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RESUMO
Diretrizes para adequação das instalações elétricas em baixa tensão de edifícios
na cidade de São Paulo à NBR 5410/2004.

As instalações elétricas compõem um sistema fundamental ao funcionamento
do edifício, que ainda dá suporte a outros subsistemas, assim o cuidado com sua
adequação às mudanças normativas e às manutenções corretivas e preventivas,
tornam-se vitais para o uso adequado e seguro da edificação.
O presente trabalho propõe diretrizes para a adequação das instalações
elétricas em baixa tensão baseando-se na norma vigente, a NBR 5410/2004,
ressaltando seus aspectos de inspeção, tanto visual quanto os ensaios elétricos, e a
manutenção corretiva, de forma a reparar algum sistema ou componente danificado,
como para adequar os componentes às prescrições atuais da norma.
Através da análise da inspeção visual e dos ensaios elétricos, elabora-se o
diagnóstico e o prognóstico, priorizando e planejando as ações a serem executadas
para a adequação das instalações.
Uma vez que as instalações estejam em conformidade, propõe-se um plano
de manutenção preventiva sugerindo sua periodicidade, o que e como inspecionar,
atendendo aos requisitos da norma vigente, formando a memória técnica das
instalações elétricas prediais do edifício.
O conjunto de diretrizes propostas, podem ser aplicadas a qualquer edificação
habitacional, mormente as edificações mais antigas cujos projetos tiveram como base
a norma NB3 de 1941 ou a de 1960, por divergirem muito dos preceitos preconizados
pela norma vigente.
Através da implementação da metodologia proposta pode-se detectar as não
conformidades e propor soluções minimizando os riscos que as instalações elétricas
inadequadas podem causar tanto aos usuários quanto ao patrimônio.

Palavras Chaves: instalações elétricas; inspeção visual; ensaios elétricos; manutenção.

ABSTRACT
Guidelines for the adequacy of electrical installations in the low voltage of
buildings in the city of São Paulo to NBR 5410/2004.

As the electrical installations make up a fundamental system for the exercise
of the building, which still supports other subsystems, as well as the care with its
adaptation to the changes, the norms and the corrective and preventive maintenance,
they become vital for the proper use and insurance of the building.
The present work has the guidelines for the adequacy of low voltage electrical
installations based on the current norm, a NBR 5410/2004, emphasizing its inspection
functions, as much as visual as for the electrical studies, and a corrective
maintenance, in order to. as to fit the components to the current prescriptions of the
standard.
Through the analysis of the previous and documentary data, the diagnosis and
prognosis are elaborated, prioritizing and planning the actions performed to fit the
facilities.
Once the installations comply, a preventive maintenance plan is proposed,
suggesting their periodicity, which is how to inspect, considering the requirements of
the current standard, forming the technical memory of the building's electrical
installations.
The set of guidelines presented can be applied to any housing construction,
especially the oldest buildings whose projects were based on the NB3 of 1941 or the
1960 standard, for diverging much of the precepts recommended by the current norm.
Through the implementation of the presented methodology one can detect the
nonconformities and propose solutions minimizing the risks that inadequate electrical
installations can cause both users and assets.

Key words: electrical installations; visual inspection; electrical studies; maintenance.
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1 INTRODUÇÃO
Um dos sistemas fundamentais no uso e operação de um edifício são as
instalações elétricas, que ainda dão suporte a outros subsistemas tais como
segurança, telecomunicações, equipamentos de monitoramento, alarme e proteção
contra incêndios, assim o cuidado com sua atualização, e manutenção, tornam-se
vitais para uma utilização segura da edificação, visto que sua inadequação pode
resultar em consequências danosas, da necessidade de reexecução dos serviços à
ocorrência de incêndios (PEREIRA, 2016).
A primeira norma de instalações elétricas em baixa tensão do Brasil, foi
publicada em 1941, tendo como base uma versão revisada do código de instalações
da Inspetoria Geral de Iluminação de 1.914 e um ante projeto de Código apresentado
à Associação Brasileira de Normas Técnicas, por uma Comissão de engenheiros.
(ABNT, 1941).
Desde sua primeira edição, nomeada como NB3, até sua versão atual a NBR
5410, houve várias revisões, sendo que em 1980 a norma, não apenas mudou de
nome e de apresentação, mas muito em conteúdo, passando a basear-se na norma
francesa NF C 15 100, e na norma internacional de instalações elétricas o IEC 60364
– Low-voltage electrical installations. (SOUZA; MORENO, 2001)
Desde a implantação da primeira norma, aos anos que se sucederam,
tivemos grandes mudanças no fornecimento de energia elétrica, nos hábitos de
consumo dos usuários, nos avanços tecnológicos dos equipamentos elétricos,
impulsionados pelos ciclos de crescimento econômico, principalmente nos países em
desenvolvimento, aumentando o consumo de energia elétrica. (Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL, 2017).
Muitas edificações não acompanharam a evolução das normas de instalações
elétricas em baixa tensão, através da prática de manutenções corretivas e
preventivas, isso possibilitou que o sistema elétrico pudesse apresentar anomalias
como panes elétricas por diversos motivos, entre eles fadiga dos materiais,
superaquecimento dos componentes por sobrecargas, curtos circuitos, entre outros,
segundo Orsolon, Martines e Moreno (2014).
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Muitos apartamentos de edifícios antigos em bairros nobres da cidade de São
Paulo, como por exemplo o bairro de Higienópolis, estão sendo reformados, nos dias
de hoje, sem alterar a infraestrutura e os componentes das instalações elétricas, que
datam da época em que foram construídos. Ainda segundo Orsolon, Martins e
Moreno (2014) o levantamento do “Programa Casa Segura”, feito entre 2005 e 2011,
dos 16 mil edifícios residenciais com mais de 20 anos na cidade de são Paulo,
amostrou-se 150 edifícios para a implantação de um programa piloto de avaliação das
instalações elétricas, sendo que os resultados apontaram que nenhum deles
apresentou condições seguras das instalações elétricas.
Ocorre

que,

com

a

maior

oferta

de

equipamentos

eletrônicos

e

eletrodomésticos, “aumento do consumo per capita de energia elétrica vinculado ao
maior consumo e maior produção” (CASTRO et al, 2013), as potências instaladas,
bem como as demandadas, aumentaram em uma razão que os cabos alimentadores
e os dispositivos de proteção tornaram-se subdimensionados.
O dimensionamento dos condutores, condutos e dos dispositivos aterramento
e proteção, enfim, das instalações como um todo, deve ser elaborado por um
profissional habilitado no caso de reformas o aumento de potência elétrica pode gerar
uma sobrecarga nas instalações e poderá causar um superaquecimento dos
componentes e, em um ambiente propício à propagação de chamas, poderá ser o
elemento inicial a provocar um incêndio.
Muitos desses incêndios são provocados por sobrecarga nas instalações
elétricas ou por curto-circuito nos equipamentos elétricos que estando em um
ambiente com alta carga de incêndio, tornam-se o agente ignitor das chamas que se
propagam e causam grandes catástrofes. (DANIEL, 2010)
Além dos incêndios, as instalações elétricas em baixa tensão em condições
inadequadas ou precárias, por falta de aterramento, dispositivos de proteção contra
correntes de fuga, isolamento dos condutores, podem causar choques elétricos, que
representam a perda de muitas vidas, que segundo a Associação Brasileira para
Conscientização dos Perigos da Eletricidade ocorreram 1.387 mortes por acidentes
de

origem

elétrica

em

2017.

(ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA

PARA

CONSCIENTIZAÇÃO DOS PERIGOS DA ELETRICIDADE – ABRACOPEL, 2018)
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Assim a adequação das instalações elétricas prediais de baixa tensão às
normas vigentes e atualizadas, bem como a implantação de um plano de manutenção
preventiva dessas instalações, representam um fator de segurança para todos os
usuários, o patrimônio e o meio ambiente, conforme preconiza a NBR 5410. (ABNT,
2004)
As diretrizes propostas no presente trabalho podem ser aplicadas a qualquer
edificação habitacional multifamiliar, mormente as edificações mais antigas,
principalmente, todas aquelas que não fizeram uma atualização ou não possuem um
plano de manutenção de suas instalações.
Com o intuito de facilitar a visualização, o entendimento e a aplicação das
ações de adequação das instalações elétricas prediais, desenvolveu-se um conjunto
de diretrizes por meio de um fluxo ordenado de trabalho, expresso por fluxogramas e
formulários desenvolvidos para auxiliar às pessoas habilitadas a fazerem a inspeção
das instalações elétricas. Após a inspeção tem-se condições de se traçar um
diagnóstico e planejar as ações de correção e de adequação das instalações.
Posteriormente a implementação das adequações das instalações à norma
vigente, propõe-se um programa de manutenção preventiva que visa tornar as
instalações elétricas da edificação mais seguras e confiáveis.
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2 OBJETIVO
Este trabalho propõe diretrizes para adequação das instalações elétricas em
baixa tensão de edifícios na cidade de São Paulo à norma ABNT NBR 5410/2004
vigente, podendo ser aplicado a qualquer tipologia de edificação, por meio de uma
metodologia que visa detectar as não conformidades nas instalações, diagnosticá-las
e promover ações de correção e adequação, visando melhorar a qualidade das
instalações elétricas tornando-as mais eficientes e seguras para os usuários, o
patrimônio e o meio ambiente.
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3 METODOLOGIA
Para desenvolver o presente trabalho dividiu-se o tema em quatro etapas
assim desenvolvidas:
A. Organizou-se uma revisão bibliográfica onde procurou-se abordar
temas relacionados a:
a. Breve histórico da norma de instalações elétricas no Brasil;
b. Identificação das principais diferenças preconizadas pelas
normas de instalações elétricas em baixa tensão ao longo de sua
evolução, comparando-se com a norma vigente;
c. Panorama das instalações elétricas nos edifícios de São Paulo;
d. Resumo dos princípios de dimensionamento das instalações
elétricas em baixa tensão, pelos critérios da capacidade de
condução de corrente, da queda de tensão e curto circuito;
e. Equipamentos de medição utilizados para elaboração dos
ensaios e medição das grandezas elétricas;
f. Inspeção das instalações elétricas prediais em baixa tensão;
g. Manutenção das instalações elétricas em baixa tensão.

B. Aplicando-se os conceitos de inspeção visual e ensaios, preconizados
pela NBR 5410/2004 e, em função das principais diferenças entre as
várias versões da norma – estudadas na revisão bibliográfica – a fim de
identificar e propor a adequação das instalações elétricas em baixa
tensão da edificação, criou-se as diretrizes que se subdividem em:
a. Inspeção;
b. Diagnóstico;
c. Adequação;
d. Manutenção;
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C. Para o estudo de caso, foram escolhidos dois edifícios multifamiliares
com as seguintes características:
a. O primeiro edifício fica no bairro de Higienópolis, em São
Paulo, e data de 1983, onde o proprietário está reformando
seu apartamento, sendo que as instalações originais, foram
projetadas com base na NB3 de 1960;
b. O segundo edifício fica no bairro do Morumbi, em São
Paulo, e data do final dos anos 70, cujas instalações foram
projetadas com base na NB3 de 1960;
D. Na última etapa, procurou-se analisar os resultados obtidos da
aplicação da metodologia, apresentando-se as conclusões do trabalho.
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
4.1. Histórico da norma de instalações elétricas no Brasil
Os textos da primeira norma de instalações elétricas brasileira, foram
baseadas no Código de Instalações Elétricas da Inspetoria Geral de Iluminação de
1914 e um anteprojeto apresentado à Associação Brasileira de Normas Técnicas, por
uma comissão de engenheiros1 especialistas (ABNT, 1941).
Segundo Souza e Moreno (2001), a recém nascida Norma Brasileira para a
Execução de Instalações Elétricas, a NB3, publicada em outubro de 1941, teve que
ser adotada em caráter obrigatório para todo o país conforme determinação do
Departamento Nacional de Iluminação e Gás (DNIG).
Ainda segundo Souza e Moreno (2001), após sofrer uma revisão a edição de
1.960, a NB3 passou a contar com 20 páginas que tinham como texto base, bastante
adaptado e resumido da norma norte americana NFPA 70 – NEC (National Electrical
Code), e esses por sua vez fazem parte dos Códigos Nacionais de Prevenção a
Incêndios Norte americanos (National Fire Codes) que eram editados e publicados
pela Associação Nacional de Proteção a Incêndios nos Estados Unidos (a National
Fire Protections Association – NFPA).
A edição de 1960 da NB3, trazia suas regras bem definidas e sua
aplicabilidade simples, porém ela fora criada para as condições de uso dos Estados
Unidos da América, não levando em conta as necessidades e questões importantes
para a sua aplicação no Brasil, tais como as proteções elétricas, o aterramento,
unidade de medidas, método de instalação dos condutores (CUNHA, 2010).
Após quase 20 anos sem revisão, a NB3 não alterou simplesmente sua
nomenclatura para NBR 5410, houve uma grande mudança em seu conteúdo. “Nesta
revisão, os textos foram baseados na norma francesa, a NF C 15 100. E de lá para cá
aconteceu um grande alinhamento natural da norma brasileira com a norma
internacional de instalações elétricas, a IEC 60364 – Low-voltage electrical
installations – cuja denominação, até meados de 2005, era Electrical installations of
buildings” (100 ANOS DE COBEI, 2008).

1

Engenheiros F. E. da Fonseca Telles, Guilherme Dumont Villares, Octavio Marcondes Ferraz, Luiz
Colangelo Nobrega e Antônio Bresser Monteiro.
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A Figura 1 ilustra a linha do tempo da evolução da norma destacando as
revisões desde sua publicação em 1941 até a versão corrigida em 2008
Figura 1 – Linha do tempo da norma de instalações elétricas em baixa tensão

Fonte: Figura elaborada pelo autor.

“Em cerca de meio século, os modos de fazer projetos e instalações elétricas
para baixa tensão no Brasil mudaram consideravelmente, puxados pela evolução
normativa e pelo desenvolvimento tecnológico” (CUNHA, 2010).
Aliados à evolução da informática que possibilitou cálculo e desenhos mais
precisos e mais rápidos, não somente pelos hardwares como também pelos softwares
que agilizaram em muito a produção dos projetos. A difusão maior dos softwares para
a elaboração de projetos elétricos, no Brasil, intensificou-se na década de 90, quando
os computadores pessoais se tornaram menores e mais acessíveis, segundo Cunha
(2010), o que facilitou o seu desenvolvimento e implantação.

27

4.2. Principais mudanças na evolução da norma de instalações elétricas
A Norma Brasileira de Instalações Elétricas em Baixa Tensão, completou em
outubro de 2018, 77 anos de existência, desde a NB3 editada em outubro de 1941,
até sua versão mais recente de 2004 com uma versão corrigida de 2008, válida até
hoje.(ABNT- NB3, 1941), (ABNT-NBR 5410, 2004)
Podemos destacar da NB3:
•

A primeira edição da norma (de 1941) tinha como referência o Código
de Instalações Elétricas da Inspetoria Geral de Iluminação (1914); com
aproximadamente 20 páginas;

•

Baseada no NFPA 70 – National Electrical Code (NEC), publicada pela
National Fire Protection Association (NFPA), a versão de 1960 tinha
aproximadamente 50 páginas;

•

Para dimensionar os circuitos e toda a parte elétrica, a base era a NEC,
para se dimensionar e projetar a iluminação se recorria à Illuminating
Engeneering Society (IES), por fim para se dimensionar o sistema de
para-raios recorria-se à British Standard (BS);

•

A NB3, como fora baseada na NEC, em sua Tabela 1, p. 34, prescrevia
a carga mínima em watts/m², para ambientes de alguns usos, e em sua
Tabela 2, p. 35, nos dá a capacidade de corrente dos condutores na
unidade AWG, American Wire Gaule, que pertence ao sistema
consuetudinário de medidas (milhas, pés, polegadas e libras), enquanto
que o Brasil adota o Sistema Internacional, cuja diâmetro dos cabos é
expresso em mm², segundo Passerini2 (2010)

•

Ainda conforme Passerini, outra limitação, dessa primeira fase da
norma, ainda em sua Tabela 2, p. 35, é quanto o tipo de instalação nos
eletrodutos, ou os condutores estão ao ar livre, ou em eletrodutos,
quando nem sempre as instalações são dessa forma no Brasil.

•

Segundo a NB3, seria possível de termos em um mesmo circuito as
tomadas e a iluminação;

2

Entrevista do Engenheiro J. C. Passerini concedida à revista O Setor Elétrico, 2010
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•

A NB3 não prescrevia sobre as proteções contra correntes de fuga;

•

A NB3 não tratava sobre as proteções dos equipamentos elétricos por
surtos.

Quanto a NBR 5410 podemos destacar:
• Baseou-se na IEC 60364 e da norma francesa NFC-15-100;
• Mudou a nomenclatura para NBR 5410, alterando sua forma e estrutura de
apresentação do texto;
• Os componentes da instalação devem satisfazer às normas brasileiras
aplicáveis, e em sua falta as normas IEC e ISSO
• Proteção contra contatos diretos;
• Esquemas de aterramento TN, TT, IT;
• A partir de 1980 passou-se a prescrever o DR na proteção contra correntes
de fuga;
• Adoção de cabos de PVC 70°C;
• Verificação final das instalações – Inspeções e ensaios
• Manutenção preventiva e corretiva das instalações
• Em 1990, prescrição dos eletrodutos;
• Em 1997 introdução ao uso do DPS
A Tabela 1 apresenta algumas das principais diferenças advindas com as
atualizações da norma.
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Tabela 1 – Principais mudanças da norma de instalações elétricas BT

Fonte: Tabela elaborada pelo autor
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4.3. Panorama das instalações elétricas nos edifícios em São Paulo
Como tudo está sujeito a ação do tempo, a medida em que nossas
edificações envelhecem, as instalações elétricas também necessitam de cuidados
para garantir sua longevidade e cumprir a função a que se destinam com eficiência e
segurança.
Segundo Daniel (2010), muitas das edificações mais antigas não executaram
as adequações das instalações às revisões da norma, bem como as manutenções
necessárias para manterem-se seguras e confiáveis, ficando expostas aos riscos que
as instalações elétricas inadequadas, subdimensionadas e em condições precárias,
expõe seus usuários, o nível de exigência de nossa normas são adequados e
ajustados às normas internacionais, o que nos falta são mecanismos de fiscalização e
controle do cumprimento dessas normas.
Como definido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas em seu sitio, a
“Norma é o documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo
reconhecido, que fornece regras, diretrizes ou características mínimas para atividades
ou para seus resultados, visando à obtenção de um grau ótimo de ordenação em um
dado contexto” (ABNT, 2018), assim sendo é de suma importância que as instalações
elétricas se adequem às revisões por que a norma passa, para que confiram
segurança aos usuários.
Em 2005 o Instituto Brasileiro do Cobre (PROCOBRE), criou o programa
“Casa Segura”, como um projeto de conscientização e orientação sobre os riscos de
acidentes provocados pelas instalações elétricas inadequadas e seus impactos na
desvalorização e segurança dos imóveis, e ainda para verificar as condições das
instalações elétricas prediais em construções antiga afim de promover a sua
atualização. (PROGRAMA... 2005)
Em um horizonte de mais de 16 mil edifícios residenciais com mais de 20
anos, o programa amostrou 150 edifícios para passarem pela avaliação de suas
instalações elétricas, sendo que os resultados das vistorias, e os resultados são
apresentados no Gráfico 1, levando-se em conta os resultados da pesquisa onde:
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•

98% das instalações não possuíam condutor de proteção (aterramento);

• 93% tinham dispositivos de proteção incompatível com os condutores
• 98 % não tinham dispositivo de proteção residual (DR);
• 53 % dos condutores apresentavam aquecimento excessivo

Gráfico 1 – Resultados da pesquisa realizada pelo Programa Casa Segura

Fonte: Gráfico adaptado pelo autor (ORSOLON; MARTINS; MORENO, 2014)

A medida em que a disponibilidade de novos aparelhos eletrônicos e
eletrodomésticos aumenta, juntando-se às reformas nos apartamentos de prédios
antigos, sem que se dê a devida atenção e cuidado às instalações elétricas, seus
componentes, que já estão desgastados pela fadiga, e por outros tipos de ações,
ainda sofrem superaquecimento devido à sobrecarga com o aumento da demanda
elétrica a que são solicitados, segundo entrevista do Eng° Hilton Moreno à Revista o
Setor Elétrico. (SINAIS DO TEMPO, 2014).
As Ilustrações 1 e 2 apresentam um exemplo dos eletrodomésticos e
equipamentos eletrônicos de uma casa dos anos 80 e os possíveis eletro eletrônicos
que são utilizados em uma residência nos dias de hoje.
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Ilustração 1 – Equipamentos e eletrodomésticos de uma residência dos anos 80

Fonte: Figura adaptada pelo autor (SINDICEL, 2018).

