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RESUMO 

 

A regulamentação das Instalações Elétricas de Baixa Tensão se deu em 1941, onde 

foi publicada a primeira edição da NBR 5410, baseada inicialmente no Código de 

Instalações Elétricas, da até então, Inspetoria Geral de Iluminação (1914), contando 

também com a colaboração de uma equipe de especialistas na área. Sua elaboração 

consiste em estabelecer condições que sejam capazes de garantir a segurança de 

pessoas e animais, a conservação dos bens e o funcionamento eficiente de uma 

instalação elétrica. Sua importância é de tal tamanho que se busca com esse trabalho 

mensurar com bases bibliográficas e teses de especialistas no assunto todas as 

características e complexidade deste sistema. O conteúdo deste trabalho conta com 

uma breve análise das condições das instalações elétricas residenciais de baixa 

tensão. De maneira exploratória, apresenta as falhas encontradas em maior 

ocorrência e a origem das suas causas, através da abordagem das deficiências de 

uma instalação irregular. Afim de levar à população o conhecimento mínimo das 

características de uma instalação segura e bem dimensionada, com o objetivo de 

proporcionar ao usuário a reflexão quanto ao que deve ser observado em sua 

instalação e a capacidade de distinguir pontos que merecem atenção, alertando sobre 

a possibilidade de risco à sua integridade física, assim como de demais usuários e ao 

patrimônio. Faz parte da sua composição deste trabalho também, a identificação dos 

requisitos mínimos de um projeto elétrico, bem como informações a respeito da 

realização de manutenções preventivas. 

Palavras-chave: Eletricidade; Risco; Segurança em Instalações Elétricas; Projetos 

Elétricos. 
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ABSTRACT 
The regulation of the Low Voltage Electrical Installations took place in 1941, where the 

first edition of NBR 5410 was published, initially based on the Electric Installations 

Code, of the General Inspection of Illumination (1914). team of experts in the field. Its 

elaboration consists in establishing conditions that are able to guarantee the safety of 

people and animals, the conservation of the goods and the efficient operation of an 

electrical installation. Its importance is of such a size that one searches with this work 

to measure with bibliographic bases and theses of experts in the subject all the 

characteristics and complexity of this system. The content of this work has a brief 

analysis of the conditions of low voltage residential electrical installations. In an 

exploratory way, it presents the faults found in greater occurrence and the origin of its 

causes, through the approach of the deficiencies of an irregular installation. In order to 

provide the population with the minimum knowledge of the characteristics of a safe and 

well-sized facility, with the objective of providing the user with a reflection on what 

should be observed in their installation and the ability to distinguish points that merit 

attention, risk to their physical integrity, as well as to other users and to their equity. 

The composition of this work also includes the identification of the minimum 

requirements of an electrical project, as well as information regarding the performance 

of preventive maintenance. 

Keywords: Electricity; Risk; Security in Electrical Installations; Electric projects. 
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1. INTRODUÇÃO 

A evolução da humanidade está associada diretamente ao consumo da 

eletricidade, tendo em vista que, quanto maior for a demanda de energia elétrica 

consumida, mais evoluída é a sociedade. Com a finalidade de satisfazer a busca pela 

energia elétrica no decorrer de quase cento e vinte oito anos, pesquisas foram 

realizadas com o propósito de elaborar padrões de transformação da energia de 

diferentes fontes em energia elétrica. 

A proposta principal deste trabalho destina-se a expor os riscos mascarados 

por uma instalação irregular, afim de, agregar conhecimento aos usuários quanto às 

recomendações técnicas descritas na NBR 5410 no intuito de promover o bom 

entendimento sobre quais critérios uma instalação segura, funcional e confiável deve 

obedecer, além de proporcionar ao usuário a conscientização quanto às possíveis 

consequências ocasionadas pelos desvios descritos ao longo deste material e de que 

forma podem afetar a segurança dos usuários e do patrimônio. 

O desenvolvimento deste estudo serve para compreender de forma mais clara, 

o que leva um sistema elétrico a alcançar níveis de desgaste muito grandes, em 

intervalos de tempo tão curtos. Este desgaste é considerado precoce por levar-se em 

consideração o tempo de vida útil que uma instalação elétrica bem dimensionada deve 

apresentar. Danos provocados por desgaste nas instalações elétricas é um assunto 

de alta relevância, visto que pode atingir desde uma única residência à comunidades 

inteiras, chegando até mesmo a causar perturbações na rede de distribuição.  

O presente trabalho busca responder o seguinte problema de pesquisa: 

Instalações elétricas prediais em geral quando mal dimensionadas, apresentam algum 

tipo de desgaste capaz de provocar falhas prejudiciais ao sistema. De que forma pode-

se identificar as causas raízes de tais falhas? 

Tendo como objetivo geral compreender quais deficiências da instalação são 

responsáveis por provocar distúrbios capazes de gerar danos no sistema elétrico 

predial. Também neste trabalho busca-se definir alguns objetivos específicos como: 

apontar os principais desvios encontrados em uma instalação irregular; abordar a 

relevância e os benefícios do projeto elétrico; compreender de que forma um 

planejamento de manutenção preventiva pode potencializar a vida útil do sistema.  

No que se refere ao desenvolvimento do conteúdo deste trabalho, a 

metodologia adotada trata-se de uma pesquisa descritiva e qualitativa que busca 

compreender o cenário das instalações elétricas residenciais de baixa tensão, suas 
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falhas e suas causas raízes. Todo referencial teórico foi composto a partir da utilização 

de levantamentos bibliográficos através de alguns livros, dissertações, leituras em 

sites especializados no tema, artigos acadêmicos, teses monográficas e periódicas da 

área, publicações científicas e Normas Brasileiras disponíveis na internet, que 

abordam os mais diversos temas que compreendem uma instalação elétrica. Como 

critério de inclusão para os artigos pesquisados os anos entre 1987 à 2018. As 

palavras-chave utilizadas na busca serão: Instalações elétricas; Manutenção em 

instalações; Projetos elétricos; Segurança em instalações. 
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2. IRREGULARIDADES NO SISTEMA 

Neste capítulo serão abordadas aquelas que são classificadas como as falhas 

que ocorrem com maior frequência em uma instalação irregular, ou seja, uma 

instalação que não atende aos requisitos pré-estabelecidos pelo órgão 

regulamentador. 

