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3. INTRODUÇÃO 
 

 

Com trabalhos desenvolvidos no TCE-RJ ao longo de vários anos, em 

diversas inspeções realizadas nos órgãos jurisdicionados (Órgãos e Entidades 

estaduais e municipais fiscalizadas pelo Tribunal), inclusive com visitas in loco 

em obras públicas, percebemos a ocorrência de grande número de casos, em que 

os projetos básicos não correspondiam ao produto final relacionados a elementos 

de instalações elétricas. Diante deste contexto, por uma questão estratégica de 

abordar o problema percebido, buscamos na normatização oficial subsídios para 

convencimento do jurisdicionado pela correta aplicação dos conhecimentos 

técnicos tanto na elaboração de projetos quanto na execução dos mesmos. 

 

O fato de grande parte dos fiscais de empreendimentos auditados não ter 

familiaridade com as normas técnicas nem experiência com a fiscalização de 

instalações elétricas em obras públicas, nos chamou atenção para a necessidade de 

buscamos maiores informações com os próprios agentes de fiscalização sobre os 

motivos das não-conformidades observadas entre os projetos e as obras.  

 

Percebemos, então, a existência de dois aspectos distintos para possíveis 

explicações dos fenômenos percebidos: o primeiro, de ordem técnica, relaciona-se 

ao desconhecimento por parte dos profissionais envolvidos com o projeto e a 

fiscalização de obras públicas dos conceitos contidos na NBR 5410 

(ABNT/2004); e o segundo, de caráter gerencial, diz respeito à falta de 

comprometimento e à ausência de interesse de alguns agentes fiscais em exigir o 

cumprimento da boa técnica daqueles que executam contratações públicas. 

 

Embora os reflexos desta realidade influenciem o resultado de contratos 

públicos sob diversas formas, inclusive quanto à qualidade, durabilidade, 

operacionalidade, economicidade etc., despertou-nos maior interesse o viés do 

tema relacionado à efetiva utilização do objeto contratado, especialmente quanto à 

segurança do usuário final.  
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Portanto, o objetivo principal deste trabalho é tratar a problemática 

apresentada com foco no usuário do bem público construído. Outra pretensão dos 

autores passa pela identificação de elementos essenciais ao bom projetista que 

estejam contidos na normatização brasileira e que possam servir para orientar o 

jurisdicionado acerca das atividades técnicas mais apropriadas ao longo da 

fiscalização. 

 

3.1. Problema da Pesquisa 
 

Diante do contexto apresentado, a questão central que se pretende tratar 

nesta pesquisa passa pela importância da adequação e coerência do projeto básico 

com a execução do empreendimento e, ainda, com sua adequada utilização. Desta 

forma, formulamos o seguinte problema de pesquisa:  

 

“Que aspectos da NBR5410 relacionados à segurança de 

usuários finais merecem mais atenção de projetistas, executores 

e fiscais de instalações elétricas das obras públicas?” 

 

Supomos que as respostas à nossa indagação possam ser extraídas de nossa 

experiência como auditores de obras públicas e que também estejam contidas na 

normatização brasileira de instalações elétricas de baixa tensão. Pois os técnicos 

do TCE são observadores privilegiados das organizações por eles inspecionadas 

(NOVO, 2007) e a NBR 5410, atualizada e válida desde 31.03.2005, estabelece as 

condições que devem seguir as instalações elétricas de baixa tensão (até 1000 

Volts), com o intuito de garantir a segurança das pessoas e animais e evitar danos 

a equipamentos e conexões. 

 

3.2. Metodologia 
 

A pesquisa é aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos práticos dirigidos a 

soluções de problemas específicos e de natureza exploratória, uma vez que visa à 

familiarização de certo fenômeno. Quanto à forma de abordagem do problema, a 

pesquisa é qualitativa, na qual predominam análises de fenômenos que, por sua 
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vez, são interpretações de fatos observados. (GIL, 2002; APPOLINÀRIO, 2004; 

VERGARA, 2006). 

 

Pretendemos desenvolver esta pesquisa exploratória com o objetivo de 

apresentar os conteúdos da NBR 5410 quanto aos aspectos da segurança para os 

usuários finais com justificativas de sua aplicabilidade nas obras públicas. Para 

tanto, será realizada uma pesquisa bibliográfica em publicações técnicas que 

abranjam os seguintes tópicos:  

- Regras gerais de instalações elétricas; 

- Princípios fundamentais da Norma 5410; 

- Tipos de proteção; 

- Medidas de proteção; 

- Dispositivos de proteção; 

 

3.3. Limitações da pesquisa 
 

A NBR 5410 aplica-se aos circuitos elétricos alimentados em corrente 

alternada (até 1.000V com freqüências inferiores a 400 Hz) ou corrente contínua 

(até 1.500V). Neste universo, estudaremos os esquemas de aterramento descritos 

como TN-S, no qual o condutor neutro (N) e o condutor de proteção (PE) são 

distintos nas instalações elétricas internas das unidades construídas, 

desconsiderando o fornecimento da energia elétrica pelas concessionárias e a 

entrada e recebimento desta energia elétrica nas edificações. 

 

A pesquisa será mais aprofundada quanto às considerações das influências 

externas classificadas pela norma como normais, sob os aspectos da qualificação 

do preparo das pessoas para trabalhar com os riscos da eletricidade, situação que 

reforçam ou prejudiquem a resistência elétrica do corpo humano, nível de contato 

das pessoas com o potencial de aterramento, temperatura ambiente e o tipo de 

material de construção da edificação. 
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Embora haja outras normas complementares à NBR 5410, aplicáveis as 

instalações em locais específicos, como a NBR 5419 (ABNT/2001), que trata de 

proteção de estruturas contra descargas atmosféricas, este estudo estará limitado 

às proteções relativas a fatores de projeto identificados como essenciais à 

segurança básica dos usuários finais de obras públicas. 

 

3.4. Organização do trabalho 
 

No capítulo 4 abordamos alguns conceitos básicos de instalações elétricas 

relacionados ao planejamento, execução e segurança dessas instalações, 

abordando as medidas de proteção contra choques elétricos por contato direto e 

indireto, contra efeitos térmicos, contra incêndio, contra sobrecorrentes, e contra 

sobretensões; descrevendo ao final, alguns dispositivos indicados para estas 

proteções: Dispositivo Diferencial Residual (DR ou DDR), Dispositivo de 

Proteção Contra Surto (DPS), e as tomadas com contato de aterramento (PE). 

 

As experiências dos autores com obras particulares e obras públicas, 

enquanto engenheiros, fiscais de obras e auditores de obras públicas, estão 

organizadas no capítulo 5, com destaque para os diversos problemas, falhas e 

patologias verificados nas diferentes etapas da construção de uma edificação: 

projeto, contratação, execução e fiscalização, em relação as instalações elétricas. 

 

No capítulo 6 do estudo, onde, após as explanações e análises apresentadas 

no presente TCC, os autores tecem suas conclusões sobre os aspectos da 

NBR5410 relacionados à segurança de usuários finais das instalações elétricas de 

obras públicas que merecem mais atenção de projetistas e fiscais, visando a 

melhoria da qualidade dos serviços executados e o incremento na segurança dos 

usuários finais destas edificações. 
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4.  NBR 5410: fonte primária do quadro teórico 
 

A Norma ABNT 5410 delibera que, “em nenhuma hipótese a proteção pode 

ser dispensada se as conseqüências trouxerem riscos direto ou indireto à segurança 

e a saúde das pessoas”. 

 

4.1. Regras Gerais da Instalação Elétrica 
 

A norma fornece uma relação de documentos a ser providenciada pelo 

projetista de instalações elétricas, de tal forma que cada instalação deve ser 

executada a partir de projeto específico, o qual que deve conter, no mínimo, os 

seguintes: 

 

a) plantas; 

b) esquemas unifilares e outros, quando aplicáveis; 

c) detalhes de montagem, quando necessários; 

d) memorial descritivo da instalação; 

e) especificação dos componentes (descrição, características nominais e 

normas que devem atender); 

f) parâmetros de projeto (correntes de curto-circuito, queda de tensão, 

fatores de demanda considerados, temperatura ambiente etc.). 

 

Após concluída a instalação, a documentação deve ser revisada e atualizada 

de forma a corresponder fielmente ao que foi executado. Este conjunto final de 

documentos é chamado de as built. 

 

Além do as built, as instalações para as quais não é prevista equipe 

permanente de operação, supervisão e/ou manutenção, composta por pessoal 

advertido ou qualificado, devem ser entregues acompanhadas de um manual do 

usuário, redigido em linguagem acessível a leigos, que contenha, no mínimo, os 

seguintes elementos: 
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a) esquema(s) do(s) quadro(s) de distribuição com indicação dos circuitos e 

respectivas finalidades, incluindo relação dos pontos alimentados, no 

caso de circuitos terminais; 

b) potências máximas que podem ser ligadas em cada circuito terminal 

efetivamente disponível; 

c) potências máximas previstas nos circuitos terminais deixados como 

reserva, quando for o caso; 

d) recomendação explícita para que não sejam trocados, por tipos com 

características diferentes, os dispositivos de proteção existentes no(s) 

quadro(s). 

 

4.1.1 Divisão da instalação 
 

A instalação elétrica deve ser dividida em tantos circuitos quantos 

necessários, e cada circuito ser concebido de forma a poder ser seccionado sem 

risco de realimentação inadvertida através de outro circuito. É necessário que a 

divisão da instalação em circuitos atenda às exigências: 

 

a) De segurança - por exemplo, evitando que a falha em um circuito prive 

de alimentação toda uma área; 

b) De conservação de energia - por exemplo, possibilitando que cargas de 

iluminação e/ou de climatização sejam acionadas na justa medida das 

necessidades; 

c) Funcionais - por exemplo, viabilizando a criação de diferentes 

ambientes; 

d) De produção - por exemplo, minimizando as paralisações resultantes de 

uma ocorrência; 

e) De manutenção - por exemplo, facilitando ou possibilitando ações de 

inspeção e de reparo. 

 

Na divisão da instalação devem ser consideradas também as necessidades 

futuras. As ampliações previsíveis devem se refletir não só na potência de 

alimentação, como também na taxa de ocupação dos condutos e dos quadros de 

distribuição. Os circuitos terminais têm que ser individualizados pela função dos 
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equipamentos de utilização que alimentam. Em particular, devem ser previstos 

circuitos terminais distintos para pontos de iluminação e para pontos de tomada e 

as cargas devem ser distribuídas entre as fases, de modo a obter-se o maior 

equilíbrio possível. 

 

4.1.2. Instalação elétrica e Proximidade de linhas não-elétricas 
 

Em edificações, todos os condutores devem ser de cobre e providos de 

isolação. Os condutores isolados com isolação de PVC de acordo com a NBR NM 

247-3 (ABNT/2002) devem ser não-propagantes de chama, livres de halogênio e 

com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos devem atender à NBR 13248 

(ABNT/2000), podendo ser condutores isolados, cabos unipolares e cabos 

multipolares. 

 

Quando as linhas elétricas se situarem nas proximidades de linhas não-

elétricas, o afastamento entre as superfícies externas de ambas deve garantir que a 

intervenção em uma delas não represente risco de danificação à outra. 

 

As linhas elétricas não devem ser dispostas nas proximidades de 

canalizações que produzam calor, fumaça ou vapores, cujos efeitos podem ser 

prejudiciais à instalação, a menos que as linhas sejam protegidas contra esses 

efeitos, como, por exemplo, interpondo-se um anteparo adequado entre a linha 

elétrica e aquelas canalizações; bem como, não passarem pelo interior de dutos de 

exaustão de fumaça ou de dutos de ventilação. 

 

Quando a linha elétrica, no todo ou em parte, seguir o mesmo percurso de 

canalizações que possam gerar condensações (tais como tubulações de água e de 

vapor), ela não deve ser disposta abaixo dessas canalizações, a menos que sejam 

tomadas precauções para protegê-la dos efeitos da condensação. 