Ilustração 2 – Equipamentos e eletrodomésticos de uma residência nos dias de
hoje.

Fonte: Figura adaptada pelo autor (SINDICEL, 2018).

Comparando os exemplos das Ilustrações 1 e 2, nota-se claramente que a
carga instalada aumentou muito de uma residência dos anos 80 para uma nos dias de
hoje, e caso as instalações não estejam corretamente dimensionadas, a demanda e a
simultaneidade do uso desses equipamentos vão determinar as solicitações nas
instalações, que poderão ser maiores do que a capacidade de seus componentes.
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4.4. Principais causas de panes em instalações elétricas
4.4.1. Estatística de incêndios devido a instalações elétricas nos
Estados Unidos da América e Reino Unido
A sistematização na coleta de dados estatísticos de ocorrência de incêndios,
é primordial para a programação de ações que visem a promover a prevenção contra
incêndios (SEITO et al, 2008).
Nos Estados Unidos da América, segundo dados da National Fire Protection
Association, em sua publicação Electrical Fires, apresenta que os Departamentos de
Corpo de Bombeiros atenderam entre 2010 e 2014, um número de 45.210 incêndios
que tiveram alguma causa relacionada com mau funcionamento de equipamentos e
falhas elétricas, sendo que esses incêndios provocaram 420 mortes e deixaram 1370
feridos causando ainda um prejuízo de US$ 1,4 bilhão em danos materiais.
(RICHARD CAMPBELL, 2018)
O Gráfico 2 apresenta o percentual de ocorrências por tipo de pane elétrica
que provocaram incêndio, apurados pela NFPA, desde a entrada de energia,
passando pelos diversos equipamentos da residência.
Gráfico 2 – Gráfico das ocorrências de incêndio por causas elétricas – EUA

Fonte: Gráfico adaptado pelo autor (RICHARD CAMPBELL, 2017).

Segundo Richard Campbell (2018), esses dados expressos no Gráfico 2, são
fornecidos pelos corpos de bombeiros municipais dos Estados Unidos da América
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(EUA), e compilados pelo Sistema Nacional de Incidentes de Incêndio da
Administração de Incêndios dos EUA (NFIRS). Os incêndios que são dados com
confirmados, são identificados a partir dos fatores de contribuição para a ignição,
conforme os dados da NFIRS que, em permitindo que sejam incluídos mais de um
fator de ignição, pode-se distinguir as diferentes falhas ou panes elétricas que
provocaram os incêndios.
No Reino Unido, segundo a FIRE (2018) que é a principal instituição de
segurança elétrica no Reino Unido, por meio de sua publicação Fire Fact Sheet, uma
das principais causas de incêndios nas residências são devidos as falhas elétricas,
chegando a mais de 20 casos mil por ano.
Desse total 11% correspondem a falhas nas instalações elétricas e 89% são
devido a falhas em equipamentos elétricos, sendo que os que mais contribuem para
os sinistros são os fogões, os fornos de micro-ondas, as fritadeiras, os aquecedores
portáteis a iluminação e por fim os aparelhos de TV. Ainda segundo o Electrical
Safety First, no total essas panes causam anualmente aproximadamente 12.000
incêndios que provocam 46 mortes, 2.469 feridos, mais de 100 milhões de libras em
prejuízos materiais. (FIRE… 2018)
No intuito de minimizar essas ocorrências, o Electrical Safety First sugere que
as instalações elétricas sejam verificadas por um eletricista registrado, pelo menos a
cada 10 anos, ou quando se ocupa um outro imóvel sem que este tenha o histórico de
sua manutenção e um relatório de vistoria das instalações elétricas que atenda a
norma BS 7671, Requisitos para Instalações Elétricas, no Reino Unido.(FIRE FACT
SHEET, 2018)
Segundo o Departament for Communities and Local Government, a maioria
dos incêndios nas residências é acidental, com sua causa principal no uso indevido
de equipamentos eletrônicos ou eletrodomésticos somando 14.700 casos registrados
entre os meses de abril de 2011 e março de 2012. O Gráfico 3 descreve os principais
causadores da ignição de incêndios no período apontado.
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Gráfico 3 – Principais fontes de ignição causadoras de incêndios na Grã
Bretanha 2011/12

Fonte: Gráfico adaptado pelo autor (UNITED KINGDOM, 2016)

O London Fire Brigade (LFB) que é a maior organização de combate a
incêndios do Reino Unido, apresenta as estatísticas de incêndio com causas elétricas
em seu relatório FOIA 3541, cujo resumo é expresso através do Gráfico 4.
Sua coleta de dados, permite separar as causas das panes elétricas que
provocaram a ignição para a ocorrência do incêndio, tais como equipamentos áudio
visuais, eletrodomésticos, entrada e distribuição de energia, aquecedores, fogões,
entre outros.
Gráfico 4 – Número de ocorrências por tipo no Reino Unido.

Fonte: Gráfico adaptado pelo autor (UNITED KINGDOM, 2018)
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4.4.2.

Incêndio devido a panes elétricas no Brasil

No Brasil, carecemos de uma coordenação e centralização dos dados
estatísticos sobre a causa dos incêndios, mas dos dados que dispomos, mesmo que
de forma fragmentada, observamos que as ocorrências de incêndios por panes
elétricas (que englobam curtos circuitos e sobrecarga) é expressiva, sendo que as
instalações merecem ser acompanhadas e cuidadas com a importância que lhes
cabem (SEITO et al 2008)
Muitos incêndios que ocorrem são pequenos e muitas vezes não têm a ação
do Corpo de Bombeiros em seu combate, não entrando, portanto, nos dados
estatísticos oficiais (SCABBIA, 2004). Ainda segundo Scabbia, o CBPMESP
raramente determina as origens dos incêndios, haja vista que não é sua atribuição, e
ainda utiliza em sua metodologia estatísticas, eventos por casos atendidos não por
edificações atingidas.
Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, dos 8.172
incêndios ocorridos no interior das edificações no Estado em 2015, 16,89 % foram
devido a curtos circuito por falta de aterramento, sobrecarga em equipamentos
elétricos e instalações próximas a material combustível, além de outros fenômenos
termo elétricos conforme ilustra o Gráfico 5. (SÃO PAULO, 2015).
Gráfico 5 – Incêndios por panes elétricas no Estado de São Paulo 2015

Fonte: Gráfico adaptado pelo autor (CBPMESP, 2015).
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Os incêndios ocorrem com maior frequência nas edificações, e dentre os
fatores de ignição mais comuns estão os curto circuitos nas instalações elétricas por
excesso de carga. (SEITO et al, 2008).
Segundo Potter (2016), além de terem papel importante na causa dos
incêndios, as falhas elétricas danificam as instalações e os equipamentos, afetando
diretamente a operação e o funcionamento do edifício, assim as condições das
instalações elétricas devem ser alvo de atenção para que permaneçam o mais seguro
possível durante toda sua vida. Essa segurança poderá ser atingida por meio de
inspeções regulares e os ensaios elétricos previstos nas normas. (POTTER, 2016)
Em 2011 o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo publicou a Instrução
Técnica 41 (IT 41 - Apêndice A) que dispõe sobre a inspeção visual em instalações
elétricas em baixa tensão, que mesmo sendo uma inspeção parcial, como descrita em
seu item 2.3, “visa verificar a existência de medidas e dispositivos essenciais à
proteção das pessoas e das instalações elétricas contra possíveis situações de
choques elétricos e de risco de incêndio.” (CBPMESP, 2011)
Através do preenchimento do anexo A da IT 41, o profissional com registro no
CREA, atesta que as instalações atendem ou não, as prescrições normativas e
legislações pertinentes, protocolando esse documento junto à corporação do Corpo
de Bombeiros, para que produza seus efeitos legais.
Essa iniciativa é bastante válida e já produz seus efeitos como pode-se
comprovar por meio de um levantamento feito entre setembro e outubro de 2012 em
47 edifícios que solicitaram o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). Desse
total, apurou-se que 26% das edificações executaram manutenção nas instalações
elétricas, tendo em vista atender a IT 41. (ORSOLON; MARTINS; MORENO, 2014)
Segundo Orsolon; Martins e Moreno (2014), outra pesquisa feita em 2013
pela empresa Network Pesquisa de Mercado, contratada pelo Instituto Brasileiro do
Cobre (PROCOBRE), constatou que das 780 edificações comerciais, residenciais e
industriais que foram inspecionadas, 40% executaram manutenção ou reforma nas
instalações para atender a IT 41, e outros 14% obtiveram um “Comunique-se” para
executar algum tipo de reparo para enquadrar-se nas exigências da IT 41 como
demonstra o Gráfico 6.
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Gráfico 6 – Pesquisa de desempenho para o atendimento da IT 41

Fonte: Gráfico adaptado pelo autor (ORSOLON; MARTINS; MORENO, 2014).

Os avanços alcançados na legislação de prevenção e combate a incêndios
(PCI) em geral ocorreram após grandes catástrofes. Nos Estados Unidos após 4
grandes incêndios ocorridos entre 1903 e 1908, a National Fire Protection Association
(NFPA) em 1914, após ter sua missão ampliada para também proteger a “vida”, criou
o Código de Segurança da Vida (NFPA 101), que foi um marco nas medidas de PCI.
(SEITO et al, 2008).
Na cidade de São Paulo, pode-se destacar incêndios que provocaram
grandes tragédias, cujas origens foram provocadas por algum tipo de pane nos
circuitos das instalações elétricas prediais.
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Edifício ANDRAUS
A Foto 1 ilustra o incêndio de grandes proporções, ocorrido em 24 de
fevereiro de 1972, que acometeu os 31 andares do Edifício Andraus, deixando 16
mortos e 336 feridos, onde acredita-se que o fogo tenha começado nos cartazes de
propaganda que ficavam na marquise do edifício. (SEITO et al, 2008.)

Foto 1 – Incêndio no Edifício Andraus

Fonte: SEITO, Alexandre Itiu et al. A segurança contra incêndio no Brasil. 2. ed. São Paulo: Projeto
Editora, 2008. p. 45

40

Edifício JOELMA
Em 1° de fevereiro de 1974, outro grande incêndio acometeu a cidade de São
Paulo, ilustrado pela Foto 2, dessa vez no Edifício Joelma, edifício em concreto
armado sem pele de vidro com 23 andares deixou 191 mortos e 300 feridos (SEITO et
al, 2008), a causa provável foi um curto circuito nas instalações elétricas do ar
condicionado no 12° andar. (BOMBEIROS EMERGÊNCIA, 2018)
Foto 2 – Incêndio no Ed. Joelma

Fonte: SEITO, Alexandre Itiu et al. A segurança contra incêndio no Brasil. 2. ed. São Paulo: Projeto
Editora, 2008, p. 24

41

Edifício GRANDE AVENIDA E CESP
Em 14 de fevereiro de 1981 o edifício Grande Avenida foi acometido por um
incêndio em e deixou 17 pessoas mortas e 53 feridas, ilustrado na Foto 3.
Seis anos após, em 21 de maio, houve incêndio no prédio que pertencia à
Companhia Energética de São Paulo (Cesp) que passara por reformas e adequações.
(SEITO et al, 2008)
Foto 3 – Incêndio no Ed. Grande Avenida

Fonte: SEITO, Alexandre Itiu et al. A segurança contra incêndio no Brasil. 2. ed. São Paulo: Projeto
Editora, 2008, p. 30.
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Uma semana depois do incêndio no edifício Joelma e dois anos do edifício
Andraus, a Prefeitura de São Paulo editou o Decreto Municipal nº 10.878 que “institui
normas especiais para a segurança dos edifícios a serem observadas na elaboração
do projeto, na execução, bem como no equipamento e dispõe ainda sobre sua
aplicação em caráter prioritário” (SEITO et al, 2008)
Várias outras manifestações da sociedade civil surgiram, que impulsionaram
as ações para a proteção e combate a incêndios:
“[...] 18 a 21 de março de 1974, quando o Clube de Engenharia do Rio de
Janeiro realizou Simpósio de Segurança Contra Incêndio;
3 a 7 de julho de 1974, Simpósio de Sistemas de Prevenção contra Incêndios
em Edificações Urbanas, promovido pela Câmara dos Deputados em Brasília;
Em 1974, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, por meio do Comitê
Brasileiro da Construção Civil, publicou a NB 208 — Saídas de Emergência
em Edifícios Altos;
Em 1975, o governador do Rio de Janeiro apresenta o Decreto-Lei nº 247,
que dispõe sobre Segurança Contra Incêndio e Pânico naquele Estado, o
qual foi regulamentado em 1976.
Também em 1975 (dezembro) ocorreu a reestruturação do Corpo de
Bombeiros de São Paulo, quando se criou o Comando Estadual, enfatizando
que sua principal missão é evitar incêndios, como recomenda a NFPA.
O Ministério do Trabalho editou a Norma Regulamentadora 23 (NR-23) Proteção Contra Incêndios, em 1978, dispondo regras de proteção contra
incêndio na relação empregador/empregado - embora isso não fosse
consequência única desses incêndios, mas, sim, parte de uma reestruturação
na segurança do trabalho.” (SEITO et al, 2008)

As legislações criadas com incentivo à inspeção predial visando a segurança,
no Estado de São Paulo, ainda isoladas como nas cidades de Ribeirão Preto que
criou a Lei de Certificado de Inspeção Predial de conclusão e periódicos (Ribeirão
Preto. Lei Complementar 597de 11 da maio de 2004), e São Caetano do Sul aprovou
uma legislação criando o programa “Edifício Seguro” (São Caetano do Sul, Lei N°
4.625 de 24 de abril de 2008)
Segundo Daniel (2010), “não existe mecanismos regulamentado no país que
garanta o cumprimento geral das normas que possibilite uma avaliação sistemática
das instalações prediais”

e Fator de Correção de Agrupamento
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4.5. Princípios do dimensionamento das instalações elétricas em baixa
tensão
Abordou-se de forma sucinta e expedita o dimensionamento das instalações
elétricas em baixa tensão, como um roteiro para a verificação do dimensionamento
das instalações pelos critérios da capacidade de condução de corrente dos
condutores, da queda de tensão, da coordenação entre condutores e proteção contra
correntes de sobrecargas e coordenação entre condutores e proteção contra
correntes de curtos-circuitos, além da verificação do diâmetro dos eletrodutos.
A primeira informação a ser levantada é a tensão de alimentação da
instalação, que para edificações residenciais a tensão de fornecimento é 127 ou 220
V e frequência 60 Hz.
Para o dimensionamento dos circuitos elétricos, em conformidade com o item
4.2.1 da NBR 5410/2004, faz-se o levantamento das cargas instaladas na edificação,
dividindo esses circuitos de acordo com a função que desempenharão como:
• Iluminação;
• Tomadas de uso geral (TUG)
• Tomadas de uso específico (TUE)
Segundo

Lima

Filho

(2011),

para

residências

individuais

(casas

e

apartamentos), podem-se aplicar os valores da tabela de fatores de demanda para
potência de alimentação de residências individuais.
Tabela 2 – Fatores de demanda para potência de alimentação de residências
individuais

Fonte: AES Eletropaulo. Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária de distribuição:
instruções gerais. Fascículo: Determinação da Demanda. São Paulo. 2002. 10 p.
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Empregando-se a equação (1):
PD = (g.P1) = P2 (1)
Onde:
PD – Provável Demanda, Potência de Alimentação ou Potência de
Demanda
g – Fator de demanda conforme Tabela 2
P1 – Soma das potências nominais atribuídas à iluminação e tomadas
de uso geral
P2 – Soma das potências nominais atribuídas a tomadas de uso
específico.
Em posse da somatória das cargas, calcula-se a potência dos circuitos
aplicados os coeficientes de demanda.
A demanda deverá ser expressa em VA (Volt Ampères) ou kVA (quilovolt
Ampères), observando a relação entre a potência aparente (VA) e a potência ativa
(W) de acordo com a Figura 2 e as Equações 2, 3 e 4:
Figura 2: Relação entre Potência Aparente, Potência Ativa e Potência Reativa
P(W)

S (VA)
Q (VAR)

Fonte: LIMA FILHO, Domingos Leite. Projeto de Instalações Elétricas Prediais, 2011, p. 44.
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Sendo:
Cos ø = P / S (2)

Sen ø= P/Cos ø (3)

S² = P² + Q² (4)

Onde: S: Potência Aparente, em VA ou kVA;
Q: Potência Ativa, em W ou kW
Cos ø: Fator de Potência
Conforme o Manual Prysmian de Instalações Elétricas (PRISMIAN CABLES &
SYSTEMS, 2012), para dimensionarmos os circuitos de uma instalação elétrica, quer
terminais ou de alimentação, devemos calcular a corrente de projeto IB, a fim de que
os condutores sejam dimensionados para garantir o funcionamento o equipamento e
a segurança do usuário.
Para o cálculo da corrente de projeto IB, estão envolvidos uma série de
grandezas que passaremos a analisar:
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j - Potência instalada, PINST (em W ou kW), é definida como a soma das
potências nominais de entrada dos equipamentos de utilização ligados a
um circuito terminal (potência instalada de um circuito terminal), ou de um
conjunto de equipamentos de utilização de mesmo tipo ligados a um
quadro de distribuição (por exemplo, conjunto de aparelhos de iluminação,
conjunto de tomadas, conjunto de motores, etc.), ou de todos os
equipamentos de utilização ligados a um quadro de distribuição (potência
instalada de um quadro de distribuição), ou de todos os equipamentos de
utilização de uma instalação (potência instalada de uma instalação);
k - Potência de alimentação, PA (em W ou kW), é definida como a soma das
potências nominais de entrada dos equipamentos de utilização de um
conjunto de equipamentos de utilização de mesmo tipo ligados a um
quadro de distribuição, ou de todos os equipamentos de utilização ligados
a um quadro de distribuição, que estejam em funcionamento no instante
de maior solicitação da instalação;
I - Fator de demanda, g, é definido como o fator que caracteriza a
simultaneidade de funcionamento dos equipamentos de utilização.
Equação 5, de um conjunto de equipamentos de utilização de mesmo tipo
ligados a um quadro de distribuição, ou de todos os equipamentos de
utilização ligados a um quadro de distribuição, no instante de maior
solicitação (maior demanda) da instalação.
g = PA / PINST (5)
* Ver tabela 3
** Ver tabela 4
As Tabela 2 deve ser utilizada com cautela devido que seus valores podem
variar em função da região e da concessionária local.

47

Tabela 3 – Valores típicos do fator f

Fonte: (PRISMIAN CABLES & SYSTEMS. Manual Prysmian de Instalações Elétricas, 2012. P 43)

Tabela 4 – Valores típicos do fator de potência, do rendimento e do “fator a”, a
serem utilizados na falta de dados específicos do fabricante

Fonte: (PRISMIAN CABLES & SYSTEMS. Manual Prysmian de Instalações Elétricas, 2012. P 44)
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Portanto na escolha da seção do condutor de um circuito e seu respectivo
dispositivo de proteção visa garantir que os mesmos suportem simultaneamente as
condições de:
• Limite de temperatura, determinado pela capacidade de condução de
corrente;
• Limite de queda de tensão;
• Capacidade dos dispositivos de proteção contra sobrecargas;
• Capacidade de condução da corrente de curto circuito por tempo limitado
(LIMA FILHO, 2011).