2.1 SOBRECARGA ELÉTRICA 

Pode-se definir sobrecarga elétrica como um evento recorrente de uma 

situação onde a intensidade da corrente elétrica ultrapassa o valor da intensidade 

nominal do circuito ou equipamento elétrico ao qual está vinculada. De forma genérica, 

pode-se dizer que a sobrecarga elétrica acontece quando se submete um 

equipamento ou circuito a operar em demandas além da capacidade para o qual foi 

projetado (NERY, 2012). 

 As sobrecargas além de prejudiciais ao sistema, podem expor os usuários da 

instalação a ocasiões de risco à sua segurança, uma vez que, quanto maior o período 

em que o circuito for exposto a condições de sobrecarga, maiores as possibilidades 

de aquecimento dos condutores, o que modifica a sua composição física, tornando o 

cabo mais rígido e mais suscetível à rupturas, provocando também a perca de parte 

da sua capacidade de isolamento a partir do derretimento da camada polimérica dos 

cabos, contribuindo também para a ação de curtos-circuitos, o que pode-se 

caracterizar como sendo o principal responsável pela ocorrência de incêndios 

provocados por eletricidade (MAMEDE,2010). 

Sobrecargas são geralmente causadas por dois fatores predominantes. 

Circuitos subdimensionados e adaptações irregulares. 

2.1.1 Circuitos Subdimensionados 

No Brasil, a norma que regulamenta as etapas de projeto, execução e 

manutenção em instalações elétricas de baixa tensão é a NBR 5410. O cumprimento 

às especificações e recomendações técnicas expressas nessa norma busca garantir 

ao usuário funcionalidade, segurança, conforto e o bom desempenho da instalação. 

A norma compreende a instalação como um todo, atuando principalmente no 

conhecimento das necessidades dos usuários e das demandas da própria instalação, 
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para que se possa elaborar de forma correta o dimensionamento dos seus 

componentes (NBR 5410, 2004). 

Compreende-se como dimensionamento de um circuito elétrico, a etapa onde, 

é realizado um estudo exploratório, no qual conhece-se quais as necessidades de 

demanda da instalação, bem como as necessidades dos usuários, parte em que, leva-

se em consideração a intenção de uso, ou seja, quais equipamentos serão utilizados, 

por quanto tempo serão utilizados e a potência total consumida por eles (NERY, 2012). 

Pode-se definir como um circuito subdimensionado aquele que não 

compreende todas as etapas descritas acima, aquele cujos componentes, estão 

abaixo do que é necessário para que a instalação opere de forma correta sem 

apresentar riscos à segurança dos usuários e do patrimônio. Onde, caracteriza-se 

como uma instalação irregular não só aquela que apresenta falhas e mau 

funcionamento, como também, aquela que não satisfaz às prescrições técnicas de 

projeto e de execução (JÚNIOR,2017). 

Em uma instalação bem dimensionada, o primeiro sinal de que há sobrecarga 

em um circuito é o desarme do disjuntor, dispositivo de proteção que ao identificar a 

anomalia interrompe a circulação da corrente afim de, evitar danos à instalação. Já 

em uma instalação irregular, os sinais de sobrecarga podem ser apresentados em 

forma de variações na iluminação durante a utilização de um periférico específico, 

aquecimento e derretimento dos condutores e até mesmo o escurecimento das 

tomadas (D’AVILA, 2007). 

 

1.1.1. Adaptações Irregulares 

 

A medida que a eletricidade se tornou cada vez mais símbolo de conforto, 

praticidade e até mesmo uma necessidade para o desenvolvimento da sociedade, os 

eletrodomésticos, eletro portáteis e eletroeletrônicos variados e de uso específico 

foram sendo apresentados gradualmente à população. De forma acompanhar esse 

desenvolvimento e permitir a conciliação da ligação de dois ou mais aparelhos em um 

único ponto de energia, a utilização de benjamins, conexões T e adaptadores de 

tomada tornou-se de uso frequente da população (INMETRO, 2005). 

Apesar de contribuírem para o comodismo dos usuários e facilidade na 

utilização dos aparelhos, estas conexões podem apresentar riscos à instalação. 

Muitos incêndios residenciais têm início em utilizações irregulares destes 



 17 

adaptadores. Esse uso irregular acontece porque cada tomada possui uma limitação 

quanto a potência máxima a ser consumida. Sobrecarregar a tomada significa também 

aumentar a corrente circulante naquele ponto, causando aquecimento e tornando o 

adaptador extremamente perigoso (NBR 14936, 2012). 

No ano de 2005, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

(INMETRO) realizou testes e ensaios em 15 amostras coletadas, cada um pertencente 

à um fabricante distinto. Onde os resultados demonstram que: apenas 3 das amostras 

coletadas apresentaram no corpo do dispositivo informações claras quanto à sua 

corrente nominal, potência nominal e potência máxima suportada. Observou-se 

também que: todas as amostras demonstraram potencial risco de choques elétricos 

para os usuários e 3 dos fabricantes apresentaram aquecimento elevado ao realizar 

contato com periféricos de carga compatível à sua potência, indicando sobrecarga. 

(INMETRO, 2005)                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Em um estudo realizado na cidade de São Paulo a partir de uma amostragem 

de 628 imóveis, foram elaboradas considerações importantes quanto à “saúde” das 

instalações e seus possíveis riscos eminentes, onde foi identificado que 48,7% das 

instalações com mais de 20 anos de idade apresentam desarmes frequentes de 

disjuntores ou queima de fusíveis, onde, destes eventos 42% se devem à sobrecarga 

dos circuitos (PROCOBRE,2014). 

2.2  AUSÊNCIA DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 

A partir do estudo feito pela PROCOBRE – Instituto Brasileiro do Cobre para 

elaborar um panorama da situação das instalações elétricas na cidade de São Paulo 

em 2014, verificou-se que 93% das instalações analisadas possui dispositivo de 

proteção incompatível com os condutores, 98% apresentam ausência de dispositivo 

de proteção residual e que 100% não possuem dispositivos contra sobretensão 

(PROCOBRE, 2014). 

Os dispositivos de proteção são equipamentos que tem por objetivo interromper 

o fluxo de corrente em circuito ou equipamento durante uma situação em que o 

sistema apresente defeitos ou esteja operando fora das suas condições normais. 