 

Só são admitidos em instalação embutida os eletrodutos que suportem os 

esforços de deformação característicos da técnica construtiva utilizada, assim 

como, as solicitações mecânicas, químicas, elétricas e térmicas a que forem 
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submetidos nas condições da instalação. Nesses eletrodutos só devem ser 

instalados condutores isolados, cabos unipolares ou cabos multipolares 

 

4.1.3. Identificação dos Componentes e Acessibilidade 
 

Os componentes, inclusive as linhas elétricas, devem ser dispostos de modo 

a facilitar sua operação, inspeção, manutenção e o acesso a suas conexões. O 

acesso não deve ser significativamente reduzido pela montagem dos componentes 

em invólucros ou compartimentos. 

 

Os conjuntos, em especial os quadros de distribuição, devem ser providos de 

identificação do lado externo, legível e não facilmente removível. Todos os 

componentes destes conjuntos também devem ser identificados, e de tal forma que 

a correspondência entre componente e respectivo circuito possa ser prontamente 

reconhecida. Essa identificação deve ser legível, indelével, posicionada de forma a 

evitar qualquer risco de confusão e, além disso, corresponder à notação adotada 

no projeto (esquemas e demais documentos). 

 

Placas, etiquetas e outros meios adequados de identificação devem permitir 

identificar a finalidade dos dispositivos de comando, manobra e/ou proteção, a 

menos que não exista nenhuma possibilidade de confusão. Se a atuação de um 

dispositivo de comando, manobra e/ou proteção não puder ser observada pelo 

operador e disso puder resultar perigo, deve ser provida alguma sinalização à vista 

do operador. 

 

As linhas elétricas devem ser dispostas ou marcadas de modo a permitir sua 

identificação quando da realização de verificações, ensaios, reparos ou 

modificações na instalação. 

 

Qualquer condutor isolado, cabo unipolar ou veia de cabo multipolar 

utilizado como condutor neutro deve ser identificado conforme essa função. Em 

caso de identificação por cor, deve ser usada a cor azul-clara na isolação do 

condutor isolado ou da veia do cabo multipolar, ou na cobertura do cabo unipolar 

(Figura I). 
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Qualquer condutor isolado, cabo unipolar ou veia de cabo multipolar 

utilizado como condutor de proteção (PE) deve ser identificado de acordo com 

essa função. Em caso de identificação por cor, deve ser usada a dupla coloração 

verde-amarela ou a cor verde (cores exclusivas da função de proteção), na 

isolação do condutor isolado ou da veia do cabo multipolar, ou na cobertura do 

cabo unipolar (Figura I). 

 

Por razões de segurança, não deve ser usada a cor de isolação 

exclusivamente amarela onde existir o risco de confusão com a dupla coloração 

verde-amarela, cores exclusivas do condutor de proteção. 

 

 

 

Figura I. Identificação dos condutores. 

Fonte: Manual de Instalações Elétricas Residenciais da Elektro/Pirelli. 

 

 

4.1.4. Compatibilidade 
 

Devem ser tomadas medidas apropriadas quando quaisquer características 

dos componentes da instalação forem suscetíveis de produzir efeitos prejudiciais 

em outros componentes, em outros serviços ou ao bom funcionamento da fonte de 

alimentação. Essas características dizem respeito, por exemplo, a: 
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- sobretensões transitórias (surtos); 

- variações rápidas de potência; 

- correntes de partida; 

- correntes harmônicas, que são distorções na onda, no qual a resultante afeta 

os efeitos da mesma. O resultado de distorções harmônicas na rede elétrica 

pode causar diversos efeitos, mas, o mais preocupante, é a sobrecarga dos 

circuitos elétricos, principalmente do condutor neutro; 

- componentes contínuas; 

- oscilações de alta freqüência; 

- correntes de fuga. 

 

Os componentes devem ser escolhidos e dispostos de modo a impedir 

qualquer influência prejudicial entre as instalações elétricas e as instalações não-

elétricas, bem como entre as instalações elétricas de energia e de sinal da 

edificação. 

 

Quando os componentes a serem agrupados num quadro de distribuição, 

compuserem partes sob diferentes tensões ou percorridas por correntes de 

natureza distinta, deve ser observada, entre os componentes desses diferentes 

subsistemas, uma separação capaz de evitar qualquer influência mútua prejudicial. 

 

4.1.5. Seccionamento 
 

Todos os condutores vivos, em todos os circuitos, devem poder ser 

seccionados, com exceção do condutor de proteção, pois qualquer que seja o 

esquema de aterramento, o condutor de proteção não deve ser seccionado. 

 

Um conjunto de circuitos pode compartilhar um dispositivo de 

seccionamento comum, que pode ser ou não adicional aos meios de 

seccionamento de que cada circuito for individualmente provido, desde que as 

condições de serviço permitam o seccionamento comum. 
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4.2. Princípios fundamentais da Norma 5410 
 

Os princípios que orientam os objetivos e as prescrições da Norma 5410 são 

relacionados a seguir: 

 

1) Proteção contra choques elétricos: 
 

As pessoas e os animais devem ser protegidos contra choques elétricos, seja 

o risco associado a contato acidental com parte viva perigosa, seja a falhas que 

possam colocar uma massa acidentalmente sob tensão. 

 

2) Proteção contra efeitos térmicos: 
 

A instalação elétrica deve ser concebida e construída de maneira a excluir 

qualquer risco de incêndio de materiais inflamáveis, devido a temperaturas 

elevadas ou arcos elétricos. Além disso, em serviço normal, não deve haver riscos 

de queimaduras para os usuários. 

 

3) Proteção contra sobrecorrentes: 
 

Os usuários e os bens devem ser protegidos contra os efeitos negativos de 

temperaturas ou solicitações eletromecânicas excessivas resultantes de 

sobrecorrentes a que os condutores vivos possam ser submetidos. 

 

4) Circulação de correntes de falta: 
 

Condutores que não os condutores vivos e outras partes destinadas a escoar 

correntes de falta devem poder suportar essas correntes sem atingir temperaturas 

excessivas. 
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5) Proteção contra sobretensões: 
 

Os usuários e os bens devem ser protegidos contra as conseqüências 

prejudiciais de ocorrências que possam resultar em sobretensões, como faltas 

entre partes vivas de circuitos sob diferentes tensões, fenômenos atmosféricos e 

manobras. 

6) Serviços de segurança: 
 

Equipamentos destinados a funcionar em situações de emergência, como 

incêndios, devem ter seu funcionamento assegurado a tempo e pelo tempo julgado 

necessário. 

 

7) Desligamento de emergência: 
 

Sempre que forem previstas situações de perigo em que se faça necessário 

desenergizar um circuito, devem ser providos dispositivos de desligamento de 

emergência, facilmente identificáveis e rapidamente manobráveis. 

 

8) Seccionamento: 
 

A alimentação da instalação elétrica, de seus circuitos e de seus 

equipamentos deve poder ser seccionada para fins de manutenção, verificação, 

localização de defeitos e reparos. 

 

9) Independência da instalação elétrica: 
 

A instalação elétrica deve ser concebida e construída livre de qualquer 

influência mútua prejudicial entre instalações elétricas e não elétricas. 

 

10) Acessibilidade dos componentes: 
 

Os componentes da instalação elétrica devem ser dispostos de modo a 

permitir espaço suficiente tanto para a instalação inicial quanto para a substituição 

posterior de partes, bem como acessibilidade para fins de operação, verificação, 

manutenção e reparos. 
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11) Seleção dos componentes: 
 

Os componentes da instalação elétrica devem ser conforme as normas 

técnicas aplicáveis e possuir características compatíveis com as condições 

elétricas, operacionais e ambientais a que forem submetidos. Se o componente 

selecionado não reunir, originalmente, essas características, devem ser providas 

medidas compensatórias, capazes de compatibilizá-las com as exigências da 

aplicação. 

 

12) Prevenção de efeitos danosos ou indesejados: 
 

Na seleção dos componentes, devem ser levados em consideração os efeitos 

danosos ou indesejados que o componente possa apresentar, em serviço normal 

sobre outros componentes ou na rede de alimentação. Entre as características e 

fenômenos suscetíveis de gerar perturbações ou comprometer o desempenho 

satisfatório da instalação podem ser citados: 

- o fator de potência, que é a relação entre a potência ativa e a potência 

aparente consumidas por um dispositivo ou equipamento; 

- as correntes iniciais ou de energização; 

- o desequilíbrio de fases; 

- as harmônicas. 

 

13) Instalação dos componentes: 
 

Toda instalação elétrica requer uma cuidadosa execução por pessoas 

qualificadas, de forma a assegurar, entre outros objetivos, que:  

 

- as características dos componentes da instalação, não sejam 

comprometidas durante sua montagem; 

- os componentes da instalação, e os condutores em particular, fiquem 

adequadamente identificados; 

- nas conexões, o contato seja seguro e confiável; 

- os componentes sejam instalados preservando-se as condições de 

resfriamento previstas. 

 



20 
 

14) Verificação da instalação: 
 

As instalações elétricas devem ser inspecionadas e ensaiadas antes de sua 

entrada em funcionamento, bem como após cada reforma, com vista a assegurar 

que elas foram executadas de acordo com esta Norma. 

 

15) Qualificação profissional: 
 

O projeto, a execução, a verificação e a manutenção das instalações elétricas 

devem ser confiados somente a pessoas qualificadas a conceber e executar os 

trabalhos em conformidade com esta Norma. 

 

4.3. Tipos de medidas de proteção 
 

A seguir serão abordadas as prescrições fundamentais destinadas à 

segurança dos usuários das instalações elétricas contra possíveis riscos resultantes 

da utilização destas instalações. 

 

4.3.1. Proteção contra choque elétrico 
 

A proteção contra choque elétrico visa impedir que o usuário estabeleça 

contato involuntário com alguma parte da instalação elétrica que esteja em 

potencial que seja perigoso para a sua integridade física. Este potencial pode ser 

originado tanto de uma parte da instalação que está energizada para o seu 

funcionamento normal, quanto de uma parte que foi acidentalmente energizada. O 

princípio que fundamenta as medidas de proteção contra choques especificadas na 

Norma NBR 5410 pode ser assim resumido: 

 

- partes vivas perigosas não devem ser acessíveis; e 

- massas ou partes condutivas acessíveis não devem oferecer perigo, seja em 

condições normais, seja, em particular, em caso de alguma ocorrência que 

as tornem acidentalmente vivas. 
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A proteção contra choques elétricos compreende, em caráter geral, dois tipos 

de proteção: proteção básica (que corresponde ao conceito de proteção contra 

contatos diretos), e proteção supletiva (que corresponde ao conceito de proteção 

contra contatos indiretos) (Figura II). A regra geral da proteção contra choques 

elétricos é que as medidas de proteção sejam asseguradas, no mínimo, pelo 

provimento conjunto de proteção básica e de proteção supletiva, mediante 

combinação de meios independentes ou mediante aplicação de uma medida capaz 

de prover ambas as proteções, simultaneamente. 

 

 

 

Figura II. Modelo esquemático de Eqüipotencialização e Seccionamento Automático. 

Fonte: Comitê Brasileiro de Eletricidade. 

 

4.3.2 - Proteção contra choque elétrico por contato direto. 
 

A proteção contra choque elétrico por contato direto visa impedir um 

contato involuntário com uma parte condutora destinada a ser submetida a uma 

tensão, não havendo defeito. Esta regra se aplica igualmente ao condutor neutro.  

 

A maneira de impedir este acesso constitui as medidas de proteção. Cada 

uma das medidas tem características específicas. A proteção contra contatos 

diretos deve ser assegurada por meio de: 
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- proteção por isolação das partes vivas; 

- proteção por meio de barreiras ou invólucros; 

- proteção por limitação da tensão; 

 

4.3.3 - Proteção contra choque elétrico por contato indireto. 
 

A proteção que visa impedir o choque elétrico a partir de parte condutora da 

instalação que normalmente não esta energizada, mas que se tornou energizada 

com um potencial perigoso, devido a um defeito na isolação básica de um 

componente, é conhecida como proteção contra choque por contato indireto. 

 

a) A proteção contra contatos indiretos deve ser assegurada por meio de: 

 

- proteção por equipotencialização e seccionamento automático da 

alimentação; 

- isolação suplementar; 

- separação elétrica. 

