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RESUMO 

 

A norma NBR 5410 surgiu há mais de sete décadas, no ano de 1941 sendo 

publicada pela ABNT em outubro do mesmo ano e intitulada de Norma Brasileira 

para Execução de Instalações Elétricas, visando garantir a qualidade, segurança e 

um desempenho satisfatório das instalações elétricas. A NBR 5410, assim como 

todas as outras, tem embasamento científico expedido pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, o que garante uma instalação segura e de qualidade, desde que 

seja executada conforme prescrição do seu conteúdo. Porém, diferentemente das 

normas regulamentadoras, e mesmo tendo se tornado uma prática indispensável na 

projeção e execução de instalações elétrica de baixa tensão, a aplicação das 

normas técnicas não está prevista em lei, o que as tornam voluntárias. Por isso, 

além de mencionar todas as vantagens da utilização da metodologia e termos 

mencionados na norma durante a execução de uma instalação, este trabalho visa 

esclarecer e demonstrar os principais riscos de não se padronizar, baseando-se na 

norma NBR 5410:2004, uma instalação elétrica de baixa tensão, afim de 

conscientizar profissionais da área sobre a importância de tal prática. 
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CRUZ, Julio Cesar da Veiga. The importance of the application of the standard 

ABNT NBR 5410:2004 in the electrical installations of low voltage. 2017. 57 

páginas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – 

Anhanguera Educacional,Niterói, 2017. 

ABSTRACT 

The NBR 5410 standard appeared more than seven decades ago, in the year 1941, 

being published by ABNT in October of the same year and entitled Brazilian Standard 

for the Execution of Electrical Installations, in order to guarantee the quality, safety 

and satisfactory performance of the electrical installations. The NBR 5410, as well as 

all others, has a scientific basis issued by the Brazilian Association of Technical 

Standards, which guarantees a safe and quality installation, as long as it is executed 

according to the prescription of its contents. However, unlike regulatory standards, 

and even though it has become an indispensable practice in the design and 

execution of low voltage electrical installations, the application of technical standards 

is not provided for by law, which makes them voluntary. Therefore, in addition to 

mentioning all the advantages of using the methodology and terms mentioned in the 

standard during the execution of an installation, this work aims to clarify and 

demonstrate the main risks of non-standardization, based on the NBR 5410: 2004 

standard, a low voltage electrical installation, in order to raise the awareness of 

professionals in the area about the importance of such practice. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao se falar a respeito de instalações elétricas, ou qualquer que seja o tipo de 

atividade, é essencial que a segurança seja tratada sempre como prioridade. A 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) estabelece inúmeras normas que 

determinam regras, diretrizes, características ou orientações sobre determinada 

produto, serviço, material ou processo. A norma ABNT NBR 5410:2004 visa garantir 

os requisitos mínimos de segurança e qualidade a serem aplicados em sistemas de 

instalações elétricas de baixa tensão, protegendo, assim, a edificação na qual a 

instalação foi feita, os seres humanos e animais que a habitam, bens materiais e etc. 

Além de garantir o perfeito funcionamento das instalações. A norma NBR5410:2014 

regulamenta, além dos itens descritos acima, também a forma de execução dos 

projetos de instalações elétricas, que é um ponto fundamental para se garantir a 

qualidade no serviço executado. 

Este trabalho buscou demonstrar toda a importância que a norma NBR 

5410:2004 representa no desenvolvimento e execução das instalações elétricas de 

baixa tensão, visando estabelecer as condições mínimas para o perfeito 

funcionamento de uma instalação, garantindo, assim, a segurança e a qualidade da 

mesma. Foram abordados tópicos como segurança, que é, sem dúvida, o tópico de 

maior importância na execução de qualquer serviço, e a NBR 5410:2004 define, com 

riqueza de detalhes, a melhor e mais segura forma de se executar uma instalação 

elétrica; A escolha adequada e o correto dimensionamento dos materiais utilizados 

na instalação, que são fatores fundamentais para a execução de uma instalação de 

qualidade, entre outros. Com isso, já fica claro a importância da aplicação das 

condições estipuladas pela norma NBR 5410:2004 em todos os estágios de uma 

instalação elétrica de baixa tensão, de forma a garantir uma instalação perfeita e 

com total segurança. No entanto, quais os principais riscos aos quais uma instalação 

elétrica de baixa tensão está sujeita quando não tem sua projeção e execução 

baseadas na NBR 5410:2004? 

Este trabalho teve como objetivo, portanto, identificar, de uma forma 

detalhada, quais são os principais problemas apresentados por uma instalação 

elétrica de baixa tensão não normatizada, compreendendo, assim, a importância que 

a NBR 5410 tem na execução dessas instalações. 
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Para isso, este trabalho visou identificar e exibir todas as vantagens de se 

executar um bom dimensionamento da instalação elétrica de baixa tensão utilizando 

a norma NBR 5410:2004; demonstrar todo o ganho em segurança da execução de 

uma instalação nos termos da norma e conscientizar os profissionais de elétrica da 

importância de se efetuar todos os requisitos de proteção previstos na norma em 

todos os estágios de uma instalação elétrica de baixa tensão.  