Estes prezando ou evitar danos ao patrimônio e quando em aparelhos muito 

sensíveis, minimizar os danos causados pelo evento ocorrido. O dispositivo busca 
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atuar no menor período de tempo possível entre a identificação da anomalia e a 

interrupção do fornecimento de energia (CREDER, 2014). 

Durante o dimensionamento dos dispositivos é importante também atentar-se 

ao estudo da seletividade, ou seja, elaborar o dimensionamento de modo que o 

primeiro dispositivo a ser acionado, seja aquele que encontra-se mais próximo ao 

ponto de ocorrência da anomalia, de maneira a evitar que durante a atuação deste 

dispositivo de proteção, circuitos e aparelhos que não estejam apresentando falha 

sejam desenergizados (CRUZ E ANICETO, 2012). 

Podem ser classificados em três categorias específicas: Proteção contra 

sobrecorrentes e efeitos térmicos, proteção contra choques elétricos e proteção contra 

sobretensões. Este estudo, irá ater-se apenas as duas primeiras classificações. 

2.2.1 Proteção Contra Sobrecorrentes e Efeitos Térmicos 

As sobrecorrentes, como o próprio nome sugere, são aquelas cujo valor da 

corrente excede o previsto para os respectivos equipamentos dos circuitos. Estas, por 

sua vez, provocam altos níveis de desgaste aos equipamentos, devido ao aumento 

excessivo da temperatura. São recorrentes de sobrecarga e curto-circuito. (NERY, 

2012). 

Faz-se necessário lembrar que o dimensionamento realizado para proteções 

contra sobrecorrentes possuem como finalidade proteger os condutores, e não os 

aparelhos alimentados pelo circuito. Uma vez que, o comprometimento dos 

condutores significa submeter toda uma instalação ao risco. Os dispositivos de 

proteção mais utilizados para sobrecargas e curtos-circuitos são basicamente os 

fusíveis e os disjuntores termomagnéticos (CRUZ E ANICETO, 2012). 

2.2.1.1 Fusíveis 

Os fusíveis, são compostos por: um condutor de seção reduzida, chamado de 

elo fusível e uma camada de material isolante. Sob condições de correntes elevadas, 

o elo fusível tem o dever de fundir-se, interrompendo a passagem da corrente. Sempre 

que a corrente do circuito excede a corrente nominal, por um período de tempo 

suficiente para elevação da temperatura do elo, este alcança o chamado ponto de 

fusão e se rompe (NERY, 2012). 
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Segundo Cruz e Aniceto (2012), devido às diversas possibilidades de aplicação 

dos fusíveis, os mesmos são fabricados em variados tipos. Afim de evitar 

dimensionamento e uso incorreto, existem normas para a sua especificação. São elas: 

 NBR IEC 60269-1:2003 – Dispositivos fusíveis de baixa tensão – Parte 

1: Requisitos gerais 

 NBR IEC 60269-2:2003 – Dispositivos fusíveis de baixa tensão – Parte 

2: Requisitos adicionais para dispositivos fusíveis para uso por pessoas 

autorizadas (aplicações industriais) 

 NBR IEC 60269-3:2003 – Dispositivos fusíveis de baixa tensão – Parte 

3: Requisitos suplementares para dispositivos fusíveis para uso por 

pessoas não qualificadas (aplicações domésticas e similares) 

 NBR 5359:1989 – Elos fusíveis de distribuição – Especificação 

 NBR 11839:1991 – Dispositivos fusíveis de baixa tensão para proteção 

de semicondutores 

 NBR 11841:1992 – Dispositivos fusíveis de baixa tensão para uso por 

pessoas autorizadas – Fusíveis com contatos do tipo faca 

 NBR 11848:1992 – Dispositivos fusíveis de baixa tensão para uso por 

pessoas autorizadas – Fusíveis com contatos aparafusados 

 NBR 11849:1991 - Dispositivos fusíveis de baixa tensão para uso por 

pessoas autorizadas – Fusíveis com contatos cilíndricos  

A partir destas normas, pode-se compreender de forma mais clara o 

funcionamento de cada tipo de fusível, bem como, do ponto de vista da instalação 

pode-se conhecer melhor qual a sua necessidade de proteção. 

Por possuir agilidade e velocidade em sua atuação, sua principal aplicação está 

ligada à proteção contra curto-circuito, onde destaca-se por evitar danos ao circuito, 

interrompendo a passagem da corrente antes que a mesma alcance o seu valor de 

pico. Em função destas características, sua utilização é recomendada em circuitos 

eletrônicos e demais aparelhos que apresentem maior sensibilidade. Pode-se 

classificar os fusíveis de acordo com o seu tempo de resposta, conforme definido 

abaixo (CRUZ E ANICETO, 2012). 

 

 Rápidos: São usados na proteção de circuitos mais sensíveis, como 

cargas resistivas e eletrônicos à base de dispositivos semicondutores, 
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ou seja, aqueles que não apresentam grandes variações quanto à 

corrente.  

 Ultrarrápidos: São usados na proteção de circuitos retificadores e 

conversores de frequência contra a ação de curtos-circuitos. 

Retardados: São normalmente empregados na proteção de motores, devido ao 

pico de corrente exercido pelo motor durante a sua partida, que pode atingir de 3 a 8x 

o valor da corrente nominal. 

2.2.1.2 Disjuntor Termomagnético 

 O disjuntor termomagnético é um dispositivo eletromecânico que possui três 

funções: manobra, proteção contra curto-circuito e proteção contra sobrecarga. Assim 

como o fusível, é destinado a interromper o fluxo de corrente sempre que o circuito for 

exposto a ações de sobrecarga e curtos-circuitos afim de evitar danos a instalação. 

Basicamente, a sua função é detectar picos de corrente anormais para o circuito e 

interrompe-lo de maneira imediata antes que os seus efeitos térmicos e mecânicos 

possam causar danos à instalação elétrica protegida (CREDER, 2014). 

O disjuntor termomagnético é composto por dois dispositivos internos, 

responsáveis por promover o seu funcionamento. São eles: o relé térmico e o relé 

magnético. Ambos atuam com o mesmo propósito, entretanto sob condições e tempos 

de resposta diferentes (JÚNIOR, 2017). 