 

4.3.4 - Proteção adicional 
 

A proteção adicional contra choques elétricos é o meio destinado a garantir a 

proteção contra choques elétricos em situação de risco de perda ou anulação das 

medidas normalmente aplicáveis, de dificuldade no atendimento pleno das 

condições de segurança associadas a determinada medida de proteção e/ou, ainda, 

em situações e locais em que os perigos do choque elétrico são particularmente 

graves. 

 

A proteção adicional contra choques elétricos deve ser assegurada por meio 

de: 

 

- proteção por equipotencialização suplementar; 

- proteção diferencial-residual de alta sensibilidade. 
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4.3.5 - Proteção contra efeitos térmicos 
 

Os usuários, bem como os equipamentos e materiais fixos adjacentes a 

componentes da instalação elétrica, devem ser protegidos contra os efeitos 

térmicos prejudiciais que possam ser produzidos por esses componentes, tais 

como: 

 

- risco de queimaduras; 

- combustão ou degradação dos materiais; 

- comprometimento da segurança de funcionamento dos componentes 

instalados. 

 

4.3.6 - Proteção contra incêndio 
 

Os componentes da instalação não devem representar perigo de incêndio 

para os materiais adjacentes. Devem ser observadas, além das prescrições da 

Norma NBR 5410, as respectivas instruções dos fabricantes. 

 

4.3.7 - Proteção contra sobrecorrentes 
 

Os condutores vivos devem ser protegidos, por um ou mais dispositivos de 

seccionamento automático contra sobrecargas e contra curtos-circuitos, antes que 

elas se tornem perigosas, devido aos seus efeitos térmicos e mecânicos, ou 

resultem em uma elevação de temperatura prejudicial à isolação, às conexões, às 

terminações e à circunvizinhança dos condutores. 

 

A proteção dos condutores realizada não garante necessariamente a proteção 

dos equipamentos ligados a esses condutores. 

 

4.3.8 - Proteção contra sobretensões transitórias em linhas de sinal 
 

Toda linha externa de sinal, seja de telefonia, de comunicação de dados, de 

vídeo ou qualquer outro sinal eletrônico, deve ser provida de proteção contra 

surtos (sobretensões transitórias) nos pontos de entrada e/ou saída da edificação. 

Tais pontos de entrada e/ou saída da edificação correspondem ao conceito de PTR 
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(ponto de terminação de rede) especificado nas NBR 13300 (ABNT/1995) e NBR 

14306 (ABNT/1999). 

 

Esta prescrição é aplicável a linhas metálicas e abrange não apenas as linhas 

que se conectam a uma rede pública, como, por exemplo, as de telefonia ou de TV 

por assinatura, mas também as linhas associadas a antenas externas e as linhas de 

interligação com edificações vizinhas. 

Além dos pontos de entrada/saída, pode ser necessário prover proteção 

contra surtos também em outros pontos, ao longo da instalação interna e, em 

particular, junto aos equipamentos mais sensíveis, quando não possuírem proteção 

incorporada. 

 

4.4. Medidas de proteção 
 

A expressão "medida de proteção" é usada para designar as providências que 

atendem à regra geral de proteção para os usuários das instalações elétricas. Entre 

tais medidas de proteção, temos: 

 

4.4.1. Medida de proteção contra choques elétricos 
 

As providências que atendem a proteção contra choques são capazes de 

prover o correspondente a proteção básica mais proteção supletiva, pelo menos. 

Diferentes medidas de proteção contra choques elétricos podem ser aplicadas e 

coexistir numa mesma instalação. 

 

Se, na aplicação de uma medida de proteção, certas condições a ela 

associadas não puderem ser satisfeitas, devem ser adotadas providências 

suplementares para garantir, no conjunto, uma segurança equivalente à obtida 

caso a medida original seja integralmente aplicada. 

 

Deve-se assegurar que não haja qualquer influência mútua prejudicial entre 

diferentes medidas de proteção aplicadas numa mesma instalação, parte ou 

componente da instalação. 
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A medida de caráter geral a ser utilizada na proteção contra choques 

elétricos é a eqüipotencialização e seccionamento automático da alimentação. 

 

4.4.1.1. Eqüipotencialização e seccionamento automático da 
alimentação 

 

A precondição de proteção básica deve ser assegurada por isolação das 

partes vivas e/ou pelo uso de barreiras ou invólucros. Já a proteção supletiva deve 

ser assegurada, conjuntamente, por eqüipotencialização, e pelo seccionamento 

automático da alimentação. 

 

A eqüipotencialização e o seccionamento automático da alimentação se 

completam, de forma indissociável, porque quando a eqüipotencialidade não é o 

suficiente para impedir o aparecimento de tensões de contato perigosas, entra em 

ação o recurso do seccionamento automático, promovendo o desligamento do 

circuito em que se manifesta a tensão de contato perigosa. 

 

4.4.1.1.1 - Eqüipotencialização 
 

A eqüipotencialização é o ato de fazer com que dois ou mais corpos não 

possuam diferença de potencial elétrico entre eles. Ela é utilizada como forma de 

proteção elétrica de equipamentos e pessoas, evitando que, em caso de uma falta 

em um equipamento elétrico ele não venha a causar choque elétrico em um 

indivíduo que encoste nele pois o condutor de eqüipotencialização escoa a tensão 

que haveria na carcaça do equipamento que houve a falta para a terra, fazendo 

com que não haja diferença de potencial entre a pessoa e a parte acessível do 

equipamento. 

 

As prescrições abaixo traduzem princípios básicos da eqüipotencialização 

aplicada à proteção, contra choques elétricos, apresentados de forma pontual. Em 

situações concretas, o atendimento de algum deles pode resultar automaticamente 

no atendimento de outros. 

 

a) Todas as massas de uma instalação devem estar ligadas a condutores de 

proteção. 
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Partes condutivas acessíveis de componentes que sejam objeto de outra 

medida de proteção contra choques elétricos (que não a proteção por 

eqüipotencialização e seccionamento automático) não devem ser ligadas a 

condutores de proteção, salvo se seu aterramento ou eqüipotencialização for 

previsto por razões funcionais e isso não comprometer a segurança proporcionada 

pela medida de proteção de que são objeto. 

 

b) Em cada edificação deve ser realizada uma eqüipotencialização 

principal, e tantas eqüipotencializações suplementares quantas forem 

necessárias. 

 

Em cada edificação deve ser realizada uma eqüipotencialização principal, 

reunindo os seguintes elementos: 

 

- as armaduras de concreto armado e outras estruturas metálicas da 

edificação; 

- as tubulações metálicas de água, de gás combustível, de esgoto, de 

sistemas de ar-condicionado, de gases industriais, de ar comprimido, de vapor 

etc., bem como os elementos estruturais metálicos a elas associados; 

- os condutos metálicos das linhas de energia e de sinal que entram e/ou 

saem da edificação; 

- as blindagens, armações, coberturas e capas metálicas de cabos das linhas 

de energia e de sinal que entram e/ou saem da edificação; 

- os condutores de proteção das linhas de energia e de sinal que entram e/ou 

saem da edificação; 

- os condutores de interligação provenientes de outros eletrodos de 

aterramento porventura existentes ou previstos no entorno da edificação; 

- os condutores de interligação provenientes de eletrodos de aterramento de 

edificações vizinhas, nos casos em que essa interligação for necessária ou 

recomendável; 

- o condutor neutro da alimentação elétrica, salvo se não existente ou se a 

edificação tiver que ser alimentada, por qualquer motivo, em esquema TT ou IT ; 

- o(s) condutor(es) de proteção principal(is) da instalação elétrica (interna) 

da edificação. 
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Todos os elementos relacionados anteriormente, que forem associados a 

linhas externas devem ser conectados à eqüipotencialização principal o mais 

próximo possível do ponto em que entram e/ou saem da edificação. 

 

No caso de tubulação metálica de gás, quando for requerida a inserção de 

luva isolante, esta deve ser provida de centelhador, como determina a ABNT NBR 

5419. A luva isolante pode ser necessária para evitar problemas de corrosão ou, de 

todo modo, especificada pela distribuidora de gás. 

 

Junto ou próximo do ponto de entrada da alimentação elétrica deve ser 

provido um barramento, denominado - barramento de eqüipotencialização 

principa - (BEP), ao qual todos os elementos relacionados anteriormente possam 

ser conectados, direta ou indiretamente. 

 

A eqüipotencialização suplementar deve ser realizada sempre que as 

condições associadas à medida de proteção por eqüipotencialização e 

seccionamento automático da alimentação não puderem ser integralmente 

satisfeitas. 

 

A eqüipotencialização suplementar não dispensa a necessidade de 

seccionamento da alimentação por outras razões, como por exemplo: proteção 

contra incêndio, sobreaquecimento do equipamento etc.  

 

A eqüipotencialização suplementar pode envolver toda a instalação, uma 

parte desta, um equipamento ou um local. A eqüipotencialização suplementar 

deve abranger todos os elementos condutivos simultaneamente acessíveis, sejam 

massas de equipamentos fixos, sejam elementos condutivos da edificação ou de 

suas utilidades, incluindo as armaduras do concreto armado. A essa 

eqüipotencialização devem ser conectados os condutores de proteção de todos os 

equipamentos, incluindo os condutores de proteção das tomadas de corrente. 
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Nenhuma ligação visando eqüipotencialização ou aterramento, incluindo as 

conexões às armaduras do concreto, pode ser usada como alternativa aos 

condutores de proteção dos circuitos.  

 

c) Todas as massas da instalação situadas em uma mesma edificação devem 

estar vinculadas à eqüipotencialização principal da edificação e, dessa 

forma, a um mesmo e único eletrodo de aterramento (Figura III). Isso 

sem prejuízo de eqüipotencializações adicionais que se façam 

necessárias, para fins de proteção contra choques e/ou de 

compatibilidade eletromagnética. 

 

d) Massas simultaneamente acessíveis devem estar vinculadas a um mesmo 

eletrodo de aterramento, sem prejuízo de eqüipotencializações adicionais 

que se façam necessárias, para fins de proteção contra choques e/ou de 

compatibilidade eletromagnética. 

 

e) Massas protegidas contra choques elétricos por um mesmo dispositivo, 

dentro das regras da proteção por seccionamento automático da 

alimentação, devem estar vinculadas a um mesmo eletrodo de 

aterramento, sem prejuízo de eqüipotencializações adicionais que se 

façam necessárias, para fins de proteção contra choques e/ou de 

compatibilidade eletromagnética. 

 

f) Todo circuito deve dispor de condutor de proteção, em toda sua extensão. 

 

4.4.1.1.2 - Seccionamento automático da alimentação 
 

Um dispositivo de proteção deve seccionar automaticamente a alimentação 

do circuito ou equipamento por ele protegido sempre que uma falta (entre parte 

viva e massa ou entre parte viva e condutor de proteção) no circuito ou 

equipamento der origem a uma tensão de contato superior ao valor pertinente da 

tensão de contato limite UL. 
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4.4.1.2 - Isolação 
 

A medida de proteção contra choque elétrico por contato direto por isolação 

é considerada como realizada quando a isolação recobrir o total da parte viva por 

material isolante capaz de suportar uma matéria durável aos inconvenientes ou 

condições mecânicas, elétricas ou térmicas às quais ele pode ser submetida. Além 

disto, é necessário que esta matéria isolante só possa ser retirada por destruição. 

No caso dos equipamentos e materiais montados em fábrica, a isolação deve 

atender às prescrições relativas às normas desses equipamentos e materiais. 

Quando a isolação for feita durante a execução da instalação, a qualidade desta 

isolação deve ser verificada através de ensaios análogos aos destinados a verificar 

a qualidade da isolação de equipamentos similares industrializado. As tintas, 

vernizes, lacas e produtos análogos não são, geralmente, considerados como 

constituindo uma isolação suficiente no quadro da proteção contra os contatos 

diretos. 

 

4.4.1.2.1 - Isolação dupla ou reforçada 
 

A isolação dupla ou reforçada é uma medida em que: 

 

a) a proteção básica é provida por uma isolação básica e a proteção supletiva 

por uma isolação suplementar; ou 

b) as proteções básica e supletiva, simultaneamente, são providas por uma 

isolação reforçada entre partes vivas e partes acessíveis. 

