimentos internos da empresa prestadora de serviço.
Via de regra, os procedimentos da qualidade da manutenção devem
seguir os mesmos requisitos da execução.
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9. Compatibilidade eletromagnética – um aspecto do
presente e a questão futura das instalações elétricas
Atualmente já é possível utilizar na área residencial (para habitações
de alto padrão) sistemas de controle integrados que gerenciam o uso da
energia, proporcionam sistemas de alarme contra incêndio e intrusão. Estes
sistemas aliam a tecnologia de controle industrial, comunicação de dados e
instalações elétricas, através do uso de controladores lógico programáveis.
Alguns destes sistemas possuem uma rede local proprietária, que se
espalha por todo imóvel interligando os sensores e os atuadores, permitindo
que todo o imóvel fique monitorado. Assim, sem sair da poltrona, é possível
verificar a temperatura externa, temperatura da água no aquecedor, quais
portas estão abertas ou fechadas, controlar a iluminação do ambiente
conforme o uso, ligar e desligar bombas etc.

FIGURA 60 – Instalações elétricas inteligentes, sistema Instabus2.
Fonte: Catálogo Instabus. Siemens, 2001, p.1.
2

Instabus é marca registrada da Siemens
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Este tipo de sistema opera com diversos tipos de cabeamento para
controle. Normalmente, um par trançado trafegando o protocolo RS-422 ou
protocolos proprietários e uma porta ethernet ou RS-232 para a
comunicação com computadores remotos permitem o monitoramento e a
programação do sistema.
Com isto, a instalação é complementada com sensores, transdutores,
atuadores e uma rede mais complexa de cabos. Os quadros deixam de ser
somente um conjunto de barramentos e disjuntores, destinados à
distribuição e proteção das instalações. Passam agora, a assumir funções
de controle e, para isto, surgem os dispositivos modulares para manobra e
proteção

caracterizados

por:

seccionadores,

seccionadores

minized,

contatores, blocos de contatos auxiliares, comutadores, botões de comando,
sinalização, telerruptores, minuterias, relés auxiliares, relés horários,
transformadores de segurança e controladores lógico-programáveis. Como o
próprio nome diz, estes sistemas são modulares e se encaixam aos atuais
quadros IEC, presentes nas instalações mais novas.

FIGURA 61 – Componentes para automação das instalações
elétricas residenciais.
Fonte: Catálogo Instabus, Siemens, 2001, p.3.
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Para que isto aconteça, os sistemas eletrônicos foram aliados aos
sistemas elétricos. A ponte entre estes sistemas são os cabeamentos
especiais, e os componentes de interface, que estão ficando mais rápidos e
mais sensíveis.
Assim, a instalação passa a ter redes elétricas com categorias
distintas:
•

rede elétrica de potência – é o conjunto de cabos por onde passa
a energia elétrica destinada à alimentação de quadros e
equipamentos;

•

rede de cabos analógicos – é o conjunto de cabos por onde
passam os sinais de baixo nível provenientes dos sensores
analógicos,

distribuídos

pela

instalação

com

destino

ao

controlador;
•

rede de comando – é a rede de cabos por onde passa os sinais
que saem do controlador para o atuador; normalmente este sinal é
analógico, com nível de tensão inferior ao da rede;

•

rede digital – é o conjunto de cabos destinados a transmitirem a
informação digital entre os dispositivos inteligentes, tais como
comunicação

entre

controladores,

controladores-servidor,

controladores-terminais inteligentes etc.
Com a diminuição dos custos, estes sistemas também cresceram em
número e complexidade de conexões. Via de regra, as conexões são
realizadas através de cabos, levando fabricantes, usuários e projetistas de
instalações a se preocuparem cada vez mais com sua proteção.
Principalmente

contra

as

interferências

geradas

pelas

descargas

atmosféricas, operações de chaveamento ou qualquer outro fenômeno que
possa causar surtos de tensão. Todos os equipamentos elétricos possuem
uma suportabilidade a certos valores de sobre-correntes ou sobre-tensões
durante um determinado tempo. Se esses valores forem ultrapassados
poderão ocorrer os seguintes problemas:
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•

dano ou falha permanente – expresso pela queima e, em alguns
casos, carbonização dos circuitos integrados que fazem parte
principalmente da interface. Este defeito só pode ser reparado com
a substituição do circuito afetado;

•

modificação permanente das características – o equipamento
poderá continuar funcionando; porém, não apresentará as
mesmas características que quando original;

•

mal funcionamento temporário – é o caso da perda de dados da
memória volátil de um computador quando existe queda de
tensão.

As instalações que contém equipamentos/componentes eletroeletrônicos sensíveis estão sujeitas às "sobretensões transitórias” ou
"surtos", principalmente devido às seguintes causas:
•

descargas atmosféricas que caracterizam pulsos eletromagnéticos
nas proximidades;

•

campos magnéticos criados pela operação de chaveamento nos
sistemas de potência;

•

descargas eletrostáticas, as quais podem ocorrer nos próprios
circuitos de baixa tensão, gerando rápidas variações dos campos
elétricos;

•

explosões nucleares;

•

descargas atmosféricas diretas, cujas interferências radiadas e/ou
conduzidas são normalmente as mais severas.

A compatibilidade eletromagnética “EMC” é fundamental portanto para
o bom funcionamento destes sistemas.
9.1. Princípios básicos para a compatibilidade eletromagnética
A compatibilidade eletromagnética (Electromagnetic Compatibility EMC) é a criação de um ambiente eletromagnético compatível com o
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componente / equipamento sensível no qual este deverá ser instalado,
possibilitando a atenuação / eliminação de interferências em seu
funcionamento.
A EMC interessa-se pela GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO
da energia eletromagnética, conforme figura 62.

FIGURA 62 – Representação da compatibilidade eletromagnética.
Fonte: GOMES, p.112.
A definição dos blocos na figura acima pode ser dada por:
•

fonte ou emissor - emite a energia eletromagnética;

•

acoplamento - meio pelo qual a energia é transmitida ao receptor;

•

receptor - onde esta energia é processada, produzindo um
resultado desejado ou indesejado. Se o resultado for indesejado,
diz-se que há interferência.

A transferência de energia eletromagnética deve ser analisada,
considerando-se os seguintes subgrupos:
•

emissões radiadas e conduzidas;

•

susceptibilidade radiada e conduzida.

A proteção dos componentes / equipamentos sensíveis baseia-se em
uma série de medidas, que deverão:
•

eliminar ou atenuar as emissões de energia eletromagnética na
fonte;

•

tornar o acoplamento o mais ineficiente possível;

•

tornar o receptor (componente / equipamento sensível) o menos
susceptível às emissões da fonte.
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Na prática, estas diretrizes são profundamente ligadas aos conceitos
dos sistemas de aterramento, interligação de massas, supressores de surto
e isolação galvânica (através do uso de acoplamento óptico e, em alguns
casos, magnéticos).
Não existe uma solução única para a EMC. O que existe é o
estabelecimento de uma série de medidas, que em conjunto formam a
solução de compatibilidade eletromagnética.
9.2. Aterramento - Definição
As

expressões

“terra”,

“eletrodo

de

aterramento”,

“placa

de

aterramento” são todas referentes ao condutor intimamente conectado ao
solo. A palavra “massa” refere-se a partes metálicas dos equipamentos que,
em condições normais, não têm a intenção de conduzir corrente elétrica.
Condutores de proteção são aqueles destinados à interconexão das massas.
As massas em uma instalação normal de baixa freqüência são conectadas
ao terra; embora equivalentes, a massa não deve ser confundida com o
terra. No Brasil, o condutor de proteção é denominado terra (em AC); nos
equipamentos e na literatura mais antigos, a denominação “massa” é
confundida com “terra”.
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FIGURA 63 – Eletrodo de aterramento. Esta foto mostra dois tipos de
eletrodo de aterramento. Um vertical, constituído por haste de aterramento,
bom para baixas freqüências. Outro horizontal, constituído pelo cabo,
eficiente para altas freqüências.
Fonte: Arquivo particular
9.2.1. A função do aterramento

A função básica de um eletrodo de terra é manter todas as massas de
uma instalação em uma tensão próxima de zero, seja a fonte de força
aterrada ou não (isolada do terra). Obtêm-se estes valores com um projeto
adequado de instalações.
Considere-se uma condição defeituosa ocorrendo na rede de
fornecimento de energia, nos circuitos da instalação ou em fontes externas à
instalação, provocando a elevação da tensão das massas da instalação. A
função do aterramento, então, é aquela da proteção de pessoas contra o
choque elétrico, função da corrente que passa através do corpo e do
caminho do fluxo da corrente através deste corpo. As regras estabelecidas
pela IEC de proteção contra choque elétrico limitam os níveis máximos de
tensão para os quais a massa é considerada perigosa. Para sistemas de
força normais, 50 Hz ou 60 Hz, estes valores são de 50 Vrms(3) para locais

3

Vrms – valor eficaz de uma tensão alternada
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secos, e 25 Vrms para áreas molháveis (por exemplo, banheiros e
lavanderias).
O valor da resistência de terra é raramente constante, dependendo
em boa parte da umidade do solo (e assim, sujeito às mudanças sazonais).
Um fator imprescindível para a manutenção da segurança das pessoas e
equipamentos, no evento de uma alta resistência de terra, é o conceito de
equipotencial. Se, por exemplo, todas as massas se concentram em um
potencial comum (mesmo que perigoso), incluindo o piso da construção,
uma pessoa pode tocar qualquer várias massas ao mesmo tempo, sem
perigo (pois não haverá diferença de potência e, por conseqüência, não
existirá circulação de corrente elétrica). Este é o motivo pelo qual
ferramentas elétricas com cabo longo (furadeira, cortadores de grama, etc)
devem ter classe de isolação nível II (isolação dupla), permitindo ao usuário
deixar o ambiente de equipotencial da casa em segurança.
Todos os cabos e circuitos perdem corrente elétrica para a terra,
normalmente por efeito capacitivo. Estas correntes são denominadas
correntes de fuga.
As correntes de fuga e as correntes de falta (curto-circuito para a
terra) fluem principalmente através do condutor de proteção, aterramento,
PE (cabo cor verde ou verde com tiras amarelas). Tais correntes voltam
para a fonte de alimentação (sub-estação) via terra (sistema de TT), pelo
condutor de terra ou, sobretudo, através do condutor neutro em paralelo
(sistema de TN).
Então, no caso de TN, praticamente todas correntes de falta (e fuga)
voltam para a fonte através do condutor neutro. Portanto, a resistência do
eletrodo de terra de instalação não é de importância primária (a menos que
centelhadores sejam conectados ao condutor de neutro).
Para a proteção de equipamentos eletrônicos, o sistema TN é
extremamente recomendado para sinais em modo comum, que entram por
cabos externos na construção (TV a cabo, telefone, etc). As correntes de
falta e de fuga divergem para o terra, no ponto de entrada.
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Uma simples isolação galvânica é freqüentemente insuficiente: a
sobretensão