Relé térmico: sua estrutura é composta por um bimetal, cujos coeficientes de 

dilatação são diferentes. Este é colocado em contato com as partes que produzem 

corrente no interior do dispositivo, quando exposto à ocorrência de aumento 

significativo na temperatura, o bimetal deforma-se, abrindo os contatos e 

interrompendo o fluxo de corrente pelo circuito.  

Relé magnético: sua estrutura é composta por uma bobina formada por um 

núcleo metálico. Seu princípio de funcionamento, como o nome sugere parte do 

eletromagnetismo que gera um campo magnético durante a passagem da corrente 

pelas espiras da bobina. Este fenômeno faz com que a chapa metálica do contato seja 

atraída, ocasionando a abertura do contato e consequentemente a proteção da fonte 

e do circuito elétrico sequente.  

Sua característica mais atraente ao consumidor é a sua capacidade de ser 

utilizado por inúmeras vezes, o que principalmente o diferencia do fusível que após 
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utilizados são descartados e devem ser substituídos. Logo após atuarem com a 

interrupção durante a ocorrência de uma falha, os disjuntores podem ser rearmados 

manualmente (CRUZ E ANICETO, 2012). 

Assim como os fusíveis, possui normas e recomendações técnicas para a sua 

correta especificação. Estas devem ser levadas em consideração no momento de 

escolha dos dispositivos. Afim de que não nem subdimensionado, nem 

superdimensionado, baixando o nível de confiabilidade e segurança da instalação 

(CRUZ E ANICETO, 2012). São elas: 

 NBR 5361:1998 – Disjuntores de baixa tensão 

 NBR NM 60898:2004 – Disjuntores para proteção de sobrecorrentes 

para instalações domésticas e similares 

NBR IEC 60947-2:1998 – Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão 

– Parte 2: Disjuntores 

2.2.2 Proteção Contra Choques Elétricos 

A NBR IEC 50 intitula o choque elétrico como o efeito resultante da passagem 

de uma corrente elétrica através do corpo de um ser humano ou animal este pode ter 

origem através do contato direto ou indireto com objeto condutor. De acordo com a 

intensidade da corrente elétrica circulante, o choque elétrico pode causar desde uma 

leve sensação de desconforto a danos permanentes, podendo evoluir até mesmo a 

óbito (NBR IEC 50, 1997). 

Em 2017 a ABRACOPEL – Associação Brasileira de Conscientização para os 

Perigos da Eletricidade elaborou um estudo onde mostra estaticamente a ocorrência 

de acidentes causados por choque elétrico ocasionando óbito, conforme demonstra a 

Figura 1. 
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Figura 1 – Morte por choque elétrico - 2017 

 

FONTE: ABRACOPEL (2018) 

 
Estima-se que o estudo relata apenas uma parcela inferior a 4x o valor real do 

quantitativo de acidentes deste tipo ocorridos no Brasil neste período. O mesmo tem 

por intenção funcionar como um alerta à população quanto aos riscos oferecidos pela 

eletricidade (ABRACOPEL, 2018).  

Em conformidade a (NBR 5410, 2004) item 5.1, a proteção contra choques 

elétricos deve ser apresentada em três formas: 

 

 Proteção básica: trata-se de evitar o contato direto com partes vivas que 

apresentam perigo em condições normais. Deve-se garantir que estas 

partes não sejam acessíveis. 

 Proteção supletiva: trata-se de suprir a proteção contra choques elétricos 

quando partes condutoras tornam-se acidentalmente vivas.  

 Proteção adicional: esta é utilizada em situações onde as proteções 

básica e supletiva tornam-se insuficientes. Normalmente utilizadas em 

casos onde o risco de choque elétrico é maior do que o normal. 

Estabelece ainda que para a proteção efetiva da instalação contra choques 

elétricos faz-se necessário o uso de um Dispositivo Diferencial Residual. Este, por sua 

vez, é um equipamento que têm por funcionalidade detectar correntes de fuga e 

desligar o circuito antes mesmo que alguém possa ser atingido (NBR 5410, 2004).   



 23 

O DR como é popularmente conhecido, foi projetado para conter em suas 

características um alto nível de sensibilidade, motivo pelo qual possibilita a detecção 

das correntes de fuga. Sua principal aplicação destina-se aos contatos indiretos, 

entretanto, nos casos em que o equipamento apresenta maiores níveis de 

sensibilidade, sua proteção se estende ao contatos diretos também (NERY, 2012). 
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3. PROJETO ELÉTRICO 

No decorrer deste capítulo, serão abordados assuntos pertinentes aos projetos 

elétricos, através deste material, indica-se os procedimentos corretos para sua 

elaboração e validação, utilizando como parâmetro a NBR 5410. 

A energia elétrica se tornou uma das principais fontes de luz, calor e força 

utilizada na sociedade moderna. Atividades simples como assistir à televisão ou 

navegar na internet são possíveis porque a energia elétrica e distribuída até os pontos 

consumidores (ANEEL, 2012). 

Considerada como indispensável para o desenvolvimento humano, haja vista 

que nos permite desde o funcionamento de eletrodomésticos à operação de grandes 

máquinas responsáveis pelos mais diversos processos industriais. Do ponto de vista 

econômico, pode-se também estimar o desenvolvimento de um país através do seu 

consumo de eletricidade, onde, quanto maior a demanda de energia, maior a 

quantidade de indústrias e processos em operação. Contudo, quando mal 

dimensionada ou mal-empregada, a eletricidade traz consigo riscos à integridade 

física dos usuários e ao patrimônio. Estes riscos incluem: choques elétricos, curtos-

circuitos e até mesmo a ocorrência de incêndios (ABRACOPEL, 2018). 

A palavra projeto possui por definição: “desejo, intenção de fazer ou realizar 

algo no futuro, plano”. Pode ser definida também como: “descrição escrita e detalhada 

de um empreendimento a ser realizado, delineamento ou esquema”. Todo projeto 

parte obrigatoriamente de uma ideia, um escopo preliminar, onde possui-se a intenção 

de fazer algo, como a própria definição sinaliza. O projeto possui a função de 

estabelecer um alinhamento entre a intenção e a necessidade, apontando soluções 

eficazes para que haja equilíbrio entre todas as etapas do processo (NERY, 2012). 