4.5.1. Dimensionamento de condutores pelo critério da capacidade de
corrente.
Segundo

Lima

Filho

(2011),

temos

os

seguintes

critérios

para

dimensionamento de condutores pela capacidade de corrente:
a) Tipo de Isolação
Escolhe-se o tipo de isolação dos condutores, que determinará a temperatura
máxima a que poderá ser submetido em regime contínuo ou em condição de curto
circuito expresso pela Tabela 2 Anexo E.
b) Maneira de instalar
É a forma pela qual os condutores serão ou encontram-se instalados – se em
eletrodutos embutidos, ou aparentes, em canaletas ou bandejas etc., essa maneira
influenciará a troca de calor entre os condutores e o ambiente externo, que interferirá
na capacidade de condução de corrente elétrica.
A Tabela 33 da NBR 5410/2004 expressa a maneira de instalar dos
condutores em 6 páginas e por praticidade e para facilitar a visualização, a Tabela 3
representa Anexo E, de forma sintética, a maneira de instalar conforme a NBR
5410/2004.
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c) Cálculo da corrente nominal ou Corrente de Projeto (IB)
Passando-se ao dimensionamento dos circuitos propriamente dito, determinase a corrente de projeto de cada circuito, e com essa corrente consulta-se as tabelas
dispostas na NBR 5410/2004, em função do método de instalação e do tipo de
condutor e escolhe-se o diâmetro dos condutores fase, neutro e terra, baseado na
sua capacidade de condução de corrente.
Para os circuitos de corrente alternadas monofásicos com frequência igual a
60 Hz a obtenção da corrente de projeto IB, dá-se pela Equação 4:
IB = P / (U x cos ø x η) (4)
Para os circuitos de corrente alternada trifásicos com frequência igual a 60 Hz
a obtenção da corrente de projeto IB, dá-se pela Equação 5:
IB = P / (√3 x U x cos ø x η) (5)
Onde:
IB é a corrente de projeto
P é a potência
U é a tensão
cos ø é o fator de potência conforme os valores exemplificados na
Tabela 4 que varia entre 0,40 e 1,00
η é o rendimento
Para circuitos resistivos pode-se considerar η=1,0 e cos ø entre 0,85 e 1,00
d) Número de condutores carregados
O condutor carregado é aquele que efetivamente é percorrido pela corrente
elétrica no funcionamento do circuito, e são considerados os condutores fase e o
neutro, sendo que o condutor de proteção PE não é considerado condutor carregado,
conforme a Tabela 4 do Anexo E.
Portanto para tem-se:
▪

Circuitos Trifásicos com 4 condutores carregados – 3 Fases + 1 Neutro

▪

Circuitos Trifásicos com 3 condutores carregados – 3 Fases
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▪

Circuitos Bifásicos com 3 condutores carregados – 2 Fases + 1 Neutro

▪

Circuitos Bifásicos com 2 condutores carregados – 2 Fases

▪

Circuitos Monofásicos com 2 condutores carregados – 1 Fase + 1
Neutro

e) Diâmetro do Condutor para uma temperatura ambiente de 30°C
(condutores não enterrados no solo) ou para uma temperatura de solo
de 20°C (condutores enterrados no solo)
Tendo-se calculado a corrente de projeto IB, e definindo-se as características
de temperatura do condutor, o método de instalação e o número de condutores
carregados, as Tabelas 5 e 6 do Anexo E, expressam a capacidade de condução de
corrente e em Ampères, em que o condutor deverá ser escolhido de tal forma tal que
apresente uma capacidade de condução maior ou igual à corrente de projeto IB.
f) Fatores de correção para o dimensionamento de cabos
• Fator de correção de temperatura (FCT)
A NBR 5410/2004 preconiza que a corrente do condutor seja corrigida em
ambientes cujas temperaturas sejam diferentes de 30°C para cabos que não estejam
enterrados e de 20°C para cabos que estejam enterrados, a Tabela 7 do Anexo E,
fornece os valores para o Fator de Correção de Temperatura (FCT).
• Fator de agrupamento (FCA)
Esse coeficiente é aplicável para circuitos que estejam instalados juntamente
com outros circuitos em um mesmo eletrodutos, eletro calha, bandeja, ou em outro
tipo de, contudo, que estejam enterrados no solo ou não.
As Tabelas 8 a 11 do Anexo E, apresentam os fatores de correção de
agrupamento para diversas situações de projeto.
A corrente de projeto corrigida (I’B) é expressa pela Equação 6:
I’B = IB / (FCT x FCA) (6)
Onde: I’p é a corrente corrigida de projeto
IB é a corrente de projeto
FCT é o fator de correção de temperatura
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FCA é o fator de correção de agrupamento
E com a corrente corrigida I’p recorremos às Tabelas 4 e 5 do Anexo E,
determinando-se a bitola do condutor.
Como preconiza a norma NBR 5410/2004, ainda há de se considerar que os
fatores de agrupamento expressos nas Tabelas 8 a 11 do Anexo E, são validos para
condutores semelhantes, ou seja, aqueles que tem a mesma capacidade de
condução de corrente e igual capacidade máxima de temperatura de serviço.
Caso os condutores não preencham essa condição aplica-se a equação (7)
como:
F = 1 / √n (7)
Onde:
F é o fator de correção;
n é o número de circuitos ou de cabos multipolares. (ABNT NBR 5410, 2004)
g) Seção mínima dos condutores
A Tabela 12 do Anexo E, traz o caso do condutor Neutro, conforme o item
6.2.6.2 da NBR 5410/2004, que deve possuir a mesma seção que os condutores fase,
nos seguintes casos:
▪

Em circuitos monofásicos e bifásicos;

▪

Em circuitos trifásicos, quanto a seção do condutor fase for igual ou
inferior a 25 mm²;

▪

Caso a máxima corrente susceptível de percorrer o neutro seja inferior
à capacidade de condução de corrente correspondente à seção
reduzida do condutor neutro;

▪

Quanto o condutor neutro for protegido contra sobrecorrentes.

No caso do condutor de proteção (Terra – designação PE), a NBR 5410/2004
recomenda que sejam preferencialmente, condutores isolados, cabos unipolares ou
veias de cabos multipolares, conforme a Tabela 13 do Anexo E.
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Em alguns casos admite-se o uso de um condutor com dupla função, a de
Neutro e condutor de proteção PE, cuja nomenclatura é PEN e sua dimensão mínima
é 10 mm² se for condutor isolado ou 4 mm² se for uma veia de cabo multipolar.
As cores dos condutores, previstas no item 6.1.5.3 da NBR 5410, são:
•

Neutro (N) = azul claro;

•

Condutor de proteção (PE) = verde-amarela

•

Condutor PEN = azul claro com indicação verde amarela em pontos
visíveis.

Todas as instalações devem ter um aterramento denominado eletrodo de
aterramento, conforme descrito na Tabela 14 do Anexo E, cuja seção mínima do
condutor de aterramento está expressa na Tabela 15 Anexo E.
4.5.2.

Dimensionamento de condutores pelo critério da queda de
tensão

Segundo Lima Filho (2011), a queda de tensão em função da passagem da
corrente elétrica nos condutores, deve estar limitada a um intervalo a fim de não
prejudicar o funcionamento dos equipamentos ligados ao circuito que os alimenta.
Caso a queda de tensão seja acentuada, o equipamento receberá uma
tensão inferior ao valor nominal necessário ao seu funcionamento, o que poderá
prejudicar seu desempenho ou até impedir seu funcionamento adequado.
A Tabela 5, estabelece as faixas nominais de tensão para os circuitos
elétricos.
Tabela 5 – Faixas de Tensão – Anexo A da NBR 5410/2004

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações elétricas em
baixa tensão. Anexo A, 2 ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2004 versão corrigida 2008, 17 mar 2008. 209 p.
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Considera-se a queda de tensão do ponto de alimentação até o último ponto
de utilização, sendo que a faixa admissível para as quedas de tensão, expressos no
item 6.2.7.1 da NBR 5410/2004, estão representados na Tabela 6.
Tabela 6 – Limites de queda de tensão

NOTAS
1 Estes limites de queda de tensão são válidos quando a tensão nominal dos equipamentos
de utilização previstos for coincidente com a tensão nominal da instalação.
2 Ver definição de “ponto de entrega” (3.4.3).
3 Nos casos das alíneas a), b) e d), quando as linhas principais da instalação tiverem um
comprimento superior a 100 m, as quedas de tensão podem ser aumentadas de 0,005%
por metro de linha superior a 100 m, sem que, no entanto, essa suplementação seja
superior a 0,5%.
4 Para circuitos de motores, ver também 6.5.1.2.1, 6.5.1.3.2 e 6.5.1.3.3.
Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações elétricas em
baixa tensão. p 115. 2 ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2004 versão corrigida 2008, 17 mar 2008. 209 p.

Segundo Lima Filho (2011), os dados necessários para o dimensionamento
dos circuitos pelo critério da queda de tensão são:
a) A maneira de instalar o circuito;
b) Material do eletroduto, se é magnético ou não;
c) O tipo do circuito, se é monofásico ou trifásico;
d) A corrente de projeto IB, em Ampères;
e) O Fator de Potência Médio, cosø, do circuito;
f) O comprimento “l” do circuito em Km;
g) O tipo de isolação do condutor;
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h) A tensão de alimentação do circuito em Volts
i) A queda de tensão admissível e(%)
Conhecidas essas variáveis aplica-se a Equação 7:
ΔVunit = e(%).V / IB . I (7)
Com o valor de ΔVunit calculado, utilizamos as Tabelas 7, 8 e 9 para
encontrarmos o valor cuja queda de tensão seja igual ou imediatamente inferior |à
calculada, obtendo assim a bitola nominal do condutor correspondente.
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Tabela 7 – Queda de tensão unitária, em Volt/Ampère.km – Condutores com
isolação em PVC

Fonte: LIMA FILHO, 2011, p 148.
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Tabela 8 – Queda de tensão unitária, em Volt/Ampère.km – Condutores com
isolação em EPR

Fonte: LIMA FILHO, 2011, p 148.
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Tabela 9 – Queda de tensão unitária, em Volt/Ampère.km – Condutores com
isolação em EPR

Fonte: LIMA FILHO, 2011, p 148.
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4.5.3. Dimensionamento pelo critério de proteção contra corrente de
sobrecarga.
A NBR 5410/2004 preconiza que “os condutores vivos devem ser protegidos
por um ou mais dispositivos de seccionamento automático contra sobrecargas e
contra curtos circuitos.”
Ainda que “as proteções contra os curtos circuitos e contra as sobrecargas
devem ser devidamente coordenadas, de modo que a energia que o dispositivo de
proteção contra curtos circuitos deixa passar, por ocasião de um curto, não seja
superior à que pode suportar, sem danos, o dispositivo de proteção contra
sobrecargas”, (LIMA FILHO,2011)
a) Proteção contra sobrecargas
Segundo a NBR 5410/2004, para que os condutores fiquem protegidos contra
sobrecargas devem ser atendidas as condições expressas nas Equações 8 e 9:

a) IB

In,

Iz; (8) e

b) I2

1,45 x Iz (9)

Onde:
IB é a corrente de projeto do circuito;
Iz é a capacidade de condução de corrente dos condutores, nas
condições previstas para sua
instalação (ver 6.2.5);
In é a corrente nominal do dispositivo de proteção (ou corrente de
ajuste, para dispositivos ajustáveis),
nas condições previstas para sua instalação;
I2 é a corrente convencional de atuação, para disjuntores, ou corrente
convencional de fusão, para fusíveis.
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NOTA:
“A condição da alínea b) é aplicável quando for possível assumir que
a temperatura limite de sobrecarga dos
condutores (ver tabela 35) não venha a ser mantida por um tempo
superior a 100 h durante 12 meses consecutivos, ou por 500 h ao
longo da vida útil do condutor. Quando isso não ocorrer, a condição
da alínea b) deve ser substituída por: I2 =< Iz.” (ABNT. NBR 5410,
2004
A Figura 3, resume as condições que o dispositivo de proteção deve atender:
Figura 3 – Condições de proteção contra sobrecargas conforme a NBR
5410/2004

Fonte: (LIMA FILHO, 2011, p 183).

a) A corrente nominal do dispositivo de proteção, 𝐼𝑛, não deve ser inferior
à corrente de projeto do circuito, 𝐼𝐵 para que se evite a atuação do
dispositivo quando o circuito estiver em funcionamento normal.
b) A corrente nominal do dispositivo de proteção, 𝐼𝑛 não deve ser superior
à capacidade de condução de corrente, 𝐼2, dos condutores, assim o
disjuntor deve ficar sobrecarregado quando ocorrer uma sobrecarga no
circuito.

60

c) A corrente de projeto do circuito, 𝐼𝐵, não deve ser superior à capacidade
de condução de corrente dos condutores, 𝐼𝑧.
Quando o circuito é sobrecarregado de 45%, ou seja, quando a corrente é
1,45 vezes a capacidade de condução da corrente 𝐼𝑧, o dispositivo de proteção deve
atuar em uma hora ou duas, a depender dos dispositivos. Essa condição é exigida
pela norma para garantir a atuação do dispositivo e evitar o aquecimento prejudicial
dos condutores. Para sobrecorrentes inferiores à indicada o disjuntor também deve
atuar, porém em um tempo mais longo. (CAVALIN e CERVELIN, 2011)
b) Proteção contra correntes de fuga – dispositivos diferenciais
residuais
Destinados a proteção das pessoas, bem como dos animais domésticos, os
dispositivos diferenciais residuais, também conhecidos como “DR” são o único meio
ativo de proteção contra contados diretos, indiretos, servindo ainda como um meio de
proteção contra incêndios. (COTRIM, 2009)
Ainda segundo Cotrim (2009), seu funcionamento se dá pela “detecção da
soma fasorial das correntes que percorrem os condutores vivos de um circuito em um
ponto, conforme ilustra a Figura 4, ou seja, a corrente diferencial residual (IDR), no
ponto considerado, provoca a interrupção do circuito, dentro de um tempo
especificado, quanto IDR ultrapassa um valor preestabelecido, chamado de corrente
diferencial residual nominal de atuação (IΔN)”
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Figura 4 – Dispositivo DR bipolar

Fonte: (COTRIM, 2004).

Para que o DR atue em qualquer valor de corrente diferencial residual, a
corrente diferencial residual de não atuação (IΔN0) é fixada em 0,5 IΔN. Isto é, se o
valor da corrente de fuga If for maior do que 0,5 IΔN, o dispositivo atuará, sendo muito
importante a determinação correta da corrente de fuga, de tal forma que:
If =< 0,5 IΔN (10)
Onde: If é a corrente de fuga total
IΔN é a corrente Nominal
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Os DRs são classificados em três categorias de atuação:
▪

Tipo AC, que são sensíveis apenas a correntes alternadas
senoidais;

▪

Tipo A, que são sensíveis a correntes alternadas senoidais e
correntes contínuas;

▪

Tipo B, que são sensíveis a correntes alternadas senoidais,
correntes contínuas pulsantes e correntes contínuas puras.

Nas instalações elétricas residenciais mais usuais, o DR que pode funcionar
mais adequadamente é o do Tipo AC, a Tabela 16 do Anexo E, apresenta os tempos
de atuação dos dispositivos diferenciais residuais (DR).
Muitos acidentes ocorrem devido a contados diretos, quer por negligência,
quer por falha na instalação como um condutor desencapado, ou ainda uma criança
que coloca um objeto metálico em uma tomada.
A NBR IEC-60479 indica as zonas de atuação de tempo-corrente, e suas
consequências para o corpo humano. A resiliência do corpo humano, para uma
tensão compreendida entre 127 e 220 V, ficará protegida se sua resistência para terra
estiver compreendida entre 363 e 4.233 , e entre 629 e 7.333 para tensões entre
220 e 380 V, sendo que os limites inferiores a 363  são pouco prováveis, assim o
DR de 30 mA é uma boa proteção contra contatos diretos, embora em casos críticos
possam ser adotados valores menores para IΔN, tais como 10 mA ou 6 mA.
(IEC,2005).
Gráfico 7 – Atuação de um dispositivo DR de 30 mA – proteção contra contatos
diretos

Fonte: Gráfico adaptado pelo autor (COTRIM, 2004).
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A NBR 5410/2004 preconiza no item 5.1.3.2.1.1 “o uso do DR com corrente
residual-diferencial nominal IΔN igual ou inferior a 30 mA, é reconhecido como
proteção adicional contra choques elétricos” (ABNT, 2004), sendo a sua utilização é
obrigatória em todas as instalações elétricas em baixa tensão, principalmente em
locais cujos circuitos alimentem tomadas situadas em locais que contenham
chuveiros elétricos, banheiras, cozinhas, lavanderias e demais dependências que
estejam sujeitas a lavagens. (ABNT, 2004).
4.5.4. Dimensionamento pelo critério de proteção contra corrente de
curto-circuito.
“As correntes de curto-circuito presumidas devem ser determinadas em todos
os pontos da instalação que julgados necessários o Manual Prysmian de Instalações”
cuja determinação poderá ser feita por cálculo ou medição. (ABNT. NBR 5410/2004)
Para tal devemos conhecer:
a) A corrente de curto-circuito, Icc , no ponto em que vai ser instalado o
dispositivo de proteção;
b) A capacidade de interrupção nominal do dispositivo de proteção, ICN ;
c) A temperatura de curto-circuito do condutor, θcc (para isolação de PVC
θcc=160°C);
d) A duração do curto-circuito, t;
e) O material do condutor
Conforme o item 5.3.5.5.2 da NBR5410/2004: para curtos-circuitos de
qualquer duração em que a assimetria da corrente não seja significativa, e para
curtos-circuitos assimétricos de duração 0,1 s ≤ t ≤ 5 s, pode-se escrever conforme a
Equação 8:
I2 . t ≤ k2 S2 (8)
ICN ≥ ICC
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Onde:
I é a corrente de curto-circuito presumida simétrica, em ampères, valor
eficaz;
t é a duração do curto-circuito, em segundos.
ICN é a capacidade de interrupção nominal do dispositivo de proteção
O tempo máximo de duração do curto-circuito será dado pela Equação 9:
t = K2.S2 / (Icc) 2 (9)

Tabela 10 – Valores de k para condutores com isolação de PVC, EPR ou XLPE

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações elétricas em
baixa tensão. p 68. 2 ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2004 versão corrigida 2008, 17 mar 2008. 209 p.
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4.5.5.

Roteiro para dimensionamento dos eletrodutos.

Ainda segundo Lima Filho (2011), são os componentes da instalação que
propiciam um invólucro aos condutores elétricos denominado conduto.
A NBR 5410/2004 preconiza que os eletrodutos, calhas blocos alveolados
podem conter condutor de mais de um circuito nos seguintes casos:
a. Quando as três condições seguintes forem simultaneamente atendidas:
▪

Os circuitos pertençam à mesma instalação;

▪

As seções nominais dos condutores fase estejam contidas em um
intervalo de três valores normalizados sucessivos;

▪

Os condutores isolados e os cabos isolados tenham a mesma
temperatura máxima para serviço contínuo.

b. No caso dos circuitos de força e de comando e/ou sinalização de um
mesmo equipamento.
▪

Nos eletrodutos, só devem ser instalados condutores isolados, cabos
unipolares ou multipolares, admitindo-se a utilização de condutor nu em
eletroduto isolante exclusivo, quando tal condutor destinar-se a
aterramento.

Quanto à taxa máxima de ocupação dos eletrodutos, em relação à área de
sua seção transversal interna, não deverá ser superior a:
a) 53 % no caso de um condutor ou cabo;
b) 31% no caso de dois condutores ou cabos;
c) 40% no caso de três ou mais condutores ou cabos.
O Fluxograma da Figura 5 ilustra o dimensionamento expedito para a
verificação de uma instalação elétrica em baixa tensão.
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Figura 5 – Fluxograma do dimensionamento expedito de instalações elétricas
em baixa tensão – Fls 1/2

Fonte: Fluxograma elaborado pelo autor.
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Figura 5 – Fluxograma do dimensionamento expedito de instalações elétricas
em baixa tensão – Fls 2/2

Fonte: Fluxograma elaborado pelo autor.
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4.6. Equipamentos de medição das grandezas elétricas em baixa tensão
Em seu item 7.3 a NBR 5410/2004 define que os Ensaios Elétricos devem ser
realizados quando pertinentes e previamente na seguinte sequência:
a) Continuidade dos condutores de proteção e das equipotencializações
principal e suplementares (item 7.3.2 da NBR 5410/2004):
b) Resistência de isolamento da instalação elétrica (item 7.3.3 da NBR
5410/2004);
c) Resistência de isolamento das partes da instalação objeto de SELV3,
PELV4 ou separação elétrica (item 7.3.4 da NBR 5410/2004);
d) Seccionamento automático da alimentação (item 7.3.5 da NBR 5410/2004);
e) Ensaio de tensão aplicada (item 7.3.6 da NBR 5410/2004);
f) Ensaios de funcionamento (item 7.3.7 da NBR 5410/2004).
Para tal, lança-se mão de ferramentas e equipamentos para a medição das
grandezas elétricas, apresentaremos os mais utilizados para as instalações prediais
em baixa tensão.
4.6.1.

Alicate amperímetro

O alicate amperímetro a ser empregado nas medições das correntes elétricas
das instalações deve atender no mínimo a categoria III de sobretensão.
Conforme a International Eletrotechnical Commission – IEC61010-2-011
Safety requaires for electrical equipaments for mesurement control and laboratory use
preconiza as categorias de Instalação de Sobretensão.(IEC, 2016)
▪ CATEGORIA DE SOBRETENSÃO III
Equipamento da CATEGORIA DE SOBRETENSÃO III, conforme Tabela 11, é
o equipamento em instalações fixas por exemplos incluem chaves em instalações
fixas e alguns equipamentos para uso industrial com conexão permanente a uma
instalação fixa.