supera

a

capacidade

de

isolação

galvânica

de

um

transformador, que é tipicamente inferior a 10 kV, valor insuficiente nos dias
de tempestade, onde podem ocorrer descargas elétricas consideráveis.
A instalação de dispositivos não-lineares limitadores de tensão se
torna portanto uma necessidade.
É importante que todos os tubos metálicos de entradas, condutos,
pipelines (linhas de tubulação) etc, sejam conectados para o terra logo na
entrada da construção. Esta técnica pode evitar a circulação de correntes
(que venham de fora da construção) nos condutores de proteção que
interligam as massas.
A instalação de dispositivos de proteção contra sobretensão deve
transmitir a maior impedância possível entre o meio externo e o circuito a ser
protegido. O comprimento do condutor em série, com limitador de tensão,
deve conseqüentemente ser o mais curto possível.
A tensão residual "vista" pelo equipamento protegido é então
independente da impedância de terra.
Efetivamente, mesmo que com um péssimo terra, é possível proteger
um equipamento contra sobretensões externas, sendo suficiente conectar
um limitador de tensão o mais próximo possível do equipamento a ser
protegido. O cabo entre o limitador de tensão e o equipamento a ser
protegido deve ser o mais curto possível.
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FIGURA 64 - Forma de conexão para um limitador de tensão.
Fonte: Schneider, p.EMC-9.
Quando um limitador de tensão é corretamente conectado à massa, a
impedância do eletrodo de terra é irrelevante.
Uma descarga atmosférica direta na linha de fornecimento de energia
requer da instalação a dissipação de 10 kA a 100 kA de corrente de surto,
maior parte da qual passa para a terra através de centelhadores e pára-raios
instalados na linha externa. Sobretensões no interior de uma instalação,
onde pára-raios externos são providenciados, raramente excedem 6 kV em
função de causas atmosféricas.

FIGURA 65 - A Gaiola de Faraday garante a equipotencialidade
da instalação.
Fonte: Schneider, p.EMC-10.
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Para as linhas de transmissão e distribuição em alta tensão, a
corrente de falta de uma fase para terra retorna para a fonte através do terra
e dos condutores de blindagem (pára-raio), localizados acima dos
condutores de fase nas linhas de transmissão.
A provisão de uma condição de equipotencial na superfície do solo,
na base de torres de transmissão, e, mais importante, em sub-estações (a
fonte das correntes de falta), é um interesse primário dos engenheiros de
projeto. O princípio de ligação equipotencial é idêntico ao requerido para
algumas instalações de baixa tensão.
Um terra funcional significa um eletrodo de terra que está projetado
para passagem da corrente de carga através da terra, sendo que, em alguns
casos, o condutor de terra atua como um do condutores do circuito. Existem
varias instalações pelo mundo que utilizam este método; em alguns países
constitui maneira (econômica) de operar o serviço de transmissão.
É interessante notar que no caso de cabos de telefone (com isolação
de papel, corrente de fuga elevada e, por conseqüente, simetria duvidosa),
uma resistência de terra baixa permite a preservação da qualidade de
transmissão de sinais. Ainda que a magnitude de sinais de telefone seja
baixa (de milivolts até dezenas de volts), a qualidade de cabos modernos
supera as restrições de um "bom" terra.
Para resumir, a proteção de pessoas não depende diretamente de um
valor baixo de resistência de terra; é mais importante o estabelecimento de
uma condição de equipotencial entre as massas. Assim, uma aeronave
numa tempestade elétrica não representa perigo para os passageiros: estes
se encontram dentro de um envelope metálico, o qual está (internamente)
em perfeito equipotencial. Para pessoas ou animais, o perigo não é a
magnitude do potencial absoluto, mas sim a diferença de potencial entre
partes metálicas que podem ser tocadas. Isto vale também para a diferença
de potencial entre qualquer condutor e o terra.
Um equipamento eletrônico não é afetado pelo valor de resistência de
terra. Situação pior é a possibilidade de exposição à sobretensões de um
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cabo externo, quando sua proteção é insuficiente ou quando estiver mal
roteado. Assim, a função das massas é imprescindível e, mais importante
que o aterramento. O único requisito para um desempenho satisfatório dos
equipamentos eletrônicos consiste em um alto grau de equipotencialidade.
É visível que a equipotencialidade de dois terras é um ou sempre
menor que um. Qualquer terra separado, mesmo que livre de interferências,
é sempre prejudicial para a equipotencialidade. Assim, para a segurança de
pessoas

e

para

o

funcionamento

satisfatório

de

equipamentos

interconectados, dois sistemas de aterramento distintos em um mesmo local,
mesmo que o funcionamento não seja o ideal, devem ser interconectados.
Na prática, precauções devem ser tomadas para não existir tensão de
toque numa interconexão de equipamentos eletrônicos, em operação entre
dois prédios (vídeo, controle de acesso, rede de local, tecnologia de
informação, etc). Se os sistemas de aterramento entre as duas edificações
não

estão

solidamente

conectadas,

não

se

pode

garantir

esta

equipotencialidade.
A equipotencialidade entre dois prédios distintos é algo muito difícil de
ser alcançada, em função até da impedância dos cabos de terra; o mais
recomendável é a isolação completa entre estes dois sistemas. A
interconexão de equipamentos eletrônicos deve ser feita por meio de
acoplamento óptico (através do uso de fibras) ou galvânico, com uso de
transformadores isoladores. O acoplamento óptico é mais recomendável
devido ao barateamento desta tecnologia.
9.3. Massas
Em

sua

maioria,

o

mau

funcionamento

dos

dispositivos

eletromagnéticos é imputada erroneamente a problemas de software ou erro
humano, quando na realidade as causas normalmente estão associadas a
um nível insuficiente de equipotencialidade entre unidades interconectadas
(sensores, cartões de interfaces, atuadores).
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Existem duas diferenças entre um condutor de terra e um condutor de
massa. O aterramento de um condutor dissipará corrente que nele circula,
mas está muito longe de ser efetivo para equipamentos de alta freqüência.
Um condutor de massa, acima do nível do piso, apresenta duas virtudes
imprescindíveis para o bom desempenho de sistemas eletrônicos, a saber:
está fisicamente perto dos circuitos, e é acessível.
A equipotencialidade de equipamentos e suas massas é um objetivo
funcional. Os sinais de interferência que circulam nas massas, e não nos
circuitos eletrônicos, são inofensivos para as pessoas. Por outro lado,
quando as massas não estão todas em equipotencial e, por exemplo, são
conectadas para terra em estrela, a interferência de corrente de HF (alta
freqüência) circulará através de qualquer caminho disponível, inclusive via
cabos de sinal. Alguns circuitos sujeitos a esta interferência, podem ser
destruídos.
A rede de condutores de massa, que formam uma impedância baixa
ligada ao sistema, é a única maneira econômica de assegurar um nível
satisfatório de equipotencialidade. Instalar todos equipamentos sensíveis em
um arranjo de "gaiola de faraday" seria tecnicamente ideal, mas não tem,
geralmente, viabilidade econômica.
Por definição, uma massa é qualquer material condutor que pode ser
tocado por qualquer parte de um corpo humano e que pode tornar-se viva,
como resultado de uma falha. Duas massas que são acessíveis ao toque
humano devem apresentar uma diferença potencial que não exceda os
valores de tensão recomendados pela IEC sob qualquer condição de falha
concebível: 50 Vrms em locais secos internos, e 25 Vrms em locais úmidos.
Estes valores são o máximo permitido que podem existir, como condições
especificas, dentre as de influências externas.
Uma tensão de toque pode subir perigosamente durante uma falta, se
a resistência dos condutores de equipotencial não estiver suficientemente
baixa. Em alguns casos, é necessário instalar condutores suplementares de
equipotencial, em paralelo com os condutores existentes.
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O acesso para duas (ou mais) massas é ilegal, quando associadas à
instalações diferentes e conectadas em diferentes sistemas de aterramento,
que não se interconectam.
O risco de eletrocussão somente existe com um alto valor de tensão,
com duração relativamente longa, aparecendo entre massas adjacentes. O
respeito às regras de segurança é obrigatório, mas não suficiente, para
assegurar EMC satisfatória de uma instalação.
Um equipamento eletrônico é sensível para um espectro amplo de
freqüências, ou para impulsos. Uma descarga eletrostática, por exemplo,
geralmente não traz conseqüências sérias para a fonte, mas pode ser
catastrófica para um dispositivo eletrônico (principalmente os de interface).
Aterramentos normais comumente conectam-se em estrela, garantindo a
segurança de pessoas quando as normas pertinentes são respeitadas. Mas,
não operam satisfatoriamente em uma instalação que inclua componentes
eletrônicos sensíveis, os quais estarão cada vez mais conectados a outros
dispositivos para o intercâmbio de informação.
A melhor maneira de assegurar bom funcionamento e durabilidade da
instalação é estabelecer um alto grau de equipotencialidade, em toda a
instalação; nos pontos onde isto não for possível, deve-se então recorrer à
isolação galvânica.

9.3.1. Os laços de massa e entre massas

Um laço de massa (loop) é a área incluída entre um

cabo em

operação e o condutor de massa (geralmente o condutor mais próximo de
PE). Existem, então, tantos enlaces de massa quanto cabos, o que é
inevitável mesmo que os condutores estejam galvanicamente isolados. Uma
isolação galvânica reduz a circulação de corrente de LF, sem entretanto
reduzir a área do loop. Um loop pode oscilar muito em HF; assim, quanto
maior a área envolvida, maior será o problema em EMC.
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FIGURA 66 - É inevitável o loop de massa por cabo.
Fonte: Schneider, p.EMC-11.
Se uma corrente circula próxima a um loop de massa, uma corrente
de modo comum pode impor ruído (interferência) nos sinais úteis, pela
conversão de corrente “modo comum” para “modo diferencial”, ou
perturbações nos circuitos eletrônicos em cada extremidade. O risco está
igualmente presente para radiação em um laço, na medida que a recepção
de interferência neste laço seja possível. Os estágios de saída de circuitos
eletrônicos são mais sensíveis a interferências que os estágios de entrada,
pois são mais difíceis de filtrar, alem do que tais circuitos são formados por
componentes ativos e em alguns casos com potência elétrica elevada (na
ordem de centena de mW a dezenas de W).
As áreas fechadas pelos condutores de massa não devem ser
confundidas com aquelas referidas acima, “loops de massa”. É preferível
permitir a propagação de parasitas nas massas, que nos cabos de sinal.
Estes loops no meio de condutores de massa são chamados "laços entre
massas".
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FIGURA 67 – Loop de Massas.
Fonte: Schneider, p.EMC-11.
Se duas massas vizinhas não estão conectadas juntas, uma diferença
de potencial entre elas pode ser significativa, já que a conexão direta de uma
com a outra é que provê a condição de equipotencial. Resumindo, todas as
massas de equipamentos que trocam dados devem ser interconectadas: o
modo mais correto é interligar todas as massas, quer os equipamentos
troquem dados ou não.
Loops de massa, também chamados de loops de terra, não devem
ser confundidos com loops entre massas. Um loop de massa nunca é
favorável, e sua área deve ser reduzida para um mínimo executável. Por
outro lado, é recomendável que se aumente o número e se reduzam as
áreas de loop de massa.
O desenvolvimento desta técnica torna mais efetivo o resultado da
equipotencialidade entre massas (para LF e HF). A conexão das massas
com uma malha de cabos é sempre benéfica.
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FIGURA 68 – Malha de massas: maior imunidade é conseguida pela
redução das áreas entre os loops de massa.
Fonte: Schneider, p. EMC-11.