Na prática o projeto consiste em um conjunto de ações que quando finalizadas 

são responsáveis por atestar a funcionalidade à que foi determinado. Estas ações vão 

desde o estudo para a busca de soluções capazes de satisfazer as necessidades do 

consumidor até a sua concretização na forma de um empreendimento em operação. 

No projeto elétrico, tem-se por objetivo principal garantir o funcionamento da 

instalação de forma eficaz e segura (CREDER, 2014). 

O projeto elétrico trata-se da avaliação do empreendimento em tudo que diz 

respeito a eletricidade, expondo detalhadamente cada parte constituinte da instalação 

elétrica, como: localização de pontos de distribuição de energia elétrica, o percurso 

dos condutores, distribuição dos circuitos e das cargas, dimensionamento de 



 25 

dispositivos de proteção e seção dos condutores. Todos os pontos estabelecidos no 

projeto devem satisfazer a NBR 5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão, 

atendendo aos seus pré-requisitos estabelecidos e recomendações técnicas 

(CREDER, 2014).  

A NBR 5410 institui que a prática de um projeto elétrico visa garantir a 

segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a 

conservação dos bens. Ela engloba diversas outras normas de uso específico para 

cada etapa do projeto, o que complementa e intensifica o nível de confiabilidade do 

empreendimento, uma vez que, cada etapa possui singularidade em sua 

característica, por isso é importante seguir as recomendações estabelecidas (NBR 

5410, 2004). 

3.1 DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO  

 

A NBR 5410 determina requisitos mínimos para a elaboração do projeto elétrico 

de uma instalação. Dentre os requisitos estabelecidos, encontram-se os documentos 

da instalação, estes, vão desde a concepção do projeto até a sua execução e 

finalização. Para que possam ser considerados como satisfatórios às recomendações 

técnicas, o conjunto de documentos deve conter no mínimo: 

 Plantas 

 Esquemas unifilares e outros, quando aplicáveis 

 Detalhes de montagem, quando necessários 

 Memorial descritivo da instalação 

 Especificação dos componentes 

 Parâmetros de proteção 

Para cada documento descrito acima, uma especificação para o projeto, 

conforme segue: 

Planta Baixa: Este documento deve apresentar informações detalhadas 

referentes às descrições arquitetônicas e estrutura construtiva da instalação. A partir 

da planta, são elaborados e realizados estudos afim de especificar pontos como: a 

localização da rede de distribuição da concessionária, padrão de entrada e até mesmo 

a definição da simbologia a ser utilizada no projeto. Sua fidelidade ao descrever os 
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detalhes da instalação possui extrema importância para que não haja dúvida quanto 

ao que deve ser executado (MAMEDE, 2013).  

Esquema Unifilar: É a representação gráfica da instalação. Utiliza simbologia 

específica sobre a planta baixa para indicar: 

 Pontos de luz e tomada 

 Localização dos quadros de distribuição 

 Divisão dos circuitos 

 Posição dos eletrodutos 

 Número e caracterização dos condutores dentro dos eletrodutos 

Para cada carga acima descrita, o esquema unifilar deve indicar o seu elemento 

básico correspondente, que são conhecidos como: fontes alimentadoras; circuito 

parcial a que pertence, pontos de comando e condutores associados. O esquema 

unifilar, assim como a planta baixa deve conter o máximo de detalhes possível, pois 

na prática, a união entre a planta baixa e o esquema unifilar será o guia para que o 

instalador possa executar suas atividades com segurança, justamente por já possuir 

familiaridade com a instalação através dos documentos apresentados. Para que seja 

considerada, a simbologia utilizada deve obedecer às determinações da NBR 5444 – 

Símbolos Gráficos para Instalações Elétricas Prediais (CRUZ E ANICETO, 2012).  

Detalhes da montagem: Deve incluir a memória da montagem da instalação, 

descrevendo de forma clara informações ligadas à acessibilidade aos componentes 

como: quadro de distribuição e os níveis ao qual estão instalados, fixação de cabos 

em abraçadeiras, detalhes das eletrocalhas, uso de condutores rígidos ou flexíveis, 

bem como a quantidade de circuito em cada eletroduto. Todas estas informações são 

necessárias para complementar a documentação da instalação (CREDER, 2014).  

Memorial descritivo: Este documento tem por objetivo facilitar a compreensão 

do projeto. Deve esclarecer as justificativas e definições adotadas ao longo do projeto, 

bem como, evidenciar os critérios básicos e normas que nortearam a sua concepção. 

De forma semelhante as etapas anteriores, deve ser elaborado de maneira detalhista, 

afim de, apresentar a especificação técnica dos componentes para que não haja 

dúvidas diante de necessidades eventuais de troca e manutenção (NERY, 2012). 

Especificação dos componentes: A correta especificação dos componentes 

deve satisfazer as necessidades da instalação e proporcionar funcionamento seguro 

e eficiente. Sua elaboração está ligada à estudos para conhecimento da demanda de 

carga e consumo da instalação, esse conhecimento se dá após ser atribuída potência 
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aos circuitos de iluminação e tomadas, distribuição das cargas em circuitos e a 

identificação do quadro de distribuição (QD). Neste momento, o conhecimento das 

etapas anteriores é essencial, tendo em vista que para servirão para orientar o 

projetista quanto aos detalhes da instalação, pois nesta etapa deve-se dimensionar 

os condutores de cada circuito terminal (básico ou especial); determinar quantidade e 

características técnicas, bem como a qualidade dos materiais a serem utilizados; 

dimensionar eletrocalhas, eletrodutos, caixas e perfilados; calcular a potência de 

demanda total da instalação entre outros componentes do sistema (CREDER, 2014).  

Parâmetros de proteção: Assim como, a especificação dos componentes, os 

parâmetros de proteção devem ser estabelecidos através da avaliação das demandas 

de carga, bem como, o consumo da instalação e recomendações técnicas da NBR 

5410, assim como, das normas específicas para dispositivos de proteção. Nesta 

etapa, deve-se definir o sistema de aterramento e o dimensionamento dos dispositivos 

de proteção, este por sua vez, deve ser compatível com o dimensionamento dos 

condutores (CRUZ E ANICETO, 2012).  

Todas as etapas que constituem a documentação do projeto elétrico são 

importantes, pois em uma necessidade futura de alteração em algum ponto da 

instalação, estes documentos trarão a compreensão geral do projeto, facilitando a 

identificação e interconexão dos componentes (NERY, 2012). 