 

A aplicação desta medida como única medida de proteção (por exemplo, na 

forma de circuitos ou partes da instalação constituídas inteiramente de 

componentes com dupla isolação ou com isolação reforçada) só é admitida se 

forem tomadas todas as providências para garantir que eventuais alterações 

posteriores não venham a colocar em risco a efetividade da medida. Além disso, 

não se admite, em nenhuma circunstância, a aplicação da isolação dupla ou 

reforçada como única medida de proteção em linhas que incluam pontos de 

tomada. 
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No uso da isolação dupla ou reforçada como medida de proteção, 

distinguem-se duas possibilidades: 

 

a) componentes já providos de origem com isolação dupla ou reforçada; 

b) componentes aos quais a isolação dupla ou reforçada é provida durante a 

execução da instalação. 

 

4.4.1.3 - Barreiras ou invólucros 
 

Quando a isolação das partes vivas for inviável ou não for conveniente para 

o funcionamento adequado da instalação. Estas partes devem estar protegidas 

contra o contato por barreiras ou invólucros. Estas barreiras ou invólucros devem 

satisfazer a NBR IEC 60529(1) (ABNT/2005), norma que define condições 

exigíveis aos graus de proteção providos por invólucros de equipamentos elétricos 

e especifica os ensaios de tipo para verificação das várias classes de invólucros. 

 

As barreiras e invólucros devem ser fixados de forma segura e possuir 

robustez e durabilidade suficientes para manter os graus de proteção e a 

apropriada separação das partes vivas nas condições normais de serviço, levando-

se em conta as condições de influências externas relevantes. A supressão das 

barreiras, a abertura dos invólucros ou coberturas ou a retirada de partes dos 

invólucros ou coberturas não deve ser possível a não ser: 

 

- com a utilização de uma chave ou de uma ferramenta;  

- após a desenergização das partes vivas protegidas por essas barreiras, 

invólucros ou coberturas, não podendo ser restabelecida a tensão enquanto não 

forem recolocadas as barreiras, invólucros ou coberturas;  

- que haja interposta uma segunda barreira ou isolação que não possa ser 

retirada sem a desenergização das partes vivas protegidas por essas barreiras, e 

que impeça qualquer contato com as partes vivas. 

 

 

(1) A NBR IEC 60529:2005 substituiu a NBR 6146:1980 que foi cancelada em 30/03/2005. 
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4.4.1.4 - Aterramento das instalações 
 

Para começar, vamos definir o conceito de aterramento em instalações 

elétricas de BT. Aterrar é prover um sistema ou instalação de um potencial de 

referência e/ou de um caminho de baixa impedância para a corrente de falta. 

 

O aterramento é implementado pelos eletrodos de aterramento, que são 

partes condutoras, que são enterradas propositadamente ou já se encontram 

enterradas, e que garantem um bom contato elétrico com a TERRA. 

São admitidas as seguintes opções de aterramento: 

a) preferencialmente, uso das próprias armaduras do concreto das fundações; 

b) uso de fitas, barras ou cabos metálicos, especialmente previstos, imersos 

no concreto das fundações; 

c) uso de malhas metálicas enterradas, no nível das fundações, cobrindo a 

área da edificação e complementadas, quando necessário, por hastes verticais e/ou 

cabos dispostos radialmente; 

d) no mínimo, uso de anel metálico enterrado, circundando o perímetro da 

edificação e complementado, quando necessário, por hastes verticais e/ou cabos 

dispostos radialmente. 

 

A infra-estrutura de aterramento prevista deve ser concebida de modo que: 

a) seja confiável e satisfaça os requisitos de segurança das pessoas; 

b) possa conduzir correntes de falta à terra sem risco de danos térmicos, 

termomecânicos e eletromecânicos, ou de choques elétricos causados por essas 

correntes; 

c) quando aplicável, atenda também aos requisitos funcionais da instalação. 

 

Como as opções de eletrodos de aterramento indicadas anteriormente são 

também reconhecidas pela ABNT NBR 5419, elas podem e devem ser usadas 

conjuntamente pelo sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) da 

edificação, nas condições especificadas naquela norma. Mastros de antenas devem 

ser incorporados ao SPDA, conforme ABNT NBR 5419. 
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Não se admite o uso de canalizações metálicas de água nem de outras 

utilidades como eletrodo de aterramento, o que não exclui as medidas de 

eqüipotencialização necessárias. 

 

Deve ser empregada haste de aço cobreada com comprimento mínimo de 2 

(dois) metros e diâmetro nominal mínimo de 3/4". 

 

4.4.1.4.1 - Aterramento do condutor neutro 
 

Em cada edificação, junto ao gabinete de medição e/ou a proteção geral de 

entrada de energia elétrica, como parte integrante da instalação, é obrigatória a 

construção de malha de terra constituída de uma ou mais hastes interligadas entre 

si (no solo), à qual deve ser permanentemente interligados, o condutor de neutro 

do ramal de entrada de energia elétrica e o condutor de proteção. 

 

4.4.1.4.2 - Ligações à terra e condutor de proteção 
 

O sistema de aterramento do presente é o TN-S, onde os condutores de 

neutro e de proteção são interligados e aterrados na malha de terra principal da 

edificação, junto à proteção geral de entrada que também, quando for o caso, deve 

contemplar proteção diferencial residual. 

 

Para que a proteção diferencial residual não perca a seletividade entre os 

diversos disjuntores com função diferencial ao longo do sistema elétrico da 

unidade consumidora, o condutor de neutro não deve ser aterrado em outros 

pontos à jusante do primeiro e único ponto de aterramento permitido, que é o 

ponto junto a proteção geral de entrada (o primeiro ponto de proteção geral). 

 

O neutro também não pode ser interligado ao condutor de proteção em 

outros pontos diferentes do ponto junto a proteção geral de entrada, todavia o 

condutor de proteção pode ser multiaterrado a outras malhas existentes na 

edificação, sem nenhum prejuízo para o sistema de proteção diferencial residual. 
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O condutor de proteção deve ser em cobre, isolado na cor verde ou verde e 

amarela (Figura I), devendo percorrer toda a instalação interna e ao qual devem 

ser conectadas todas as partes metálicas (carcaças) não energizadas dos aparelhos 

elétricos existentes, bem como o terceiro pino (terra) das tomadas dos 

equipamentos elétricos (Figura III). 

 

 

 

Figura III. Condutor de proteção. 

Fonte: Manual de Instalações Elétricas Residenciais da Elektro/Pirelli. 

 

4.4.1.4.3 - Tipos de aterramento 
 

A norma de instalação elétrica de Baixa Tensão classifica os aterramentos 

em dois tipos, segundo a sua função na instalação elétrica: 

 

- aterramento funcional: aterramento de um condutor vivo (normalmente o 

neutro), objetivando o correto funcionamento da instalação; 

- aterramento de proteção: aterramento das massas e dos elementos 

estranhos, objetivando a proteção contra choques (contatos indiretos). 

 

4.4.1.4.3.1 - Aterramento de neutro 
 

Quando a instalação for alimentada em baixa tensão pela concessionária, o 

condutor neutro deve ser sempre aterrado na origem da instalação. O aterramento 
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do neutro provido pelos consumidores alimentados em baixa tensão é essencial 

para que seja atingido o grau de efetividade mínimo requerido para o aterramento 

do condutor neutro da rede pública, conforme critério de projeto atualmente 

padronizado pelas concessionárias de energia elétrica. Do ponto de vista da 

instalação, o aterramento do neutro na origem proporciona uma melhoria na 

equalização de potenciais essencial à segurança. 

 

No Brasil, as redes de distribuição pública em baixa tensão são 

multiaterradas, isto é, o condutor neutro é aterrado em diversos pontos. 

 

Quando a seção do condutor neutro for pelo menos igual ou equivalente à 

dos condutores de fase, não é necessário prever detecção de sobrecorrente no 

condutor neutro, nem dispositivo de seccionamento nesse condutor. Entretanto, 

quando a seção do condutor neutro for inferior à dos condutores de fase, é 

necessário prever detecção de sobrecorrente no condutor neutro, adequada à seção 

desse condutor. Essa detecção deve provocar o seccionamento dos condutores de 

fase, mas não necessariamente do condutor neutro. No entanto, admite-se omitir a 

detecção de sobrecorrente no condutor neutro, se as duas condições seguintes 

forem simultaneamente atendidas: 

 

a) o condutor neutro estiver protegido contra curtos-circuitos pelo 

dispositivo de proteção dos condutores de fase do circuito; 

b) a corrente máxima suscetível de percorrer o condutor neutro em serviço 

normal for claramente inferior ao valor da capacidade de condução de corrente 

desse condutor. 

 

Quando exigido o seccionamento do condutor neutro, as operações de 

abertura e fechamento dos circuitos correspondentes devem ser de modo a garantir 

que o condutor neutro não seja seccionado antes nem restabelecido após os 

condutores de fase. 
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4.4.1.4.3.2 - Aterramento combinado (funcional e de proteção) 
 

6.4.7.1 Condutores destinados a servir simultaneamente como condutor de 

proteção e condutor de aterramento funcional devem, no mínimo, satisfazer as 

prescrições relativas a condutor de proteção em toda a sua extensão. 

 

Para ilustrar os esquemas de aterramento, a NBR 5410 utiliza os seguintes 

símbolos: 

 

 

Figura IV. Símbolos de condutores de Aterramentos. 

Fonte: ABNT 5410. 

 

4.4.1.4.4 - Esquema TN 
 

O esquema TN possui um ponto da alimentação diretamente aterrado, sendo 

as massas ligadas a esse ponto através de condutores de proteção. Será 

considerado no presente trabalho o esquema TN-S, no qual o condutor neutro e o 

condutor de proteção são distintos, como esquema a seguir: 
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Figura V. Esquema TN-S. 

Fonte: NBR 5410 

 

O condutor de aterramento do neutro e o condutor de proteção não devem 

conter emendas, ou quaisquer dispositivos que possam causar a sua interrupção. 

 

Considerando o sistema de aterramento TN-S como padrão, somente junto à 

proteção geral de entrada é que a barra de proteção e a barra de neutro devem 

estar conectadas à malha de aterramento principal, bem como também interligadas 

entre si internamente à caixa. Nos circuitos à jusante (após) da proteção geral, o 

condutor de proteção e o condutor de neutro não podem ser interligados, de forma 

a não provocar a perda da seletividade nas proteções diferenciais residuais. 

Contudo, havendo possibilidade, barras ou condutores de proteção podem e 

devem ser multiaterrados em outras malhas de proteção eventualmente existentes 

na edificação. 

 

A conexão dos condutores de interligação da barra de neutro e da barra de 

proteção à malha de aterramento deve ser feita através de conectores que utilizem 

materiais não ferrosos, de forma a evitar processos corrosivos. 

 

4.4.1.5 - Dispositivo diferencial-residual de alta sensibilidade 
 

O uso de dispositivos de proteção a corrente diferencial-residual com 

corrente diferencial-residual nominal igual ou inferior a 30 mA é reconhecido 

como proteção adicional contra choques elétricos, e visa casos como os de falha 
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de outros meios de proteção e de descuido ou imprudência do usuário. A 

utilização de tais dispositivos não é reconhecida como constituindo em si uma 

medida de proteção completa. 

 

Qualquer que seja o esquema de aterramento, devem ser obrigatoriamente 

objeto de proteção adicional por dispositivos a corrente diferencial-residual com 

corrente diferencial-residual nominal: 

 

a) os circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em locais contendo 

banheira ou chuveiro; 

b) os circuitos que alimentem tomadas de corrente situadas em áreas 

externas à edificação; 

c) os circuitos de tomadas de corrente situadas em áreas internas que possam 

vir a alimentar equipamentos no exterior; 

d) os circuitos que, em locais de habitação, sirvam a pontos de utilização 

situados em cozinhas, copas cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e 

demais dependências internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens; 

 

No que se refere as tomadas de corrente, a exigência de proteção adicional 

por DR de alta sensibilidade se aplica às tomadas com corrente nominal de até 32 

A. 

 

Admite-se a exclusão, na alínea d) anteriormente mencionada, dos pontos 

que alimentem aparelhos de iluminação posicionados a uma altura igual ou 

superior a 2,50 m. 

 

A proteção dos circuitos pode ser realizada individualmente, por ponto de 

utilização ou por circuito ou por grupo de circuitos. 