Para a execução deste trabalho foi realizada revisão de literatura, utilizou-se 

coleta de dados de fontes como livros, artigos de revistas do setor elétrico, normas 

brasileiras (ABNT), além do conteúdo da internet. A pesquisa em questão visou 

comparar as obras e as opiniões de diferentes autores e profissionais das áreas de 

segurança e qualidade em instalações elétricas, com o intuito de responder à 

questão problema deste trabalho. Também foram utilizados como base para esta 

pesquisa artigos de revistas do setor elétrico de autores diferentes. Quanto as 

Normas Brasileiras, a ABNT NBR 5410:2004, teve o seu conteúdo amplamente 

explorado e foi de grande importância no desenvolvimento deste trabalho, tendo em 

vista que essa mesma norma está contida no problema em questão. 
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2. DIMENSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO  

 

Para que tenha um melhor desempenho e poça manter um fornecimento 

contínuo e de qualidade, é de suma importância que toda instalação elétrica seja 

executada a partir de um projeto previamente elaborado. Nesse projeto, devem 

constar todas as informações relativas ao empreendimento como custo, prazo, 

material a ser utilizado, desenhos (diagramas), documentação técnica necessária e 

principalmente um dimensionamento não só dos dispositivos e infraestrutura da 

instalação como também da carga que será alimentada. A NBR 5410/2004 

determina os requisitos mínimos a serem adotados em todos os estágios do projeto 

de forma a garantir a segurança e um melhor desempenho da instalação. Segundo 

seu item 6.1.8.2, em um projeto de instalação elétrica deve conter, no mínimo: 

 plantas; 

 esquemas unifilares e outros, quando aplicáveis; 

 detalhes de montagem, quando necessário; 

 memorial descritivo de instalação; 

 especificação dos componentes ( descrição, características nominais e 

normas que devem atender); 

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

fatores de demanda considerados, temperatura ambiente etc.). 

  Existem ainda outros tópicos a serem citados no projeto como a potência 

total do circuito, os locais de instalação de cada ponto de consumo, quadro de 

distribuição, caixas de passagem, o trajeto dos eletrodutos, a quantidade de circuitos 

parciais e suas respectivas cargas além dos condutores e dispositivos de proteção a 

serem utilizados. A elaboração de um projeto possibilita que seja feita uma análise 

prévia de cada etapa da execução da instalação, evitando assim, problemas com 

retrabalho, falta de material, aumento no custo da execução, falta de pontos de 

consumo, desarme indevido de dispositivos de proteção. 
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2.1 DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE CONSUMO 

O primeiro passo na elaboração de um projeto de instalações elétricas é 

determinar a quantidade e a localização de todos os pontos de consumo (iluminação 

e tomada) contidos no projeto, pois todas as etapas subsequentes dependem 

desses pontos. 

2.1.1 Iluminação 

O item 4.2.1.2.2 da NBR 5410 2004 recomenda que as cargas de iluminação 

devem ser determinadas conforme resultado da aplicação da norma ABNT NBR 

5413:1992 – Iluminância de interiores, contudo, como alternativa à aplicação da  

norma NBR 5413,  para previsão de carga em locais utilizados para habitação, como 

residências, hotéis, motéis, flats, é recomendado que em cada cômodo ou 

dependência deve haver pelo menos um ponto de luz fixo no teto, acionado por um 

interruptor. 

Para a determinação da carga de iluminação, a norma utiliza o seguinte 

critério: 

 Carga mínima de 100VA para cômodos ou dependências cuja área 

seja igual ou inferior a 6m²; 

 Carga mínima de 100VA para os primeiros 6m² e 60VA para cada 

aumento de 4m² inteiros para cômodos ou dependências com área 

superior a 6m² 

Os valores citados acima correspondem a valores para utilização no cálculo 

de dimensionamento dos circuitos e não necessariamente a potência nominal das 

lâmpadas. 

2.1.2 Tomadas 

As tomadas são classificadas em dois tipos TUG ( tomadas de uso geral) e 

TUE (tomadas de uso específico). 

São classificadas como TUG, as tomadas destinadas a alimentação de 

aparelhos portáteis e/ou para aparelhos que, embora com posição definida, utilizem 

uma corrente inferior a 10A. (NERY, 2012, p. 60) 
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Já as TUEs, são destinadas a aparelhos de potência elevada, (acima de 1270 

W em 127V ou 2200W em 220V) que necessitam de corrente igual ou superior a 

10A. (NERY, 2012, p. 60)  

Segundo a norma, a quantidade de pontos de tomada deve ser determinada  

de acordo com a finalidade de cada ambiente e dos equipamentos elétricos que alí 

serão utilizados, desde que satisfaça os critérios a seguir: 

 Pelo menos um ponto de tomada em banheiros, junto ao lavatório; 

 Em cozinhas, copas, área de serviço, lavanderia, e locais análogos, 

deve haver pelo menos um ponto de tomada para cada 3,5m, ou 

fração, de perímetro, e no mínimo duas tomadas acima da bancada da 

pia. 

 Varandas devem conter pelo menos um ponto de tomada. 

 Salas e dormitórios devem conter pelo menos um ponto de tomada 

para cada 5m, ou fração, de perímetro. 

 Nos demais cômodos e dependências, deve haver pelo menos um 

ponto de tomada caso a área total seja igual ou inferior a 2,25m², 

podendo estar localizados no seu interior ou a até 0,80m de sua porta 

de acesso. 

 Um ponto no interior do cômodo ou dependência caso sua área total 

seja maior que 2,25m² e menor ou igual a 6m². 

 Caso a área total do cômodo seja superior a 6m², deve haver um ponto 

de tomada para cada 5m, ou fração, de perímetro. 