3.2 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) 

 

Instituída em 07 de dezembro de 1977, pela lei nº 6.496, estabelece a sua 

necessidade em seu artigo 1º, onde afirma que todo contrato, escrito ou verbal, para 

a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à 

Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia deve possuir a ART (PLANALTO, 1977). 

Para o contratante, além de atribuir responsabilidade técnica e jurídica pelas 

atividades, a ART proporciona confiabilidade quanto à habilitação do profissional à 

executar o serviço pretendido. No que diz respeito ao contratado, quer seja um 

profissional ou uma empresa, a mesma confere credibilidade e atesta a sua 

capacidade técnica de exercer determinada função, concede também direito autoral 

sobre o projeto e de certo modo, contribui para a construção de um futuro acervo de 

suas atividades e para o seu histórico profissional (CREADF, 2018). 
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Para que possua legitimidade legal, o documento deve ser preenchido no 

sistema eletrônico pelo profissional ao qual será atribuída responsabilidade pelo 

projeto, posteriormente efetua-se o recolhimento da ART pelo Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), contudo sua liberação ocorre de forma 

efetiva após o pagamento do seu valor correspondente, onde, o documento é de fato 

validado e reconhecido pelo órgão regulamentador, autorizando o profissional ou 

empresa a iniciar suas atividades (RESOLUÇÃO Nº 1025, 2009). 

 



 29 

4. MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Para uma manutenção preventiva, é necessário se efetuar uma elaboração 

ou planejamento a respeito, já que se tal manutenção é uma peça de fundamental 

importância para que se tenha uma excelente gestão do setor de manutenção sendo 

um dos mais responsáveis para que se alavanque os índices de confiabilidade e de 

disponibilidade dos ativos (TAVARES, 2011). 

Tal plano precisa ser engendrado de formato de roteiro, em que estará sendo 

servido para que todos os profissionais que estejam ligados com a manutenção, 

possam efetivar os afazeres de maneira uniformizada, assegurada e contendo alto 

índice de qualidade (ALMEIDA, 2000). 

 Isto é, todas as atividades encaminhadas para a prevenção de panes, falhas 

e quebras, são afrontadas como manutenção preventiva. Como exemplo, pode-se 

mencionar a substituição de itens desgastados, lubrificação; reapertos; inspeções; 

limpezas; ajustes; dentre outros. Importante apresentar que a têm-se como objetivo 

principal da manutenção preventiva é aumentar e afiançar os índices de confiabilidade 

e disponibilidade dos equipamentos (TAVARES, 2011). 

Em tal Plano de Manutenção Preventiva, é preciso que esteja contido todos 

os dados informativos que pontifiquem os colaboradores de maneira intuitiva e 

prestem como base para decisão em tempo apto. Conforme a Norma ABNT NBR 

5462/1994 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão), o conceito do que seria 

manutenção preventiva é de que esta é realizada em intervalos predeterminados, ou 

conforme com os critérios regulados, encaminhada de diminuir a possibilidade ou a 

deterioração do funcionamento de um determinado componente (ABNT, 1994). 

Independente e qual seja o emprego do setor de manutenção, deve-se efetuar 

planejamento prévio, uma vez que tal planejamento está ligado de forma direta com a 

diminuição de manutenção e ascensão de indicadores tais como disponibilidade, 

MTBF e confiabilidade (ABNT, 1994). 

4.1 PRUDÊNCIA DE CASUALIDADES COM ELETRICIDADE 

Pode-se definir uma instalação regular aquela que encontra-se dentro dos 

padrões estabelecidos pela norma regulamentadora, NBR 5410, bem como as demais 

normas específicas às características da instalação. Contudo, mesmo estas ditas 

como regulares, não estão livres de falhas, isto se deve em parte a falta de 
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manutenção, ou manutenção precária da instalação, o que possui suma importância 

para o prolongamento do seu tempo de vida útil (ABNT, 2004). 

Para não ocorrer sérios riscos ao que tange acidente de instalações elétricas, 

é importante se efetuar uma prevenção, uma proteção contra danos. Tal rede protetiva 

alcança não somente àqueles que trabalham de forma direta com a manutenção e 

operação de sistemas elétricos; mas, também, aos que somente utilizam de tal serviço 

(TOCANTINS, 2007). 

4.1.1 Riscos de Acidentes com Eletricidade 

Quando se aborda medidas preventivas de choque elétrico torna-se 

mandatório sondar duas Normas Brasileiras: NR 10 da Portaria 3.214 e NBR 5410 da 

ABNT.  

Já a Norma Regulamentadora 10 (NR-10) - Instalações e serviços com 

eletricidade, aconselha espécies ínfimas para avalizar a segurança das pessoas, e 

constituir discernimentos para amparo contra os riscos de contato, queima e 

detonação, entre outros. 

A NBR 5410 da ABNT, titulada de "Instalações Elétricas de Baixa Tensão", 

implanta espécies de segurança nas instalações com tensão até 1.000 Volts em fluxo 

alternado e de até 1.500 Volts em corrente contínua (NBR 5410, 2004). 

No espaço de labor, a incumbência dos ofícios é das pessoas da conservação, 

que segura amplo conhecimento profissional no tema, desta forma, a ampla 

pluralidade dos operários se deposita na categoria de usuário (NBR 5410, 2004). 

4.2 O USO DO RETROFIT NO QUE ENVOLVE NA INTERVENÇÃO PREDIAL 

Primeiramente, é importante de apresentar a denominação de retrofit, vindo a 

ser a conjunção dos termos, “retro” proveniente do latim, que significa movimentar-se 

para trás e de fit, do inglês, que constitui adaptação, ajuste. Tal conceito, é oriundo na 

Europa e nos Estados Unidos, no final da década de 90 (BARRIENTOS, 2004).  

Em início, foi empregado, sua expressão na indústria aeronáutica e aludia-se 

à modernização de aeronaves, as modernas e novas aparelhagens acessíveis no 

mercado e, com o desenrolar dos anos, iniciou-se seu uso, na construção civil.  
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O setor da construção civil é um dos mais remotos e importantes setores para 

a ampliação econômica e social de uma região. O conflito negativo motivado pela 

construção civil ao meio ambiente é um dos progenitores motivados pela atividade 

humana ao planeta, especialmente nas etapas de edificação, operação, custeamento 

e demolição dos edifícios (BARRIENTOS, 2004). 