9.3.2. Unidade de uma rede de massas

As massas devem ter um equipotencial único. Existem três métodos
para a conexão das massas, de modo a preservar a unidade:
1- conexão radial: cada equipamento tem o seu próprio cabo de terra
(individual), que termina em uma única barra de terra;
2- conexão para o condutor PE mais próximo: um único condutor de
proteção (PE), associado com vários equipamentos;
3- conexão curta para a massa mais próxima: baseado na conexão
das malhas de massas.
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1 – Conexão radial

FIGURA 69 – Conexão Radial.
Fonte: Schneider, p.EMC-12.
A justificativa para este sistema é extremamente simples. Quando um
equipamento desenvolve fuga de corrente para a massa, os demais
equipamentos permanecem no potencial de terra. Porém, na prática, o
potencial de terra não é o mesmo para os equipamentos eletrônicos: os
potenciais são relativos. O conceito de zero absoluto é abstrato. Isto é
freqüentemente assumido, quando na realidade a configuração estrela de
aterramento sobremajora o problema da impedância em modo comum entre
os equipamentos interconectados.

FIGURA 70 - Loop pelo sistema radial.
Fonte: Schneider, p. EMC-12.
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O aterramento radial pode causar uma impedância comum entre dois
equipamentos interconectados.
Em alguns casos, assume-se que o sistema de aterramento em
estrela

suprime

os

loops

de

massa.

Entre

dois

equipamentos

interconectados isto não acontece, devendo-se então considerar a área
fechada para o loop de terra. Por exemplo, um campo eletromagnético
devido à uma descarga atmosférica pode induzir uma tensão no loop de
terra muito maior do que ocorreria em qualquer outro método de
aterramento.

FIGURA 71 – Área de loop.
Fonte: Schneider, p.EMC-12.
Com isto conclui-se que o método de aterramento radial ou estrela é
somente possível para equipamentos que são completamente isolados uns
dos outros. O método pode ser adequado somente para sistemas analógicos
com sensores flutuantes e circuitos eletrônicos completamente isolados uns
dos outros.
Com a generalização da transmissão de dados em grandes
distâncias, das redes locais, dos periféricos compartilhados (e não
compartilhados, simplesmente conectados às interfaces) e, de forma geral,
da troca de sinais entre equipamentos, a configuração radial teve de ser
abandonada nos casos de longas distâncias e edifícios distintos. Além do
mais, mesmo que a conexão de cada equipamento por um condutor
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individual não seja prejudicada, ainda é um método caro, que requer um
grande volume de cabos de cobre e muitas horas-homem.
A única aplicação razoável para o sistema radial consiste em um cabo
de conexão entre a fonte de alimentação e a tomada de saída, ou a
proximidade com a régua de distribuição.
É conveniente o uso de um condutor de proteção PE para as fontes
de alimentação conectadas a um quadro de distribuição geral, situado em
uma sala. A barra de terra do quadro é conectada a um cabo de proteção
único, que vai para o eletrodo principal de terra da instalação. Este condutor
pode ser comum para outros dispositivos e, com vantagem, pode ser
conectado às massas vizinhas.

FIGURA 72 - Um bom arranjo de sistema de aterramento.
Fonte: Schneider, p.EMC-13.
Ainda que uma fonte de interferência forte tenha se instalado no
mesmo ambiente de um equipamento sensível, um sistema separado de
aterramento para o equipamento sensível é prejudicial, e não recomendado.
Quanto muito, é desejável alimentar os dois sistemas incompatíveis com
cabos de fornecimento de força de redes separadas. Em qualquer caso, a
conexão em malha das massas é mais favorável.
O sistema radial de aterramento pode ser aceito somente para
instalações de baixa freqüência, que são e permanecerão independentes e
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isoladas de quaisquer outras instalações. É o caso das instalações de baixa
tensão de caráter residencial.
2 - A conexão para o condutor PE mais próximo: um único condutor
de proteção (PE), associado com vários equipamentos.

FIGURA 73 – Conexão PE mais próximo
Fonte: Schneider, p.EMC-13.
Pelo uso deste esquema de cabeamento, o loop de massa possui
uma pequena área, e a impedância comum entre equipamentos conectados
é inferior àquela do sistema de aterramento radial. Este método, mais
econômico, também é recomendado por razões de segurança. É fácil provar
que a tensão de toque entre duas massas conectadas no mesmo condutor
de PE é menor que o valor convencional. Os riscos de usar o mesmo
condutor de PE, para dois sistemas de aterramento, são: o "ruído" e a
sensibilidade - que não são insignificantes. Mesmo que a baixa impedância
dos condutores de PE, e o bom nível de rejeição para interferências de LF
em modo comum, limitem juntos os riscos, as correntes de HF, geradas por
fontes extremamente poluidoras (inversores), não podem ser dissipadas por
um único condutor de PE. Mesmo sendo ele muito eficiente, observa-se
neste caso, além da resistividade, a indutância distribuída no cabo. Torna-se
portanto necessário instalar condutores de PE adicionais (suplementares),
formando uma rede de malhas.
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3 - A conexão curta para a massa mais próxima: este terceiro método
de conexão, para a massa mais próxima, apresenta vantagens em relação
aos métodos descritos previamente: baseado na conexão das malhas de
massas, as áreas de loop de massa são extremamente reduzidas e o grau
de equipotentialidade das massas é excelente.

FIGURA 74 – Conexão às massas adjacentes4.
Fonte: Schneider, p.EMC-13.
A malha de conexão de massas torna-se mais importante na medida
que a área coberta pela instalação aumenta, com longos cabos de conexões
ou quando os equipamentos são divididos em diversas células.
A malha de conexão de massas não interfere nas conexões de terra
disponíveis nos cabos de alimentação, que devem continuar a existir.
Observe-se que o uso de cabos de alimentação diferentes não significa
sistema de conexão radial de massas.

4

No tocante à segurança de pessoas, este tipo de conexão local não é geralmente um
substituto para condutores de PE. O apropriado, então, consiste no uso de dois métodos:
método 2 (ou método 1) para a segurança de pessoas e, método 3, para EMC.
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FIGURA 75 – Aterramento de pick-up. A aplicação residencial direta da
conexão de massas constitui o aterramento do toca discos (cabo com fita
crepe) com o amplificador. Este procedimento reduz significativamente
ruídos de alta freqüência, gerados pelo chaveamento do motor. A
interconexão de massa é complementada pela malha interna dos cabos de
sinal.
Fonte: Arquivo particular
Condutores de proteção (PE) com comprimentos acentuados
apresentam, em HF, impedâncias geralmente altas para efetiva proteção de
equipotencial. Por exemplo, um condutor de PE com 100 de comprimento é
incapaz de conduzir correntes significativas no caso de freqüências que
excedam 100 kHz.
Os condutores de PE e os condutores de aterramento, sozinhos, não
são suficientes para assegurar a EMC de uma instalação: condutores
adicionais e pequenas interconexões de massa também são necessários.
Cabos de PE, mesmo que longos e curto-circuitados no final com uma
malha de terra, funcionam corretamente em LF para a proteção de pessoas.
Um condutor de PE não é considerado como um
aterramento, mas sim

condutor de

como um condutor de "ligação" ou condutor "de

conexão de terra". Sua função principal é assegurar que o potencial de
toque, nunca exceda os limites de norma.
Fora disto, nunca deveria existir mais de um sistema de aterramento
por instalação; mesma recomendação vale para o sistema de massa, que
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deve ser único e conectado a um único sistema de aterramento. Se esta
diretriz não for adotada, então problemas de EMC certamente ocorrerão
através dos vínculos (links), inevitáveis entre as instalações adjacentes
(vídeo, alarme, sistemas de segurança, etc).
Na prática, qualquer condutor pode ser incluído na rede de
equipotencial útil das massas: tubos metálicos em geral, tubos de queda
(águas pluviais), bandejas e escadas de cabos, vigas de estruturas
metálicas, armaduras do concreto, etc. Uma malha de interconexão metálica
provê considerável EMC aos sistemas e também favorece medidas para a
segurança de pessoas.
A natureza dos materiais condutores tem menor importância na
equipotencialidade. Um condutor de aço em HF tem aproximadamente a
mesma indutância que um condutor de cobre, considerando a mesma seção
transversal e comprimento. As conexões para qualquer massa da edificação
são permitidas e desejáveis, assegurando os melhores resultados. Conectar
rotineiramente todos os tipos de massa é melhor que limitar as
interconexões aos equipamentos e dispositivos elétricos ou eletrônicos.
Forma-se, desta maneira, a "malha de massas" ou "grade de massas" ambos termos são empregados. É recomendado conectar grandes racks,
redes ou estruturas, assumindo para a grade de massa intervalos de
aproximadamente 1 metro.
Concluindo, uma condição de equipotencial efetiva de todas as
massas favorece o funcionamento satisfatório de qualquer sistema
eletrônico, especialmente em sistemas digitais altamente poluídos. Se for
para a melhoria da imunidade de interferência eletromagnética, ou para a
redução da radiação dos equipamentos instalados, a conexão de malha de
massas pode ser simples, barata e de solução relativamente eficiente para
freqüências na ordem de dezenas de megahertz.
Uma corrente de HF não pode fluir facilmente através de um condutor
de fase: somente são possíveis as de baixas freqüências. Dividir as
inevitáveis correntes de HF de modo comum, através de caminhos múltiplos
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em diversos condutores de uma grade de massa, constitui uma garantia de
proteção para os cabos de sinal. A experiência mostra que um sistema
funciona corretamente na ausência de interferência de HF. Um descuido no
sistema de cabeamento ou na malha de massas pode ser fatal. A rotina de
conexão de massas não tem contra-indicações na operação correta de
sistemas; ao contrário, ela decisivamente melhora o desempenho do
sistema.
Instalando uma "gaiola de Faraday" como sistema de blindagem, a
malha de massas é a única maneira prática e que garante um nível
suficiente de equipotencialidade, sendo efetiva contra todos os tipos de
interferência eletromagnética.
A noção de equipotencialidade é mais localizada à medida que a
freqüência aumenta. A condição de equipotencial é somente obtida em HF
pela livre circulação de corrente em modo comum, em todas as direções, e
por dispersão.
Assim, em um ambiente industrial, é recomendado conectar
rotineiramente todas as estruturas condutoras com as partes condutoras
vizinhas à construção, utilizando condutores mais curtos nas três dimensões
possíveis (construções de vários pavimentos). Esta é a maneira mais
econômica de progredir a equipotencilização de uma instalação em todas as
freqüências, apesar da eventual presença de algumas correntes de massas.
9.4. Atenuação de sinais
O efeito da atenuação é definido pela amplitude de interferência em
modo comum que ocorre em um cabo condutor em um local distante de
qualquer massa, relacionada com a amplitude da interferência quando o
mesmo encontrar-se instalado dentro ou muito próximo a uma massa.
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FIGURA 76 - O Exemplo de atenuação.
Fonte: Schneider, p.EMC-15.
O efeito da atenuação é um dos fatores para a EMC. A fim de permitir
o intercâmbio de sinais em boas condições, limitando a interferência captada
pelos cabos de sinal, torna-se importante reduzir acoplamentos no modo
comum.
Qualquer estrutura metálica fechada, disposta paralelamente e em
contato com o cabo de sinal, pode prover dois efeitos favoráveis:
1 - Uma malha de massas mais efetiva. Para corrente continua (CC),
a malha não atua como um atenuador: reduz-se a resistência entre massas,
não ocorrendo efeito de blindagem. O efeito galvânico da malha é
independente da proximidade dos cabos de sinal.
2 - O efeito atenuação (blindagem). O efeito de proximidade soma-se
àquele