SELV: Sistema de extra baixa tensão que é eletricamente separado da terra, em inglês “separated
extra-low voltage”
4
PELV: Sistema de extra baixa tensão que não é eletricamente separado da terra, mas que preenche,
de modo equivalente, todos os requisitos de um SELV, em inglês “protected extra-low voltage”
3
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Tabela 11 – Categoria de Instalação de Sobretensão conforme a IEC61010

Fonte: International Eletrotechnical Commission. IEC 61010-2-011 Safety Requaires for Electrical
Equipaments for Mesurement Control and Laboratory Use.

Os alicates amperímetros-multímetro digitais são de fácil manuseio e
possuem leitura direta, o que facilita o ensaio.
A Foto 5 apresenta um exemplo de alicate amperímetro da Minipa modelo ET
3200B, que pode ser utilizado para medição de diversas grandezas.
Foto 4 – Alicate Amperímetro - Minipa

Fonte: Foto produzida pelo autor
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A Figura 6, nos mostra a forma correta de se fazer a medição da corrente,
inserindo apenas um condutor no centro da garra, que deverá estar totalmente
fechada para garantir a leitura correta.
Figura 6 – Forma correta de efetuar a medida da corrente em um condutor
empregando-se um alicate amperímetro.

Fonte: (PROSPECTO ET 3200B. MINIPA, 2018)

4.6.2.

Termômetro Infravermelho

A Foto 5, traz um exemplo de termômetro digital de infravermelhos que
podem ser utilizados para efetuar a leitura da temperatura dos barramentos, dos
condutores e dos componentes móveis de proteção e manobra (disjuntores, DRs,
contatores).
Foto 5 – Termômetro infravermelho – Hikari HT 455

Fonte: Foto produzida pelo autor
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4.6.3.

Megohmetro

Para efetuar o ensaio de continuidade utiliza-se uma fonte de tensão,
apresentando tensão em vazio entre 4 V e 24 V, em corrente contínua ou
alternada, e com uma corrente de ensaio de no mínimo 0,2 A.
A Foto 6 apresenta um megohmetro que poderá ser utilizado para o ensaio de
continuidade dos condutores de proteção e das equipotencializações principal
e suplementares, bem como para o ensaio de resistência de isolamento da
instalação elétrica e da resistência de isolamento das partes da instalação
objeto de SELV, PELV ou separação elétrica.
Foto 6 – Megohmetro – Minipa Modelo MI 2552

Fonte: Foto produzida pelo autor

4.6.4.

Terrômetro

A Foto 7 apresenta o terrômetro, utilizado para efetuar o ensaio de
equipotencialização do aterramento, bem como a resistividade ôhmica do solo.
Foto 7 – Terrômetro – Hikari modelo HTR 770

Fonte: Foto produzida pelo autor
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4.6.5.

Termografia

A termografia é uma técnica que permite mapear uma região identificando
diferentes temperaturas por meio da radiação infravermelha que todos os corpos
emitem naturalmente, por meio de um aparelho denominado termógrafo.
Todo corpo com temperatura acima do zero absoluto (0°K), emite uma
radiação infravermelha, das quais o olho humano capta um pequeno espectro
eletromagnético, não conseguindo captar as emissões do infravermelho.
As normas relacionadas à termografia são:
•

ABNT NBR 15572:2013 – Ensaios não destrutivos – Termografia por
infravermelha – Guia para inspeção de equipamentos elétricos e
mecânico;

•

ABNT NBR 15424:2006 – Ensaios não destrutivos – Termografia –
Terminologia;

Para se fazer medições termográficas devemos ter, além do conhecimento
teórico, um equipamento que atenda às necessidades dentro do escopo e do âmbito
do que se quer medir. (SOUZA; NOBRE; POSSI, 2014)
Além de apresentar um tipo de equipamento de termo visão, cabem alguns
alertas expressos na NBR 15.572, quais sejam:
[...] ”7 Limitações do ensaio termográfico
7.1 O ensaio termográfico está sujeito a variáveis que podem interferir na
precisão das medições, como a baixa emissividade dos componentes
inspecionados, as variações na corrente de carga, o efeito da convecção
natural e forçada, as mudanças nas condições ambientais, entre outras.
7.2 Utilizar a temperatura absoluta ou a diferença relativa de temperatura
medida através da termografia como o único parâmetro para definir uma falha
não é recomendável.
7.3 A incerteza da medição de temperatura depende da calibração da câmera
termográfica e da incerteza dos parâmetros informados pelo termo grafista.
7.4 Recomenda-se a observação direta do componente a ser avaliado, sem
que se interponham quaisquer anteparos entre ele e a câmera termográfica
(com exceção das janelas infravermelhas, as quais são dispositivos
transparentes ao infravermelho). Quando isto não for possível, considerar as
implicações pertinentes. Caso não seja possível a observação direta,
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recomenda-se a observação por reflexão utilizando um material de alta
refletividade;
7.5 Recomenda-se a observação do componente segundo vários ângulos.”
(ABNT NBR 15.572, 2013)

Existem vários equipamentos para ensaios termográficos, como filmadoras e
máquinas fotográficas digitais termográficas, inclusive um telefone celular da
Caterpillar o CAT S60, que possui uma câmera térmica da Flir, como apresentado na
Foto 8.
Foto 8 – Imagens de câmeras termográficas

Fonte: Sitio da Flir, Disponível em https://www.flir.com.br, Acesso em 01 out, 2018.

Para os ensaios elétricos, como medição de painéis energizados recomendase para a medição devam-se seguir as seguintes práticas:
a) Que o termo visor seja ajustado às necessidades do trabalho, cada
vez que sejam alterados um dos seguintes parâmetros, emissividade,
distância

do

objeto,

umidade

do

ar,

temperatura

ambiente,

atmosférica ou refletida;
b) Ajustar a faixa de temperatura do termo visor de acordo com a
temperatura do objeto a ser medido;
c) Medir a temperatura em áreas dos componentes que existam
cavidades, oxidação, corrosão ou sujeira;
d) Quando a inspeção for externa, executá-la nas primeiras horas da
manhã para que não haja interferência solar;
e) Observar o mesmo objeto segundo várias posições diferentes para
evitar os efeitos do reflexo solar.

74

f) Não realizar inspeções para medição sob chuva ou neblina;
g) O ângulo entre o termo visor e o objeto a ser medido, deve ser o mais
perpendicular possível, de modo a evitar a redução na emissividade
em função dos ângulos de observação;
h) Evitar de aproximar o termo visor de equipamentos elétricos com
emissão de campo eletromagnético elevado, para prevenir eventuais
interferências na leitura;
Os resultados devem ser tabulados e comparados com os parâmetros
prescritos na NBR 5410/2004 quanto as temperaturas máximas de trabalho dos
componentes elétricos, condutos e condutores. (ABNT. NBR 15.572, 2013)
4.7. Inspeção das instalações elétricas prediais em baixa tensão
4.7.1. Instrução Técnica 41 do Corpo de Bombeiros do Estado de
São Paulo
O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo editou a Instrução Técnica N°
41, com o intuito de “verificar a existência de medidas e dispositivos essenciais à
proteção das pessoas e das instalações elétricas contra possíveis situações de
choques elétricos e de risco de incêndio.” (CBPMESP. IT41, 2011.)
De acordo com as estatísticas do Corpo de Bombeiros, devido ao crescente
número de incidentes com choques elétricos e de incêndios derivados das instalações
elétricas e com o intuito de minimizar essas ocorrências, o Corpo de Bombeiros de
São Paulo dá um passo importante que representa um avanço na prevenção e
combate relacionados a esses eventos, em todo o Brasil (S. JUNIOR; LAMIM FILHO;
MARIOTTONI, 2018).
A IT 41 observa que todos os preceitos e prescrições da NBR 5410/2004
devem ser seguidos e expressa que a inspeção visual das instalações elétricas
prediais nos serviços de segurança contra incêndios, exigida pelo CBPMESP, quando
da solicitação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), deve atender às
seguintes premissas:
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a) Os equipamentos destinados a operar em situação de incêndio,
devem ter seu funcionamento e desempenho elétrico assegurados
pelo tempo necessário para assegurar:
▪ A evacuação das pessoas;
▪ As operações de combate ao incêndio e salvamento;
▪ A proteção do meio ambiente e do patrimônio
b) Os circuitos que servem aos equipamentos de segurança, devem
ser independentes dos demais;
c) Os circuitos que sevem aos equipamentos de segurança e
combate a incêndios, que venham a passar por ambientes com
carga

combustível,

devem

ser

protegidos

com

materiais

resistentes ao fogo;
d) Os demais circuitos de segurança tais como, iluminação de
emergência, alarme e detecção de incêndio, não necessitam de
tratamento de resistência contra fogo, devendo seguir as
prescrições normativas que os regem;
e) Os circuitos que servem aos equipamentos de segurança e
combate a incêndios e que necessitam de proteção contra fogo
devem:
▪ Utilizar material resistente a fogo normatizado;
▪ Estar encapsulados em ambientes resistentes a fogo tais como
alvenarias, lajes, pisos ou enterrados;
▪ Sendo que outras soluções técnicas devem ser apresentadas ao
CBPMESP para serem analisadas e validadas;
f) Nos casos em que os circuitos estiverem protegidos em ambientes
como os descritos no item anterior, não será necessário a
proteção com material resistente ao fogo;
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g) Não devem ser utilizados dispositivos de proteção contra
sobrecargas de equipamentos empregados nos serviços de
segurança, somente os de proteção contra curto circuito;
h) Os circuitos que servem aos equipamentos de segurança e que
são alimentados por moto-geradores, devem ser observados:
▪ A partida do moto-gerador deve ser automática;
▪ Deve possuir autonomia para suprir todos os equipamentos de
segurança;
▪ Deve alimentar exclusivamente os circuitos de segurança;
▪ Deve estar dimensionado e instalado de forma que em havendo
o desligamento de outros circuitos, por ele servido, seu
funcionamento não seja interrompido;
▪ Deve estar em ambiente protegido do fogo;
i) Todos os Quadros de Força que abrigam os circuitos que servem
aos equipamentos de segurança, devem ser providos de
identificação do lado exterior e em seu interior devem conter seu
diagrama unifilar;
j) Não é admitido o uso de DR, como proteção contra choques
elétricos, nos circuitos que servem aos equipamentos de
segurança;
k) Os circuitos de corrente alternada e corrente contínua devem estar
em condutos separados.
O atendimento dessas premissas culmina com a apresentação de um
Atestado de Conformidade das Instalações, disposto no Anexo A da IT 41. Esse
documento deve ser preenchido por um engenheiro que deverá emitir uma Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART), que deverá ser anexada ao atestado.
Os itens levantados pelo Atestado da IT 41 são:
a) As condições dos condutores isolados;
b) Se os circuitos possuem proteção contra sobrecarga;
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c) Se as partes vivas estão isoladas;
d) Se os circuitos possuem aterramento;
e) Se todas as tomadas são do tipo 2P+T ou 3P+T;
f) Se existe DR instalado;
g) Se há proteção dos componentes expostos a perigo de incêndio;
h) Se os Quadros instalados estão em locais de fácil acesso;
i) Se os Quadros de Força e Luz estão devidamente sinalizados e
identificados;
j) Se os componentes do Quando estão em conformidade com a
instalação e com o diagrama unifilar disposto na contra tampa do
quadro;
k) Se existe o SPDA, e se ele está em conformidade com a ABNT
NBR 5419;
l)

Se os quadros e circuitos que alimentam os equipamentos de
segurança e combate a incêndios são independentes;

m) Se os quadros e circuitos que alimentam os equipamentos de
segurança e combate a incêndios estão devidamente protegidos
contra o fogo;
n) Se a sala do moto-gerador está conforme o item 7.1.6 da IT 41;
o) Se os circuitos de corrente alternada e corrente contínua, estão
em condutos separados.
O Atestado apresentado para preenchimento, no anexo da IT 41 Apêndice A,
é uma planilha simples onde o responsável técnico informa apenas se determinado
item está “CONFORME”, preenchendo o campo com a letra “C”, ou “NÃO SE
APLICA”, preenchendo o campo com as letras “NA”.
4.7.2.

Inspeção Predial – Texto base da norma

A Comissão de Estudo (CE-02: 140.02) do Comitê Brasileiro da Construção
Civil da ABNT, disponibilizou o texto base da norma de inspeção predial que embora
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não esteja em vigor, prima pelo caráter de averiguação das condições da edificação e
quesitos de segurança, operacionalidade e manutenibilidade. (ABNT-CB-002, 2017)
Um dos aspectos que destacamos do texto base da norma, é a organização
das prioridades, em patamares de urgência, dessa forma o inspetor responsável pela
averiguação, poderá hierarquizar as ações recomendadas necessárias à restauração
ou preservação dos sistema, além da funcionalidade e longevidade do sistema.
Em sua análise, o inspetor predial deve considerar ainda, os requisitos de
segurança que interfiram nos usuários da edificação e sobre o meio ambiente.
[...]Prioridade 1: são aquelas ações necessárias quando a perda de
desempenho do sistema ou do componente, comprometem a saúde e/ou a
segurança do usuário, da funcionalidade, ou risco ao meio ambiente;
Prioridade 2: são as ações necessárias quando a perda do desempenho é
parcial, tem impactos sobre a funcionalidade, porém sem prejuízo à
operação, não comprometendo à segurança e saúde dos usuários, nem a
meio ambiente;
Prioridade 3: são as ações necessárias à reparos de pequena monta, onde
os prejuízos são pequenos, sendo ações que poderão ser programadas, e o
comprometimento à funcionalidade é baixo ou nenhum, e não oferecem risco
ao meio ambiente ou à saúde e segurança dos usuários.(ABNT/CB-02)

Por seu caráter sensorial e abrangente, preconiza que a inspeção predial
para avaliar as de condições técnicas de um sistema, deverá ser complementada por
uma Inspeção Predial Especializada, “de forma a complementar o aprofundar o
diagnóstico.” (ABNT-CB-002, 2017).

4.7.3.

Inspeção visual das instalações conforme a NBR 5410/2004

A inspeção visual conforme a NBR 5410/2004, faz parte do Capítulo 7,
Verificação final, e está expressa em seu item 7.2 e deve preceder aos ensaios,
sendo feita normalmente, com a instalação desenergizada.
Essa inspeção é destinada a verificar, principalmente os componentes
constituintes da instalação fixa, que devem atender aos seguintes itens da NBR
5410/2004:
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a) Às normas de instalação e fixação, 7.2.2;
b) Não apresentam danos aparentes que impliquem nos aspectos
de segurança e no correto funcionamento da instalação, 7.2.2 b);
c) As medidas de proteção contra choques elétricos, conforme item
5.1;
d) As medidas de proteção contra efeitos térmicos, conforme item
5.2;
e) Seleção e instalação das linhas elétricas, conforme item 6.2;
f) Seleção, ajuste e localização dos dispositivos de proteção,
conforme item 6.3;
g) Presença dos dispositivos de seccionamento e comandos,
conforme itens 5.6 e 6.3;
h) Que os componentes estejam protegidos das condições de
influências externas, conforme itens 5.2.2, 6.1.3.2, 6.2.4, seção 9
e anexo C;
i) Identificação dos componentes, conforme 6.1.5;
j) Instruções, sinalizações e advertências, 7.2.3 i);
k) Execução das conexões, conforme item 6.2.8;
l) Acessibilidade, conforme item 4.1.10 e 6.1.4
4.7.4.

Ensaios conforme a NBR 5410/2004

A NBR 5410/2004 prevê que os seguintes ensaios sejam realizados:
A. Continuidade

dos

condutores

de

proteção

e

das

equipotencializações principal e suplementares;
a) Recomenda-se que seja efetuado com uma fonte de
tensão, que apresente tensão em vazio entre 4 e 24 V, em
corrente contínua ou alternada, e com uma corrente de
ensaio de no mínimo 0,2 A.

80

B. Resistência de isolamento da instalação elétrica;
a) Deve ser medida:
▪ Entre os condutores vivos, tomados dois a dois, e
▪ Entre cada condutor vivo e terra
b) Quando aplicada a tensão de ensaio, descrita na Tabela 12,
e é considerado satisfatório quando o valor for superior aos
descritos na tabela, com os equipamentos de utilização
desconectados
Tabela 12 – Valores mínimos de resistência de isolamento – NBR 5410/2004

Fonte: Tabela 60, ABNT – NBR 5410, 2004.

c) As medições devem ser realizadas com corrente contínua
onde o equipamento de ensaio deve ser capaz de fornecer
a tensão de ensaio especificadas na Tabela 11 com uma
corrente de 1 mA.
d) Quando o circuito incluir dispositivos eletrônicos, o ensaio
deve se limitar à medição entre a terra, de um lado, e a
todos os demais condutores interligados, de outro
C. Resistência de isolamento das partes da instalação objeto de
SELV, PELV ou separação elétrica
a) Verificar a resistência de isolamento da isolação básica e a
separação de proteção implícitas no uso de SELV ou PELV,
cujos valores devem ser superiores aos valores mínimos da
Tabela 11
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D. Verificação das condições de proteção por equipotencialização e
seccionamento automático da alimentação;
a) Esquema TN
▪ Medição da impedância do percurso da corrente de falta;
▪ Verificação das características dos dispositivos de proteção
associado.
b) Esquema TT
▪

Medição da resistência de aterramento das massas da
instalação;

▪

Inspeção visual e ensaio dos dispositivos DR.

c) Esquema IT
▪ A corrente de primeira falta;
▪ Atendimento às prescrições de dupla falta
d) Medição da resistência de aterramento;
e) Medição da impedância do percurso da corrente de falta.
E. Ensaio de tensão aplicada
a) Executar o ensaio conforme o Anexo M (Apêndice B).
F. Ensaio de funcionamento
a) As

montagens

tais

como

acionamentos,

controles,

entre

devem

outros,

funcionamento

para

ser

de

quadros

intertravamentos,
submetidos

verificar

se

o

a

elétricos,
comandos,
ensaio

conjunto

de
está

corretamente montado, ajustado e instalado conforme a
norma;
b) Submeter a ensaio de funcionamento todos os dispositivos
de proteção para verificar se estão corretamente instalados
e ajustados
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4.8. Manutenção das instalações elétricas prediais em baixa tensão
4.8.1.

Cuidados com a segurança preconizados pela NR10

A Norma Regulamentadora N° 10 (NR10, MTE, 2016) editada e publicada
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), tem por objetivo o estabelecimento dos
requisitos e condições mínimas de segurança e saúde dos trabalhadores, que direta
ou indiretamente, interajam em instalações elétricas ou com serviços de eletricidade.
(NR10, MTE, 2016)
Pelo motivo da manutenção das instalações elétricas prediais estar
diretamente ligada à eletricidade, entendeu-se que a observação das prescrições e
recomendações da NR 10 são imprescindíveis, quer seja nas inspeções visuais, quer
nos ensaios e principalmente na intervenção direta nas instalações.
Em seu item 10.4.1 a norma preconiza que “instalações elétricas devem ser
construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas
de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e dos usuários, e serem
supervisionadas por profissional autorizado, conforme dispõe esta NR” (MTE, 2016)
Todos os preceitos preconizados pela norma são importantes e destacou-se
os itens pertinentes aos cuidados relativos à inspeção, ensaios e manutenção das
instalações:
a) Adotar medidas de proteção coletiva;
b) Adotar medidas de proteção individual;
c) Utilizar

vestimenta

adequada

aos

trabalhos

a

serem

desenvolvidos;
d) Sempre que possível, desenergizar a rede elétrica antes de
executar os serviços, e quando o fizer, observar:
▪

A colocação de aviso no quadro que será desenergizado;

▪

Se o quadro desenergizado está identificado com crachá
com foto do trabalhador que está executando os serviços na
rede;
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▪

Utilizar travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas
de manobra e comandos;

▪

Se o seccionamento foi feito corretamente;

▪

Se a corrente elétrica foi interrompida;

▪

Implantação de aterramento temporário

▪

Proteção dos elementos energizados existentes em zona
controlada;

e) Em instalações energizadas, observar:
▪

Se os envolvidos na execução dos serviços têm a devida
capacitação e treinamento para sua execução;

▪

Se as áreas no entorno do trabalho estão delimitadas e
identificadas;

▪

Que estejam sempre mais de uma pessoa durante a
execução dos serviços;

f) Empregar ferramentas e equipamentos adequados ao serviço a
ser executado;
g) Os colaboradores que forem executar algum tipo de serviço em
eletricidade, quer seja manutenção corretiva, preventiva,
ensaios laboratoriais ou de campo, devem atender as
condições

de

qualificação,

habilitação,

capacitação

autorização estabelecidas pela NR10, em seu item 10.8.

e
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4.8.2.