Com um crescente empenho na diminuição de impactos ambientais e 

buscando deliberar táticas para mitigação do uso dos recursos não restauráveis, 

contenção de energia e redução de resquícios da construção, à aderência a uma 

edificação sustentável tem se tornado imprescindível nos dias hodiernos (VALE, 

2006).  

Dessa maneira, pode-se entender que um determinado produto é uma 

solução retrofit de seu antecessor quando apresenta adaptações que o tornam mais 

adequado ao cumprimento de suas funções. Isso acontece com muita frequência com 

programas de computador, que ganham versões novas praticamente todos os anos 

(AEC, 2018). 

Na ampla maioria dos países, até mesmo no Brasil, o desenvolvimento está 

diretamente ligado à vida das cidades. A sustentabilidade urbana é definida como a 

competência das políticas urbanas se adaptarem à oferta de ofícios, à característica 

e à quantidade das pendências igualitárias, procurando o comedimento entre as 

demandas de ofícios urbanos e investimentos em estrutura. Perante a este cenário, 

com o caminhar dos anos, diversas edificações antigas consentiram de acompanhar 

as modificações da cidade e abortaram seu funcionamento (TAVARES, 2011).  

Mesmo edificações cujos projetos arquitetônicos são representantes de uma 

ocasião, e que possuem superior valor estético proporcionam a iminente precisão de 

passar por um processo de amoldamento do seu formato original (VALE, 2006).  

Intitulada retrofit, essa técnica opera de maneira a readequar e readaptar 

edificações, conservando o patrimônio histórico, assim como revitalizando centros 

urbanos que, com o caminhar dos anos, passaram a padecer com a deterioração, 

perda da vitalidade e do valor histórico (TAVARES, 2011).  

Por meio do retrofit, as edificações pertencentes aos amplos centros recebem 

uma nova vida e podem alcançar os mais altos modelos de qualidade, além de decidir 

o problema da carência de ambientes disponíveis e proporcionar uma chance de 

desempenhar o patrimônio histórico da cidade (TAVARES, 2011). 
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O plano de deterioração do edifício e os desígnios conexos à intervenção 

consentem enquadrá-la em tipos de intervenções prediais dessemelhantes processos: 

reparo, reforma; conservação ou manutenção e retrofit. Este tipo de intervenção é 

muito empregado em bens tombados e resguardados pelo patrimônio histórico e que 

não admitem alteração em sua arquitetura (VALE,2006). 

4.3 A RELEVÂNCIA DO AS BUILT (“COMO CONSTRUÍDO”) EM PLANOS DE 

DOMÍNIO DIMENSIONAL 

As built é uma nomenclatura inglesa que constitui “como construído”, contudo, 

dentro do espaço arquitetônico como da engenharia a palavra “as built”, aufere uma 

significação que é a elevação das medidas viventes para em seguida ser modificado 

em desenhos técnicos os conhecimentos elevados. Ao conferir os dados içados com 

os de projeto percebe-se que na maior parte das vezes permanecem tantas 

deformidades de medidas, que diversas vezes chega a ser indistinguível (VIEIRA E 

ANDRADE, 2007). 

As built é deliberado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

como sendo assunção topográfico característico, integrante do artifício fiscal de 

cumprimento de obras na construção industrial e civil, que, ligado ao mesmo preceito 

tridimensional de menção espacial seguido no projeto e empregando 

instrumentalmente todos os procedimentos correspondentes ao rigor determinado 

pelo método fiscal, atinge a assistência do projeto, passo a passo, até a seu remate. 

Tal elevação motiva na sua ampliação uma conformidade correspondente, a 

colocação espacial dos alicerces de lançamento e das minúcias exclusivas da forma 

espacial do projeto (NBR 14645,2000).  

De acordo com Vieira e Andrade (2007), quando almeja-se conseguir em 

projetos de campo, resultados apropriados, torna-se significativo ter em mãos uma 

adequada elevação para que os conhecimentos colhidos possam ser acertados com 

fidúcia pelo profissional. No que diz respeito ao as built pode-se considerar o mesmo 

como um relatório realista das diversas etapas do projeto, englobando características 

físicas e econômicas de sua execução. 

As modificações atingidas nos projetos que aludirem em novos 

posicionamentos, serão versadas, excepcionalmente, pelos concernentes projetistas, 

precisando o projeto de “Como Construído” ser organizado a partir destes projetos 
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modificados de maneira que ao fim da fabricação e posteriormente a entrega do 

projeto, este precisará representar seguramente o objeto edificado, com 

apontamentos em um relatório das alterações examinadas durante o cumprimento 

(AEC, 2018). 

4.4 NR 10 - A NORMA REGULAMENTADORA DE SEGURANÇA DO 

TRABALHADOR QUE LIDA COM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM 

ELETRICIDADE 

A Norma Regulamentadora 10 – Segurança em Instalações e Serviços em 

Eletricidade tem como escopo regulamentar sobre à segurança dos serviços que de 

determinado modo circundam a eletricidade (TOCANTINS, 2007).  

Assim fazendo, essa norma também tem como responsabilidade afiançar a 

segurança, a integridade física e a saúde dos profissionais que estão envolvidos de 

maneira direta ou indireta na prestação desse tipo de atividade e ofícios (TOCANTINS, 

2007). 

4.4.1 O Nascimento da Nomenclatura NR 10 e seu Designo 

Desde a época de 1960, o conflito a respeito dos austeros riscos a que são 

expostos os profissionais que trabalham com instalações elétricas e prestação de 

serviços em eletricidade, iniciou a receber ambiente no Brasil (ENGEMED, 2017). 

Com o desígnio de resolver esta problemática, o MTE (Ministério do Trabalho 

e Emprego), proclamou a NR 10 em 1978. Entretanto, logo nos anos consequentes, 

foi averiguada a precisão de modernizar a Norma, pois os números 

de incidentes abrangendo operários nestas instalações e ocupações no país 

continuavam alarmantes (GUIA TRABALHISTA, 2004). 