mencionado

acima,

podendo-se

substituir

"impedância"

por

"resistência". O benefício conseguido pela conexão dos equipamentos à
estrutura metálica é uma blindagem eficiente, praticamente livre de custos. O
efeito de atenuação é diretamente atribuído à indução mútua. Não existe
atenuação de interferências de corrente continua.
Imagina-se que qualquer cabo é potencialmente uma excelente
antena de banda larga, especialmente no alcance métrico. Para se reduzir
esta habilidade de radiação, um método simples, eficiente e barato, consiste
em embutir todo o cabo, o mais enclausurado possível, numa massa, que
pode ser um duto metálico, uma viga estrutural, etc.
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O efeito de atenuação produzido por um condutor de massa sobre um
cabo de sinal é explicado a seguir. Na ocorrência de um distúrbio de onda
eletromagnética, uma corrente é induzida no condutor de massa.

Esta

corrente gera, de acordo com lei de Lenz, um campo magnético o qual atua
em sentido oposto ao campo que o produziu. Um cabo de sinal, dentro de
um condutor de massa, então será afetado pela diferença entre o campo
original e o campo de reação. O campo resultante afeta o cabo de sinal, e é
conhecido como “campo residual”, sendo evidentemente menor que o
campo original.

FIGURA 77 – Cabo de comunicação de sinal embutido em duto metálico.
Arquivo particular
O efeito da atenuação pode ser mais ou menos efetivo, conforme o
arranjo da massa e a efetividade do envolvimento dos condutores a serem
protegidos. Uma malha metálica (blindagem), incorporada internamente ao
cabo de sinal e conectada à massa, protege os condutores envolvidos na
ordem de freqüência de 1 MHz, com um fator de atenuação de pelo menos
300. É difícil e caro blindar todas as interconexões de uma instalação, mas é
relativamente fácil selecionar rotas de cabo que provêm boa atenuação; para
tanto, todo o comprimento do cabo deve ser fixado em massa condutiva.
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FIGURA 78 – Curva de atenuação.
Fonte: Schneider, p.EMC-15.
A continuidade elétrica de uma ponta a outra, e a correta conexão das
massas nas extremidades, garantem um fator de atenuação efetivo. É
recomendado conectar o cabo na estrutura condutiva da construção, com
intervalos regulares na rota do cabo.
O fator de atenuação não é reduzido pelo emprego de contatos
adicionais entre as massas, mas sim por uma rede (malha) de massa. Em
uma bandeja, a fim de limitar o “cross-talk” (influência de um circuito em
outro por indução magnética), cabos de força ou cabos de controladores de
velocidade não devem ser colocados perto de cabos de pequenos sinais.
Em um ambiente industrial, o ideal seria instalar quatro bandejas
separadas: uma para instrumentação, outra comunicação de dados
(inclusive voz), outra para circuitos de controle e de sinalização, e uma
quarta para cabos de força. Quanto mais forem subdivididos os grupos,
melhor será a compatibilidade eletromagnética.
Um condutor de cobre produz um fator de atenuação da ordem 5, se
ele estiver completamente fechado em um local que protege o sinal: portanto
esta é uma das vantagens de conectar cabos de sinal com o aterramento do
que cabos em modo comum. Se necessário, é possível adicionar uma
massa adjacente para um cabo de sinal particularmente sensível.
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Um cabo enterrado, no qual está passando uma corrente alternada
em modo comum, cria um campo magnético no solo que o circunda; este
campo (concêntrico) gera correntes de Foucault na terra que, em conjunto
com a energia

magnética, dissipam calor no solo. Correntes de modo

comum são amortecidas por este efeito, que não é aquele acima descrito,
mas é análogo à ação de um transformador com carga resistiva. Esta ação
de amortecimento é particularmente efetiva onde a interferência causada por
trens repetitivos de pulso tem as oscilações amortecidas. As correntes de
Foucault no solo, incrementam portanto o grau de amortecimento.
9.5. Instalação e regras de cabeamento de uso geral
Para resolver a maioria dos problemas de EMC deve respeitar-se
rigorosamente os elementos que regem o cabeamento. O primeiro requisito
é decidir para qual grupo cada cabo pertence. As seguintes classes de cabo
cobrem a maioria das instalações existentes (mais comuns):
•

Grupo n° 1 - Circuitos de sensores analógicos. Este grupo é
sensível, tratando-se da transmissão analógica de sinais, em baixo
nível;

•

Grupo n° 2 - Circuitos digitais. Este grupo também é sensível,
especialmente para impulsos, trens de pulso e oscilações.
Também, pode interferir com os circuitos do Grupo n° 1. A
telefonia, por exemplo, trafega bem com este tipo de circuito;

•

Grupo n° 3 - Circuitos de controle e sinalização (incluindo
alimentação de relés e contatores). Este grupo interfere com o
Grupo n° 1 e o Grupo n° 2;

•

Grupo n° 4 - Cabos de fornecimento de energia. São os cabos de
força oriundos da rede de distribuição pública ou da rede privada
de geração de energia (por exemplo, fornecimento de força por
fonte de emergência). Correntes neste nível são chaveadas ou
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comutadas (por vários equipamentos eletrônicos de força,
retificadores, inversores, entre outros). Na operação normal, estas
funções geram correntes e componentes de tensão em HF, nos
condutores de alimentação. Como as correntes e a tensão
constituem ambiente altamente poluído para os Grupos n° 1, n° 2
e n° 3, recomenda-se que os fios e cabos de cada grupo tenham
cor distinta dos outros grupos.
Também para resolver problemas de EMC há algumas regras básicas
a serem cumpridas:
Regra n° 1 – O "vai" e "volta" de condutores de qualquer circuito deve
ser o mais próximo possível. Esta regra geral aplica-se também para cabos de fornecimento de força. Não se deve alimentar radialmente
dois circuitos que não são isolados entre si, ou que trocam sinais. Se
necessário, mesmo para os sinais de comando de relés com um
condutor em modo comum, os condutores ativos devem ser
acompanhados, pelo menos, com um condutor de modo comum. E,
conforme o cabo, por um feixe de cabos. Para sinais analógicos ou
digitais, o uso de cabos em par trançado consiste em precaução
básica.
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FIGURA 79 – Conexão com baixa área de loop.
Fonte: Schneider, p.EMC-16.
Regra n° 2 - Todos os condutores que interconectam circuitos
internos, cabos, etc. devem ser fixos e com contato fechado, em
estruturas de equipotencial constituindo a massa elétrica. Esta
medida assegura o benefício de atenuação, praticamente sem custo
adicional. Assegura, também que fios ou cabos não utilizados sejam
aterrados, e não acionem indevidamente algum equipamento.
Regra n° 3 - É recomendado o uso de cabos

projetados para

ambientes ruidosos e circuitos sensíveis. Deve projetar-se uma
proteção efetiva contra ruído de HF, provendo uma conexão à massa
em pelo menos cada ponta do cabo. É possível que cabos de dois
grupos diferentes se justaponham, desde que pelo menos um deles
tenha blindagem (malha constituída de trança metálica flexível)
conectada à massa, em cada extremidade – melhor ainda se todos os
cabos justapostos contem com este recurso. Quando bem instalados
são imunes ao “cross-talk”. Esta é uma medida que deve ser tomada,
em ultimo caso. Sempre que possível, evitar a justaposição de cabos
de grupos diferentes.
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Regra n° 4 – Somente condutores do mesmo grupo podem ser
roteados juntos, no mesmo cabo ou no mesmo feixe. Para cabos tipo
flat-cable ou multipolares, os condutores de sinais analógicos devem
ser separados dos condutores de dados digitais por, pelo menos, dois
condutores de massa conectados para a tensão de referência das
interfaces. Em cabos tipo flat-cable, trafegando sinais digitais, deve-se
intercalar um condutor de sinal com um condutor de referência
(negativo quando em modo comum, massa ou terra), conectando-os
ao terminal de referência em cada ponta; desta forma, reduz-se de 5
a 10 vezes o “cross-talk” entre linhas. Além disso, é prejudicial usar
cabos multipolares para conectar grupos diferentes. Na prática, o
espaçamento de cabos é aproximadamente de 30 cm, distância em
geral suficiente para reduzir o “cross-talk” a um nível aceitável,
mesmo em ambiente isolado. O cruzamento de cabos de dois grupos
diferentes, na perpendicular (em 90°), causa o menor acoplamento
mútuo possível; esta é a melhor condição para o cruzamento de
cabos.
Regra n° 5 - Qualquer condutor livre (não utilizado) do Grupo n° 2 ou
do Grupo n° 4 deve ser sempre conectado à massa ou chassis, em
ambas as pontas. Por este meio, um efeito de atenuação pode
exceder freqüentemente o fator 2. Estas conexões à massa devem
ser facilmente removíveis, podendo-se no futuro liberar qualquer
condutor que for necessário. Para o Grupo n° 1 (tensões e
freqüências baixas) esta conexão pode não ser recomendada. A
freqüência industrial pode causar interferência inaceitável.
Regra n° 6 - Os cabos do Grupo n° 4 não precisam ser protegidos,
quanto à EMC, se forem filtrados. Geralmente é necessário filtrar os
cabos de força da fonte de alimentação de um equipamento; por outro
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lado, é difícil filtrar cabos de força de controladores de velocidade
(inversores), especialmente quando o pico de corrente é alto. Tornase então necessário envelopar os cabos em blindagens metálicas
flexíveis, ou em um tubo metálico contínuo, conectado para a massa
em cada extremo. Importante! O envelopamento

aplica-se aos

condutores de alimentação, de forma conjunta. Por exemplo: em um
alimentador trifásico, envelopam-se as três fases juntas e, nunca,
uma a uma, separadamente.
Regra n° 7 - Equipamentos ruidosos devem ser alimentados por
linhas de força distintas. Esta regra minimiza o ruído do sistema de
fornecimento, no modo de diferencial. A regra não deve ser
confundida com o sistema de conexões radiais das massas,
previamente discutido. O condutor de neutro não deve ser conectado
para a massa, exceto em um único ponto. Esta é a diferença
fundamental entre um condutor de neutro e um condutor PE (terra de
proteção).