Quanto a potência das tomadas, a norma recomenda que para tomadas 

localizadas em banheiros, cozinhas, copa-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e 

locais análogos sejam atribuídos no mínimo 600VA por ponto de tomada, até três 

pontos, e 100VA por ponto excedente, considerando sempre cada ambiente 

separadamente. Quando a quantidade de pontos de tomadas de um ambiente for 

superior a seis pontos, a norma permite que sejam atribuídos 600W por ponto de 

tomada, para dois pontos, e 100W por ponto excedente, para cada um dos 

ambientes separadamente. Nos demais cômodos ou dependências, devem ser 

atribuídos, no mínimo, 100VA por ponto de tomada. 

Não é recomendado o uso de tomadas convencionais na alimentação de 

equipamentos de aquecimento de água como chuveiro e torneira elétrica, esses 
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aparelhos devem ser ligados diretamente ao ponto de alimentação, pois a corrente 

elétrica de funcionamento desses aparelhos é elevada. Também não é conveniente 

fazer emendas, a conexão desses aparelhos deve ser feita com conectores 

adequados. 

2.1.3 Distribuição de carga em circuitos 

Circuito, em instalações elétricas, é um conjunto de cargas alimentadas pelos 

mesmos condutores, que são protegidos (contra sobrecorrentes) pelos mesmos 

dispositivos de proteção (fusível, disjuntor). (NERY, 2012, p. 70) 

A NBR 5410:2004 recomenda em seu item 4.2.5.1 que toda instalação deve 

ser dividida em quantos circuitos se fizerem necessários, de forma que, uma vez 

seccionado não haja nenhum risco de realimentação acidental por outro circuito. 

É importantíssimo que seja feita uma distribuição adequada das cargas em 

circuitos, de modo a prevenir a ocorrência de problemas tanto no funcionamento 

quanto na manutenção do sistema elétrico. 

A instalação deve ser distribuída em circuitos, principalmente no intuito de: 

 Evitar que por algum tipo de falha na instalação todo sistema elétrico 

seja prejudicado, de modo que a proteção seccione somente o circuito 

com defeito; 

 Facilitar a manutenção; 

 Anular, ou pelo menos reduzir a interferência entre aparelhos, 

separando circuitos de tomadas destinados a alimentar aparelhos com 

motores elétricos e os que vão alimentar aparelhos eletrônicos. 

 Em instalações alimentadas com duas ou três fases, manter o maior 

equilíbrio possível entre as fases. 

A NBR 5410:2004 especifica parâmetros para a divisão da instalação em 

circuitos, são eles: 

 Todo ponto de alimentação previsto para equipamento de corrente 

nominal superior a 10A deve possuir um circuito independente. 

 Locais como cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, 

lavanderias e locais análogos devem possuir circuitos independentes 

para alimentar suas tomadas. 
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Os pontos de iluminação e de tomada devem possuir circuitos distintos, 

porém, para locais de habitação, a norma considera aceitável que pontos de 

iluminação e tomada sejam alimentados pelo mesmo circuito desde que a corrente 

de projeto do circuito não seja superior a 16A, a instalação possua mais de um 

circuito de iluminação, assim como de tomada, e o circuito comum não seja 

destinado a atender a cozinhas, copas, copa-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias 

ou locais análogos. 

Outra recomendação da norma, quanto a divisão da instalação, é que sejam 

consideradas também possíveis ampliações ou alterações futuras, não só na 

potência da alimentação, mas também na ocupação dos eletrodutos e quadros de 

distribuição. 

2.1.4 Dimensionamento de condutores 

Condutores elétricos são corpos constituídos de material bom condutor, 

destinados à transmissão da eletricidade. Em geral são de cobre eletrolítico e, em 

certos casos, de alumínio. (NISKIER, 2015, p. 125) 

Uma das etapas mais importantes na execução de um projeto de uma 

instalação elétrica é o dimensionamento dos condutores, pois, são eles os 

responsáveis por transportar a energia elétrica da fonte até o ponto de consumo.  

Após o cálculo da intensidade de corrente de projeto, procede-se ao 

dimensionamento do condutor capaz de permitir, sem excessivo aquecimento e com 

uma queda de tensão predeterminada, a passagem da corrente elétrica. (NISKIER, 

2015, p 128) 

Entende-se por “condutor” o elemento metálico, geralmente de forma 

cilíndrica, utilizado com a função específica de transportar energia elétrica. (NERY, 

2012, p. 80) 

Segundo recomendação da NBR 5410, a corrente transportada por qualquer 

condutor, durante períodos prolongados em funcionamento normal, deve ser tal que 

a temperatura máxima para serviço contínuo não seja ultrapassada. 

Quanto a sua construção, os condutores podem ser classificados como fio ou 

cabo, conforme exibido na Figura 1, onde: 
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Fio é um elemento metálico, de forma cilíndrica e seção maciça. Também 

conhecido como condutor rígido, pode ser de cobre ou alumínio, isolado ou nú. 

Cabo é composto de vários fios nus, enrolados helicoidalmente. Também 

conhecido como condutor flexível, também pode ser de cobre ou alumínio, isolado 

ou nú. 

Figura 1 – Tipos de condutores 

 

Fonte: Aliexpress (2017) 

 

A seção nominal dos fios e cabos é um valor de referência padronizado. É 

estabelecido, no processo de fabricação, em função da resistência do condutor. ( 

ALVES CRUZ; ANICETO, 2012, p 162) 

Ao executar o dimensionamento dos condutores, o projetista deve determinar 

a seção mínima dos condutores de cada circuito, capazes de operar com a corrente 

de projeto do circuito sem que ultrapasse seu limite de temperatura ou queda de 

tensão, e ainda, tenha capacidade de corrente superior à de atuação dos 

dispositivos de sobrecarga. 