 

4.5 - Dispositivos de proteção 
 

A escolha do componente adequado e sua instalação devem obedecer às 

medidas de proteção, bem como, garantir um funcionamento adequado da 

instalação. 
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4.5.1. Proteção diferencial contra correntes de fuga 
 

A corrente diferencial residual de um circuito sem defeito de isolamento seja 

na carga, seja nos condutores, é zero. Este valor é ideal, pois por imperfeição dos 

materiais isolantes de que são usados na fabricação dos condutores e das isolações 

básicas das cargas existe uma pequena corrente diferencial residual natural. 

 

O Dispositivo Diferencial Residual (DR) é um componente da instalação 

que secciona a alimentação da carga ou circuito quando a corrente diferencial 

residual ultrapassa um determinado valor. 

 

Em um circuito sem falta a corrente diferencial residual é muito baixa, 

praticamente nula, o dispositivo residual não atua. Quando no circuito aparece 

uma falta, a corrente diferencial assume um valor alto e, conseqüentemente, o 

fluxo magnético também aumenta. O sistema de detecção envia, então, um 

comando para o dispositivo de interrupção que isola a parte com defeito. 

 

Os dispositivos diferenciais não protegem pessoas se estas forem submetidas 

a potenciais entre fases ou entre fase e neutro, principalmente se estiverem bem 

isoladas da referência de terra. Este tipo de proteção diferencial, além de diminuir 

significativamente a possibilidade de choques elétricos em seres vivos, 

principalmente se considerados os equipamentos/eletrodomésticos com baixo 

nível de isolamento onde o aterramento através do condutor de proteção antecipa 

o desligamento do circuito antes que este seja tocado, também se mostra bastante 

eficiente contra a possibilidade de curto-circuito de alta impedância (baixo valor 

de corrente) que gera uma falsa sobrecarga e, em algumas situações, inclusive o 

estabelecimento de arco à terra, o que pode ocasionar incêndio na edificação. 

 

Na escolha do dispositivo diferencial, deve sempre ocorrer seletividade e 

coordenação entre as diversas proteções ao longo do circuito, já que é bastante 

comum que disjuntores maiores (bipolares e tripolares) sejam mais rápidos que 

disjuntores monopolares quando da ocorrência de curto-circuito, o que geralmente 

não ocorre para a condição de sobrecarga. Principalmente quando da opção pela 
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utilização do dispositivo tipo interruptor IDR, que funciona em série com o 

disjuntor termomagnético, torna-se fundamental a citada avaliação até porque os 

IDR’s não possuem capacidade de interrupção de curto-circuito, logo é importante 

que esses IDR’s só operem para a condição de fuga e que nos casos de curto-

circuito sejam mais lentos que os disjuntores termomagnéticos, sob pena de serem 

completamente danificados durante uma ocorrência de curto-circuito franco entre 

fase e condutor de proteção. 

 

É importante destacar que quando da existência de um disjuntor com 

proteção diferencial residual, todos os disjuntores a jusante (após) que não 

dispuserem a mesma condição, podem proporcionar o desligamento “indesejado” 

desse referido disjuntor com proteção diferencial (à montante), seja por fuga, por 

erro na ligação de cargas monofásicas entre fase e terra (condutor de proteção), ou 

até mesmo por curto-circuito de alta impedância. A condição é dita “indesejada” 

pelo fato de haver um desligamento geral da unidade consumidora, ou então do 

próprio conjunto coletivo através do disjuntor geral de entrada. 

 

A proteção diferencial pode ser efetivada com disjuntor do tipo DDR que 

inclui as funções térmica (sobrecarga), magnética (curto-circuito) e diferencial 

(fuga); ou a proteção diferencial pode ser viabilizada através do uso de dispositivo 

IDR, também denominada de DR, em série com um disjuntor termomagnético 

(sobrecarga e curto-circuito), já que o dispositivo IDR não apresenta a função 

magnética (curto-circuito). 

 

4.5.1.1- Dispositivos DR 
 

Os Dispositivos DR ou Disjuntores DR de corrente nominal residual até 30 

mA, são destinados a proteção de pessoas, e, acima deste valor,são apropriados a 

proteção de instalações elétricas. 

 

Dispositivos DR ou Disjuntores DR do tipo AC são aplicados em circuitos 

de corrente alternada, sendo resistentes à sobretensões transitórias. São 

normalmente utilizados em instalações elétricas prediais, como também em 

instalações elétricas industriais de características similares. 
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O módulo DR detecta a presença de correntes diferenciais/residuais dentro 

dos sistemas de distribuição. 

 

 

 

Figura VI: Dispositivos DR. 

Fonte: Manual da GE sobre proteção diferencial. 

 

O DR não substitui um disjuntor termomagnético, pois ele não protege 

contra sobrecargas e curto-circuitos. Para estas proteções, devem-se utilizar os 

disjuntores termomagnéticos em associação, que são dispositivo de manobra 

mecânico e de proteção, capaz de estabelecer, conduzir e interromper corrente em 

condições normais do circuito, assim como estabelecer, conduzir por tempo 

especificado e interromper correntes em condições anormais especificadas do 

circuito, tais como as de curto-circuito. 

 

O DR funciona com um sensor que mede as correntes que entram e saem no 

circuito (Figura VII.1 a seguir). As duas são de mesmo valor, porém de direções 

contrárias em relação à carga. Se chamarmos a corrente que entra na carga de +I e 

a que sai de - I, logo a soma das correntes é igual a zero (Figura VII. 2 a seguir). A 

soma só não será igual a zero se houver corrente fluindo para a terra (Figura VII. 3 

a seguir), como no caso de um choque elétrico. 

 



41 
 

 

Figura VII: Correntes de um Circuito. 

Fonte: Manual da GE sobre proteção diferencial. 

 

Instalação do DR 
 

O DR deve ser instalado em série com os disjuntores (Figura VIII). Em caso 

de utilização de DR único, este deve ser instalado após o disjuntor geral. 

 

 

Figura VIII. Tipos de montagem de dispositivos DR em quadros de distribuição. 

Fonte: Manual da SIEMENS – Módulo 4 

 

Em caso de um DR para cada circuito, além do principal, deverão ser 

instalados após cada disjuntor de saída (ou parciais ou alimentadores). 
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Para facilitar a detecção do defeito, aconselha-se proteger cada aparelho com 

dispositivo diferencial. Caso isto não seja viável, deve-se separar por grupos que 

possuam características semelhantes. 

 

Exemplo: circuito de tomadas, circuito de iluminação,etc. 

 

Recomendações: 

• Todos os fios do circuito têm que obrigatoriamente passar pelo DR 

• O fio terra (proteção) nunca poderá passar pelo interruptor diferencial 

• O neutro não poderá ser aterrado após ter passado pelo interruptor 

• O botão de teste para o DR de 4 pólos está entre os pólos centrais F/F 

(220V), mas o DR funciona normalmente se conectado F/N (127V) nestes pólos. 

• Nos circuitos de torneira e/ou chuveiro elétrico recomendamos que os 

mesmos sejam de resistência blindada/isolada. 

• Verificar se na caixa de equipamentos como torneira e/ou chuveiro elétrico 

tem a seguinte observação: uso compatível com DR. 

 

Os dispositivos DR devem garantir o seccionamento de todos os condutores 

vivos do circuito protegido. Nos esquema TN-S, o condutor neutro pode não ser 

seccionado se as condições de alimentação permitirem considerá-lo como 

apresentando, seguramente, o mesmo potencial da terra. 

 

O circuito magnético dos dispositivos DR deve envolver todos os 

condutores vivos do circuito, inclusive o neutro, mas nenhum condutor de 

proteção; todo condutor de proteção deve passar exteriormente ao circuito 

magnético. 

 

Os dispositivos DR devem ser selecionados e os circuitos elétricos divididos 

de tal forma que as correntes de fuga à terra suscetíveis de circular durante o 

funcionamento normal das cargas alimentadas não possam provocar a atuação 

intempestiva do dispositivo. 
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4.5.1.2 - Dispositivos DDR 
 

Os DDR’s são disjuntores com proteção diferencial, onde já estão 

incorporados em um único produto as funções do DR (Interruptor Diferencial) e o 

Mini-Disjuntor Termomagnéticos. 

 

O DDR possui proteção diferencial contra contatos diretos e indiretos e 

proteção contra sobrecarga e curto-circuito. 

 

Sendo assim, o DDR tem a função tanto de proteger as pessoas dos efeitos 

maléficos de um choque elétrico quanto proteger os equipamentos (patrimônio) 

contra curto-circuito e sobrecarga, evitando incêndios. 

 

Opcionalmente a proteção com disjuntor DDR, que além de enxergar as 

correntes de fuga, possui ainda a capacidade de interrupção em regime de curto-

circuito e sobrecarga, pode ser feita por disjuntor termomagnético associado ao 

dispositivo IDR que somente enxerga as correntes de fuga, ou seja, além de não 

disponibilizar os elementos magnéticos para a condição de curto-circuito, também 

não possui capacidade de interrupção compatível com o regime de curto-circuito. 

 

Figura IX. Dispositivos DDR. 

Fonte: Manual da GE sobre proteção diferencial. 
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Figura X. Modelo esquemático do uso de DDR no quadro de distribuição. 

Fonte: Manual de Instalações Elétricas Residenciais da Elektro/Pirelli. 

 

4.5.1.3 - Dispositivos de proteção contra surtos (DPS) 
 

A ocorrência de sobretensões em instalações de energia elétrica não deve 

comprometer a segurança de pessoas e a integridade de sistemas elétricos e 

equipamentos. 

 

Os Dispositivos de Proteção Contra Surtos (DPS) são destinados a prover 

proteção contra sobretensões transitórias nas instalações de edificações, cobrindo 

tanto as linhas de energia quanto as linhas de sinal. 
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Quando da utilização de DPS’s, estes devem ser eletricamente conectados a 

jusante (após) da medição e do disjuntor de proteção geral da entrada de energia 

elétrica, preferencialmente na entrada do Quadro de Distribuição Geral - QDG 

interno à edificação. 

 

Nos casos em que for necessário o uso de DPS, e nos casos em que esse uso 

for especificado, a disposição dos DPS deve respeitar os seguintes critérios: 

 

a) quando o objetivo for a proteção contra sobretensões de origem 

atmosférica transmitidas pela linha externa de alimentação, bem como a proteção 

contra sobretensões de manobra, os DPS devem ser instalados junto ao ponto de 

entrada da linha na edificação ou no quadro de distribuição principal, localizado o 

mais próximo possível do ponto de entrada; ou 

b) quando o objetivo for a proteção contra sobretensões provocadas por 

descargas atmosféricas diretas sobre a edificação ou em suas proximidades, os 

DPS devem ser instalados no ponto de entrada da linha na edificação. 

 

Excepcionalmente no caso de instalações existentes de unidades 

consumidoras em edificações de uso individual, atendidas pela rede pública de 

distribuição em baixa tensão, admite-se que os DPS sejam dispostos junto à caixa 

de medição, desde que a barra PE (condutor de proteção) aí usada para conexão 

dos DPS seja interligada ao barramento de eqüipotencialização principal da 

edificação (BEP), e desde que a caixa de medição não diste mais de 10 m do 

ponto de entrada na edificação. 

 

Podem ser necessários DPS adicionais, para a proteção de equipamentos 

sensíveis. Estes DPS devem ser coordenados com os DPS de montante e de 

jusante. 

 

Quando os DPS fizerem parte da instalação fixa, mas não estiverem alojados 

em quadros de distribuição (por exemplo, incorporados a tomadas de corrente), 

sua presença deve ser indicada por meio de etiqueta, ou algum tipo de 

identificador similar, na origem ou o mais próximo possível da origem do circuito 

no qual se encontra inserido. 
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Quando os DPS forem instalados junto ao ponto de entrada da linha elétrica 

na edificação ou no quadro de distribuição principal, o mais próximo possível do 

ponto de entrada, eles serão dispostos no mínimo como mostra a figura a seguir. 

 

 

Figura XI. Esquemas de conexões de DPS. 

Fonte: NBR 5410 

 

A disposição dos DPS conforme a figura anterior cobre essencialmente a 

proteção de modo comum, não excluindo, portanto, uma proteção complementar 

de modo diferencial (conexão de DPS entre condutores vivos). 