FIGURA 80 – Alimentação para equipamentos ruidosos.
Fonte: Schneider, p.EMC-17.
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Os equipamentos podem receber alimentação de força individual ou
forças isoladas: alimentar equipamentos diferentes por linhas de força
separadas, constitui uma precaução prudente. Em qualquer caso, é
vantajoso que as massas (chassis) de todos os equipamentos sejam
mantidas

no

mesmo

potencial:

rede

radial,

para

alimentação

de

equipamentos, e malha de massas, para as carcaças.
A conexão da barra de terra principal, do quadro de distribuição
principal de uma instalação, para a grade de massa, deve ter uma indutância
inferior que 1 micro-henry (quanto mais baixa melhor), podendo ser realizada
de acordo com o esquema representado na figura 81.

FIGURA 81 – Fornecimento de força e conexões para massas de um
equipamento elétrico.
Fonte: Schneider, p.EMC-17
Para alimentação de uma instalação, levando-se em conta os efeitos
dos campos de indução magnética e eletricidade estática, é vantagem locar
o transformador o mais próximo possível da carga.
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9.6. Componentes e soluções EMC
A EMC de sistemas requer o uso de componentes específicos. Este
ítem consiste em uma análise das condições de uso e desempenho de
componentes específicos e semelhantes, a saber: telas eletromagnéticas,
filtros, limitadores de tensão e cabos blindados.

9.6.1. Telas eletromagnéticas

Uma tela eletromagnética serve para isolar duas regiões no espaço:
uma necessitando ser blindada contra as radiações eletromagnéticas,
originadas em fontes localizadas em outra região, a outra visando que a
fonte poluidora (de ondas eletromagnéticas) seja atenuada ou totalmente
selada, de forma a não mais emitir ondas eletromagnéticas para o ambiente.
A blindagem eletromagnética é composta de um envelope condutor,
geralmente metálico. Em freqüências baixas, os campos E (campo elétrico)
e H (campo magnético) raramente são acoplados. Blindagem contra o
campo E é sempre efetiva; até uma tinta condutiva é suficiente. Um campo H
é muito difícil de ser blindado em LF. Requer o uso de materiais de
permeabilidade magnética muito alta (ferro doce) e / ou de metais pouco
resistentes (cobre ou alumínio). Em qualquer caso, telas magnéticas têm
que ser espessas, para serem efetivas. Para sistemas de corrente contínua,
a proteção pode ser conseguida usando somente materiais magnéticos. A
tela deve envolver o campo a ser protegido da maneira mais abrangente
possível, e sua espessura deve aumentar com o aumento do volume a
proteger. O maior emprego de telas eletromagnéticas ocorre em blindagens
contra HF.
Todos os microcomputadores, os videogames e outros, recebem
alguma blindagem para EMC. A função da tela é limitar a radiação emitida
pelos circuitos digitais para as antenas de receptores de rádio que possam
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estar na vizinhança. A tela é um dispositivo linear, passivo de ação bilateral.
Sua eficiência, em uma dada freqüência, é idêntica: seja protegendo o
espaço interno de radiações externas e vice-versa.

FIGURA 82 – Tela para blindagem eletromagnética de alta freqüência.
Fonte: Arquivo particular
A ação primária de uma tela eletromagnética é idêntica a de um
espelho, quando reflete energia eletromagnética para a fonte que a gerou: é
o fenômeno de reflexão. A parte da energia eletromagnética que não refletiu
(nenhum refletor é perfeito) é absorvida pelo material que compõe a tela,
onde se dissipa em forma de calor: é o fenômeno de “absorção”.
Uma tela de HF tem que ser um condutor eficiente (resistência baixa),
mas, acima de tudo, apresentar fugas insignificantes através de fendas ou
descontinuidades. Neste contexto, a fuga usada refere para a penetração
através da tela da energia eletromagnética irradiada. A fuga pode aparecer
por uma pequena fenda na tela. Quanto maior for a freqüência de radiação,
menor será o comprimento de onda, e menor o tamanho de fendas que
podem ser toleradas.
Ao contrário do que se pensa, a natureza dos materiais usados para
blindagem é de pouca importância, em HF. A única característica, mas de
alta importância, concerne na resistência baixa de contatos elétricos. Grande
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cautela deve ser tomada no sentido de evitar oxidação ou outros tipos de
corrosão, razão pela qual os contatos são normalmente de latão ou de
níquel.
Uma blindagem eletromagnética não precisa necessariamente ser
aterrada para ser efetiva, ou seja, para um campo magnético basta sua
presença. Para campos elétricos, basta que a tela atue como potencial de
referência para a entrada e saída de circuitos. Pode-se concluir que uma
blindagem previne a penetração de campos no espaço protegido, mas
também, e especialmente, previne a entrada de correntes parasitas. Assim,
as blindagens e filtros não são rivais, mas sim complementares entre si.
Se uma tela é de excelente qualidade, sem fugas, é possível instalar
conectores de entrada e saída em qualquer ponto conveniente. Ao contrário,
se uma tela tem baixo desempenho, com vazamento excessivo (monitor,
teclado, placa de circuito impresso ou leitor de disco), então é recomendado
agrupar todos os conectores de entrada e saída em um único chassi, remoto
à fuga. A função do chassi, no caso, é fornecer um ponto de referência de
potencial.

9.6.2. Filtros de EMC

Um filtro de EMC é uma proteção contra interferências por condução,
sendo geralmente constituído por uma combinação de capacitores e
indutores. Sua função é permitir a passagem de energia ou sinais dentro de
uma banda de freqüências úteis, e rejeitar freqüências parasitas.
Normalmente, os filtros em circuitos de fornecimento de força são
filtros tipo “passa baixa”, os quais permitem

o fluxo de forças para

freqüências mais baixas, suprimindo as freqüências altas. Para a
interconexão de um cabo coaxial, um filtro “passa alta” é anti-parasita,permitindo a passagem do sinal HF mas rejeitando qualquer

187

interferência de LF. O cabo pode ser conectado às massas, em ambos os
lados, sem qualquer dificuldade.
O filtro na entrada de um receptor de rádio é do tipo “passa banda”,
que rejeita sinais fora da banda de freqüências sintonizadas (assim como
qualquer interferência).
Finalmente, um filtro “harmônico” é um filtro de rejeição, sintonizado
para ser um curto-circuito (normalmente fase / fase) em uma freqüência
harmônica. Geralmente, dois ou mais filtros são sintonizados nas primeiras
harmônicas ímpares (as mais severas) acima da freqüência fundamental,
uma vez que estas apresentam as maiores magnitudes. O maior cuidado
com o filtro de harmônicas é que ele não entre em freqüência de
ressonância com os capacitores utilizados para fazer a correção do fator de
potência da instalação. Esta ressonância seria desastrosa, pois destruiria o
filtro e os capacitores.
Um filtro de EMC é formado por um circuito linear de indutores não
saturado e passivo, sendo também bilateral: ele é igualmente efetivo em
uma dada freqüência do interior para o exterior, e vice-versa. Uma das
funções do filtro é primeiramente, por reflexão, enviar a energia de retorno
em direção à fonte, em função do casamento de impedâncias de linha / filtro.
Depois, por absorção, dissipar calor da corrente que passa pelo filtro. Desde
que os indutores são componentes de baixa perda em LF, os filtros L-C
funcionam principalmente por reflexão. A eficiência de um filtro também
depende das impedâncias à montante e à jusante: se estas impedâncias
variam, a eficiência do filtro também irá modificar-se.
Geralmente os filtros nos circuitos de fonte de alimentação usam
indutores conectados em modo comum, também chamados "bobinas de
compensação de corrente" ou “indutores de compensação".
Filtros semelhantes apresentam graus de eficiência diferentes,
quando ligados em modo comum ou em modo diferencial. Se o indutor de
um filtro está saturado pela corrente que flui através dele, a eficiência do
filtro é prejudicada.
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Para poder respeitar as normas de EMC, é obrigatória a presença de
filtro nas fontes de alimentação. Onde não existe filtro instalado,
freqüentemente é necessário selecionar um filtro com atenuação na ordem
de 30 dB em modo comum a 100 MHz. Um filtro de fonte de alimentação,
para ser eficiente em H, deve ser instalado de acordo com três regras:
1 - parafusar o filtro (folha metálica para folha metálica) para limitar a
impedância dele para a massa;
2 - Organizar o cabo de entrada na face oposta à do circuito de saída
e limitar o acoplamento à montante e à jusante das correntes de modo
comum;
3 - Fixar os cabos firmemente contra a folha metálica da unidade,
para limitar radiação dos condutores à montante, afetando o circuito a
jusante.
Preferencialmente, na prática, instalam-se todos os filtros de um
equipamento na mesma base de metal, a qual serve também como potencial
de referência. A noção de equipotencialidade em HF é local: cada
equipamento tem que prover por meio dele um envelope condutor, seu
próprio potencial de referência para os filtros de entrada e saída e blindagem
para cabos de conexão.
Freqüentemente os filtros de sinal são combinações R-C. Um resistor
simples da ordem de 1 kΩ em série, com uma linha sensível, pode bastar
para reforçar esta imunidade. Pequenos indutores em modo comum também
podem ser usados.
É interessante notar que estes componentes reduzem a interferência
de modo comum, sem afetar os sinais úteis transmitidos no modo diferencial.