Seção mínima 

Para cada tipo de circuito existe um valor mínimo de seção nominal permitida, 

esses valores são expressos no Quadro 1(tabela 47 da NBR 5410:2004). 
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Quadro 1 – Seção mínima dos condutores (tabela 47 NBR 5410) 

 

Fonte: NBR 5410 (2004) 

 

Existem três critérios que estabelecem a seção mínima de um condutor, a 

capacidade de condução de corrente, limite de queda de tensão e a seção mínima 

do condutor em função da aplicação do circuito, determinada por tabela específica 

na norma NBR 5410, a seção ideal será sempre a de maior valor entre as três. 
 

Capacidade de condução de corrente 

Durante o dimensionamento de um condutor, é importante levar em 

consideração a sua capacidade de condução de corrente elétrica devido ao 

aquecimento gerado pelo efeito joule e, consequentemente, os possíveis danos a 

isolação oriundos desse aquecimento, por isso, o item 6.2.5.2.1 da NBR 5410 

determina que a corrente transportada por qualquer condutor, por longo período de 

funcionamento, não ultrapasse a temperatura máxima para serviço continuo 

determinado pela tabela 35 da norma NBR 5410. 

Essas precauções são destinadas a garantir uma vida satisfatória aos 

condutores e suas isolações, submetidos aos efeitos térmicos produzidos pela 

circulação da corrente igual a capacidade de cada condutor.(CREDER, 2014, p 87) 

A NBR 5410 possui também tabelas com os valores máximos de corrente 

admissíveis para cada seção nominal dos condutores (cobre ou alumínio), em 

diversas situações de instalação possíveis, sem que a isolação do condutor seja 

comprometida. O Quadros 2 exibe os valores máximos admissíveis para condutores 

de cobre e alumínio. 
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Quadro 2 – Capacidades de condução de corrente para condutores de cobre e 

alumínio (tabela 36 da NBR 5410:2004) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NBR 5410 (2004) 

 

A corrente utilizada como referência para o cálculo de dimensionamento dos 

condutores deve ser a corrente de projeto do circuito, que deve possuir um valor 

menor que a capacidade de condução do condutor. 

A isolação do condutor tem como finalidade separar eletricamente a parte viva 

(do condutor) do ambiente externo e de outros condutores. Essa isolação pode ser 

constituída de diversos materiais, cada qual com suas características que os tornam 

apropriados para cada tipo de situação. Os isolamentos podem ser divididos em 

duas classes: 

Os termoplásticos, materiais que, sofrem variações reversíveis conforme a 

temperatura na qual se encontram, ou seja, ao ser aquecido, o material sofre um 

amolecimento, porém, ao retornar a sua temperatura ambiente, volta ao seu estado 
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normal. Alguns exemplos de materiais termoplásticos são o cloreto de polivinila 

(PVC) e polietileno. 

Os termofixos, materiais que, diferentemente dos termoplásticos, possuem 

ótima estabilidade em uma grande faixa de temperatura, conservando suas 

características mecânicas. São exemplos de materiais termofixos os polietileno 

reticulado (XLPE), borracha etilenopropilênica (EPR), borracha de silicone e 

borracha butílica. 

Essas classes de isolamento possuem suas respectivas normas: 

 ABNT NBR 7286, condutores com isolação EPR; 

 ABNT NBR 7288, condutores com isolação PVC; 

 ABNT NBR 7287, condutores com isolação XLPE. 

 

Cada tipo de isolação possui um valor máximo de temperatura para serviço 

contínuo, conforme exibidos no Quadro 3 (tabela 35 da NBR 5410). 

Quadro 3 – Temperatura característica dos condutores (tabela 35 NBR 5410) 

 

Fonte: NBR 5410 (2004) 

 

O material mais utilizado, principalmente em instalações residenciais e 

prediais, o cloreto de polivinila (PVC) devido ao seu baixo custo. 

 

Queda máxima de tensão 

A queda de tensão é uma anomalia causada principalmente pela resistência 

elétrica do condutor e as resistências de contato do circuito como interruptores, 

emendas e outras conexões. É diretamente proporcional ao comprimento e a 

resistividade do condutor e inversamente proporcional a sua seção, sendo 
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determinada pela diferença entre a tensão na entrada da instalação e a tensão nos 

pontos de consumo. 

A NBR 5410 determina limites percentuais para a queda de tensão, em 

qualquer dos pontos de consumo da instalação, em relação ao valor de tensão 

nominal de entrada. Cada limite depende da fonte de alimentação. Caso esses 

limites não sejam respeitados, a qualidade do fornecimento, assim como o 

funcionamento dos equipamento ficam comprometidos, pois, uma tensão abaixo 

desses percentuais pode ocasionar problemas como dificuldades na partida e 

redução do torque de motores, redução na iluminância de lâmpadas, vida útil dos 

equipamentos. 

Segundo a NBR 5410, as quedas de tensão nos pontos de utilização devem 

ser inferiores a: 

7% a partir dos terminais secundários do transformador MT/BT, tanto para 

transformadores de propriedade da unidade consumidora ou da empresa 

distribuidora de eletricidade, caso este seja o ponto de entrega; 

5% a partir do ponto de entrega, nos demais casos de ponto de entrega com 

fornecimento em tensão secundária de distribuição; 

7% calculados a partir dos terminais de saída do gerador, caso a unidade 

consumidora possua gerador próprio. 

Para linhas elétricas com comprimento superior a 100m, deve-se acrescentar 

0,005% para cada metro de linha acima dos 100m, não devendo o valor dessa 

suplementação ultrapassar 0,5%. 