Manutenção das instalações elétricas em baixa tensão,

segundo a NBR 5410/2004
A manutenção começou a ser mencionada a partir da revisão de 1980, na
Parte 6 Verificação final e Manutenção no Grupo 62, Capítulos 621 e 622, com uma
abordagem singela, apenas 3 tópicos referindo-se à manutenção preventiva e um
parágrafo à manutenção corretiva.(ABNT, 1980).
A partir da revisão de 1990, a manutenção um espaço maior e constituiu o
Capítulo 8, dedicado às suas práticas, ainda com pouco desenvolvimento. (ABNT,
1990).
Na revisão de 1997, o Capítulo 8 sobre a manutenção, foi ampliado,
abordando os tópicos:
a) Periodicidade da execução da manutenção;
b) Sobre o executante, se é pessoa advertida (BA4) ou
qualificada (BA5), conforme a Tabela 18 da referida norma;
c) Verificações

de

rotina

ou

manutenção

preventiva,

discorrendo sobre como e o que deve ser verificado além
dos ensaios que descreve o Capítulo 7 e o ensaio geral de
funcionamento;
d) Manutenções corretivas (ABNT, 1997)
A revisão de 2004 manteve o contexto geral do Capítulo 8, não tendo
alterações significativas.
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4.8.3.

Verificações de rotina – Manutenção preventiva

A norma prescreve que a manutenção das instalações elétricas seja feita em
uma periodicidade conforme sua complexidade e importância, em função ao fim a que
se destina.
Essa manutenção deve ser executada

por

pessoas

advertidas

qualificadas, segundo a classificação da Tabela 13.

Tabela 13 – Tabela de competência das pessoas segundo a NBR 5410/2004

Fonte: Tabela 18, ABNT – NR 5410, 2004.

ou
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As verificações devem ser feitas, sempre que possível, com as instalações
desenergizadas, e deverão ser verificados:

A. Os invólucros e tampas
a)

Observar se estão garantindo a proteção contra contatos com as

partes vivas

B. Condutores
a) Seu estado de isolação;
b) Elementos de conexão;
c) Fixação e suporte;
d) Aquecimento excessivo;
e) Rachaduras e ressecamentos;
f) Identificação de limpeza.

C. Quadros de Força e Luz e distribuição e painéis elétricos
a) Estrutura
i.

Seu estado geral;

ii.

Fixação;

iii.

Integridade mecânica;

iv.

Pintura;

v.

Corrosão;

vi.

Fechaduras e dobradiças;

vii.

Estado dos condutores e cordoalhas de aterramento.
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b) Componentes
i.

Partes móveis:
1 contatores, relés, chaves seccionadoras disjuntores;
2 Estado geral dos contatos
3 Câmaras de arco
4 Temperatura – sinais de aquecimento
5 Limpeza
6 Fixação
7 Ajustes e calibração
8 Funcionalidade de acionamento.
9 Componentes sem partes móveis

ii.

Fusíveis,

condutores,

barramentos,

calhas,

conectores, terminais, transformadores
1 Estado geral;
2 Temperatura – sinais de aquecimento
3 Ressecamento
4 Fixação
5 Identificação
6 Limpeza
7 Sinalizadores
8 Integridade das bases
9 Fixação
10 Limpeza interna e externa

canaletas,
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D. Equipamentos móveis
a) As linhas Flexíveis que alimentam equipamentos móveis devem ser
verificadas quanto:
i.

Seu estado de isolação;

ii.

Elementos de conexão;

iii.

Fixação e suporte;

iv.

Aquecimento excessivo;

v.

Rachaduras e ressecamentos;

vi.

Identificação de limpeza.

E. Ensaios
a) Devem ser executados os ensaios descritos nos itens 7.3.2 a 7.3.5
da norma levando-se em conta as prescrições descritas nos itens
7.3.1.1 e 7.3.1.2

F. Ensaio geral
a) Ao término das verificações, deve ser efetuado um ensaio geral de
funcionamento do sistema elétrico

G. Manutenção corretiva
Quando toda a instalação ou alguma de suas partes da forem consideradas
inseguras, constatada pala inspeção visual ou pelos ensaios, a instalação no todo ou
em sua parte, deverá ser imediatamente desenergizada e deve ser reparada a causa
que a tornou insegura, só após sua reparação é que deverá ser reenergizada. (ABNT,
2004)
O reparo nas instalações elétricas deverá ser feito por pessoas advertidas
(BA4) ou qualificadas (BA5) conforme a Tabela 18 da ABNT NBR 5410/2004, bem
como atendendo as prescrições da NR10.
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5 DIRETRIZES PARA A ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM
BAIXA TENSÃO

De acordo com os estudos do Capítulo 4, compreendeu-se que grande parte
das edificações não adequaram suas instalações elétricas, mormente as mais
antigas, não por falta de normas e instruções técnicas, mas por falta de mecanismos
regulatórios que garantam o cumprimento das normas e possibilitem que
sistematicamente, se façam inspeções de avaliação dessas instalações (DANIEL,
2010).
Desde a primeira versão da norma de instalações elétricas a NB3 de 1941 até
sua última versão corrigida de 2008, decorreram 67 anos, nesse período, as
instalações elétricas prediais em uso, trabalharam e, em consequência, sofreram
fadiga por aquecimento dos materiais condutores, isolantes e componentes, ações do
intemperismo como umidade, oxidação, ação de produtos químicos, animais
peçonhentos, entre outras. (MIRANDA JUNIOR, 2004)
Ainda segundo Miranda (2004), por esses fatores muitas instalações podem
expor as partes vivas de seus condutores ou componentes, o que pode provocar
acidentes, uma vez que “a passagem de corrente elétrica, em função do efeito
“Joule”, é fonte de calor que, nas proximidades de material combustível na presença
do ar, pode gerar um princípio de incêndio”.(MIRANDA JUNIOR, 2004)
Procurou-se desenvolver, um conjunto de diretrizes, com o intuito mitigar os
riscos a que ficam expostos os usuários e colaboradores dos edifícios, bem como
auxiliar aos técnicos nas etapas a serem seguidas para a verificação das instalações
elétricas prediais em baixa tensão necessárias para adequá-la à norma vigente a
NBR 5410/2004, sempre visando a segurança do ser humano, do patrimônio e do
entorno, meio ambiente em que as edificações estão inseridas.
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As diretrizes propostas pelo presente trabalho são:

1

Fazer uma anamnese da edificação, levantando todas as informações
pertinentes às instalações elétricas de forma a facilitar o seu entendimento
e orientar na inspeção visual;

2

Realizar a inspeção visual conferindo todos os itens que compõe o
sistemas, fixos e móveis, desde a alimentação do Quadro Geral de Baixa
Tensão, o Quadro de Medidores e Caixa dos Dispositivos de Proteção das
Prumadas até o Quadro de Distribuição de Força e Luz da unidade
habitacional;

3

Medir as grandezas elétricas, inclusive com o auxílio da termografia, e
quando forem possíveis de serem executados, realizar os ensaios:
•

De continuidade dos condutores de proteção;

•

Equipotencialização principal e suplementares, de resistência de
isolamento dos condutores e das partes da instalação objeto de SELV
ou PELV;

4

•

Seccionamento automático da alimentação;

•

De tensão aplicada

•

De funcionamento;

Elaborar relatórios fotográficos das inspeções e ensaios realizados
documentando a inspeção realizada;

5

Elaborar diagnóstico das não conformidades das instalações, baseado na
inspeção e ensaios realizados, comparando-os com os requisitos da NBR
5410/2004;

6

Elaborar um prognóstico de forma a hierarquizar as não conformidades em
função de sua exposição ao risco (quanto maior risco à segurança, mais
urgente o seu reparo), a fim de que as ações corretivas sejam executadas
de forma expedita, e as ações de adequação à norma sejam programadas;
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7

Planejar a execução das intervenções da manutenção corretiva, reunindo
os elementos necessários tais como: projetos, especificações técnicas,
memoriais de cálculos e descritivos de serviços, alvarás junto a órgãos
públicos, licenças junto a concessionária, avisos, comunicados, entre
outros;

8

Implementar um plano de manutenção preventiva para as instalações
elétricas prediais da edificação;

9

Tabelar as não conformidades e indicar quais os itens da norma que não
estão sendo atendidos, como justificativa técnica às ações a serem
implementadas;

10 Organizar os documentos gerados durante as intervenções, tais como:
projetos, “as built”, relatórios de inspeção visual e de ensaios, laudos de
conclusão de obras, anotação de responsabilidade técnica (ART), gerando
a memória técnica das instalações, arquivando-as em lugar oportuno no
condomínio e/ou junto à administradora (se for o caso).

Todas as informações e resultados colhidos em campo, como os da
anamnese, inspeção visual, ensaios elétricos, serão anotados em formulários próprios
de forma a facilitar sua compreensão e análise.
O resultado da análise dos levantamentos será expresso através do
formulário de diagnóstico das instalações, onde as ações serão priorizadas, e em
seguida organizadas no formulário de Prognóstico
Após a conclusão da implantação das correções e adequações das
instalações, completa-se o formulário do plano de manutenção, colocando-se a
periodicidade das manutenções preventivas, em função das características das
instalações e da edificação.
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Figura 7 – Fluxograma das diretrizes para a adequação das instalações elétricas

Fonte: Fluxograma elaborado pelo autor
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Figura 7 – Fluxograma das diretrizes para a adequação das instalações elétricas
(continuação)

Fonte: Fluxograma elaborado pelo autor.
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5.1. Anamnese
A anamnese é o processo de levantamento de toda a documentação
referente as instalações elétricas da edificação, tais como projetos, diagramas,
laudos, entre outras que estiverem disponíveis, ainda podem ser de relevância, ano
de entrega da edificação, histórico de manutenções, intervenções ou reformas.
Essas informações, podem ser levantadas com o Síndico, o responsável legal
da edificação, colaboradores da manutenção predial, zelador, administradora do
condomínio (quando for o caso), moradores, e todos aqueles que tiverem informação
que seja pertinente e relevante para o entendimento das instalações elétricas da
edificação.
Nessa fase, planeja-se a forma com que se vai intervir na edificação, para a
realização da inspeção visual e dos ensaios elétricos. Para tanto, antes de iniciar
qualquer trabalho, todas as precauções quanto à segurança devem ser tomadas, tais
como:
a) Notificar aos usuários da edificação das datas, horários e locais, e
quais os serviços serão desenvolvidos;
b) Providenciar toda a documentação dos colaboradores que irão
executar os serviços, para o atendimento das Normas da ABNT e
Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE);
c) Sinalizar e balizar as áreas de desenvolvimento dos serviços,
montar e organizar os EPCs;
d) Sempre que possível, solicitar a desenergização dos sistemas ou
locais onde se desenvolverão os serviços de inspeção;
e) Observar todas as premissas da NR10 quanto à segurança dos
serviços com eletricidade.
No Formulário 1, o inspetor poderá anotar as informações colhidas em campo
na fase de anamnese.
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Formulário 1 – Anamnese

Fonte: Formulário elaborado pelo autor.
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5.2. Inspeção Visual
A inspeção visual das instalações elétricas precede aos ensaios, nela devem
ser feitos registros fotográficos de forma a documentar e embasar o diagnóstico.
Na inspeção visual deve-se averiguar os seguintes itens prescritos na NBR
5410/2004:
A. As instalações fixas permanentes
Nessas instalações verificam-se :
a) Sua integridade física;
b) Suas fixações;
c) Presença de oxidação e estado da pintura;
B. Demais instalações
Nas demais instalações que compõe o sistema, devem ser inspecionados os
itens em conformidade com a NBR 5410/2004:
a) Medidas de proteção contra choques elétricos;
b) Medidas de proteção contra efeitos térmicos; conforme;
c) Seleção e instalação das linhas elétricas;
d) Seleção ajuste e localização dos dispositivos de proteção;
e) Dispositivos de proteção seccionamento e comando;
f)

Proteção contra incêndio e outras medidas de proteção contra
influências externas;

g) Identificação dos componentes;
h) Sinalização e advertências;
i)

Execução correta das conexões;

j)

Acessibilidade aos componentes.
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A. Elementos que compõe as instalações
Os principais elementos que compõe as instalações elétricas, e que devem
ser inspecionados nesta fase são:
a)

Caixas de passagem, eletrodutos e conexões

Nas caixas de passagem, que poderão ser enterradas, ou aéreas, serão
inspecionadas as seguintes condições:
1) Identificação
2) Integridade física;
3) Fixações;
4) Presença de oxidação;
5) Pintura
Na figura 8 temos o exemplo de uma caixa de passagem enterrada onde
serão inspecionados os itens descritos.
Figura 8 – Caixa de passagem em alvenaria para até 4 eletrodutos

Fonte: Desenho 16. LIG BT 2014. 12. ed. AES Eletropaulo, 2014
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b)

Quadro Geral de Baixa Tensão – QGBT

Nos quadros de baixa tensão, são verificados os itens:
1) Placas de identificação e sinalização de advertência;
2) Integridade física:
•

Existência de oxidação

•

Condição da pintura;

•

Condição das dobradiças;

•

Condição da fechadura;

3) Componentes móveis:
•

Chaves seccionadoras;

•

Condição dos Fusíveis;

•

Condição

dos

Disjuntores

quanto

ao

funcionamento,

integridade e sinais de aquecimento;
•

Contatores.

4) Componentes fixos:
• Proteção contra contatos diretos (placas de policarbonato ou
acrílico)
• Existência de oxidação (zinabre) nos Barramentos
• Condição de aperto dos conectores, se há presença de
oxidação
5) Condutores
• Seu estado de isolação;
• Elementos de conexão, identificação de limpeza;
• Fixação e suporte;
• Sinais de aquecimento excessivo, rachaduras ressecamentos;
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O quadro geral de baixa tensão pertence às áreas comuns no caso de
edifícios, como exemplo, a Figura 9 representa graficamente uma entrada típica de
um edifício com dois blocos de apartamento, de acordo com os padrões da
concessionária AES Eletropaulo.
Figura 9 – Exemplo de QGBT com alimentação para a Administração e dois
blocos de apartamento – Padrão AES Eletropaulo

Fonte: Desenhado adaptado pelo autor. Desenho 35 LIG BT 2014. 12. ed. AES Eletropaulo, 2014.
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c) Caixa de medidores e de proteção das prumadas
Na caixa de medidores e na caixa dos dispositivos de proteção das prumadas
devem ser inspecionados os itens:
1) Identificação e sinalização de advertência;
2) Integridade física
• Existência de oxidação
• Condição da pintura;
• Condição das dobradiças;
• Condição da fechadura;
• Existência do Lacre da Concessionária.
3) No compartimento que abriga os disjuntores que protegem as
prumadas:
• Condição dos Disjuntores quanto ao funcionamento, integridade e
sinais de aquecimento;
• Existência de oxidação (zinabre) nos Barramentos
• Condição de aperto dos conectores, se há presença de oxidação
4) Condutores
• Seu estado de isolação;
• Elementos de conexão;
• Fixação e suporte;
• Aquecimento excessivo;
• Rachaduras e ressecamentos;
• Identificação de limpeza.
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A Figura 10 apresenta como exemplo, uma caixa de medidores e caixa dos
dispositivos de proteção individual das prumadas de acordo com os padrões da
concessionária AES Eletropaulo.
Figura 10 – Caixa de medição tipo N para uma medição indireta e até 6
medições diretas – Padrão AES Eletropaulo

Fonte: Desenho 50, LIG BT 2014. 12. ed. AES Eletropaulo, 2014.

O Formulário 2 a ser preenchido durante a inspeção visual, contém as
informações relativas à inspeção visual, ou seja, da entrada até a caixa dos
dispositivos de proteção das prumadas.
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Formulário 2 – Inspeção Visual

Fonte: Formulário elaborado pelo autor.
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d) Quadro de distribuição de força e luz da unidade habitacional
Nessa etapa da inspeção visual, serão verificados os componentes da
instalação, da caixa de proteção das prumadas até o quadro de distribuição da
unidade habitacional, inclusive:
Procurou-se nessa etapa, atender aos casos em que a unidade habitacional
passa ou pretende passar por reforma geral, ou por algum aumento de carga que
poderá impactar na bitola da cablagem de alimentação e do dispositivo de proteção,
tanto da prumada à montante, quanto do quadro de distribuição de força e luz da
unidade habitacional.
A Foto 9 mostra o exemplo de um quadro de força e luz (QDLF) de uma
unidade, onde por meio de uma foto de qualidade que o proprietário forneça, pode
observar-se alguns itens e compará-los com as prescrições da norma.
Foto 9 – Foto de um quadro interno de distribuição bifásico.
DPS

Disjuntor
Geral

DR

Disjuntores

Fonte: Fotografado pelo autor

O proprietário da unidade poderá também fornecer uma lista dos
equipamentos e eletrodomésticos que possua, mesmo que não seja informada as
potências, é possível ter-se uma ordem de grandeza da potência instalada, a partir da
somatória das potências individuais dos aparelhos obtidas por meio de catálogos,
consulta aos fabricantes, ou até mesmo estimar sua potência elétrica através dos
critérios definidos no item 8.5.2 da NBR 5410/2004. As informações observadas
poderão ser preenchidas nos campos próprios do Formulário 2
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A Figura 11 apresenta o exemplo do projeto do arranjo interno de um quadro
de distribuição de uma unidade de alimentação trifásica.
Figura 11 – Exemplo do projeto do arranjo (lay out) de um quadro interno de
distribuição trifásico

Fonte: Desenhado pelo autor

No quadro de força e luz do interior da unidade habitacional devem ser
inspecionados os itens:
1) Integridade física
a) Existência de oxidação;
b) Condição da pintura;
c) Condição das dobradiças;
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d) Condição da fechadura;
2) Componentes móveis
a) Condição do disjuntor geral (DG)
b) Existência e condição do interruptor diferencial residual (DR)
c) Existência e condição dos dispositivos contra surtos (DPS)
d) Condição dos Disjuntores quanto ao funcionamento, integridade e
sinais de aquecimento;
e) Contatores
3) Componentes fixos
a) Proteção contra contatos diretos (placas de policarbonato ou acrílico),
ou tampa isolante de proteção;
b) Condição dos barramentos, ou pentes
c) Condição de aperto dos conectores, se há presença de oxidação
d) Existência e condição do barramento de neutro
e) Existência e condição do barramento de proteção (terra)
f) Conectores e isoladores
4) Condutores
a) Seu estado de isolação;
b) Elementos de conexão;
c) Fixação e suporte;
d) Aquecimento excessivo;
e) Rachaduras e ressecamentos;
f) Identificação de limpeza.
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5.3. Ensaios

Conforme citado no texto base da norma de Inspeção Predial da ABNT, a
inspeção predial especializada é uma forma mais aprofundada de avaliar as
condições técnicas de conformidade e funcionalidade, de determinado componente,
ou do subsistema como um todo.(ABNT-CB-002, 2017)
Os ensaios elétricos, prescritos na NBR 5410/2004, possibilitam a inspeção
do comportamento das instalações por meio de medições elétricas com o auxílio de
equipamentos e ferramentas de medidas elétricas, tais como o alicate amperímetro, o
multímetro, o megohmetro, o termômetro, as câmeras com termos visores.