9.6.3. Proteção de sobretensão

A função de um limitador de sobretensão, às vezes denominado
“supressor de surto” ou “centelhador" (dependendo do local pretendido), é

189

reduzir o risco de destruição de componentes, ou equipamentos inteiros, por
interferências que podem ocorrer em níveis de tensão excessivos. Em geral,
um limitador de sobretensão é um dispositivo unilateral não-linear: limita o
valor de pico de tensão em um nível muito mais baixo que aquele do surto
de entrada. Este nível de impulso é reduzido, à princípio, para valores de
tensão menores que a capacidade de todos equipamentos a jusante que a
planta pode suportar.
A limitação do pico de tensão, contudo, não reduz a intensidade do
campo de radiação de HF. Assim, um filtro eficiente é aquele que suprime
freqüências acima de 10 kHz, com um tempo de borda de subida de 35 µs.
Este filtro não pode limitar uma sobretensão por causa de um relâmpago,
onde o tempo de impulso para metade do valor de pico é normatizado em 50
µs.
Os primeiros limitadores de tensão foram usados dentro de sistemas
de telefonia, com dispositivos de descarga preenchidos por gás: o bulbo de
vidro, preenchido com gás, contém dois eletrodos separados um do outro
em um espaço calibrado. Uma sobretensão ioniza o gás o qual permite uma
descarga entre os eletrodos, reduzindo com isso o potencial e permitindo
que o gás volte à situação inicial. O componente é robusto e tem um efeito
parasita pequeno. A falha casual deste limitador, freqüentemente por
curto-circuito dos eletrodos, significa que a confiabilidade do dispositivo não
pode ser garantida.
Varistores não-lineares de metal-óxido são bem adaptados para a
proteção de circuitos de alimentação. Um disco de óxido de zinco se torna
condutivo quando a tensão aplicada nas suas duas faces excede um valor
de "ponto de avalanche". Esta voltagem é proporcional à espessura do
disco, podendo variar entre dezenas de Volt até vários kV. A energia que o
componente pode tolerar depende do volume do disco: de dezenas de
Joules até algumas dezenas de milhares de Joules. O principal
inconveniente dos varistores é a degradação durante os períodos de
condução.
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Diodos “zener”, de baixas resistências dinâmicas, têm uma tensão de
ponto de avalanche precisa, e um tempo de resposta curto. A capacidade de
manejo de energia deles é baixa, de uma fração de um Joule até alguns
Joules. O uso destes componentes é limitado para a proteção de circuitos de
sinal.
Em todos os casos, um dispositivo de sobretensão deve ser
conectado diretamente à massa do corpo a ser protegido e não, como é feito
freqüentemente, por um cabo comprido conectado radialmente à barra de
terra de um quadro distante. O tempo de resposta de um dispositivo limitador
de sobretensão depende diretamente do comprimento das conexões.
9.7. Problemas de rede local
As redes locais apresentam pelo menos um problema particular.
Diversos equipamentos são conectados

externamente, relativamente

distantes um do outro, sendo instalados conforme a conveniência do
usuário.

Ao

invés

das

considerações

de

coordenação

de

EMC,

freqüentemente são alimentados por linhas diferentes, e interconectados
pelos padrões convencionais de cabeamento.

FIGURA 83 - A interconexão de equipamento forma loops com
condutores de terra.
Fonte: Schneider, p.EMC-20
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A instalação invariavelmente cria diversos loops de massa, com área
muito grande. Um dos mais sérios perigos para redes locais consiste no
campo magnético nas áreas do loop de massa, criado pós uma descarga
atmosférica, e que pode ser notado por um surto de tensão induzido no
interior de uma edificação. Na média, esta sobretensão pode exceder
100V/m² de área de loop. As malhas de massas devem ser cuidadas nas
três dimensões, horizontal e verticalmente, especialmente em construções
multiuso com equipamentos de rede distribuídos em pisos variados. Os dois
pisos adjacentes devem ser tratados conjuntamente na mesma malha
formada por todos os condutores metálicos que passam através do piso. A
multiplicação destes condutores pode trazer as seguintes vantagens:
1 - o melhoramento da equipotencialidade vertical da construção,
reduzindo efetivamente o valor dos loops indutivos e conectando-os
em paralelo;
2 - o melhoramento da equipotencialidade horizontal da construção,
conseguindo-se o fluxo simétrico de surtos de corrente para terra;
3 - a redução do campo de indução magnética no interior da
construção. No ponto médio, entre condutores paralelos onde passam
correntes iguais e na mesma direção, a intensidade do campo
magnético H é zero.
A experiência tem mostrado que, se as massas são reticuladas
ineficazmente, realizando-se a interconexão de cabos sem se preocupar
com os efeitos de atenuação, pode esperar-se a carbonização de algumas
placas, mesmo que a descarga atmosférica seja distante. Por outro lado, se
as massas estão razoavelmente bem interconectadas com as bandejas de
cabo, parafusadas firmemente nos equipamentos e quadros metálicos, uma
descarga (mesmo que direta) produz uma interferência menor, sem causar a
destruição de circuitos eletrônicos. Num ambiente adverso, somente
equipamentos completamente isolados ou bem blindados estão fora de
perigo.

192

FIGURA 84 - A descarga atmosférica produz na maioria dos casos
surtos por indução.
Fonte: Schneider, p.EMC-20
A corrente induzida num loop de massa pelo campo magnético de
uma descarga atmosférica tem a forma de um pulso de corrente, podendo
exceder 100A no caso de um loop grande. A melhor solução para limitar os
riscos de destruição é trazer próximos, e na mesma rota, o cabo de sinal e
os cabos de alimentação (evidentemente em dutos separados).

FIGURA 85 – Roteamento de linha lógica. Na foto, o eletroduto da esquerda
é destinado ao roteamento de cabos lógicos e, o da direita, aos circuitos
elétricos. Note-se que a área de loop é reduzida, além do efeito positivo de
blindagem produzido pelo eletroduto metálico.
Fonte: Arquivo particular
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A proximidade de um cabo de sinal com a massa, ou envolvido pela
massa, é favorável à redução das áreas de loop e, por conseqüência, à
amplitude do surto de tensão.
Redes locais processam uma grande quantidade de dados e
requerem que a impedância, característica de conexão de cabos de sinal,
seja a mesma das impedâncias de saída e entrada dos equipamentos
conectados. Desta forma, evitam-se perdas por reflexões.
Se uma das duas impedâncias envolvidas se altera para valores fora
do especificado, a comunicação é então interrompida e a transmissão tornase impossível.
Um problema freqüente nas redes locais, à parte dos parâmetros de
software,

é

a

perda

de

disponibilidade

devida

à

interferência

eletromagnética: o software "filtra" os erros mas a velocidade é
extremamente reduzida, fenômeno percebido pelo usuário nos casos raros
de interferência permanente. A simples observância das regras de EMC
citadas no texto acima é suficiente para resolver estes problemas.
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10. Conclusão
A segurança e a qualidade das instalações elétricas de baixa tensão
constituem uma preocupação cada vez mais crescente, diante do aumento
da quantidade e da diversidade de equipamentos presentes nas edificações.
Por outro lado, os padrões e normas de segurança estão cada vez mais
exigentes, não só para as instalações propriamente ditas mas também para
os componentes utilizados. No entanto, a disponibilidade de normas
adequadas não é suficiente: é também necessário garantir sua aplicação,
por exemplo através de um sistema de certificação.
Apesar do país dispor de normas técnicas de padrão internacional,
caso da NBR 5410/97, de uso compulsório, no geral as instalações elétricas
de nossas edificações ainda deixam muito a desejar, pondo em risco a
segurança de pessoas e a conservação de bens.
Embora, nem sempre existam estatísticas oficiais, pode-se afirmar
que não são raras ocorrências de:
•

acidentes, alguns deles fatais, provocados direta ou indiretamente por
choques elétricos em indústrias, clubes, supermercados, canteiros de
obras, residências etc;

•

incêndios de origem elétrica, causados por curtos-circuitos e faltas a
arco, nos mais diversos locais;

•

consumo excessivo de energia elétrica provocada por correntes de
fuga e perdas elevadas, principalmente em estabelecimentos
industriais e comerciais.
Tais problemas ocorrem principalmente devido a:
(1) desobediência às prescrições da NBR 5410/97, nos projetos das
instalações, sobretudo referente a:
• proteção contra choques elétricos;
• aterramento;

195

• dimensionamento de circuitos e coordenação entre condutores
e dispositivos de proteção;
• proteção contra sobretensões;
• especificação de componentes.
(2) desobediência às prescrições da NBR 5410/97, na execução das
instalações, seja:
• pelo não cumprimento de disposições do projeto;
• pela introdução de "soluções" mais econômicas, em desacordo
com o projeto;
• pela utilização de componentes inadequados e/ou de má
qualidade;
(3) Não realização de verificação da conformidade da instalação com
a NBR 5410/97;
(4) Instalação sem manutenção periódica, ou com a manutenção
realizada por pessoal não qualificado.
Diante das situações acima descritas, este trabalho foi desenvolvido
com uma perspectiva pedagógica, procurando-se apontar os erros que são
comumente cometidos e propor orientações a fim de evitá-los nas
instalações futuras. A aplicação sistematizada das informações, associada
com medidas organizacionais, culminarão em instalações mais seguras, com
melhor desempenho funcional e maior durabilidade.
No Brasil, as instalações elétricas de baixa tensão, em qualquer tipo
de edificação, são regidas pela norma NBR 5410 - Instalações Elétricas de
Baixa Tensão, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Elaborada no âmbito do Comitê Brasileiro de Eletricidade (CB03/COBEI) da ABNT, a NBR 5410/97 teve sua última edição publicada em
novembro de 1997, encontrando-se em curso uma nova revisão. A norma,
baseada na internacional IEC 364 – “Electrical Instalations of Buildings”, é
um conjunto bastante eficiente de diretrizes e exigências, referência
obrigatória para o projeto e produção de instalações de boa qualidade.
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Em fevereiro de 1996 foi publicada a norma NBR 13570 - Instalações
Elétricas em Locais de Afluência de Público, baseada na norma italiana CEI
64-10 de 1988, e cujas prescrições "complementam, modificam ou
substituem as prescrições de caráter geral contidas na NBR 5410". Tal
norma também é referência substantiva para instalações de "locais com
grande afluência de público", incluindo auditórios, cinemas, teatros,
danceterias, lojas de departamentos, e outros.
Quanto aos materiais utilizados, a NBR 5410 cobre a grande maioria
dos componentes das instalações de baixa tensão, sendo que, para aqueles
poucos componentes não contemplados, existem normas IEC. Muitos
componentes colocados no mercado, ainda hoje não atendem plenamente à
normalização técnica; alguns desses produtos, às vezes, nem chegam a
trazer registrada a marca do fabricante ou distribuidor.
As normas da ABNT são normas oficiais brasileiras, de uso
obrigatório estabelecido em diferentes diplomas legais: Artigo 2° da n° 466
de 12/11/1997 do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
(DNAEE), do Ministério das Minas e Energia; portaria n° 12 / NR 10 de
06/06/1983, do SSMT do Ministério do Trabalho; Código de Defesa do
Consumidor, Lei n° 8078 de 11/09/1990, Artigo 39° - inciso VIII.
A NBR 5410 estabelece em seu Capítulo 7 - Verificação Final, que
"Toda instalação, . . . deve estar em conformidade com suas prescrições”,
ou seja, presume-se a existência de um processo de certificação de
conformidade das instalações.
O Sistema Brasileiro de Certificação (SBC), onde o INMETRO exerce
o principal papel, somente nos últimos anos começou credenciar
Organismos de Certificação, cuja atuação pode ser considerada ainda
incipiente. O advento da versão 2002 da norma ISO 9000, e a proposta que
está sendo discutida no momento, das concessionárias de energia tornarem
obrigatória a certificação de conformidade das instalações elétricas, podem
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dar significativo impulso ao processo. Todavia, sua consolidação só será
obtida com maior conscientização dos proprietários / usuários das
instalações, o que demanda ainda muito tempo e muito trabalho.
Outra necessidade urgente de conscientização diz respeito à
manutenção