A queda de tensão nos circuitos terminais não deve ser superior, em 

nenhuma hipótese, a 4%. 

No dimensionamento de condutores, geralmente, para circuitos mais curtos (< 

15m), o critério que prevalece é a máxima capacidade de condução de corrente, ou 

a seção mínima permitida pela norma, enquanto que, para circuitos mais longos, 

prevalece o da queda máxima de tensão. 

Todo fabricante de condutor deve fornecer o valor máximo de queda de 

tensão unitária de seus condutores, como no Quadro 4, esses valores ajudam a 

simplificar o dimensionamento de condutores pela queda máxima de tensão. 
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Quadro 4 – Quedas de tensão unitárias (fabricante do condutor) 

 

Fonte: Sil (2017) 

 

 

Condutor neutro 

A norma recomenda que o condutor neutro não deve ser comum a dois ou 

mais circuitos, e que em circuitos monofásicos, tenha a mesma seção que o 

condutor fase. 

Para circuitos trifásicos, é recomendado que a seção do condutor neutro não 

seja inferior à do condutor fase caso a taxa de terceira harmônica e seus múltiplos 

for superior a 15%, podendo ser de mesma seção caso essa taxa seja de até 33%. 

Caso esse valor ultrapasse os 33%, a seção do condutor neutro poderá ser superior 

à do condutor fase. 

Em casos de circuitos trifásicos, cujos condutores fase tenha uma seção 

superior a 25mm², a seção dos condutores neutro podem ser inferiores à dos 

condutores fase, desde que não sejam inferiores aos valores do Quadro 5 (tabela 48 

NBR 5410), e que as seguintes orientações sejam devidamente respeitadas: 

 O circuito deve ser equilibrado, em serviço normal; 

 A corrente das fases não deve conter valores de taxa de terceira 

harmônica e múltiplos superior a 15%; 
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 O condutor neutro deve estar devidamente protegido contra 

sobrecorrentes, conforme critérios da norma NBR 5410. 

 

Quadro 5 – Seção reduzida do condutor neutro (tabela 48 NBR 5410) 

 

Fonte: NBR 5410 (2004) 

 

Os critérios para dimensionamento de proteção estão descritos no item 3.2.1. 

Os valores quadro 6 são para circuitos com condutores fase e neutro 

constituídos do mesmo metal. 

2.1.5  Linhas elétricas 

Trata-se do condutor ou conjunto de condutores e seus componentes de 

fixação e/ou suporte, de proteção, seja ela mecânica ou térmica, destinado a 

condução de corrente elétrica ou transmissão de sinais elétricos. 

Todos os itens de uma linha elétrica, principalmente os condutores, devem 

atender aos requisitos de segurança (pessoas e animais, própria instalação) 

previstos no item 4.1 da NBR 5410. 

O Quadro 6 (tabela 33 da NBR 5410) descreve 45 diferentes configurações a 

serem adotadas em uma linha elétrica. Outras configurações podem ser adotadas 

além das citadas neste quadro, desde que, atendam as prescrições gerais da norma. 

Linhas pré-fabricadas, como barramentos blindados, devem ser instaladas de 

acordo com recomendações do fabricante, e ainda, atender à IEC 60439-2 

(conjuntos de manobra e controle de baixa tensão). 
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A configuração mais comum em edificações destinadas a moradia é a do 

método nº 7, condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção 

circular embutido em alvenaria. 

Quadro 6 – Tipos de linhas elétricas (tabela 33 NBR 5410) 
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Quadro 6 – (continuação) 
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Quadro 6 – (continuação) 
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Quadro 6 – (continuação) 
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Quadro 6 – (conclusão) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NBR 5410 (2004) 
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Conforme descrito pelo Quadro 7, norma cita também diversas possíveis 

influencias externas à serem consideradas em uma instalação elétrica, onde cada 

condição é descrita por um código de duas letras maiúsculas e um número, sendo: 

A primeira letra referente à categoria geral da influência externa: 

 A – Meio Ambiente 

 B – Utilização 

 C – Construção das edificações 

A segunda letra indica a natureza da influência externa. 

O número indica a classe de cada influência externa. 

Quadro 7 – Classificação de influências externas 
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Quadro 7 – (continuação) 
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Quadro 7 – (conclusão) 

 

Fonte: NBR 5410 (2004) 

 

 

Condições gerais de instalação 

 A norma prevê diversas condições de instalação de modo a prevenir danos e 

garantir a integridade e a qualidade da instalação, são elas: 

 A proteção contra influencias externas conferida pela maneira de instalar deve 

ser assegurada de maneira contínua. 

 A proteção das linhas deve incluir as extremidades da mesma, principalmente 

nos pontos em que penetram os equipamentos, sendo providas, por exemplo, 

por prensa-cabos. 

 As linhas elétricas devem possuir proteção mecânica adicional sempre que 

atravessarem paredes, exceto se possuírem robustez suficiente para garantir 

sua integridade no trecho de travessia. 
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 A distancia entre as linhas elétricas e as não-elétricas, deve ser tal que a 

intervenção em uma delas não influencie a outra. 

 As linhas elétricas não devem ser instaladas próximas a canalização que 

produza calor, fumaça ou vapor que possam prejudica-las, a menos que 

possuam proteção para determinado efeito. 

 É proibida a instalação de linhas elétricas no interior de dutos de exaustão de 

fumaça ou de ventilação. 