Quando a edificação contiver mais de uma linha de energia externa, devem 

ser providos DPS no mínimo no ponto de entrada ou de saída de cada linha. 
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A possibilidade de falha interna, fazendo com que o DPS entre em curto-

circuito, impõe a necessidade de dispositivo de proteção contra sobrecorrentes, 

para eliminar tal curto-circuito. 

 

A localização dos DPS destinados à proteção em linhas de sinal deve ser 

como segue: 

 

a) no caso de linha originária da rede pública de telefonia, o DPS deve ser 

localizado no distribuidor geral (DG) da edificação, situado junto ao BEP; 

b) no caso de linha externa originária de outra rede pública que não a de 

telefonia, o DPS deve ser localizado junto ao BEP; e 

c) no caso de linha que se dirija a outra edificação ou a construções anexas e, 

ainda, no caso de linha associada a antena externa ou a estruturas no topo da 

edificação, o DPS deve ser localizado junto ao barramento de eqüipotencialização 

local ou suplementar (BEL) mais próximo (eventualmente, junto ao BEP quando 

o ponto de saída ou entrada de tal linha se situar, coincidentemente, próximo ao 

BEP). 

 

As ligações do DPS devem ser as mais curtas e retilíneas possíveis. 

 

Na instalação interna à edificação, quando a blindagem ou capa metálica de 

uma linha de sinal for conectada a uma eqüipotencialização local ou a terminal 

vinculado à massa de um equipamento e essa conexão puder suscitar ruído ou 

corrosão eletrolítica, ela pode ser efetuada com a interposição de DPS do tipo 

curto-circuitante. 

 

A conexão através de DPS do tipo curto-circuitante deve se restringir a uma 

das extremidades da linha de sinal. 

 

4.5.1.4 Proteção contra choques elétricos e compatibilidade entre os 
DPS e dispositivos DR 

 

Devem ser atendidas as prescrições a seguir: 
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a) nenhuma falha do DPS, ainda que eventual, deve comprometer a 

efetividade da proteção contra choques provida a um circuito ou à instalação; 

b) quando os DPS forem instalados, junto ao ponto de entrada da linha 

elétrica na edificação ou no quadro de distribuição principal, o mais próximo 

possível do ponto de entrada, e a instalação for aí dotada de um ou mais 

dispositivos DR, os DPS podem ser posicionados a montante ou a jusante do(s) 

dispositivo(s) DR. 

 

4.5.1.5 Tomadas de corrente e extensões 
 

Consoante a NBR 5410 todas as tomadas de corrente fixas das instalações 

devem ser do tipo com contato de aterramento (PE). As tomadas de uso 

residencial e análogo devem ser conforme NBR 6147 (ABNT/2000) (Plugues e 

tomadas para uso doméstico e análogo – Especificação) e NBR 14136 

(ABNT/2002) (Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V 

em corrente alternada - Padronização). 

 

 

Figura XII Tipos de tomadas com contato de aterramento. 

Fonte: Comissão de Estudo CE 03:064.01 do Comitê Brasileiro de Eletricidade. 

 

Devem ser tomados cuidados para prevenir conexões indevidas entre 

plugues e tomadas que não sejam compatíveis. Em particular, quando houver 

circuitos de tomadas com diferentes tensões, as tomadas fixas dos circuitos de 

tensão mais elevada, pelo menos, devem ser claramente marcadas com a tensão a 
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elas provida. Essa marcação pode ser feita por placa ou adesivo, fixado no espelho 

da tomada. 

 

Coube ao Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro) a regulamentação de 

plugues e tomadas, considerando as normas elaboradas pela ABNT. 

 

Dessa forma, em 2000, com a publicação da Portaria Inmetro nº 185, 

iniciou-se o processo de transição entre a tolerância ao uso dos diversos modelos 

de plugues e tomadas, que colocam em risco a integridade física do usuário, e a 

aplicação efetiva da norma brasileira, que estabelece o padrão brasileiro. 

 

Além dos benefícios econômicos da padronização dos plugues e tomadas, 

haverá proteção contra contatos acidentais com partes vivas, segurança contra 

sobrecargas, presença do contato de aterramento (PE) e intercambialidade ou 

conexão direta de plugues bipolares (2P) como de bipolares com ponto de 

aterramento (2P + T). 

 

 

Figura XIII. Eliminação de risco de contatos acidentais. 

Fonte: Comissão de Estudo CE 03:064.01 do Comitê Brasileiro de Eletricidade. 
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Com a publicação da Resolução Conmetro nº 11/2006, fabricantes e 

comerciantes terão o prazo até dezembro de 2009 para, gradativamente, 

adaptarem-se à NBR 14136. 

 

O Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 

Conmetro é um colegiado interministerial que exerce a função de órgão normativo 

do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - 

Sinmetro e que tem o Inmetro como sua secretaria executiva. O Sinmetro é um 

sistema brasileiro, constituído por entidades públicas e privadas, que exercem 

atividades relacionadas com metrologia, normalização, qualidade industrial e 

certificação da conformidade. 

 

A maioria dos aparelhos fabricados utiliza o plugue de dois pinos (2P), que 

se adequarão perfeitamente ao padrão NBR 14136, sem problemas, conforme a 

figura a seguir. 

 

 

Figura XIV. Novo modelo de tomada que se adapta aos plugues antigos de dois pinos. 

Fonte: Comissão de Estudo CE 03:064.01 do Comitê Brasileiro de Eletricidade. 

 

O maior impacto da mudança de padrão ocorrerá em relação aos plugues e 

tomadas bipolares com contato de aterramento (2P+T) usados em 

eletrodomésticos cujo consumo de energia é alto, pois estes terão que sofrer 



51 
 

mudanças para serem utilizados e os plugues dos aparelhos antigos, já em 

funcionamento, terão que ser conectados a adaptadores. 

 

A Lei 11.337, sancionada pelo presidente Lula, em julho de 2006, deverá 

acelerar o processo de transição. Essa legislação determina que todas as 

instalações de construções que sejam iniciadas após o prazo de noventa dias de 

sua publicação, são obrigadas a ter o condutor de proteção (fio terra) e as tomadas 

deverão ter o contato de aterramento (2P+T).  

 

A lei também estabelece um prazo de quinze meses, contados a partir da 

data de sua publicação, para que todos os equipamentos elétricos com carcaça 

metálica, e aqueles sensíveis a variações bruscas de tensão, tenham plugue com o 

contato de aterramento. 

 

Os prazos estipulados pela resolução do Conmetro, que atualmente vigoram 

são: 

 

• Os plugues de três pinos desmontáveis ou não-desmontáveis, em 

desacordo com a norma, poderão ser comercializados, por 

fabricantes e importadores, até 01 de janeiro de 2009; 

• As tomadas fixas de dois pólos desmontáveis ou não-desmontáveis, 

em desacordo com a norma, não poderão ser comercializadas, por 

fabricantes e importadores, após 01 de janeiro de 2009; 

• As tomadas fixas e móveis de três pólos desmontáveis ou não-

desmontáveis, em desacordo com a norma, poderão ser 

comercializadas, por fabricantes e importadores, até 01 de janeiro 

de 2009; 

• O cordão conector e o prolongador com plugues de dois ou três 

pinos desmontáveis ou não-desmontáveis, em desacordo com a 

norma, poderão ser comercializados, por fabricantes e 

importadores, até 01 de janeiro de 2010; 
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Com a mudança, haverá uma padronização para os vários tipos de plugues, 

sendo o pino de aterramento obrigatório, sem que, com isto, pelo menos durante 

um determinado período de tempo, os plugues de dois pinos, de aparelhos mais 

antigos, sejam descartados, ou melhor; serão perfeitamente adaptáveis às novas 

tomadas estabelecidas pela Norma. 

 

 

Figura XV. Tipos de plugues. 

Fonte: Site do Inmetro. 
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4.5.1.5.1 Forma de Instalação de Pontos Específicos 
 
A)Instalação de Pontos de Luz 
 

 

 

Figura XVI. Modelo esquemático. 

Fonte: Manual de Instalações Elétricas Residenciais da Elektro/Pirelli. 

 

B)Instalação de Pontos de Tomada Universal 
 

 

 

Figura XVII. Modelo esquemático. 

Fonte: Manual de Instalações Elétricas Residenciais da Elektro/Pirelli. 

 



54 
 

 

C)Instalação de Pontos de Tomada Especiais 
 

 

 

Figura XVIII. Modelos esquemáticos. 

Fonte: Manual de Instalações Elétricas Residenciais da Elektro/Pirelli. 

 

D)Instalação de Pontos de Tomada em Banheiras ou Chuveiros 
 

Nas banheiras (Figura XIX), piso-boxes (Figura XX), boxes (Figuras XXI e 

XXII) e outros compartimentos para banho o risco de choque elétrico aumenta, 

devido à redução da resistência do corpo humano e ao contato com o potencial da 

terra.  

 

Para efeito de aplicação de prescrições desta subseção, os locais contendo 

banheira ou chuveiro são divididos em quatro volumes: 
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a) o volume 0 é o volume interior da banheira, do piso-boxe ou do rebaixo 

do boxe (local inundável em uso normal); 

b) o volume 1 é limitado: 

• pelo volume 0; 

• pela superfície vertical que circunscreve a banheira, o piso-boxe, o 

rebaixo do boxe ou, na falta de uma clara delimitação do boxe, por 

uma superfície vertical situada 0,6 m ao redor do chuveiro ou 

ducha; 

• pelo piso; e 

• pelo plano horizontal situado 2,25 m acima do fundo da banheira, 

do piso do boxe ou, de modo geral, da superfície onde as pessoas 

possam se postar para o banho; 

c) o volume 2 é limitado: 

• pelo volume 1; 

• por uma superfície vertical paralela situada 0,60 m ao redor da 

superfície vertical externa do volume 1; 

• pelo piso; e 

• pelo plano horizontal situado 3 m acima do piso; 

d) o volume 3 é limitado: 

• pela superfície vertical externa do volume 2; 

• por uma superfície vertical paralela situada 2,40 m ao redor da 

superfície vertical externa do volume 2 

• pelo piso; e 

• pelo plano horizontal situado 2,25 m acima do piso. 
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Figura XIX. Esquemas de dimensões de volumes para banheiras. 

Fonte: NBR 5410 

 

 

Figura XX. Esquemas de dimensões de volumes para chuveiro com piso-boxe. 

Fonte: NBR 5410 
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Figura XXI. Esquemas de dimensões de volumes para chuveiro sem piso-boxe. 

Fonte: NBR 5410 

 

Nenhum dispositivo de proteção, seccionamento ou comando (incluindo 

tomadas de corrente) pode ser instalado nos volumes 0, 1 e 2. 

 

Admitem-se tomadas de corrente, no volume 3, desde que elas sejam: 

 

a) alimentadas individualmente por transformador de separação; ou 

b) alimentadas em SELV (Sistema de extrabaixa tensão que é eletricamente 

separado da terra, de outros sistemas e de tal modo que a ocorrência de uma única 

falta não resulta em risco de choque elétrico); ou 

c) protegidas por dispositivo DR com corrente diferencial-residual nominal 

não superior a 30 mA. 

 

Nenhum interruptor ou tomada de corrente deve ser instalado a menos de 

0,60 m da porta aberta de uma cabine de banho pré-fabricada. 
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Figura XXII Esquemas de dimensões de volumes para chuveiro sem piso-boxe. 

Fonte: NBR 5410 

 

4.5.1.6 Quadros de Distribuição Elétrica 

 

Nos quadros de distribuição, deve ser previsto espaço de reserva para 

ampliações futuras. Os quadros de distribuição destinados a instalações 

residenciais e análogas devem ser entregues com a seguinte advertência: 

 

“ADVERTÊNCIA 

1. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum 

circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga 

ou um curto-circuito. Desligamentos freqüentes são sinal de 

sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou 

fusíveis por outros de maior corrente (maior amperagem) 

simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível 

por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e 

cabos elétricos, por outros de maior seção (bitola). 
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2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave 

automática de proteção contra choques elétricos (dispositivo 

DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se 

os desligamentos forem freqüentes e, principalmente, se as 

tentativas de religar a chave não tiverem êxito, isso significa, 

muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta 

anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas 

por profissionais qualificados. A DESATIVAÇÃO OU 

REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE 

MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS 

E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA 

INSTALAÇÃO.” 