A. Medição das temperaturas em cada uma das Fases e do Neutro,
nos casos de quadros trifásicos:

a) Fase R (°C)
b) Fase S (°C)
c) Fase T (°C)
d) Neutro N (°C)

B. Medição das grandezas elétricas:

a) Correntes
▪ Fase R (A)
▪ Fase S (A)
▪ Fase T (A)
▪ Neutro N (verificação de retorno)
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b) Tensão entre Fases e Fase e Neutro
▪

Fase R com S (V)

▪

Fase R com T (V)

▪

Fase S com T (V)

▪

Fase R com N (V)

▪

Fase S com N (V)

▪

Fase T com N (V)

Para efetuar as medições dos ensaios elétricos poderá empregar-se os
seguintes equipamentos e ferramentas elétricas:

a) Alicate Amperímetro com categoria III (no mínimo)
b) Megohmetro
c) Multímetro-megohmetro
d) Câmeras com termos visores

As medições das grandezas elétricas, podem ser anotadas diretamente no
Formulário 3, que serão analisadas posteriormente na fase de diagnóstico.
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Formulário 3 – Ensaios – Medidas das grandezas elétricas

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.
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Segundo a NBR 5410 (ABNT-NBR 5410, 2004), os ensaios elétricos devem
ser executados por uma pessoa advertida (BA4) sob supervisão ou qualificada (BA5),
e devem ser realizados na ordem descrita:
C. Ensaios elétricos
a) Ensaio de continuidade dos condutores de proteção e das
equipotencializações, principal e suplementares;
b) Ensaio de resistência de isolamento da instalação elétrica;
c) Ensaio de resistência de isolamento das partes da instalação objeto
de SELV5, PELV6 ou separação elétrica;
d) Ensaio de seccionamento automático da alimentação;
e) Ensaio de tensão aplicada
f) Ensaio de funcionamento;

Os resultados do ensaio são apostos nas colunas, onde também são
grafados a sua conformidade ou não com a norma com as siglas “C” para conforme e
“NC” para não conforme.
Ainda há uma coluna para anotação de observações que ocorram durante os
ensaios e que sejam relevantes em função do quadro ou componente que tenha sido
ensaiado.
Na preparação, durante a execução dos ensaios, e após sua conclusão, na
desmobilização, devem ser observados todos os itens de segurança com serviços em
eletricidade, tanto individual como coletivamente, preconizados pela NR 10.(|NR10.
MTE-, 2016)

SELV: Sistema de extra baixa tensão que é eletricamente separado da terra, em inglês “separated
extra-low voltage”
6
PELV: Sistema de extra baixa tensão que não é eletricamente separado da terra, mas que preenche,
de modo equivalente, todos os requisitos de um SELV, em inglês “protected extra-low voltage”
5
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Formulário 4 – Ensaios

Fonte: Formulário elaborado pelo autor
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D. Ensaios termográficos

Para as verificações por meio de câmeras dotadas de termo visores, deve-se
observar as normas pertinentes:

a)

ABNT NBR 15572:2013 – Ensaios não destrutivos – Termografia por
infravermelho – Guia para inspeção de equipamentos elétricos e
mecânico;

b)

ABNT NBR 15424:2006 – Ensaios não destrutivos – Termografia –
Terminologia;

Ressalta-se algumas recomendações que devem ser observadas:

a)

Não efetuar medições sob chuva ou neblina;

b)

Tomar todos os cuidados com a emissividade, a distância do objeto, a
umidade do ar, a temperatura ambiente e a atmosfera refletida;

c)

A visada do termo visor ao objeto deve ser o mais perpendicular
possível;

d)

Não aproximar o termo visor de equipamentos elétricos cuja emissão
de campo eletromagnético seja elevada.

O Formulário 5 apresenta o relatório de medição por termografia, para
posterior análise na fase de diagnóstico.
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Formulário 5 – Ensaio de termografia

Fonte: Formulário elaborado pelo autor.
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A Figura 12 nos apresenta um exemplo do relatório de termografia, onde não
se encontrou nenhuma anomalia. Esse relatório fará parte do conjunto de
documentos para que seja possível traçar o diagnóstico das instalações.
Figura 12 – Relatório de medição por termografia

Fonte: Formulário elaborado pelo autor
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5.4. Relatório fotográfico
O Formulário 6 trata do registro fotográfico que é muito importante e deve ser
parte integrante da inspeção visual, como meio de documentar o estado em que se
encontram as instalações antes e depois das manutenções e adequações
promovidas, ele será fundamental na fase do diagnóstico, quando serão propostas as
recomendação para as adequações.
Formulário 6 – Relatório fotográfico

Fonte: Relatório elaborado pelo autor.
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5.5. Diagnóstico
A análise dos resultados obtidos por meio da inspeção visual e dos ensaios,
que foram anotados nos Formulários 1 a 6, serão comparados com as condições
mínimas de instalação e operação preconizadas pela norma NBR 5410/2004, sendo
os resultados da análise apostos no Formulário 7 – Diagnóstico – onde sugere-se as
ações de manutenção corretiva e adequações necessárias a serem executadas, para
que as instalações fiquem em conformidade com a NBR 5410/2004.
Nesse mesmo formulário optou-se por utilizar a organização das não
conformidades, em prioridades, como descritas no texto base da norma de inspeção
predial da ABNT como sendo um critério técnico para hierarquizar as ações a serem
executadas, como segue:
•

“Prioridade 1: quando a perda de desempenho do sistema ou do
componente, comprometem a saúde e/ou a segurança do usuário, da
funcionalidade do sistema, ou risco ao meio ambiente;

•

Prioridade 2: quando a perda do desempenho é parcial, tem impactos
sobre a funcionalidade, porém sem prejuízo à operação, não
comprometendo à segurança e saúde dos usuários, nem ao meio
ambiente;

•

Prioridade 3: são as ações necessárias à reparos de pequena monta,
onde os prejuízos são pequenos, sendo ações que poderão ser
programadas, e o comprometimento à funcionalidade é baixo ou
nenhum, e não oferecem risco ao meio ambiente ou à saúde e
segurança dos usuários.” (ABNT-CB-002,2017)

Seguindo essa classificação é possível ordenar as ações de caráter imediato,
em uma intervenção corretiva, e as de adequação, que poderão ser programadas,
possibilitando elaborar um planejamento e um cronograma físico para a execução das
ações.
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Formulário 7 – Diagnóstico

Fonte: Formulário elaborado pelo autor.
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5.6. Prognóstico

O prognóstico consiste em ordenar as não conformidades classificadas no
diagnóstico, a fim de que as ações corretivas sejam executadas com brevidade, em
detrimento de outras ações que poderão ser programadas.
A. Ações corretivas
São as ações para a correção das não conformidades encontradas
consideradas as mais críticas, sendo que a classificação se dá sempre ordenando-se
da mais crítica – Prioridade 1, para a menos crítica – Prioridade 3.
Aquelas não conformidades que colocam a segurança do usuários e do meio
ambiente, devem tratadas com a máxima atenção e a urgência para evitar possíveis
acidentes com eletricidade.
B. Ações para adequação das instalações
São as ações que, embora tenham perda parcial do desempenho e impactos
para a operação, não colocam em risco a segurança dos usuários ou do patrimônio, e
podem ser planejadas.

O prognóstico pode ser feito ordenando as ações recomendadas no
diagnóstico, com o preenchimento do Formulário 8.
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Formulário 8 - Prognóstico

Fonte: Formulário elaborado pelo autor
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5.7. Planejamento da execução das intervenções
Essa etapa da metodologia consiste em organizar as ações recomendadas e
priorizadas, no tempo onde, por meio de um cronograma físico ou um diagrama
PERT, pode se ter a visão de todas as etapas de forma que as intervenções possam
correr dentro do previsto.
Permitirá a organização dos seguintes itens:
a) Contratação de projetos e gerenciadores;
b) Contratação de mão de obra especializada;
c) Elaboração de autorizações;
d) Cotação e compra dos materiais
e) Advertência aos usuários sobre as intervenções;
f) Programação de desligamentos de energia;
g) Aluguel de geradores (se for o caso);

5.8. Plano de manutenção

A periodicidade da inspeção para a manutenção preventiva, será diretamente
proporcional à tipologia e à complexidade da instalação, isto é, quanto mais complexa
menor deve ser o intervalo entre as verificações (ABNT, 2004).

O planejamento da manutenção preventiva trata de colocar-se em uma linha
do tempo as verificações a serem feitas nas instalações, em um intervalo de tempo tal
qual seja a complexidade, sua tipologia, sempre visando garantir a segurança do
usuário, bem como a funcionalidade e operacionalidade da edificação,
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Essas inspeções devem ser feitas, tanto quanto possível, com as instalações
desenergizadas, e deverão ser inspecionados os seguintes itens das instalações:
a) Instalações fixas permanentes
b) Demais instalações
c) Elementos das instalações
▪

Caixas de passagem e invólucros, condutos;

▪

Condutores;

▪

Quadros gerais;

▪

Quadro de medidores;

▪

Caixa dos dispositivos de proteção das prumadas;

▪

Quadros de distribuição.

As verificações são as mesmas descritas nos itens 5.2.1 a 5.2.3, com o
preenchimento dos Formulários 1 a 8, que agora fazem parte do ciclo de verificação
periódica das instalações.

Após a edificação ter sido inspecionada pela primeira vez, e concluídas as
ações que tornaram as instalações conformes com a NBR 5410/2004 vigente,
sugeriu-se o plano de manutenção das instalações elétricas conforme o Formulário 9
(Fls 1 e 2), onde constam a periodicidade das inspeções, o tipo de inspeção em quais
dos componentes e o que deve ser verificado ou ensaiado.
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Formulário 9 – Plano de manutenção preventiva

Fonte: Formulário elaborado pelo autor
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Formulário 9 – Plano de manutenção preventiva (continuação)

Fonte: Formulário elaborado pelo autor
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5.9. Relação das não conformidades
São indicados no Formulário 10, quais os itens da norma NBR 5410/2004 que
estão relacionados às não conformidades levantadas na inspeção visual, como base
e justificativa técnica às ações a serem implementadas.
Formulário 10 – Tabela de não conformidades com a NBR 5410/2004

Fonte: Formulário elaborado pelo autor
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5.10.

Armazenamento de dados

Juntamente com os formulários, devem ser arquivadas toda documentação
pertinente às intervenções realizadas, tais como:
a)

Projetos;

b)

“As built”;

c)

Diários de obra;

d)

Anotação de responsabilidade técnica (ART)

e)

Laudos

Essa documentação deve ser encaminhada ao Síndico ou administrador do
condomínio, ou ainda ao responsável pela edificação, a fim de gerar a memória
técnica da manutenção, a fim de ser utilizada no próximo ciclo de manutenção
preventiva.

Os Formulários de 1 a 10, apresentados nesse capítulo, estão disponíveis os
no Anexo A.
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6 ESTUDO DE CASO
Para os estudos de caso, aplicou-se a metodologia estudada e desenvolvida
conforme o diagrama apresentado no Capítulo 5:
6.1. Edifício Denity
O presente estudo de caso, refere-se à implantação das diretrizes para
adequação das instalações elétricas em baixa tensão do apartamento 122 do
Condomínio Edifício Denity, Foto 10, localizado à R. Sabará, 16, Higienópolis, São
Paulo

Foto 10 – Imagem do Condomínio Edifício Denity

Fonte: Fotografado pelo autor.
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Trata-se de um edifício residencial, com 12 andares sendo o último uma
cobertura duplex e 3 apartamentos por andar de 45, 49 m² cada apartamento, tendo a
cobertura duplex 83 m².
A edificação é do início da década de 80, e teve seus projetos elaborados no
final dos anos 70.
O prédio possui uma guarita onde comanda dois portões automáticos.
Possui sistema de bombas de recalque para suprimento da caixa d’água
superior e para combate a de incêndio.
O Condomínio tem dois subsolos que são utilizados para as garagens.
O proprietário do apartamento 122 decidiu fazer uma reforma e contratou o
Arquiteto Daniel B. Castilla que elaborou o projeto arquitetônico, conforme Figuras 13
e 14, prevendo iluminação em LED, e o acréscimo de alguns equipamentos elétricos
e eletrodomésticos, solicitados pelo proprietário do imóvel, como apresentado na
Tabela 5.
Figura 13 – Projeto de reforma do apartamento 122 do Condomínio Denity –
Planta do pavimento Inferior da cobertura duplex

Fonte: Projeto do Arquiteto Daniel B. Castilla
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Figura 14 – Projeto de reforma do apartamento 122 do Condomínio Denity –
Planta do pavimento Superior da cobertura duplex

Fonte: Projeto do Arquiteto Daniel B. Castilla

Esse estudo de caso refere-se a uma reforma no apartamento 122 do
Condomínio Edifício Denity, conforme os projetos arquitetônicos apresentados pelo
cliente.
Em visita ao apartamento, em uma primeira análise, sugeriu-se ao arquiteto a
adequação das instalações elétricas da unidade tendo em vista que:
• As instalações nunca tinham passado por uma manutenção;
• O quadro de distribuição estava não conforme a NBR 5410/2004 vigente.
Dividiu-se a implantação da metodologia para a adequação das instalações
em duas fases:
• 1ª Fase – Antes da reforma
• 2ª Fase – Após a reforma

128

6.1.1.

1ª Fase – Antes da Reforma

Iniciou-se a Inspeção Visual, efetuando-se as Ações preliminares, levantando
as informações constantes no Formulário 1 (Anexo B), com o zelador, o síndico, a
administradora e o proprietário.
Na Anamnese efetuou-se um levantamento cadastral das instalações
elétricas, contendo os pontos de iluminação, os pontos elétricos das tomadas de uso
geral e de uso específico, bem como do quadro de distribuição interno da unidade.
Na sequência procedeu-se aos ensaios com a medição das grandezas
elétricas, como descrito no Capítulo 5, anotando os resultados no Formulário 2
(Anexo B).
Como o apartamento estava desocupado para a reforma, adotou-se o
seguinte procedimento para a medição da corrente: ligou-se toda a iluminação do
apartamento, conectou-se um computador na tomada e , ligou-se o único chuveiro
existente, aguardando-se por 15 minutos para efetuar a leitura da corrente nas fases
R e S, no quadro alimentador, como mostram as Fotos 11 e 12
Foto 11 – Inspeção – 1ª Fase antes da reforma – Medição da corrente na fase R

Fonte: Fotografado pelo autor
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Foto 12 – Inspeção – 1ª Fase antes da reforma – Medição da corrente na fase S

Fonte: Fotografado pelo autor

Não foram feitos os ensaios do Formulário 3 face a não conformidade das
instalações, necessitando de adequação.
A corrente medida na fase R chegou a 92,75 % da capacidade de proteção
do disjuntor, enquanto a fase S apresentou uma corrente menor, equivalendo a
64,75%, percorrendo um cabo de 4 mm², cuja capacidade de condução de corrente é
de 28°C para condutores com isolamento em PVC 70°C, isso tendo-se em vista que
foram ligados apenas os circuitos de iluminação e um chuveiro, evidenciando que os
componentes das instalações já estão em desconformidade com a norma.
O Gráfico 7 apresenta as correntes medidas ao lado da capacidade de
condução do condutor e da proteção do disjuntor, onde nota-se que, embora a
capacidade do disjuntor seja maior do que a corrente, não está protegendo os cabos
alimentadores, cujas correntes medidas, ultrapassaram a capacidade de condução
desses condutores.
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Gráfico 9 – Comparação da corrente medida com a capacidade de condução de
corrente dos condutores fase e capacidade de proteção do disjuntor

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor

Verificou-se também outras não conformidades, tais como o disjuntor do
Quadro de Distribuição de Força e Luz (QDLF) está incompatível com as instalações,
pois foram utilizados dois disjuntores unipolares para exercer a função de um
disjuntor bipolar, relatados no Formulário 5 do Anexo B.
Ainda no QDLF, observou-se que os cabos alimentadores estavam com a cor
não conforme, não havia barramento de Terra, barramento de Neutro, e o barramento
principal estava exposto sem proteção contra contatos diretos.
A Foto 13, mostra os cabos da prumada de alimentação e seu disjuntor de
proteção, na caixa dos dispositivos de proteção das prumadas, no corredor de acesso
aos elevadores, na área comum do edifício, no andar térreo.
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Foto 13 – Disjuntor e cabos alimentadores do apartamento 122 na caixa dos
dispositivos de proteção das prumadas.

Fonte: Fotografado pelo autor

Os cabos alimentadores do apartamento 122, que vêm do relógio para o
disjuntor, são de bitola 8 AWG, que corresponde a uma área de seção transversal de
8,36 mm², cuja capacidade de condução de corrente é de 40 A, para cabos com
isolamento de PVC 60°C (ABNT EB 98. Catálogo Instalações Elétricas Residenciais.
PRYSMIAN, 2006), onde o disjuntor de proteção da prumada é de 50 A, incompatível
com a cablagem.
A Figura 15, apresenta o desenho do cadastro do quadro de distribuição de
força e luz existente.
Após o cadastro, a inspeção visual e os ensaios cujos formulários
preenchidos estão no Anexo B, procedeu-se os cálculos da verificação dos
condutores de alimentação e da proteção, em conformidade com os preceitos
descritos no Capítulo 4 e de acordo com a NB3/60, expressos na Figura 16. e
comparou-se então com a nova demanda sugerida pelo lay out proposto pelo
arquiteto Daniel conforme a Tabela 19.
No Formulário 6, diagnóstico, foram anotadas as recomendações, orientando
as ações para as adequações a serem feitas, classificando-as segundo as
prioridades definidas no Capítulo 5.
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Figura 15 – Quadro de alimentação do apartamento antes da reforma

Fonte: Desenhado pelo autor.
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Figura 16 – Cálculo dos alimentadores e proteção do apartamento conforme a
NB3 1960

Fonte: Cálculos elaborados pelo autor em conformidade com a NB3 1960

De acordo com o novo lay out arquitetônico, foram acrescidos um forno de
micro-ondas, um cooktop, uma máquina lava e seca, um forno elétrico, uma ducha
eletrônica e a potência do chuveiro do pavimento inferior passou de 2.500 para 6.800
W, conforme descrito na Tabela 14.
O acréscimo de potência foi de 18.620 W o que equivale a 277,91 % da
potência disponível para ser instalada.

134

Tabela 14 – Tabela das cargas instaladas conforme o novo lay out arquitetônico

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.

O Gráfico 8 apresenta variação das curvas da potência instalada por tipo de
consumo para antes e depois da reforma ser concluída.
Gráfico 8 – Aumento da potência instalada devido a reforma

Fonte: Gráfico elaborado pelo Autor
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A Figura 17 demonstra o redimensionamento dos alimentadores e da
proteção, tanto da prumada quando do QDLF em função da nova carga instalada, em
conformidade com a NBR 5410/2004, exposto no Capítulo 4, aplicando-se o
coeficiente de demanda conforme os padrões da concessionária Eletropaulo. (AES
ELETROPAULO, 2007)
Figura 17 – Dimensionamento dos alimentadores e das proteções em função do
acréscimo de carga face ao novo lay out arquitetônico, com demanda.

Fonte: Tabela de cálculos elaborada pelo autor em conformidade com a NBR 5410/2004.
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A Figura 18 apresenta o diagrama do novo quadro de força e luz para o
apartamento, que deverá ser executado quando da reforma das instalações elétricas.
Figura 18 – Diagrama unifilar do quadro de força e luz dimensionado em
conformidade com a NBR 5410/2004

Fonte: Desenho elaborado pelo autor
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6.1.2.

2ª fase – Após a execução da reforma

Após a execução da reforma, aplicou-se a metodologia conforme descrita no
Capítulo 5, preenchendo os Formulários de 1 a 7, que se encontram no
Anexo C.
6.1.2.1. Inspeção visual
A inspeção visual, anotada no Formulário 1 constante no Anexo C para a 2ª
Fase (após a reforma), notou-se que os circuitos terminais foram
readequados, o quadro foi remodelado, porém a Foto 14 demonstra que o
quadro está em desconformidade com o projeto de instalações elétricas
elaborado para a reforma do apartamento 122.
Foto 14 – Quadro de distribuição de força e luz do apartamento 122

Fonte: Fotografado pelo autor.

Observando-se a Foto 15, nota-se uma melhora no arranjo e nos materiais
empregados para o novo quadro que foi montado, destacando-se que:
• Foram acrescentados os barramentos de terra e neutro
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• Foi acrescentado um DR
• O barramento está protegido contra contatos diretos
• Os disjuntores são do tipo DIN fixados corretamente
• A cablagem está bem arrumada presas com fitas plásticas
• Os cabos estão com terminais,
• Os circuitos estão identificados,
Porém o quadro não está conforme a norma e o projeto elaborado, e nota-se
que faltam:
• Disjuntor geral de proteção;
• A capacidade do DR está aquém das necessidades da instalação;
• Os cabos dos chuveiros estão com bitola inferior à que recomenda o
fabricante e está em desconformidade com o projeto;
• Não foram trocados os cabos alimentadores desde a caixa de
proteção das prumadas até o apartamento.
6.1.3.

Ensaios

Em função das não conformidades encontradas, só foram efetuadas as
medidas das grandezas elétricas anotadas no Formulário 2 constantes do Anexo C.
Para a medição das grandezas elétricas, procedeu-se da seguinte forma:
•

Ligou-se toda a iluminação do apartamento procedendo-se a
medição da corrente nas fases R e S, obtendo-se 0,20 A e 2,01
A respectivamente.

•

Depois ligou-se as duas duchas eletrônicas da Lorenzetti
modelo Acqua Ultra, e um computador, aguardou-se 15 minutos
e procederam-se as medições, obtendo-se uma corrente de 52,5
A e 54,8 A, nas fases R e S respectivamente.