 Ao ser instalada, mesmo que só em parte, no mesmo percurso que 

canalização que gere condensações, como tubulação de água ou vapor, ela 

não deve ser instalada abaixo da canalização, a menos que sejam tomadas 

as devidas medidas de proteção para protegê-la dos efeitos da condensação. 

 Circuitos com tensões distintas, que se enquadrem uma na faixa I e outra na 

faixa II definidas no anexo A não devem compartilhar a mesma linha elétrica, 

a menos que, todos os condutores sejam isolados para a tensão mais elevada 

presente, ou seja atendida uma das seguintes condições: 

- Os condutores com isolação apenas suficiente para a aplicação a que se 

destinam forem instalados em compartimentos separados do conduto a ser 

compartilhado; 

- Forem utilizados eletrodutos separados. 

 Para instalação de linhas elétricas em espaços de construção ou em galerias, 

devem ser tomadas as devidas precauções para evitar a propagação de 

incêndio. 

2.1.6 Seleção e instalação de eletrodutos 

 São elementos de linha elétrica fechada, de seção circular ou não, destinados 

a conter condutores elétricos, permitindo tanto a enfiação como a retirada por 

puxamento, e é caracterizado pelo diâmetro nominal ou externo. (MACINTYRE; 

NISKIER, 2014, p.119) 

 A NBR 5410 veda, em seu item 6.2.11.1.1, a utilização como eletroduto, de 

qualquer produto que não seja apresentado e comercializado como tal. 

 Existem diversos tipos de eletrodutos, de características e materiais 

diferentes: 



 

 

 

30 

Material: 

 Metal (aço ou alumínio) 

 Plástico ( PVC e polietileno) 

Elasticidade: 

 Rígido 

 Flexível 

 Corrugado 

 Flexível plano 

Resistência Mecânica: 

 Leve 

 Médio 

 Pesado 

Propagação de chama: 

 Propagante de chama 

 Não propagante de chama 

Perfil: 

 Plano 

 Corrugado 

Cor: 

 Amarelo (leve), cinza (médio) e preto (pesado) – eletrodutos 

rígidos ou flexíveis corrugados; 

 Preto com faixas coextrudadas amarelas (leve), preto com faixas 

coextrudadas cinzas (médio); 

 Preto com faixas coextrudadas azuis (pesado) – eletrodutos 

flexíveis e planos. 

A NBR 5410:2004 não cita os eletrodutos flexíveis como condutos para 

condutores em uma instalação elétrica, isso porque, esse tipo de eletroduto não 

possuía uma norma específica, apenas os eletrodutos rígidos possuíam sua norma, 

a NBR 6150:1980. Entretanto, no ano de 2007, a norma 6150:1980 foi substituída 

pela 15465:2007 – Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de 

baixa tensão – Requisitos e desempenho – que normatizou também os eletrodutos 

flexíveis. 
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Além de linhas elétricas, esse tipo de eletroduto é recomendado também em 

instalações de linhas de sinal (telefonia, TV a cabo etc). 

 

Eletroduto de PVC flexível 

 Fabricados em PVC autoextinguível, possuem um formato corrugado de 

modo a garantir sua flexibilidade e resistência a possíveis amassamentos, podendo 

ser utilizados em lajes e pisos de concreto. 

 De acordo com sua composição, pode ser classificado como leve (amarelo), 

médio (cinza), pesado (preto) e reforçado (azul ou laranja). 

 Os eletrodutos do tipo leve, devem ser utilizados somente em paredes, pois 

ficam sujeitos a menos esforço mecânico, enquanto que, os tipos médio, pesado e 

reforçado são recomendados para pisos, lajes ou enterrados em áreas externas da 

edificação onde há um esforço mecânico maior. 

 

Eletroduto de metal flexível 

 Fabricado com aço galvanizado em forma de espiral, é coberto por uma 

camada de PVC, recomendado para instalações elétricas cujas cargas produzem 

vibrações. Podem ser utilizados somente em instalações aparentes, jamais em 

instalações embutidas. 

 

Eletroduto PVC rígido 

 Assim como o flexível, esse tipo de eletroduto também e fabricado em PVC, 

porém, pode ser utilizado em instalações embutidas e aparentes, geralmente em 

instalações comerciais como oficinas, lojas, galpões etc. 

 Como é comercializado em barras de 3m, sofre muitas emendas ao longo da 

instalação, por isso, possui três tipos de extremidades, podendo ser com rosca, sem 

rosca ou com bolsa (diâmetro expandido). 

 

Eletroduto de metal rígido 

 Fabricado com aço-carbono ou alumínio e com as superfícies interior e 

exterior  galvanizada ou esmaltada para prover uma proteção contra oxidação e 

facilitar a passagem dos condutores durante a enfiação. 
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 É recomendado principalmente para instalações aparentes em áreas 

externas, devido à alta resistividade do alumínio à corrosão. 

 A norma faz diversas recomendações e restrições para a instalação de 

eletrodutos, as principais são: 

 É proibido o uso de qualquer produto, como eletroduto, que não seja 

apresentado como tal, ou seja propagante de chamas. 

 Em instalações embutidas, só devem ser utilizados eletrodutos que suportem 

seus respectivos esforços de deformação. 

 Em eletrodutos, só é permitida a instalação de condutores isolados, cabos 

unipolares e multipolares. 

 Os eletrodutos devem ser dimensionados de forma que, após a montagem da 

linha, haja facilidade para manuseio adição ou retirada de condutores, para 

isso, a taxa de ocupação do eletroduto, não deve ser superior a: 

o 53% para eletrodutos com um condutor; 

o 31% para eletrodutos com dois condutores; 

o 40% para eletrodutos com três ou mais condutores. 