das

instalações

elétricas,

onde

ainda

se

verificam

improvisações de toda ordem, com intervenções de curiosos, práticos e
outros “técnicos”; como resultado, não é de se estranhar que muitas vezes
os problemas são “resolvidos” com o simples aumento de capacidade do
disjuntor ou sumária eliminação do dispositivo DR. Nesse particular, a
otimização das instalações elétricas no Brasil fica ainda dependendo da
melhoria da qualidade de eletrodomésticos oferecidos no mercado, muitas
vezes com acentuadas correntes de fuga que chegam a inviabilizar a
utilização desse dispositivo de proteção.
Por fim, deve-se registrar que as instalações elétricas estão se
modernizando rapidamente, aumentando suas funções e passando a
integrar-se com toda uma gama de circuitos lógicos, sistemas de segurança
e outros, fato que obriga sistemática e continuada atualização dos
engenheiros eletricistas. Nesse sentido, espera-se que o presente trabalho
possa ser de relevante utilidade.
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Glossário
Os termos definidos neste glossário foram baseados na NBR IEC 50 (826) /
97, que define os termos relacionados a instalações permanentes ou
temporárias de utilização de energia elétrica.
alta tensão - Tensão nominal superior a 1 000 V, em corrente alternada, ou
a 1 500 V, em corrente contínua.
aterramento funcional - Aterramento de um ponto de um sistema, de uma
instalação ou de um equipamento, com finalidade distinta da proteção contra
choque elétrico.
baixa tensão - Tensão nominal é inferior a 1 000 V, em corrente
alternada,ou a 1 500 V, em corrente contínua.
barramento de eqüipotencialidade funcional - Condutor ou barra ligada
ao terminal de aterramento principal, com o objetivo de facilitar o
aterramento funcional de equipamentos.
barreira - Elemento que assegura proteção contra contatos diretos, em
todas as direções habituais de acesso.
capacidade de condução de corrente - Corrente máxima que pode ser
conduzida continuamente por um condutor, em condições especificadas,
sem que a sua temperatura em regime permanente ultrapasse um valor
especificado.
canaleta - Elemento de linha elétrica instalado ou construída no solo ou no
piso, ou acima do solo ou do piso, aberto, ventilado ou fechado, com
dimensões
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insuficientes para a entrada de pessoas, mas que permitem o acesso aos
condutores ou eletrodutos nele instalados, em toda a sua extensão, durante
e após a instalação.
choque elétrico - Efeito patofisiológico que resulta da passagem de uma
corrente elétrica, através de um corpo humano ou de um animal.
circuito – Conjunto de componentes da instalação alimentados a partir de
uma mesma origem e protegidos contra sobrecorrentes pelos mesmos
dispositivos de proteção.
circuito de distribuição - Circuito que alimenta um ou mais quadros de
distribuição.
circuito terminal – Circuito ligado diretamente a equipamentos de utilização
e/ou a tomadas de corrente.
clites - Suportes individuais espaçados entre si,nos quais é fixado
mecanicamente um cabo ou um eletroduto.
comando funcional - Ação destinada a garantir o desligamento, a ligação
ou a variação da alimentação de energia elétrica de parte ou de toda a
instalação, para sua operação normal.
componente - Termo geral que se refere a um equipamento, a uma linha ou
a qualquer outro elemento necessário ao funciona-mento da instalação.
caixa de derivação - Caixa utilizada para passagem e/ou ligação de
condutores, entre si e/ou a dispositivos nela instalados.
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condulete - Caixa de derivação para linhas aparentes, dotada de tampa
própria.
conduto - Elemento de linha elétrica destinado a conter condutores
elétricos.
condutor de aterramento - Condutor de proteção que liga o terminal ou
barra de aterramento principal ao eletrodo de aterramento.
condutor de aterramento funcional - Condutor utilizado para a realização
de um aterramento funcional.
condutor de eqüipotencialidade - Condutor de proteção que assegura uma
ligação eqüipotencial.
condutor

de

eqüipotencialidade

principal

-

Condutor

de

eqüipotencialidade utilizado na ligação eqüipotencial principal.
condutor de proteção (símbolo PE) - Condutor prescrito em certas
medidas de proteção contra choques elétricos e destinado a interligar
eletricamente massas,
elementos condutores estranhos à instalação, terminal (ou barra) de
aterramento e/ou pontos de alimentação ligados a terra.
condutor de proteção principal - Condutor de proteção que interliga o
terminal (ou barra) de aterramento principal, a um ou mais terminais (ou
barras) de aterramento.
condutor de proteção e de aterramento funcional - condutor que combina
as funções de aterramento de proteção contra choque elétrico e de
aterramento funcional.
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contato direto - Contato de pessoas ou animais com partes vivas.
contato indireto - Contato de pessoas ou animais com uma massa que
ficou sob tensão em condições de falta.
condutor neutro (símbolo N) - Condutor ligado ao neutro do sistema de
alimentação e capaz de contribuir para o transporte de energia elétrica.
controle - Ação intencional sobre um elemento de instalação elétrica, por
meio de dispositivo adequado, para alcançar um objetivo especificado.
corrente convencional de atuação - Valor especificado de corrente que
provoca a atuação de um dispositivo de proteção, dentro de um tempo
especificado (tempo convencional).
corrente convencional de não atuação – Valor especificado de corrente
que pode ser suportado por um dispositivo de proteção, durante um tempo
especificado (tempo convencional), sem provocar sua atuação.
corrente de choque - Corrente que atravessa o corpo de uma pessoa ou
animal, tendo características susceptíveis de causar efeitos patofisiológicos.
corrente de curto-circuito - Sobrecorrente que resulta de uma de
impedância desprezível entre condutores vivos, ou entre vivos e neutro que
apresentam uma diferença de potencial em funcionamento normal.
corrente de fuga (de uma instalação) - Corrente que, na ausência de falta,
flui para a terra ou para elementos condutores estranhos à instalação.
Normalmente esta corrente é caracterizada por perdas na isolação com
componentes vetoriais de natureza capacitiva.
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condutor PEN - Condutor aterrado que combina as funções de condutor de
proteção e de condutor neutro.
NOTA: A designação PEN resulta da combinação dos dois símbolos PE,
para o condutor de proteção, e N, para o condutor neutro.
corrente de sobrecarga – Sobrecorrente em um circuito, sem que haja falta
elétrica ou curto-circuito
corrente de projeto

– Corrente prevista para ser transportada por um

circuito durante seu funcionamento normal.
corrente diferencial-residual - Soma algébrica dos valores instantâneos
das correntes que percorrem todos os condutores vivos de um circuito, em
um dado ponto de uma instalação elétrica.
corrente diferencial-residual de atuação nominal - Para um dispositivo de
proteção, é o valor especificado de corrente diferencial-residual que provoca
a atuação desse dispositivo, dentro de um tempo espe-cificado.
curto-circuito – é uma ligação intencional ou acidental entre dois ou mais
pontos de um circuito, através de uma impedância despresível.
detecção de sobrecorrente - Procedimento pelo qual se constata que a
intensidade de corrente, em um dado circuito, excede um valor especificado
durante um
tempo especificado.
dispositivo elétrico - Equipamento destinado a ser ligado a um circuito
elétrico, com o objetivo de desempenhar uma ou mais das seguintes
funções: proteção,
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comando, controle, conexão, seccionamento e manobra.
elemento condutor estranho à instalação - Elemento que não faz parte da
instalação elétrica, mas que pode nela introduzir um potencial, geralmente o
da terra.
eletrocalha - Elemento de linha elétrica fechada e aparente, constituído por
uma base com cobertura desmontável, destinado a envolver por completo
condutores
elétricos providos de isolação, permitindo também a acomodação de certos
equipamentos elétricos. No Brasil, é usual utilizar-se o termo “eletrocalha”
para designar o termo “bandeja” (que seria, então, uma “eletrocalha sem
tampa”). É usual, também, utilizar o termo “canaleta” para designar
eletrocalhas instaladas sobre paredes, em tetos ou suspensas e o termo
“perfilado” para designar tanto eletrocalha como bandeja de dimensões
reduzidas.
eletrodo de aterramento - Condutor ou conjunto de condutores enterrados
no solo e eletricamente ligados à terra, para fazer um aterramento.
eletroduto - Elemento de linha elétrica fechada, de seção circular ou não,
destinado a conter condutores elétricos providos de isolação, permitindo
tanto a enfiação como a retirada destes.
NOTA: Os eletrodutos devem ser suficientemente fechados em toda sua
extensão, de modo que os condutores só possam ser instalados e/ou
retirados por puxamento e não por inserção lateral.
equipamento de utilização - Equipamento elétrico destinado a converter
energia elétrica em outra forma de energia, por exemplo, luminosa, térmica e
mecânica.
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equipamento elétrico - Unidade funcional, completa e distinta, que exerce
uma ou mais funções elétricas relacionadas com geração, conversão,
transmissão,
distribuição

ou

utilização

de

energia

elétrica,

incluindo

máquinas,

transformadores, dispositivos elétricos,aparelhos de medição, componentes
de linhas elétricas e equipamentos de utilização.
equipamento estacionário - Equipamento fixo, ou equipamento sem alça
para transporte, com massa tal que não possa ser movimentado facilmente.
equipamento

fixo

-

Equipamento

projetado

para

ser

instalado

permanentemente em um lugar determinado.
equipamento portátil - Equipamento elétrico que pode ser transportado.
equipamento manual - Equipamento portátil projetado para ser suportado
pelas mãos durante sua utilização normal e no qual o motor elétrico de
acionamento,
se existente, é parte integrante do equipamento.
espelho - Peça que serve de tampa para uma caixa de derivação e/ou de
suporte e remate, para dispositivos de acesso externo instalados na caixa.
extrabaixa tensão - Tensão nominal é igual ou inferior a 50 V, em corrente
alternada, ou a 120 V, em corrente contínua.
falta - É o contato ou arco acidental entre as partes sob potenciais
diferentes, e/ou de uma ou mais dessas partes para o terra, num sistema ou
equipamento energizado. As faltas são sempre causadas por falha do
isolamento entre as partes, podendo ser a impedância entre elas
considerável ou despresível, quando então é denominada falta direta.
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fator de demanda - Razão entre a soma das potências nominais dos
equipamentos
de um conjunto de equipamentos de utilização, susceptíveis de funcionar
simultaneamente em um determinado instante, e a potência instalada do
conjunto.
fator de utilização - Razão entre a potência efetivamente absorvida e a
potência nominal.
galeria - Corredor cujas dimensões permitem que pessoas transitem
livremente por ele em toda a sua extensão, contendo estruturas de suporte
para os condutores e
suas junções e /ou outros elementos de linhas elétricas.
bandeja - Suporte de cabos constituído por uma base contínua, com
rebordos e sem cobertura.
instalação de reparos - Instalação temporária que substitui uma instalação
permanente defeituosa.
instalação de trabalho - Instalação temporária que permite reparações ou
modificações