As Fotos 15 e 16 mostram a medição efetuada com o alicate amperímetro
tomadas à montante do dispositivo DR, as demais fotos estão no Formulário 5
– Relatório fotográfico, constantes no Anexo C.
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Foto 15 – Medição da corrente na fase R

Fonte: Fotografado pelo autor

Foto 16 – Medição da corrente na fase S

Fonte: Fotografado pelo autor
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Procedeu-se o ensaio termográfico, demonstrados pelas Fotos 17 e 18, onde
observa-se que, somente com os dois chuveiros ligados, a iluminação, que é toda de
LED e um computador, a corrente medida ultrapassou muito a capacidade de
condução do condutor de alimentação do quadro de distribuição, e chegou a 86,98%
da capacidade de proteção do DR (que nesse caso foi empregado como disjuntor
geral).
Foto 17 – Foto com termo visor S 60 Caterpillar / Flir, das fases R e S

Fase R – Medição da temperatura no ponto 42,0 °C Fase S – Medição da temperatura no ponto 40,8 °C

Fonte: Fotografadas pelo autor

Foto 18 – Foto com termo visor S 60 Caterpillar / Flir, do agrupamento de cabos

Medição da temperatura no ponto 45,8 °C

Fonte: Fotografado pelo autor.

Medição da temperatura no ponto 34,5 °C
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As temperaturas medidas com o termo visor nas fases R e S, que constam no
Formulário 5 do Anexo C, nos mostram que o cabo está a 60% de sua capacidade
máxima de temperatura, quando medido a temperatura em um agrupamento de
cabos essa porcentagem aumenta para 65,4%, sendo que a temperatura no disjuntor
medida foi de 34,5 °C chegando a 53% de sua temperatura máxima de operação que
é de 65°C, conforme item 7.2.2 e a tabela 7 da ABNT NBR IEC 60947-2.
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR IEC 60947-2, 2013)
Quando mediu-se a corrente e a temperatura do disjuntor e da cablagem da
prumada de alimentação, na caixa dos dispositivos de proteção das prumadas no
térreo, para a mesma condição de medição no QDLF do apartamento, observou-se
que além dos componentes não terem sido trocados, apresentavam condições
extremamente críticas de operação como demonstra a Foto 19 e a Foto 20 e
anotações nos Formulários 4 e 5 constantes do Anexo C.

Foto 19 – Medição das correntes à montante do disjuntor de proteção da
prumada da cablagem de alimentação do apartamento das fases R e S

Fonte: Fotografado pelo autor
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Foto 20 – Foto com termo visor S 60 Carterpillar / Flir

Medição da temperatura no ponto 81,8 °C

Medição da temperatura no ponto 129,0 °C

Fonte: Fotografado pelo autor.

Analisando-se esse quadro, como o cabo alimentador não foi trocado, e sua
bitola sendo de 8 AWG (conforme grafia no próprio cabo), ele possui capacidade de
condução de corrente de 40 A, isolamento em termoplástico com 60°C de capacidade
de temperatura.
Como as condições de ensaio do disjuntor e cablagem no térreo, foram iguais
às do apartamento, as correntes nas fases R e S, 50,6 A e 53,0 A, respectivamente,
ultrapassaram em 126,5 e 132,5 % a capacidade de condução do condutor de
alimentação que é de 40 A, e quanto a temperatura medida na fase S, ultrapassou em
136% da capacidade de temperatura do condutor.
Uma das causas prováveis desse superaquecimento é a possibilidade de que
haja um mau contato na conexão do cabo alimentador com o disjuntor, pois nesse
ponto a temperatura atingiu a 129°C.
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Esperava-se que, após a inspeção visual e os ensaios da 1ª fase, que
culminaram nas recomendação para fosse elaborado um projeto, esse seria
executado quando da reforma do apartamento. Quando se implantou novamente a
metodologia na 2ª fase, após a reforma, constatou-se que as especificações técnicas
e o projeto não foram seguidos.
Avaliou-se que em virtude do não atendimento às diretrizes para a adequação
das instalações elétricas apontadas no Formulário 6 do Anexo C, bem como do
projeto que fora elaborado, notificou-se o proprietário a paralisar a obra e adequar as
instalações ao projeto, pois a continuar da forma em que se encontra, corre-se o risco
de uma sobrecarga nas instalações, provocando um superaquecimento dos cabos
alimentadores, colocando em risco o patrimônio.
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6.2. Edifício Fazenda do Morumbi
O presente estudo de caso, refere-se à implantação das diretrizes para
adequação das instalações elétricas em baixa tensão do Condomínio Edifício
Fazenda do Morumbi, Figura 21, localizado à Rua Antônio Júlio dos Santos, 78,
Paraisópolis.
Figura 19 – Imagem do Condomínio Fazenda do Morumbi

Fonte: Google Maps Disponível em https://www.google.com.br/maps. Acesso em 11 abr. 2018

Trata-se de um edifício residencial, com 12 andares e 2 apartamentos por
andar de aproximadamente 130 m² cada apartamento.
Por se tratar de uma edificação de 1978, não possui os projetos de
arquitetura e nem os projetos complementares de instalações.
O prédio possui uma guarita onde comanda dois portões automáticos,
sistema de bombas de recalque para suprimento da caixa d’água superior e para
combate a de incêndio.
No térreo existe um hall, um salão de festas e play ground.
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Nesse edifício foi estudado os componentes até a alimentação do quando
geral de baixa tensão, inclusive o quadro, e deste passando pelo quadro geral de
distribuição da administração, até a caixa dos dispositivos de proteção das prumadas,
localizados no centro de medição.
Por tratar-se de um edifício do final da década de 70 e início dos anos 80,
seus projeto de instalações elétricas foi baseado na norma NB 3 de 1960.
Procurou-se implantar a metodologia desenvolvida no Capítulo 5, iniciando-se
pela Inspeção Visual, com as ações preliminares, a anamnese e o planejamento, que
foram preenchidos no Formulário 1, constante no Anexo D.
O edifício é dotado de uma pequena equipe de colaboradores que
desenvolvem várias atividades de manutenção do prédio, como pintura, jardinagem,
limpeza, inclusive manutenção elétrica.
No centro de medição, observou-se várias não conformidades que colocam
em risco a vida dos colaboradores, a exemplo do Quadro Geral de Baixa Tensão, que
não está identificado, não é dotado de nenhum tipo de tranca e não está lacrado,
conforme ilustra a Foto 21.
Foto 21 – Quadro Geral de Baixa Tensão do edifício

Fonte: Fotografado pelo autor.
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Na Foto 22 observa-se que ao se abrir as portas do quadro todos os
barramentos vivos estão expostos, sem a proteção contra contatos diretos conforme o
item 5.1.1.1 da NBR 5410/2004.
Foto 22 – Quadro geral de baixa tensão com as portas abertas

Fonte: Fotografado pelo autor.

O quadro além de apresentar os barramentos expostos possui fundo de
madeira, em conformidade com a norma da época, porém já deveria ter sido trocado
por material incombustível.
Observa-se os dispositivos de seccionamento, que não estão identificados
quanto ao tipo e a capacidade de interrupção, e dos barramentos desse quadro
partem as alimentações para o quadro geral da administração, e para os medidores
dos dois blocos de apartamentos.
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A Figura 20 apresenta o diagrama unifilar do quadro geral de baixa tensão do
edifício.
Figura 20 – Diagrama unifilar do quadro geral de baixa tensão do edifício

Fonte: Diagrama elaborado pelo autor

Outro fator que se observou e é exposto na Foto 23, foi que a caixa dos
medidores de um dos blocos estava com o lacre da concessionária, enquanto que a
outra não.
Foto 23 – Caixa de medidores do edifício

Lacre da
concessionária

Fonte: Fotografado pelo autor.
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Ao abrir-se as portas da caixa de medidores, notou-se que, além da corrosão
havia muita sujeira e vários medidores sem o lacre da concessionária, conforme se
observa nas Foto 24 e 25
Foto 24 – Caixa de medidores aberta com medidores expostos e sem lacre

Fonte: Fotografado pelo autor

Foto 25 – Caixa de medidores aberta com medidores expostos e sem lacre

Fonte: Fotografado pelo autor

149

Ao inspecionar-se a caixa dos dispositivos de proteção das prumadas
observaram-se várias não conformidades, ilustrada pela Foto 26, como:
a) Disjuntor bipolar com uma fase interligada diretamente;
b) Disjuntores monopolares ao invés de um tripolar;
c) Ligação da cablagem aos disjuntores sem conectores;
d) Oxidação nas conexões
e) Alternância entre disjuntores e chaves seccionadoras na proteção das
prumadas
Foto 26 – Caixa dos dispositivos de proteção das prumadas

a)
e)
b)

d)

c)

Fonte: Fotografado pelo autor

Nos ensaios realizados, com a medição das correntes no QGBT, e nos
ensaios com o termo visor, não detectadas nenhuma anomalia significativa, conforme
mostra os Formulários 3 – Medida das grandezas elétricas e 5 – Ensaios
termográficos, constantes no Anexo D.
Todas as não conformidades foram registradas no Formulário 6 – Relatório
fotográfico, e foram analisados onde traçou-se o Diagnóstico, que foi apresentado
através do preenchimento do Formulário 7 – Anexo D, contendo as ações para
corrigir e adequar as instalações à NBR 5410/2004.

150

No Formulário 8 – Prognóstico, procurou-se ordenar as manutenções
corretivas e preventivas a serem executadas pelo condomínio de forma a atender à
norma e no Formulário 9 – sugeriu-se um Plano de manutenção preventiva contendo
a periodicidade e o que inspecionar, bem como dos ensaios elétricos a serem
executados.
Apresentou-se ao Síndico os formulários conforme a aplicação da
metodologia, com as considerações e as ações a serem tomadas para as
adequações das instalações, onde ele informou que levará a proposta à próxima
reunião do condomínio para aprovação e implementação.
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7 CONCLUSÕES

O trabalho procurou mostrar que, as edificações em que não promoveram
manutenções e adequações das instalações elétricas ao longo de sua existência,
principalmente os edifícios mais antigos, ficam mais suscetíveis a ocorrência de
panes elétricas pelos mais diversos motivos, podendo causar grandes prejuízos e
riscos diretos à vida humana.
Nos estudos de caso apresentados constatou-se que com a implantação das
diretrizes apresentadas, muitas vezes com pequenos investimentos, podem ser
evitados prejuízos e acidentes fatais.
O primeiro estudo de caso, do Edifício Denity, nos mostrou que o aumento da
demanda de energia estava acima da capacidade de condução de corrente dos
condutores elétricos. Os dispositivos de proteção, também estavam inadequados à
cablagem de alimentação, e com o acréscimo de demanda, ficaram ainda mais
defasados dos critérios de dimensionamento seguro dos condutores.
Outro aspecto que se pode observar desse estudo de caso é que, embora a
reforma contasse com um projeto de instalações elétricas, suas diretrizes não foram
cumpridas. Em muitos casos as instalações são executadas por pedreiros ou
profissionais com pouco nível de conhecimento, principalmente quando a reforma é
conduzida pelo proprietário, como foi o caso, o que pode trazer prejuízos as
instalações elétricas e à segurança dos usuários e do patrimônio.
O segundo estudo de caso, do Edifício Fazenda do Morumbi, quando se
empregou a metodologia apresentada, detectou-se que, embora não tivesse
problemas com as cargas demandadas, colocava em risco a segurança dos
colaboradores ou moradores em função da falta de sinalização e proteção de seus
quadros elétricos.
As instalações apresentaram irregularidades que também podem ter
implicações legais, como a falta de lacre na caixa dos medidores e do quadro geral de
baixa tensão, o que pode possibilitar o desvio de energia sem medição, configurando
furto de energia.
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Através da implementação da metodologia foi possível detectar as não
conformidades das instalações, baseado nos requisitos da NBR 5410/2004, fazer a
análise e propor soluções para mitigar os riscos que as instalações elétricas
inadequadas expõem tanto aos usuários quanto ao patrimônio e o meio ambiente.
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ANEXOS

161

Anexo A – Formulários da metodologia para a adequação das instalações
elétricas

162

Formulário 1 – Inspeção visual – Ações preliminares, Anamnese, Planejamento

Fonte: Formulário elaborado pelo autor.

163

Formulário 2 – Inspeção visual

Fonte: Formulário elaborado pelo autor
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Formulário 3 – Ensaios – Medida das grandezas elétricas

Fonte: Elaborado pelo autor

165

Formulário 4 – Ensaios da NBR 5410/2004

Fonte: Formulário elaborado pelo autor

166

Formulário 5 – Ensaio Termográfico

Fonte: Formulário elaborado pelo autor

167

Formulário 6 – Relatório fotográfico

Fonte: Formulário elaborado pelo autor.

168

Formulário 7 - Diagnóstico

Fonte: Formulário elaborado pelo autor.

169

Formulário 8 - Prognóstico

Fonte: Formulário elaborado pelo autor

170

Formulário 9 – Plano de manutenção preventiva – Fls 1/2

Fonte: Formulário elaborado pelo autor

171

Formulário 9 – Plano de manutenção preventiva – Fls 2/2

Fonte: Formulário elaborado pelo autor

172

Formulário 10 – Tabela de não conformidades com a NBR 5410/2004

Fonte: Formulário elaborado pelo autor
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Anexo B – Formulários do estudo de caso do Edifício Denity – 1ª Fase antes da
reforma

174

Formulário 1 – Inspeção visual – Ações preliminares, Anamnese, Planejamento

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor

175

Formulário 2 – Inspeção visual

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor
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Formulário 3 – Ensaios – Medida das grandezas elétricas

Fonte: Formulário elaborado pelo autor
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Formulário 6 – Relatório fotográfico – Fls 1/2

Fonte: Formulário elaborado pelo autor.

178

Formulário 6 – Relatório fotográfico – Fls 2/2

Fonte: Formulário elaborado pelo autor

179

Formulário 7 – Diagnóstico

Fonte: Formulário elaborado pelo autor

180

Formulário 8 – Prognóstico

Fonte: Formulário elaborado pelo autor
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Anexo C – Formulários do estudo de caso do Edifício Denity – 2ª Fase depois da
reforma

182

Formulário 1 – Inspeção visual – Ações preliminares, Anamnese, Planejamento

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor

183

Formulário 2 – Inspeção visual

Fonte: Formulário elaborado pelo autor

184

Formulário 3 – Medidas das grandezas elétricas

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor

185

Formulário 5 – Ensaio termográfico – Fls 1/4

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor

186

Formulário 5 – Ensaio termográfico – Fls 2/4

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor

187

Formulário 5 – Ensaio termográfico – Fls 3/4

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor

188

Formulário 5 – Ensaio termográfico – Fls 4/4

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor

189

Formulário 6 – Relatório fotográfico – Fls 1/6

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor

190

Formulário 6 – Relatório fotográfico – Fls 2/6

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor

191

Formulário 6 – Relatório fotográfico – Fls 3/6

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor

192

Formulário 6 – Relatório fotográfico – Fls 4/6

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor
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Formulário 6 – Relatório fotográfico – Fls 5/6

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor

194

Formulário 6 – Relatório fotográfico – Fls 6/6

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor

195

Formulário 7 – Diagnóstico

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor

196

Formulário 10 – Tabela de não conformidades

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor
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Anexo D – Formulários do estudo de caso do Edifício Fazendas do Morumbi

198

Formulário 1 – Inspeção visual – Ações preliminares, Anamnese, Planejamento

Fonte: Formulário elaborado pelo autor.
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Formulário 2 – Inspeção visual

Fonte: Formulário elaborado pelo autor
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Formulário 3 – Medidas das grandezas elétricas

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor

201

Formulário 5 – Ensaio termográfico – Fls 1/4

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor

202

Formulário 5 – Ensaio termográfico – Fls 2/4

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor

203

Formulário 5 – Ensaio termográfico – Fls 3/4

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor

204

Formulário 5 – Ensaio termográfico – Fls 4/4

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor

205

Formulário 6 – Relatório fotográfico – Fls 1/6

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor

206

Formulário 6 – Relatório fotográfico – Fls 2/6

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor

207

Formulário 6 – Relatório fotográfico – Fls 3/6

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor

208

Formulário 6 – Relatório fotográfico – Fls 4/6

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor

209

Formulário 6 – Relatório fotográfico – Fls 5/6

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor
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Formulário 6 – Relatório fotográfico – Fls 6/6

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor
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Formulário 7 – Diagnóstico – Fls 1/2

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor
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Formulário 7 – Diagnóstico – Fls 1/2

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor
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Formulário 8 - Prognóstico

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor
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Formulário 9 – Plano de Manutenção – Fls 1/2

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor
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Formulário 9 – Plano de Manutenção – Fls 2/2

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor
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Formulário 10 – Tabela de não conformidade com a NBR 5410/2004 – Fls 1/2

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor
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Formulário 10 – Tabela de não conformidade com a NBR 5410/2004 – Fls 2/2

Fonte: Formulário elaborado e preenchido pelo autor
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Anexo E – Tabelas dos princípios do dimensionamento das instalações
elétricas em baixa tensão
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Tabela 2 – Tabela da temperatura característica dos condutores

Tipo de isolação

Cloreto de
polivinila (PVC)
até 300 mm²
Cloreto de
polivinila (PVC)
maior que 300
mm²
Borracha de
etilenopropileno (EPR)
Polietilenoreticulado
(XPLE)

Temperatura
máxima para
serviço
contínuo
(condutor)
°C

Temperatura
limite de
sobrecarga
(condutor)
°C

Temperatura
limite de
curto circuito
(condutor)
°C

70

100

160

70

100

140

90

130

250

90

130

250

Fonte ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações elétricas em
baixa tensão. Tabela 35, p 100. 2 ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2004 versão corrigida 2008, 17 mar 2008.
209 p.
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Tabela 3 – Tabela sintética do método de instalação – conforme a Tabela 33 da
NBR 5410/2004

Fonte: PRYSMIAN CABLES AND SYSTEMS (Brasil) (Org.). Catálogo de dimensionamento de
cabos em baixa tensão: Uso geral. São Paulo: Prysmian Cables Systems, 2006, p. 3
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Tabela 4 – Número de condutores carregados a ser considerado, em função do
tipo de circuito

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações elétricas em
baixa tensão. Tabela 46. p. 112. 2 ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2004 versão corrigida 2008, 17 mar 2008.
209 p.
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Tabela 5 – Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os
métodos de referênciaA1, A2, B1, B2, C e D

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações
elétricas em baixa tensão. Tabela 36., p. 101. 2 ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2004 versão
corrigida 2008, 17 mar 2008. 209 p.
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Tabela 6 – Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os
métodos de referênciaA1, A2, B1, B2, C e D

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações elétricas em
baixa tensão. Tabela 37, p. 102. 2 ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2004 versão corrigida 2008, 17 mar 2008.
209 p.
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Tabela 7 – Fatores de correção para temperaturas ambientes diferentes de 30ºC
para linhas não-subterrâneas e de 20ºC (temperatura do solo) para linhas
subterrâneas

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações elétricas em
baixa tensão. Tabela 40, p. 106. 2 ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2004 versão corrigida 2008, 17 mar 2008.
209 p.
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Tabela 8 – Fatores de correção de agrupamento- Fatores de correção aplicáveis
a condutores agrupados em feixe (em linhas abertas ou fechadas) e a
condutores agrupados num mesmo plano, em camada

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações elétricas em
baixa tensão. Tabela 42, p. 108. 2 ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2004 versão corrigida 2008, 17 mar 2008.
209 p.
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Tabela 9 – Fatores de correção aplicáveis a agrupamentos consistindo em mais
de uma camada de condutores – Métodos de referência C (tabelas 36 e 37), E e
F (tabelas 38 e 39) única

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações elétricas em
baixa tensão. Tabela 43, p. 109. 2 ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2004 versão corrigida 2008, 17 mar 2008.
209 p.

Tabela 10 – Fatores de agrupamento para linhas com cabos diretamente
enterrados

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações elétricas em
baixa tensão. Tabela 44, p. 109. 2 ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2004 versão corrigida 2008, 17 mar 2008.
209 p.
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Tabela11 – Fatores de agrupamento para linhas em eletrodutos enterrados 1)

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações elétricas em
baixa tensão. Tabela 45, p. 110. 2 ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2004 versão corrigida 2008, 17 mar 2008.
209 p.
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Tabela 12 – Tabela do condutor Neutro

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações elétricas em
baixa tensão. Tabela 48, p. 115. 2 ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2004 versão corrigida 2008, 17 mar 2008.
209 p.

Tabela 13 – Seção mínima do condutor de proteção

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações elétricas em
baixa tensão. Tabela 58, p. 150. 2 ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2004 versão corrigida 2008, 17 mar 2008.
209 p.
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Tabela 14 – Materiais comumente utilizáveis em eletrodos de aterramento –
Dimensões mínimas do ponto de vista da corrosão e da resistência mecânica,
quando os eletrodos forem diretamente enterrados

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações elétricas em
baixa tensão. Tabela 51, p. 143-144. 2 ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2004 versão corrigida 2008, 17 mar
2008. 209 p.