 

Essa advertência poderá vir de fábrica ou ser provida no local, antes de a 

instalação ser entregue ao usuário, e não deve ser facilmente removível. 

 

 

 

Figura XXIII. Advertência no quadro de distribuição. 

Fonte: Comissão de Estudo CE 03:064.01 do Comitê Brasileiro de Eletricidade. 
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5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: DO PLANEJAMENTO À 
EXECUÇÃO 

 
Após vários anos trabalhando com obra e serviços de engenharia, seja na 

execução de obras, na elaboração de projetos, e na elaboração de orçamentos para 

licitações de obras privadas e públicas; e como fiscal de obras de órgão público, 

ou Analista de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ), 

verificamos claro desinteresse, despreparo ou descaso dos contratantes, projetistas 

e executores, com os serviços de instalações elétricas das edificações, 

independentemente do tipo de edificação (residencial, hospitalar, comercial, etc.). 

 

Na iniciativa privada, tendo elaborado orçamentos para licitações públicas 

(Município, Estado e União) e privadas, assim como executando as respectivas 

obras, observamos que na confecção dos projetos básicos, geralmente não eram 

apresentadas às plantas de instalações elétricas dos objetos licitados. Quando elas 

eram apresentadas, ainda assim vinham incompletas pois não vinham 

acompanhadas dos diagramas unifilares, que é parte importantíssima para a 

definição e entendimento dos serviços a serem executados, descrevendo os 

quadros, circuitos e materiais a serem empregados na instalação elétrica. 

Geralmente, os projetos básicos vinham apenas com um quantitativo estimativo 

impreciso e as especificações dos materiais a serem utilizados.  

 

5.1 – Fase de Projeto 
 

Quanto à fase de planejamento das instalações elétricas, verificamos que nos 

projetos básicos, as instalações elétricas são licitadas e contratadas de três formas 

distintas: como “Verba”, como “número de pontos instalados”, ou como material 

efetivamente aplicados.  

 

5.1.1 – Orçamentação por Verba 
 

A orçamentação como “Verba” é em nosso entendimento, a forma mais 

clara do contratante demonstrar que não sabe e/ou não teve capacidade técnica de 

mensurar e quantificar os serviços que terão que ser executado. Com essa forma 

de contratação, tanto o contratante quanto o contratado não estão obrigados com 
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nenhuma forma e/ou tipo de execução dos serviços, mas apenas em executar 

serviços que atinjam ao valor contratualmente estipulado para as instalações 

elétricas.  

 

Para o controle interno e externo das obras cujas instalações elétricas foram 

contratadas desta forma, fica impossível de se verificar a coerência e 

adequabilidade técnica entre o que fora planejado para ser executado pelo 

contrato, com os serviços efetivamente executados, mas apenas a qualidade 

técnica dos serviços executados.  

 

Um exemplo marcante deste fato foi a reforma de uma Maternidade de 10 

andares, situado próximo ao Centro do Rio de Janeiro, e que se encontrava em 

funcionamento, na qual o projeto básico da licitação consistia-se apenas de um 

croquis com o lay-out de cada pavimento, acompanhado de uma planilha 

orçamentária subdimensionada para a realidade e necessidades que o hospital 

precisava, e cujo item de instalação elétrica estava orçado por verba. Foi 

obviamente necessária a complementação orçamentária da obra, não só para o 

item de instalação elétrica quanto para toda a planilha orçamentária. Em virtude 

da falta de espaço físico para a montagem das instalações provisórias de duas 

empresas nesta mesma edificação, além da impossibilidade de demora na 

conclusão dos serviços, que afetaria a atividade diária da Maternidade, esta 

complementação foi ofertada por dispensa de licitação para a empresa na qual 

trabalhava e que estava realizando esta obra. 

 

5.1.2 – Orçamentação por Números de Pontos Instalados 
 

A orçamentação pelo “número de pontos” de luz, de interruptores e de 

tomadas a serem executados, pode representar um risco para o contratante e/ou 

para o contratado, pois as quantificações dos materiais e das metragens 

contempladas nestes itens compostos geralmente não condizem com a realidade 

das obras, assim como, às vezes, não são efetivamente aplicados os materiais 

especificados nos insumos destes itens (diversas vezes constatamos que eram 

contratados serviços com eletrodutos rígidos e caixas de ferro, mas eram 

instalados eletrodutos flexíveis e caixas de PVC). Além disso, não é raro as 
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fiscalizações das obras medirem estes itens, que geralmente computam os pontos 

já com as tomadas e/ou interruptores inclusos em seus insumos, mas medirem 

também estas peças separadamente. Exemplos destes dois problemas foram 

verificados em obras do Estado, como a reforma de um Educandário para 

Menores Infratores, de uma Delegacia, e nas obras do PAC, onde os fiscais 

mediram o item composto de “número de pontos” de tomadas e/ou interruptores, 

nos quais já estavam contempladas as peças finais (tomadas e interruptores), mas 

mediram também, os itens de tomadas e interruptores isolados, que era um dos 

insumos do primeiro item. 

 

5.1.3 – Orçamentação Pelo Material Efetivamente Aplicado 
 

A última forma de orçamentação das instalações elétricas, que é pelo 

material efetivamente aplicado (metro de eletrodutos, eletrocalhas e fios, número 

de caixas, espelhos, abraçadeiras, etc.), é em nosso entendimento, a forma menos 

recomendada para ser adotada nas obras públicas, pois ela exige um 

acompanhamento e apropriação diária de campo dos serviços e materiais de 

instalações elétricas, o que é claramente impossível atualmente para os órgãos 

públicos, em virtude do reduzido número de fiscais, adicionado ao grave quadro 

de desestímulo verificado nestes profissionais. A apropriação estimativa por 

plantas também fica prejudicada pela falta de um projeto básico completo, 

conforme descrito anteriormente.  

 

5.1.4 – Interação Entre Projetistas e Usuários Finais 
 

Outro aspecto relevante quanto aos projetos básicos das instalações elétricas 

verificado em obras públicas, especialmente nas obras de hospitais e escolas, é 

uma total ausência, durante os estudos preliminares, de uma interação dos 

projetistas com as direções e chefias das futuras escolas e hospitais, que são os 

usuários finais destas edificações, sobre as suas reais necessidades e expectativas 

em relação a quantidades de pontos de luz e força nestas unidades. Com isso, 

verificamos um número elevado de edificações recentemente construídas ou 

reformadas, cujas instalações elétricas estavam todas embutidas, mas que 

apresentavam diversas tomadas, interruptores e pontos de luz executados 
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posteriormente, com instalações aparentes (normalmente sistema “X”), para 

atender a real necessidade dos profissionais dessas unidades. 

 

Constatamos na prática, que ainda estamos longe da Coordenação eficiente 

entre Projetos (Medeiros, 2006). A cultura que ainda predomina no Brasil é de 

que o Projeto de instalações elétricas, quer sejam elaborados pelos contratantes, 

quer tenham sido contratados com terceiros, é um projeto secundário, que deve ser 

apenas complementar ao de arquitetura e de estrutura, e não de que ele, 

juntamente com os demais projetos, que, conforme MEDEIROS (2006, p.44-50), 

são projetos simultâneos que devem ser elaborados de forma relacionada um com 

os outros, passando a ser concebidos de forma integrada e cooperativamente, 

minimizando a possibilidade de erros, de retrabalho, de perdas de eficiência, e 

defeitos. Ainda não se tem em mente, mais nas obras públicas do que na iniciativa 

privada, de que as decisões tomadas nas fases iniciais do empreendimento, têm 

grande participação na redução dos custos e das falhas finais nas edificações. 

 

5.2 – Fase de Execução 
 

Em relação a execução propriamente dita dos serviços e obras de instalação 

elétricas, principalmente durante as fiscalizações do TCE-RJ nas obras públicas, 

verificamos uma série de fatos que denotam um despreparo e/ou descaso dos 

órgãos jurisdicionados com a qualidade e coerência técnica dos serviços 

executados com os projetados. Um ponto clássico verificado em obras públicas é 

o uso de materiais de qualidade inferior aos materiais especificados em edital, 

principalmente, em relação aos eletrodutos e caixas de passagem e de luz, 

conforme já mencionado anteriormente, além da subtração de pequenos insumos 

dos itens medidos para as instalações elétricas (colocação de buchas, arruelas, 

braçadeiras hellemans, anilhas de identificação dos circuitos, etc.). Junte-se a isso, 

o hábito de não ser corretamente identificado com placas, nos quadros de energia, 

os circuitos com a identificação complementar dos locais por eles atendidos. 
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Outras falhas de execução que ocorrem, porém, mais constantemente nas 

obras de Prefeituras do interior, quando a mão-de-obra não é especializada, é a 

execução das tubulações de instalações elétricas embutida nas paredes abaixo das 

tubulações de água e esgoto, podendo ocasionar, na ocorrência de vazamento em 

uma destas tubulações, a incidência de umidade para o interior das tubulações 

elétricas, ocasionando um curto circuito nesta rede; a concretagem de lajes com 

eletrodutos flexíveis de má qualidade, que em virtude da passagem dos carrinhos 

de concreto e/ou dos operários sobre elas, amassam e dificultam, posteriormente, 

a passagem dos cabeamentos de elétrica por eles, ou até mesmo impossibilitam 

esta passagem; além da concretagem das lajes com a locação das tubulações das 

colunas de elétrica desalinhada com as alvenarias nas quais elas deverão estar 

embutidas. 

 

Durante uma inspeção em um prédio público de três andares, realizada em 

2004, constatamos que as instalações de elétrica ficaram diferentes da 

especificação e do projeto da obra, pois: 

• Na especificação das Instalações Elétricas, estava previsto o seguinte padrão 

de cores: 

- Fase R: preto, 

- Fase S: branco, 

- Fase T: vermelho. 

Verificamos que as cores das fases não estavam respeitando este padrão. 

Além disso, esses condutores não possuíam a identificação do número do circuito 

e quadro de distribuição a que o referido alimentador está conectado, conforme 

previsto na especificação. 

 

• Na especificação das Instalações Elétricas, estava previsto “ao lado de cada 

disjuntor, placas de acrílico na cor preta de 30x10 mm, fixadas externamente 

ao espelho do quadro por parafusos ou arrebites, para identificação dos 

circuitos”, mas foram utilizadas etiquetas. 

Esta identificação também não foi feita corretamente, com placas de 

acrílico na cor vermelha, nas tomadas para 220 V, onde verificamos o uso de 

etiquetas, quando eram postas, em algumas tomadas. 

 



65 
 

• Na especificação das Instalações Elétricas, estava previsto “uma calha com 4 

septos para distribuição dos cabos alimentadores dos quadros, e cabos de 

elétrica normal, estabilizada e iluminação”, mas foi utilizada uma calha de 

apenas 2 septos. 