de

uma

instalação

já

existente,

sem

interromper

o

destinada

a

funcionamento desta.
instalação

semi-permanente

–

Instalação

temporária

atividades não habituais ou que se repetem periodicamente.
instalação temporária - Instalação elétrica prevista para uma duração
limitada às circunstâncias que a motivam.
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invólucro - Elemento que assegura proteção de um equipamento contra
determinadas influências externas e proteção contra contatos diretos em
qualquer direção.
isolação básica - Isolação aplicada às partes vivas para prover proteção
básica contra choques elétricos.
NOTA: A isolação básica não inclui necessariamente a isolação usada
exclusivamente para finalidades funcionais.
isolação suplementar - Isolação independente e adicional à isolação
básica, para assegurar proteção contra choques elétricos em caso de falha
da isolação básica.
isolação dupla - Isolação que compreende ambas as isolações, básica e
suplementar.
isolação reforçada - Isolação de partes vivas que assegura um grau de
proteção contra choques elétricos equivalente ao de uma isolação dupla.
NOTA - Uma isolação reforçada pode compreender várias camadas que não
possam ser ensaiadas separadamente como isolação básica ou isolação
suplementar.
obstáculo - Elemento que impede um contato direto acidental, mas não
impede o contato direto por ação deliberada.
origem de uma instalação elétrica - Ponto de alimentação de uma
instalação elétrica.
leito - Suporte de cabos constituído por uma base descontínua, formada por
travessas ligadas rigidamente a duas longarinas longitudinais, sem
cobertura. Também conhecido como escada
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ligação eqüipotencial - Ligação elétrica que coloca massas e elementos
condutores praticamente no mesmo potencial.
ligação eqüipotencial principal - Ligação eqüipotencial que, em cada
edificação,

deve

reunir

os

condutores

de

proteção

principais,

as

canalizações metálicas não elétricas de abastecimento da edificação e os
elementos metálicos acessíveis da construção.
linha - Conjunto constituído por um ou mais condutores, com os elementos
de sua fixação e suporte e, se for o caso, de proteção mecânica, destinado a
transportar energia elétrica ou a transmitir sinais elétricos.
linha aberta - Linha elétrica em que os condutores são circundados por ar
ambiente não confinado.
linha aérea - Linha elétrica em que os condutores ficam elevados em
relação ao solo e afastados de outras superfícies, que não os respectivos
suportes.
linha aparente - Linha elétrica em que os condutos ou os condutores não
são embutidos.
linha em parede - Linha elétrica aparente em que os condutores ficam na
superfície de uma parede ou em sua proximidade imediata, dentro ou fora
de condutos.
linha embutida - Linha elétrica em que os condutos ou os condutores são
encerrados nas paredes ou na estrutura da edificação, e acessível apenas
em pontos determinados.
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linha pré-fabricada - Linha elétrica construída por peças de tamanhos
padronizados, contendo condutores de seção maciça com proteção
mecânica, que se ajustam entre si no local da instalação.
linha subterrânea - Linha elétrica construída com cabos isolados,
enterrados diretamente no solo ou instalados em condutos enterrados no
solo.
local de serviço elétrico - Recinto destinado à operação de uma instalação
elétrica, com acesso permitido apenas às pessoas qualificadas ou
advertidas.
massa - Parte condutora que pode ser tocada e que normalmente não é
viva, mas pode tornar-se viva em condições de falta. No Brasil, quando
conectada ao terra, esta definição é considerada como se fosse dividida em
duas partes: “massa condutora de terra”, chamada simplesmente de “terra”,
cujo potencial elétrico é a “terra de referência” propriamente dita.
NOTA - Uma parte condutora de um equipamento que só pode tornar-se
viva em condições de falta através de uma massa ou de um elemento
condutor estranho à instalação não é considerada massa.
moldura

-

Conduto

aparente,

fixado

ao

longo

de

superfícies,

compreendendo uma base fixa, com ranhuras para a colocação de
condutores e uma tampa desmontável
prateleira - Suporte contínuo para condutores, engastado ou fixado em uma
parede ou teto por um dos seus lados, e com uma borda livre.
parada de emergência - Seccionamento de emergência destinado a parar
um movimento que se tornou perigoso.
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partes

simultaneamente

acessíveis

–

Condutores

ou

elementos

condutores que podem ser tocados simultaneamente por uma pessoa ou,
quando aplicável, por um animal.
NOTA - As partes simultaneamente acessíveis podem ser partes vivas,
massas, elementos condutores estranhos à instalação, condutores de
proteção e/ou eletrodos de aterramento.
parte viva - Condutor ou parte condutora destinada a ser energizada em
condições de uso normal, incluindo o condutor neutro, mas, por convenção,
não incluindo o condutor PEN.
NOTA - Este termo não implica necessariamente risco de choque elétrico.
parte viva perigosa - Parte viva que, em certas condições de influências
externas, pode provocar um choque elétrico
perfilado - Eletrocalha ou bandeja de dimensões transversais reduzidas
pessoa qualificada - Pessoa que tem conhecimento e experiência
suficientes para habilitá-la a evitar os perigos e prevenir os riscos que o uso
da eletricidade
possa criar.
pessoa advertida - Pessoa adequadamente informada, ou supervisionada
por pessoas qualificadas,para habilitá-la a evitar os perigos e prevenir os
riscos que
o uso da eletricidade possa criar.
pessoa comum - Pessoa que não é nem qualificada nem advertida.
plugue - Dispositivo elétrico com contatos, ligados ou destinados a serem
ligados permanentemente a condutores, e que se introduz ou se retira de
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uma tomada de corrente, para alimentar ou desligar um aparelho de
utilização, respectivamente.
poço - Espaço de construção vertical, estendendo-se geralmente por todos
os pavimentos da edificação.
potência instalada - Soma das potências nominais de todos os
equipamentos de utilização existentes ou previstos na instalação, na parte
considerada
da instalação ou no conjunto de equipamentos considerado.
potência de alimentação - Soma das potências nominais de todos os
equipamentos de utilização existentes ou previstos na instalação, ou na
parte considerada da instalação, susceptíveis de funcionar simultaneamente.
proteção por limitação da corrente e da carga em regime permanente Proteção contra choques elétricos através do projeto de circuito ou
equipamento, tal que, em condições normais e de falta, a corrente e a carga
em regime permanente sejam limitadas a um valor inferior ao nível perigoso.
quadro de distribuição - Equipamento elétrico destinado a receber energia
elétrica, através de uma ou mais alimentações, e a distribuí-la a um ou mais
circuitos,

podendo

também

desempenhar

funções

de

proteção,seccionamento, controle e/ou medição.
quadro

terminal

-

Quadro

de

distribuição

destinado

a

alimentar

exclusivamente circuitos terminais.
resistência de aterramento – Resistência (elétrica) entre o terminal (ou
barra) de aterramento principal de uma instalação elétrica e a terra.
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seccionamento - Ação destinada a cortar a alimentação de toda ou de uma
parte determinada de uma instalação elétrica, separando-a de qualquer fonte
de energia elétrica, por razões de segurança.
seccionamento para manutenção mecânica - Ação destinada a cortar a
alimentação elétrica de um equipamento como um todo, ou de partes dele,
com o objetivo de evitar acidentes, que não os devidos a choques elétricos
ou a arcos, quando da realização de trabalhos não elétricos no equipamento.
seccionamento de emergência - Seccionamento para suprimir, tão
rapidamente quanto possível, uma alimentação elétrica, a fim de eliminar um
perigo que possa
ter ocorrido de forma imprevista.
sistema de alimentação elétrica para serviços de segurança - Sistema
de alimentação previsto para manter o funcionamento de equipamentos e
instalações essenciais:
- à segurança das pessoas e à salubridade e/ou
- quando exigido pela legislação, para evitar danos significativos ao meio
ambiente ou a outros materiais.
NOTA - O sistema de alimentação compreende a fonte e os circuitos até os
terminais dos equipamentos de utilização. Em certos casos, ele pode incluir
também esses equipamentos.
sistema de alimentação elétrica de reserva – Sistema de alimentação
previsto para manter o funcionamento da instalação, ou de parte, ou de
partes da instalação, no caso de interrupção da alimentação normal, por
razões outras que a segurança das pessoas.
sobrecarga - Parte da carga existente num circuito ou equipamento que
excede a pela carga.
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sobrecorrente - Corrente cujo valor excede o valor nominal. Para
condutores, o valor nominal é a capacidade de condução de corrente.
suportes horizontais – Conjunto constituído por peças horizontais, fixadas
em uma das extremidades e espaçadas entre si, sobre as quais os cabos
são instalados.
temperatura ambiente - Temperatura do ar ou de outro meio no qual um
componente da instalação elétrica é previsto para ser instalado.
tensão nominal (de uma instalação) - Tensão pela qual uma instalação, ou
parte de uma instalação, é designada.
NOTA: A tensão real pode diferir da tensão nominal dentro de limites de
tolerância admissíveis.
tensão de contato - Tensão que aparece entre partes simultaneamente
acessíveis, quando de uma falha de isolamento.
NOTAS:
1 Por convenção, este termo só é utilizado em relação à proteção contra
contatos indiretos.
2 Em certos casos, o valor da tensão de contato pode ser influenciado
substancialmente pela impedância da pessoa em contato com essas partes.
tensão de contato presumida - O mais alto valor da tensão de contato que
pode surgir na instalação elétrica, no caso de se produzir uma falta de
impedância desprezível.
tensão de contato limite convencional (símbolo UL) - Valor máximo da
tensão de contato que pode ser mantida indefinidamente, em condições
especificadas de
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influências externas.
tensão de falta (símbolo: Uf)- Tensão que aparece,quando de uma falha de
isolamento, entre massa e terra de referência.
tensão de passo - Tensão produzida por uma corrente que circula pela terra
entre dois pontos de sua superfície, separados por uma distância
correspondente à largura do passo de uma pessoa.
tensão de passo presumida - Maior valor da tensão de passo que pode
aparecer quando da circulação de corrente pela terra.
tensão de serviço - Tensão na origem da instalação.
terminal (barra) de aterramento principal – Terminal (barra) destinado(a) a
ligar ao eletrodo de aterramento os condutores de proteção, inclusive os
condutores de
eqüipotencialidade e, quando existem, os condutores que asseguram um
aterramento funcional.
terra - No Brasil, deve-se substituir “terra” por “terra de referência” na
definição.
terra de referência - Massa condutora da terra cujo potencial elétrico, em
qualquer ponto, é convencionalmente considerado igual a zero.
tomada - Dispositivo elétrico com contatos ligados permanentemente a uma
fonte de energia elétrica e destinado a alimentar um aparelho de utilização,
através de um plugue.

214

zona de alcance normal - Zona que se estende de qualquer ponto de uma
superfície em que pessoas podem permanecer ou se movimentar
habitualmente, até os limites
que uma pessoa pode alcançar com a mão, em qualquer direção, sem
recurso auxiliar.
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