 Nas instalações, a distância entre as caixas de passagem ou equipamentos 

não deve ser superior a 15m no caso de linhas internas e 30m para linhas em 

áreas externas, ambas em caso de trechos retilíneos. Em caso de curvas, o 

limite deve ser reduzido a 3m para cada curva de 90º, em qualquer situação. 

 Podem ser instaladas no máximo três curvas de 90º ou seu equivalente até 

no máximo 270º. 

 É terminantemente proibido instalar curvas com deflexão superior a 90º. 

 Curvas originadas através do dobramento de eletrodutos, não devem resultar 

na redução do diâmetro interno do eletroduto. 

 É essencial a instalação de Caixas de passagem em: 

o Pontos de entrada ou saída de condutores; 

o Pontos com emendas ou derivação de condutores; 

o Sempre que se fizer necessário segmentar a tubulação por algum 

motivo técnico. 

 Os condutores devem formar trechos contínuos entre as caixas, sendo 

emendas e derivações sendo admitidas somente nas caixas de passagens. 
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Condutores emendados ou com isolação danificada não devem ser enfiados 

em eletrodutos. 

 A enfiação dos condutores não deve ter início antes do termino da montagem 

dos eletrodutos. 

 Para facilitar a enfiação dos condutores, podem ser utilizados guias de 

puxamento e/ou talco, parafina, ou outros lubrificantes que não sejam 

prejudiciais a isolação dos condutores. 
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3. SEGURANÇA EM ELETRICIDADE 

 

É expressivo o número de pessoas envolvidas em acidentes com eletricidade, 

seja durante a execução de alguma instalação, ou no uso de algum equipamento 

elétrico. Toda instalação elétrica, além de oferecer risco aos seus usuários, também 

está sujeita a sofrer condições anormais de operação, como sobrecargas, curto 

circuitos, surtos de tensão, surtos de corrente, fatos que causam um 

sobreaquecimento dos condutores do circuito, podendo inclusive, danificar 

condutores ou dispositivos de circuitos próximos a ele. 

O item número 5 da norma NBR 5410:2004 é inteiramente dedicado a 

segurança, contendo inúmeras medidas de proteção contra choques elétricos e 

proteção do próprio circuito, visando assim, assegurar a integridade física de 

pessoas e animais que sejam usuários do circuito em questão, além de proteger o 

patrimônio dos usuários. 

 

3.1 PREVENÇÃO CONTRA CHOQUES 

O choque elétrico é um abalo muscular causado pela passagem de corrente 

elétrica pelo corpo humano. (CARDOSO, 2003, pág. 102). 

Os danos provocados ao organismo humano pela passagem da corrente 

elétrica são diretamente proporcionais a sua intensidade, dada em amperes, além 

disso, outros fatores que também são influentes e determinantes na intensidade dos 

prejuízos do choque elétrico são a duração da passagem e o percurso percorrido 

pela corrente elétrica no corpo humano. 

A tensão de contato limite, tensão que uma pessoa pode suportar 

indefinidamente sem risco, é função da forma como este contato é estabelecido e 

das condições ambientes. (CREDER, 2014, p.124) 

 A Tabela 1 exibe a porcentagem de corrente elétrica que percorre o coração 

de acordo com o seu trajeto pelo corpo humano. 
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Tabela 1 – Corrente que circula pelo coração 

 

Fonte: Cardoso (2003) 

Conforme descrito pela Figura 2, o choque elétrico pode gerar como 

consequência para o corpo humano, dependendo dos fatores influentes, desde 

apenas um leve formigamento, contrações musculares até uma parada 

cardiorrespiratória, ou até mesmo levar a vítima à óbito.  

 

Figura 2 – Reações fisiológicas habituais 

 

Fonte: Schneider (2017). 

 

Existem dois princípios que fundamentam as medidas de proteção contra 

choques descritas na norma NBR 5410, o primeiro determina que toda e qualquer 

parte viva deve estar totalmente inacessíveis e o segundo diz que todas as massas 

ou partes condutivas que necessitem ficar acessíveis não devem, de forma alguma, 

oferecer qualquer tipo perigo, seja em condições normais de funcionamento ou caso 

tornem-se acidentalmente vivas; descreve, também, dois tipos de proteção contra 

choque elétricos, a proteção básica e a supletiva. 
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A proteção básica é voltada para prevenção contra choques por meio de 

contatos diretos, que é quando o choque é consequência de um contato direto com 

um condutor energizado. Ela tem com meio de prevenção a isolação básica ou 

separação básica, o uso de barreira ou invólucro e a limitação de tensão. 

A proteção supletiva é voltada para prevenção contra choques por meio de 

contatos indiretos, que acontece quando há um contato com uma parte condutora 

que em seu estado normal não deve estar energizada, mas está devido a alguma 

falha na isolação. Para evitar este tipo de choque elétrico, a norma determina que 

seja feita uma equipotencialização das massas, seja instalado algum dispositivo de 

seccionamento automático da alimentação, seja feita uma isolação suplementar e 

separação elétrica. 

 

3.2 EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 

Equipotencializar, nada mais é do que interligar a massa de dois ou mais corpos 

afim de que tenha a menor diferença de potencial possível, minimizando, assim, o 

risco de choques elétricos, danos a aparelhos eletrônicos mais sensíveis e mau 

funcionamento dos equipamentos ligados ao sistema elétrico em questão. 

De acordo com a norma, é obrigatório em qualquer tipo de edificação que 

todas as massas estejam vinculadas à equipotencialização principal da edificação 

por condutores de proteção e à um mesmo eletrodo de aterramento. 