 

• Os quadros de elétrica não foram montados conforme definido no projeto 

executivo, como: 

1º Pavimento 

- QDT1/2N – tinham 15 disjuntores monofásico de 20 A quando 

deveriam haver 20 disjuntores, 

- QDL1/2N – tinham 8 disjuntores monofásico de 15 A quando 

deveriam haver 10 disjuntores, 

- QDF1/1N – tinham 7 disjuntores trifásico de 30 A quando deveriam 

haver 8 disjuntores, e não tinha o bifásico de 20 A, 

- QDG2E – tinha 1 disjuntor bifásico de 20 A não previsto em projeto, 

- QDL1/2E – tinha 1 disjuntor monofásico de 20 A quando deveriam 

haver 10 disjuntores, mas em contrapartida existiam 9 disjuntores 

monofásicos de 15 A não previsto em projeto, 

- QDT1/2E – tinham 18 disjuntores bifásico de 15 A quando deveriam 

haver 19 disjuntores, 

- QDL1/1E – tinham 6 disjuntores monofásico de 15 A quando deveriam 

haver 7 disjuntores, 

- QDF- NO BREAK – tinham 3 disjuntores trifásico de 50 A quando 

deveriam haver 5 disjuntores, mas em contrapartida existiam 2 

disjuntores trifásicos de 70 A não previsto em projeto, 

- QDT1/1N – tinham 12 disjuntores monofásico de 20 A quando 

deveriam haver 16 disjuntores, mas em contrapartida existia 1 

disjuntores monofásico de 15 A e outro bifásico de 15 A não previstos 

em projeto, 

 

2º Pavimento 

- QDT2/1E – tinham 17 disjuntores bifásico de 15 A quando deveriam 

haver 19 disjuntores 
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- QDL2/1E – tinham 6 disjuntores monofásico de 20 A quando deveriam 

haver 9 disjuntores 

- QDT2/1N – tinham 18 disjuntores monofásico de 20 A quando 

deveriam haver 22 disjuntores, mas em contrapartida existiam 2 

disjuntores monofásico de 15 A não previstos em projeto, 

- QDT2/2N – tinham 20 disjuntores monofásico de 20 A quando 

deveriam haver 23 disjuntores,  

- QDL2/2N – tinham 10 disjuntores monofásico de 15 A quando 

deveriam haver 11 disjuntores, 

- QDF2/2N – tinham 8 disjuntores trifásico de 30 A quando deveriam 

haver 7 disjuntores, mas em contrapartida faltam 2 disjuntores bifásico 

de 20 A previstos em projeto, 

- QDL2/2E – tinham 6 disjuntores monofásico de 20 A quando deveriam 

haver 9 disjuntores, mas em contrapartida existia 1 disjuntores bifásico 

de 20 A não previstos em projeto, 

- QDT2/2E – tinham 16 disjuntores bifásico de 15 A quando deveriam 

haver 18 disjuntores, 

 

3º Pavimento 

- QDT3/1E – tinham 10 disjuntores bifásico de 15 A quando deveriam 

haver 11 disjuntores, 

- QDL3/1E – tinham 3 disjuntores monofásico de 20 A quando deveriam 

haver 9 disjuntores, 

- QDL3/1N – tinham 7 disjuntores monofásico de 20 A quando 

deveriam haver 7 disjuntores monofásico de 15 A, além disso, o geral 

era trifásico de 40 A quando deveria ser bifásico de 40 A, 

- QDT3/1N – tinham 8 disjuntores monofásico de 20 A quando 

deveriam haver 12 disjuntores, mas em contrapartida existia 1 

disjuntores monofásico de 15 A e outros 3 monofásico de 30 A não 

previstos em projeto, além do geral ter sido posto trifásico de 30 A 

quando era bifásico 

- QDL3/2N – tinham 6 disjuntores monofásico de 15 A quando 

deveriam haver 7 disjuntores monofásico de 15 A, 
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- QDT3/2N – tinham 5 disjuntores monofásico de 20 A não previstos em 

projeto, quando deveriam haver 8 disjuntores monofásico de 15 A, 

além disso, o geral era trifásico de 20 A quando deveria ser bifásico de 

20 A, 

- QDF3/1N – falta 1 disjuntor bifásico de 20 A, 

- QDL3/2E – tinham 6 disjuntores monofásico de 15 A e 1 bifásico de 

20 A, quando deveriam haver 10 disjuntores monofásico de 20 A, além 

disso, o geral era bifásico de 25 A quando deveria ser bifásico de 40 A, 

 
Verificamos em uma inspeção de 2006, em uma obra de Delegacia Legal, 

que as tubulações de ar condicionado de um “Spli-system” foram executadas 

passando dentro das eletrocalhas, sob o piso elevado, onde “corriam” as fiações de 

elétrica comum e elétrica dedicada, que atende aos computadores da delegacia. 

 

Nem mesmo as edificações hospitalares, que exigem um maior rigor 

construtivo, não têm atendido as diretrizes das Normas técnicas. Verificamos em 

recente inspeção a um hospital público no Centro do Rio de Janeiro, que estava 

sendo reformado, que as tomadas e quadros elétricos não estão de acordo com a 

NBR 5410, bem como, os três geradores de emergência não estavam funcionando. 

Outros dois hospitais localizados no interior do Estado do Rio de Janeiro, 

inspecionados em meados de 2004, foram colocados em funcionamento sem que 

os geradores de emergência tivessem sido instalados, fato agravado ainda mais 

considerando que nas regiões onde os mesmos foram construídos ocorre uma 

constante falta de energia.  

 

5.3 – Fase de Fiscalização 
 

Já em relação a efetiva fiscalização dos serviços e obras de instalação 

elétricas, principalmente durante as fiscalizações do TCE-RJ nas obras públicas, 

não foram poucas as vezes que ouvimos dos fiscais dos órgãos jurisdicionados 

que “desta parte de instalações eu não entendo nada e meço apenas o que está 

contratado na planilha”. Este despreparo técnico dos fiscais dos órgãos públicos, 

aliado ao descontentamento verificado no corpo técnicos destes órgãos, faz com 

que os serviços e obras de instalações elétricas estejam totalmente entregues aos 
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interesses e vontades dos contratados, que executam e medem de acordo com seus 

interesses técnicos e financeiros, e não de acordo com o interesse econômico e 

social da administração. 

 

Como exemplo inicial, temos um conjunto habitacional executado pelo 

Estado, composto por 20 edificações de 5 andares, que seriam construídos em um 

único terreno, e que foram licitadas separadamente em três contratos com 

vencedores distintos em cada um. Entretanto, havia sido prevista uma subestação 

simplificada provisória em cada contrato, o que não foi realizado pelas 

concessionárias, que exigiram a demanda total única da obra, e autorizaram a 

execução de apenas uma subestação simplificada provisória. Neste caso 

específico, falhou não apenas a fiscalização da obra ao medir estas três 

subestações, mas também o setor de orçamentação, que se defendeu afirmando ter 

sido um mero erro de inserção automática de serviços normalmente utilizados em 

todos os contratos. 

 

Outro exemplo foi a de uma Prefeitura do sul fluminense, que havia 

contratado a execução de um novo hospital municipal. Para executar o Projeto 

Básico do Hospital essa Prefeitura contratou uma empresa sem experiência e 

acervo técnico neste tipo de obra (o acervo técnico aceito na fase de licitação foi a 

execução de 250 unidades habitacionais de baixa renda). Além disso, o Secretario 

de Obras era um pedreiro que tinha amizade com o Prefeito; e o único profissional 

habilitado existente nesta Prefeitura, e que estava fazendo a efetiva fiscalização 

desta obra, era uma arquiteta recém formada da região, sendo que este era o seu 

primeiro emprego. Neste caso específico, o desconhecimento das necessidades 

técnicas deste hospital não eram apenas em relação as instalações elétricas, mas 

eram em relação a todas as especificações técnicas de acabamentos, instalações e 

funcionalidade de uma edificação hospitalar.  

  

Este descomprometimento dos órgãos público no cumprimento das 

diretrizes das Normas Técnicas, em especial a NBR 5410, propicia a ocorrência 

de algum sinistro, que tornaria nulo o investimento financeiro empregado nas 

obras. Como exemplo, temos uma inspeção realizada em 2005, na reforma de um 
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estádio público, onde verificamos diversas patologias, que apesar de terem sido 

contratados serviços de instalação elétrica, não seriam sanados, como a seguir: 

 
- As eletrocalhas da cobertura estavam sem as suas respectivas tampas, e 

com os cabeamentos expostos “ao tempo” (chuva e ao sol), 

ocasionando o ressecamento da capa protetora dos mesmos. Além 

disso, essas eletrocalhas estão captando as águas da chuva, e 

conduzindo-as para dentro dos quadros de elétrica. 

- Uma luminária da marquise estava sem o seu corpo, que se encontrava 

no chão da cobertura, com a lâmpada presa em um cabo de vassoura e 

a fiação elétrica, que a alimentava, exposta e sem qualquer proteção. 

- As caixas de passagem da escada de acesso à cobertura estão sem 

tampas, e com as fiações expostas, saltando para fora da própria caixa.  

- Tantos os quadros novos, quanto os quadros antigos das 

arquibancadas, estão sem as suas tampas, e com várias fiações externas 

(gambiarras) conectadas a eles. 

- Subestações: 

a) Subestação Principal 

A instalação apresenta problema de infiltração no teto, o revestimento das 

paredes internas e externas necessita de manutenção e reparo, a iluminação é 

insuficiente, as calhas instaladas no piso que interligam os transformadores aos 

painéis de baixa-tensão não possuem tampas e estão cheias de detritos e sujeiras. 

Além disso, existem algumas sucatas abandonadas dentro do compartimento dos 

transformadores. 

 

Os equipamentos elétricos estão cobertos por poeira, sucateados e com 

alguns aparelhos e instalações sem aparente função.  

 

b) Subestações Secundárias 

Quanto ao estado físico encontradas nas instalações podemos apontar: 

- As portas de acesso encontram-se destrancadas permitindo a entrada de 

pessoas não autorizadas;  
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- A iluminação é insuficiente e instalada de forma inadequada, com 

lâmpadas sem proteção e fora do padrão adequado; 

- As paredes necessitam de manutenção e reparos, algumas apresentam 

furos sobre os painéis de baixa-tensão SE02 ; 

- Teto com infiltração e armadura exposta necessitando de reparos 

urgentes, bem como, com passagem de tubulação de esgoto na SE 01 e 

08; 

- As calhas instaladas no piso que interligam os transformadores aos 

painéis de baixa-tensão não possuem tampas e estão cheias de cabos 

partidos e sujeiras; 

- Ventilação natural ineficiente ou em alguns casos sem ventilação, 

acarretando uma temperatura elevada e inadequada para os 

equipamentos; 

- Os QGBT`s, na sua maioria sem portas, encontram-se sem 

identificação, com ligações irregulares, com base sem fusíveis, com 

pontas de fio em substituição dos fusíveis queimados nas bases NH; 

- Os equipamentos que necessitam de manutenção periódica estão 

cobertos por poeira, demonstrando a ausência destas; 

- Algumas subestações estavam com seus acessos obstruídos por 

tapumes e grades instalados pelo Contratado; 

- Alguns fusíveis da chave seccionadora do transformador foram 

substituídos por fios de cobre. 

- Chaves instaladas em base de madeira e sem proteção. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A revisão bibliográfica percorrida indicou que os três dispositivos de 

segurança nas instalações elétricas (obrigatoriedade de adoção de tomadas 

elétricas com o 3º pino – condutor terra; utilização de disjuntores com proteção 

diferencial – DR e DDR, e de proteção contra surtos – DPS; e alteração do lay-out 

das tomadas macho e fêmea) possuem características fundamentais e definitivas 

para melhorar a operacionalidade, qualidade e segurança das instalações elétricas 

das obras públicas. 

 

Nossa experiência profissional trouxe elementos capazes de demonstrar a 

necessidade urgente de adoção da NBR 5410 nas instalações elétricas das obras 

públicas, em virtude do quadro verificado durante anos participando de obras 

públicas nas três esferas de governo, em diferentes tipos de obras públicas, 

constatando um completo descaso e/ou irresponsabilidade no planejamento, 

licitação, execução e fiscalização das instalações elétricas. 

 

A partir dos elementos apresentados, a questão de pesquisa suscitada neste 

trabalho, qual seja: “Que aspectos da NBR5410 relacionados à segurança de 

usuários finais merecem mais atenção de projetistas, executores e fiscais de 

instalações elétricas das obras públicas?”,pode ser respondida por meio da 

elaboração da classificação apresentada dos seguintes tópicos: 

 

- Regras gerais de instalações elétricas; 

- Princípios fundamentais da Norma 5410; 

- Tipos de proteção; 

- Medidas de proteção; 

- Dispositivos de proteção; 

 

Uma vez que tais aspectos sejam respeitados, aplicados e exigidos por 

projetistas e profissionais responsáveis pela execução e fiscalização das 

instalações elétricas de obras públicas, certamente haverá uma melhora 

significativa na segurança destas instalações para os seus usuários finais; uma 
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melhora na qualidade e durabilidade dos serviços executados; diminuindo 

possivelmente custos futuros de manutenção preventiva e corretiva destas 

instalações elétricas. Com isso, espera-se que todas as esferas de governo passem 

a exigir o fiel cumprimento desta Norma em suas obras. 

 

Desta forma esperamos que este trabalho possa servir de incentivo para 

futuras pesquisas nesta mesma temática. 
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