Tabela 15 – Seções mínimas de condutores de aterramento enterrados no solo

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações elétricas em
baixa tensão. Tabela 52, p. 145. . 2 ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2004 versão corrigida 2008, 17 mar
2008. 209 p.

Tabela 15 – Tempo máximo de atuação dos dispositivos DR
Tempo máximo (s)
IΔN (mA)
6
10
30
Fonte: COTRIM, 2004, p. 219.

IΔN

IΔN

5
5
0,5

1
0,05
0,2

0,25 A
0,04
0,04
0,04
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APÊNDICE A – INSTRUÇÃO TÉCNICA 41
Inspeção visual em instalações elétricas de baixa tensão IT 41 do Corpo de Bombeiros da
Polícia Militar do Estado de São Paulo
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1 OBJETIVO

NBR 13570 – Instalações elétricas em locais de afluência de
público – requisitos específicos.

Estabelecer parâmetros para a realização de inspeção visual
(básica) das instalações elétricas de baixa tensão das
edificações e áreas de risco, atendendo às exigências do
Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e
áreas de risco do Estado de São Paulo.

NBR IEC 60050-826 – Vocabulário eletrotécnico internacional

2 PREMISSAS

– Instalações elétricas em edificações.
NBR IEC 60079-14 – Atmosferas explosivas – Parte 14:
projeto, seleção e montagem de instalações elétricas.

5 DEFINIÇÕES

2.1 A instalação elétrica de baixa tensão a ser avaliada deve
atender às prescrições da norma NBR 5410 e aos
regulamentos das autoridades e das concessionárias de
energia elétrica.

2.2 A inspeção visual exigida pelo Corpo de Bombeiros nas
instalações elétricas prediais de baixa tensão visa verificar a
existência de medidas e dispositivos essenciais à proteção das
pessoas e das instalações elétricas contra possíveis situações de
choques elétricos e de risco de incêndio.

2.3 A inspeção visual nos termos desta IT não significa que a
instalação atende a todas prescrições normativas e legislações
pertinentes, pelas próprias características dessa inspeção, que é
parcial.

2.3.1 Cabe ao responsável técnico contratado, a respectiva
responsabilidade quanto ao projeto, à execução e à
manutenção da instalação, conforme prescrições normativas e
legislações pertinentes.

Além das definições constantes da IT 03 – Terminologia de
segurança contra incêndio, aplicam-se as definições
específicas abaixo:

5.1 Barreira: elemento que assegura proteção contra contatos
diretos, em todas as direções habituais de acesso. É o caso,
por exemplo, de uma tampa colocada sob a porta dos quadros
elétricos que impede o contato das pessoas com os
barramentos vivos no interior do quadro. A barreira deve ser
confeccionada em material suficientemente robusto para evitar o
contato acidental. Usualmente, as barreiras são fabricadas em
chapas metálicas ou de policarbonato.

5.2 Cabo multipolar: cabo

constituído por 2 ou mais
condutores isolados e dotado, no mínimo, de cobertura.

5.3 Cabo unipolar: cabo constituído por um único condutor
isolado e dotado, no mínimo, de cobertura.

5.4 Cobertura (de um cabo): invólucro externo não metálico

2.3.2 Cabe ao proprietário ou ao responsável pelo uso do

e contínuo, sem função de isolação (ver definição de invólucro).

imóvel a manutenção e a utilização adequada das instalações
elétricas.

5.5 Conduto: elemento de linha elétrica destinado a conter

3 APLICAÇÃO
3.1 Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se às edificações e áreas
de risco que possuam sistemas elétricos de baixa tensão
instalados.

3.1.1 Para as edificações e áreas de risco existentes, quando
da renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
(AVCB), as exigências dos itens 6.1, 6.2, 6.3, 6.7, 6.8, 7.1 e 8
devem ser atendidas.

3.1.2 As áreas ampliadas ou com mudança de ocupação
deverão atender na integra a presente instrução Técnica.

condutores elétricos. São exemplos de condutos elétricos os
eletrodutos, eletrocalhas, bandejas, canaletas, escadas para
cabos etc.

5.6 Condutor isolado: fio ou cabo dotado apenas de isolação.
5.7 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 (barra) de
aterramento e/ou pontos de alimentação ligados à terra. O
condutor de proteção é popularmente conhecido por “fio-terra”.
Quando identificado por cor, o condutor de proteção deve ser
verde-amarelo ou todo verde.

5.8 Equipotencialização: procedimento que consiste na
4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Instrução Técnica nº 20 – Sinalização de emergência. Corpo de
Bombeiros do Estado de São Paulo.
Lei Federal nº 11.337, de 26 de julho de 2006 – determina a
obrigatoriedade de as edificações possuírem sistema de
aterramento e instalações elétricas compatíveis com a utilização
de condutor-terra de proteção, bem como torna obrigatória a
existência de condutor-terra de proteção nos aparelhos elétricos
que especifica.
NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão.
NBR 5419 –
atmosféricas.

Proteção

de

estruturas

contra

descargas

NBR 13418 – Cabos resistentes ao fogo para instalações de
segurança.
NBR 13534 – Instalações elétricas em de baixa tensão para
instalações em estabelecimentos assistenciais e de saúde.

interligação de elementos especificados, visando obter a
equipotencialidade necessária para os fins desejados. Por
extensão, a própria rede de elementos interligados resultante.
A equipotencialização é um recurso usado na proteção contra
choques elétricos e na proteção contra sobretensões e
perturbações
eletromagnéticas.
Uma
determinada
equipotencialização pode ser satisfatória para a proteção
contra choques elétricos, mas insuficiente sob o ponto de vista
da proteção contra perturbações eletromagnéticas.

5.9 Equipotencialização principal: em cada edificação deve
ser realizada uma equipotencialização principal, reunindo, no
mínimo, os seguintes elementos:

a. os condutores de interligação provenientes de outros
eletrodos de aterramento porventura existentes ou
previstos no entorno da edificação, tais como eletrodos
dos
sistemas
de
proteção
contra
descargas
atmosféricas, de sistemas de telefonia, de sistemas de
televisão a cabo etc.;
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b. o condutor neutro da alimentação elétrica, salvo se
não existente;

c.

o(s) condutor(es) de proteção principal(is) da instalação
elétrica (interna) da edificação, tais como aqueles que ligam
canalizações metálicas de água, esgoto, gás, telefonia etc.

5.10 Espaço de construção: espaço existente na estrutura ou nos
componentes
de
uma
edificação, acessível
apenas em
determinados pontos. São exemplos de espaços de construção os
poços verticais “shafts”, espaços entre forros e lajes, espaços entre
pisos elevados e lajes, espaços no interior de divisórias etc.

5.11 Falta: ocorrência acidental e súbita, ou defeito, em um
elemento de um sistema elétrico, que pode resultar em falha do próprio
elemento e/ou de outros elementos associados. Pode ser também
um contato acidental entre partes sob potenciais diferentes.

5.12 Grau de proteção: nível de proteção provido por um
invólucro contra o acesso às partes perigosas, contra penetração de
objetos sólidos estranhos e/ou contra a penetração de água,
verificado por meio de métodos de ensaios normalizados.

5.13 Impedância do percurso da corrente de falta (Zs):
impedância total dos componentes que fazem parte do percurso
de uma corrente resultante de uma falta fase-massa num circuito
elétrico.

5.14 Invólucro:

elemento que assegura proteção de um
equipamento contra certas influências externas e, em qualquer
direção, proteção contra contatos diretos. É um conceito semelhante
ao da barreira, porém mais amplo, uma vez que o invólucro deve
envolver completamente o componente, impedindo o acesso direto às
suas partes vivas. É o caso, por exemplo, de uma caixa de ligação de
tomadas, interruptores ou motores, provida de tampa.

5.15 Linha elétrica: conjunto constituído por um ou mais condutores,
com elementos de sua fixação e suporte e, se for o caso, de proteção
mecânica, destinado a transportar energia elétrica ou a transmitir sinais
elétricos.

5.16 Linha elétrica aparente: linha elétrica em que os condutos

6 INSPEÇÃO VISUAL NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM
GERAL
A inspeção visual nas instalações elétricas prediais de baixa
tensão, nos termos do objetivo e das premissas desta IT, será
realizada com base nos itens abaixo:

6.1 Nas linhas elétricas em que os cabos forem fixados
diretamente em paredes ou tetos, só devem ser usados cabos
unipolares ou multipolares. Os condutores isolados só são
admitidos em condutos fechados, ou em perfilados, conforme
norma NBR 5410. Em particular, nos locais com concentração de
pessoas e afluência de público, onde as linhas elétricas são
aparentes ou contidas em espaços de construção, os cabos
elétricos e/ou os condutos elétricos devem ser não propagantes de
chama, livres de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases
tóxicos, conforme norma NBR 5410.

6.2 Como regra geral, todos os circuitos devem dispor de
dispositivos de proteção contra sobrecorrentes (sobrecarga e curtocircuito).

6.3 As partes vivas acessíveis a pessoas que não sejam advertidas
(BA4) ou qualificadas (BA5) devem estar isoladas e/ou protegidas
por barreiras ou invólucros.

6.4 Todo circuito deve dispor de condutor de proteção “fio- terra”
em toda sua extensão. Um condutor de proteção pode ser comum
a mais de um circuito. E todas as massas da instalação devem
estar ligadas a condutores de proteção.

6.4.1 Não devem ser ligadas a condutores de proteção as
massas de equipamentos alimentados por transformador de
separação elétrica, ou de equipamentos alimentados por sistema
de extra baixa tensão, que é eletricamente separado da terra, ou de
equipamentos classe II (isolação dupla).

6.5 Todas as tomadas de corrente fixas das instalações devem ser
do tipo com pólo de aterramento (2 pólos + terra, ou 3 pólos
+ terra).

ou os condutores não são embutidos.

5.17 Linha elétrica 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.

5.18 Massa: parte condutora que pode ser tocada e que
normalmente não é viva, mas pode tornar-se viva em condições de
falta. Por exemplo, as carcaças metálicas de quadros e painéis
elétricos, de equipamentos elétricos etc.

5.19 Parte viva: condutor ou parte condutora destinada a ser
energizada em condições de uso normal (condutores de fase),
incluindo o condutor neutro, mas, por convenção, não incluindo o
condutor de proteção em neutro (PEN).

5.20 Pessoa advertida (BA4): pessoa suficientemente informada,
ou supervisionada por pessoas qualificadas, de tal forma que lhes
permita evitar os perigos da eletricidade (pessoal de manutenção
e/ou operação).

5.21 Pessoa

qualificada (BA5): pessoa com conhecimento
técnico ou experiência suficiente para evitar os perigos da
eletricidade (engenheiros, arquitetos e técnicos).

5.22 Proteção básica: meio destinado a impedir contato com
partes vivas perigosas em condições normais. Por exemplo: a
isolação de um condutor elétrico, a fita isolante que recobre uma
emenda etc.

6.6 Deve

existir um ou mais dispositivo(s) diferencial(is)
residual(is) (DR) que deve(m) seccionar automaticamente a
alimentação do(s) circuito(s) ou equipamento(s) por ele(s)
protegido(s) sempre que ocorrer uma falta entre parte viva e
massa ou entre parte viva e condutor de proteção, no circuito ou
equipamento.

6.6.1 Admite-se, opcionalmente, o uso de dispositivo(s) de
proteção a sobrecorrente para o seccionamento automático no caso
das faltas mencionadas no item 6.6, somente se for
comprovado o atendimento às prescrições da norma NBR 5410
relativas ao uso de tais dispositivos. Por exemplo, mediante a
apresentação do valor máximo da impedância do percurso da
corrente de falta (Zs) para o qual foi dimensionado o dispositivo de
proteção a sobrecorrente.

6.6.2 Deve-se ainda considerar os casos em que o uso do
dispositivo DR não é admitido nem recomendável. Por exemplo:
em esquemas de aterramento IT, salas cirúrgicas, UTI, motores de
sistemas de combate a incêndio, circuitos que não devem ter a sua
alimentação interrompida por razões de segurança ou operacionais,
entre outras.

6.7 Os componentes fixos, cujas superfícies externas possam
atingir temperaturas suscetíveis de provocar incêndio nos
materiais adjacentes, devem: ser montados sobre (ou envolvidos
por) materiais que suportem tais temperaturas e sejam de baixa
condutividade térmica; ou separados dos elementos construtivos
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da edificação por materiais que suportem tais temperaturas e
sejam de baixa condutividade térmica; ou montados de modo a
guardar afastamento suficiente de qualquer material cuja integridade
possa ser prejudicada por tais temperaturas e garantir uma segura
dissipação de calor, aliado à utilização de materiais de baixa
condutividade térmica.

6.8 Os quadros de distribuição devem ser instalados em locais de
fácil acesso e serem providos de identificação do lado externo,
legível e não facilmente removível. Além disso, conforme requisito
da IT 20 – Sinalização de segurança, deve ser afixada, no lado
externo dos quadros elétricos, sinalização de alerta (vide Figura 1).
Todos os componentes dos quadros devem ser identificados de tal
forma que a correspondência entre os componentes e os
respectivos circuitos possa ser prontamente reconhecida. Essa
identificação deve ser legível, indelével, posicionada de forma a
evitar risco de confusão e corresponder à notação adotada no
projeto.

(válvulas solenoides e similares), quando atravessarem áreas com
carga combustível (carga de incêndio), incluindo espaços de
construção sem resistência contra o fogo, devem ser devidamente
protegidos por materiais resistentes ao fogo.
7.1.3.1 Os demais circuitos de segurança (como iluminação de
emergência, alarme e detecção de incêndio e similares) não
necessitam de tratamento de resistência ao fogo conforme
descrito acima, devendo, contudo, seguir as orientações
específicas das respectivas normas técnicas.
Nota:
o simples fato dos condutos dos circuitos de segurança serem
metálicos e fechados, conforme exigências específicas das
normas dos equipamentos de segurança, não significa que o
circuito esteja protegido contra a ação do fogo. Essas exigências
garantem, em tese, apenas uma proteção mecânica mais
adequada.

7.1.4 Para se proteger um circuito de segurança contra ação do
fogo deve-se garantir o atendimento das premissas dos itens
7.1.1 e 7.1.2, tendo como opção os requisitos abaixo:

a. uso de materiais resistentes ao fogo, devidamente
normatizados;

b. encapsular

os circuitos dentro de elementos de
construção resistentes ao fogo (lajes, paredes, piso) ou
enterrá-los;

c. outras

soluções técnicas devem ser devidamente
comprovadas perante o CBPMESP (por exemplo: cabos
especiais, normatizados, resistentes ao fogo).

Figura 1: Sinalização de quadros elétricos

6.9 O sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)
deve estar em conformidade com a NBR 5419.

7.1.4.2 Nos casos onde os circuitos dos serviços de segurança
estiverem enclausurados em ambientes resistentes ao fogo (por
exemplo: instalados em condutos embutidos em alvenarias, pisos
ou lajes com resistência ao fogo ou enterrados), garantindo
assim a operação do sistema durante o sinistro, não será
necessária a proteção com material resistente ao fogo.

7.1.5 Os dispositivos de proteção contra sobrecargas dos circuitos
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA
CONTRA INCÊNDIO

7.1 Premissas específicas
7.1.1 Os equipamentos destinados a operar em situações de
incêndio, de acordo com o prescrito no Regulamento de segurança
contra incêndio das edificações e áreas de risco e respectivas
Instruções Técnicas, devem ter seu funcionamento e desempenho
elétrico assegurados pelo tempo necessário para:

a. a saída das pessoas;
b. a execução das operações de combate ao fogo e
salvamento;

c. a proteção do meio ambiente e do patrimônio.
7.1.2 Os

circuitos dos serviços de segurança devem ser
independentes de outros circuitos. Isso significa que nenhuma falta,
intervenção ou modificação em circuito não pertencente aos serviços
de segurança deve afetar o funcionamento do(s) circuito(s) dos
serviços de segurança.

7.1.3 Os circuitos dos serviços de segurança responsáveis pela
alimentação e comando dos equipamentos de segurança contra
incêndio que usam motores (por exemplo: ventiladores, exaustores,
bombas de incêndio, moto geradores, elevadores, registros cortafogo e similares) e dos dispositivos de disparo usados em
equipamentos de supressão e combate a incêndio

dos motores utilizados nos serviços de segurança devem ser
omitidos, mantendo-se a proteção contra curto- circuito.

7.1.6 Grupo moto gerador
7.1.6.1 No caso de equipamentos de segurança alimentados por
moto geradores, além das premissas anteriores, os
abaixo devem ser observados.

requisitos

a. O acionamento do moto gerador deve ser automático,
quando da interrupção no fornecimento de energia normal.

b. O moto gerador deve possuir autonomia de funcionamento,
conforme normas e regulamentos específicos para suprir
todos os equipamentos dos sistemas de segurança por eles
atendidos.

c. Em caso de incêndio, o moto gerador deve alimentar
exclusivamente os quadros e circuitos dos sistemas de
segurança, sendo que os quadros e circuitos comuns, por ele
atendidos, não devem ser alimentados nessa situação.

d. Deve haver desligamento automático por dispositivos de
proteção na ocorrência de curtos-circuitos nos circuitos dos
serviços de segurança ou nos circuitos comuns, sendo que
estas faltas não podem impedir o funcionamento do moto
gerador, que deve continuar alimentando os circuitos dos
serviços de segurança não submetidos às condições de falta.

e. A sala do gerador deve ser protegida contra fogo,
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mediante compartimentação com paredes e portas corta fogo.
A entrada e a saída de ar do motor não devem
comprometer essa compartimentação.

7.1.7 Todos os quadros dos equipamentos de segurança contra
incêndio (tais como: bombas de incêndio; central de iluminação de
emergência; central de alarme e detecção; moto geradores;
ventiladores; exaustores; elevadores etc.) devem ser providos de
identificação do lado externo, legível e não facilmente removível e
devem possuir (na edificação) os esquemas unifilares respectivos.

7.2 Inspeção visual dos serviços de segurança
A inspeção visual exigida pelo CBPMESP nas instalações
elétricas dos serviços de segurança contra incêndio, nos termos do
objetivo e premissas desta IT, será realizada com base nos itens
7.1.1 a 7.1.9.

8 DOCUMENTAÇÃO

7.1.8 Não se admite o uso de dispositivo DR para proteção contra

8.1 Os requisitos desta IT, bem como os requisitos afins das

choques elétricos nos circuitos dos serviços de segurança.

Normas e Regulamentos específicos, devem ser observados pelos
projetistas e constar dos projetos executivos de instalações elétricas
prediais e de segurança contra incêndio, acompanhados das
respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registros de Responsabilidade Técnicas (RRT).

7.1.9 Um mesmo conduto não deve possuir circuitos de corrente
alternada juntamente com circuitos de corrente contínua. Admite-se
tal condição no caso de utilizar condutores que possuam blindagem,
podendo a blindagem ser somente nos circuitos de corrente
alternada, somente nos circuitos de corrente contínua ou em todos.
Ex: circuitos de acionamento da bomba de incêndio (corrente
alternada) com circuitos de acionamento do alarme de incêndio
(corrente contínua).

8.2 No projeto técnico de segurança contra incêndio, a ser
apresentado ao CBPMESP, deve constar, no quadro resumo das
medidas de segurança, “Nota” esclarecendo o atendimento desta IT.

8.3 Quando da solicitação da vistoria, deve ser anexado o
atestado de conformidade das instalações elétricas, conforme o
Anexo L da IT 01 – Procedimentos administrativos.
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ANEXO L DA IT 41
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APÊNDICE B – ANEXO M DA ABNT NBR 5410
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Anexo M
(normativo)
Ensaio de tensão aplicada

O procedimento descrito neste anexo é recomendado para realizar-se o ensaio de tensão aplicada
prescrito em 7.3.6.
M.1 A tensão de ensaio, aplicada entre condutores vivos e massa, no momento da aplicação não deve
exceder 50% da tensão de ensaio indicada na tabela 61. Esta tensão deve ser aumentada
progressivamente de modo a atingir 100% ao cabo de 10 s, sendo assim mantida durante 1 min. A
fonte deve ser capaz de manter a tensão de ensaio.
M.2 A tensão de ensaio deve ser substancialmente senoidal e a frequência deve ser a de operação do
sistema.
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APÊNDICE C – FORMULÁRIO BÁSICO DE ELETRICIDADE – (CREDER, HÉLIO. 2016, 16 ed)

Resistência

R = (U / I ) . cos

Lei de Ohm

U=R.I

Resistência ôhmica por fase

RL = l / (σ . S)