Uma das causas para esse elevado índice de acidentes estava no caso de o 

setor elétrico do Brasil ter sido ultimamente trazido para o setor privado, e como 

decorrência, as empresas estavam acordando funcionários terceirizados que não 

detinham denominação e conhecimento imprescindíveis para alcançar os trabalhos 

de forma protegida (GUIA TRABALHISTA, 2004). 

Desde sua concepção a Norma Regulamentadora 10 auferiu tantas 

atualizações, que por ventura ficou conhecida como “Nova NR 10” pelos profissionais 
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de Segurança e Saúde do Trabalho. O último texto base da NR 10 começou a ser 

formado em 2001 por um grupo de técnicos em segurança do trabalho e engenheiros 

elétricos de diferentes instituições do governo (ENGEMED, 2017).  

No ano de 2004, a Norma foi alterada pela última vez – por meio da Portaria 

GM nº 598 –, sendo suas técnicas e sugestões empregadas até os dias hodiernos. 

A Norma Regulamentadora 10, possui condições e requisitos mínimos 

contendo o intuito de efetuar de medidas de princípios e controle preventivos, de 

maneira que avalizem a saúde e segurança dos empregados que lidam de modo 

indireto ou até mesmo direto com eletricidade (TOCANTINS, 2007). 

4.4.2 A Magnitude e Aplicação da NR 10 para a Segurança e Saúde no 

Trabalho 

Dentre as requisições da NR 10 é imprescindível sobressair a obrigatoriedade 

de que todos os profissionais intrincados com atividades elétricas consigam um 

exercício de 40h, que incide em uma condição de curso básico da NR 10, com 

conteúdo programático que aborda as fundamentais características do trabalho com 

eletricidade, suas ousadias, medidas de controle, e artifícios e métodos protegidos de 

trabalho em eletricidade (GUIA TRABALHISTA, 2004). 

Além disso, tais profissionais necessitam de participar de novas destrezas 

constantes – no mínimo a cada 02 (dois), com o intuito de permanece-los 

conscienciosos e modernos ao que tange a todo o conteúdo do treino da NR 10.Tal 

exigência estabelecida pela Norma é de larga importância para a Saúde e Segurança 

no Trabalho, pois desde o início de seu vigor, foi cabível observar uma inclinação 

acentuada nos números de incidentes e falecimentos envolvendo os profissionais que 

laboram com eletricidade (TOCANTINS, 2007). 

Essa eficácia da Norma Regulamentadora 10, pode ser confirmada por meio 

do gradativo empenho que as agências privadas do meio elétrico estão acatando para 

volver seus espaços de labor mais garantidos e aprimorar a condição de vida e a 

segurança de seus empregados (TOCANTINS, 2007). 

Outro ponto em ressalva, é a aplicação da Norma Regulamentadora 10, a qual 

se emprega à todas as etapas de distribuição, geração, transferência e consumo, 

inserindo-se as fases de projeto, instalação, edificação, conservação, operação das 

instalações elétricas, independente de labores efetivados nas cercanias, atentando-
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se as regras técnicas predeterminadas pelos órgãos competentes e, sabendo-se que 

até mesmo em omissão ou ausência dos mesmos (GUIA TRABALHISTA, 2004). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como tema abordado falhas e perturbações em instalações 

elétricas prediais, mais especificamente as residenciais. Para melhor entendimento 

destas falhas, foram realizadas pesquisas bibliográficas, leituras em sites 

especializados no tema, artigos acadêmicos, teses monográficas e periódicas da área.  

Com a finalidade de identificar de forma correta quais as falhas listadas com o índice 

de maior frequência nas instalações. 

Foi elaborada uma breve introdução ao tema, destacando a importância de se 

conhecer as falhas apresentadas nas instalações elétricas e a sua origem, foi 

apresentado a justificativa, o problema, os objetivos e a metodologia de pesquisa 

utilizada neste trabalho. O primeiro capítulo foi elaborado afim de, não só gerar a 

compreensão do que deve ser considerado como uma falha, mas também, identificar 

que esta falha se deve à alguma deficiência encontrada no sistema, neste caso, em 

sua maior parte, deve-se a falta de dimensionamento da instalação, a utilização de 

equipamentos incorretos ou até mesmo ao desconhecimento da necessidade de 

equipamentos específicos para determinada atividade. 

No segundo capítulo foram apresentados os requisitos mínimos para a composição 

de um projeto elétrico, onde foram expostas de forma clara a descrição de cada uma 

das etapas ditas como indispensáveis pela NBR 5410. Neste capítulo pode-se 

observar também a quais as qualificações e habilitações necessárias para o 

profissional responsável pela elaboração do projeto. Foi abordada também, a 

importância da sua realização para a saúde e segurança da instalação. 

No terceiro capítulo, pode-se observar a importância da manutenção, sendo dita como 

a mais significativa delas, a manutenção preventiva que quando bem executada, é 

fator determinante para o prolongamento da vida útil da instalação e mantenabilidade 

do funcionamento eficaz da mesma. Além disso, foi apresentada também, como a 

precariedade da manutenção afeta e influencia o funcionamento do sistema e de que 

forma o retrofit de alguns equipamentos pode ser bem aproveitado em uma instalação 

elétrica. 

Ao final deste trabalho observa-se que toda e qualquer falha deve ser investigada. 

Uma instalação que foge à padronização, dificilmente funcionará sem apresentar 

falhas e riscos à integridade da instalação. Muitos acidentes ligados à eletricidade 

ocorrem devido ao desconhecimento do risco e a falta de esclarecimento dos usuários 
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quanto ao que realmente é necessário para garantir a qualidade e a segurança do 

sistema como um todo. Em muitos casos, as falhas também estão ligadas ao mal uso 

de dispositivos e equipamentos. Alertar a população a respeito das falhas que podem 

se apresentar em uma instalação elétrica é tão importante quanto divulgar a 

necessidade de um projeto elétrico que obedeça as determinações da NBR 5410. Esta 

iniciativa pode evitar riscos e possíveis danos à integridade física dos usuários e o 

desgaste prematuro da instalação. 

Portanto, para que se possa dar continuidade ao que foi iniciado neste trabalho, 

torna-se importante pesquisar a respeito de como a qualidade dos materiais utilizados, 

que compreende desde os condutores até os dispositivos de proteção, e qualidade da 

energia fornecida pela concessionária influencia na ocorrência de falhas 

desregulações em instalações elétricas. 
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