A referida norma, determina que, obrigatoriamente, os seguintes elementos 

devem ser equipotencializados: 

1. As armaduras de concreto armado e outras estruturas metálicas da 

edificação; 

2. 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; 

3. Os condutos metálicos das linhas de energia e de sinal que entram 

e/ou saem da edificação; 

4. As blindagens, armações, coberturas e capas metálicas de cabos das 

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

5. Os condutores de proteção das linhas de energia e de sinal que 

entram e/ou saem da edificação; 

6. Os condutores de interligação provenientes de outros eletrodos de 

aterramento porventura existentes ou previstos no entorno da edificação; 
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7. Os condutores de interligação provenientes de eletrodos de 

aterramento de edificações vizinhas, nos casos em que essa interligação for 

necessária ou recomendável; 

8. 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 ; 

9. O(s) condutor(es) de proteção principal(is) da instalação elétrica 

(interna) da edificação.( NBR5410, 2004, pag 145) 

 

Todos os elementos citados acima devem estar conectados a um barramento 

de equipotencialização principal (BEP), que deve estar localizado, de preferência, 

junto ou próximo ao ponto de entrada da alimentação. 

Contudo, a norma permite que alguns elementos sejam excluídos de 

equipotencialização, são eles: 

1. Suportes metálicos de isoladores de linhas aéreas fixados à 

edificação que estiverem fora da zona de alcance normal; 

2. Postes de concreto armado em que a armadura não é acessível; 

3. Massas que, por suas reduzidas dimensões (até aproximadamente 

50 mm x 50 mm) ou por sua disposição, não possam ser agarradas ou 

estabelecer contato significativo com parte do corpo humano, desde que a 

ligação a um condutor de proteção seja difícil ou pouco confiável. ( NBR 

5410, 2004, pag 37) 

3.2.1 Seção dos condutores de proteção 

A seção dos condutores de proteção pode ser determinada de duas maneiras, 

uma delas é utilizar a seguinte expressão: 

S= (√ l² x t) 
      k 

Onde: 

S é a seção do condutor, em milímetros quadrados 

l é o valor eficaz, em amperes. 

t é o tempo de atuação do dispositivo de proteção responsável pelo 

seccionamento automático, em segundos. 

k  é o fator que depende do material do condutor de proteção, de sua isolação 

e outras partes, e das temperaturas iniciais e finais do condutor. 

Caso a expressão indique um valor de condutor não padronizado, deve-se ser 

utilizado o valor imediatamente superior. 
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A outra forma de efetuar o dimensionamento de condutor de proteção é 

utilizando os critérios da Tabela 2: 

Tabela 2 – Seção mínima dos condutores de proteção 

 

Fonte: Nbr 5410 (2004 ) 

 

3.3 ATERRAMENTO 

A terra é um grande depósito de energia, por essa razão pode fornecer ou receber 

elétrons, neutralizando uma carga positiva ou negativa, com isso, o aterramento 

estabiliza a tensão em caso de sobrecarga de energia. (Carvalho, 2009, p. 61) 

É essencial, segundo a norma 5410, que toda edificação tenha uma infra-

estrutura de aterramento, denominada “eletrodo de aterramento”, utilizando um dos 

métodos a seguir: 

a) preferencialmente, uso das próprias armaduras do concreto das 

fundações; ou 

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

imersos no concreto das fundações; ou 

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; ou 

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 (“pés-de-galinha”). (NBR 5410, 2004, pag 

142). 

 

Existem 3 diferentes esquemas de aterramento elétrico na norma NBR 5410, 

TN, TT e IT, é possível identificar as características de cada um dos esquemas 

somente pelo seu nome, pois, a primeira letra (T ou I) determina como está a 

alimentação do circuito em relação a terra, onde T significa que um dos pontos da 

alimentação se encontra aterrado enquanto I significa que todas as partes vivas da 

alimentação foram isoladas da terra ou estão aterradas em algum ponto por meio de 

uma impedância. A segunda letra (T ou N) indica como estão as massas daquela 
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instalação elétrica em relação a terra, onde T indica que todas as massas foram 

diretamente aterradas, em um eletrodo de aterramento independente do ponto de 

alimentação, enquanto que em N, as massas foram aterradas por meio de um ponto 

da alimentação aterrado. Existem também, em algumas situações, uma terceira letra 

que complementa a rotulação do esquema e determina a situação dos condutores 

de neutro e de proteção daquele esquema de aterramento. Essa complementação 

pode ser feita pelas letras S ou C, onde S determina que os condutores de neutro e 

proteção são condutores distintos e C que são um mesmo condutor (PEN). 

3.3.1 Esquema TN 

No esquema TN, a alimentação é aterrada em um determinado ponto da 

instalação, e a interligação entre as massas e esse ponto é feita por meio de um 

condutor de proteção. O esquema TN possui três diferentes tipos de configuração, 

sendo cada um deles determinado pelo modo que é instalado os condutores neutro 

e de proteção, são eles: 

Esquema TN-S (Figura 3), onde os condutores de neutro e proteção são 

distintos. 

Figura 3 – Esquema de aterramento TN-S 

 

Fonte: Nbr 5410 (2004) 
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Esquema TN-C-S (Figura 4), onde os condutores de neutro e proteção são 

um só condutor até um determinado ponto do esquema. 

Figura 4 – Esquema de aterramento TN-C-S 

 

Fonte: Nbr 5410 (2004) 

 

Esquema TN-C (Figura 5), onde neutro e proteção são um único condutor. 

Figura 5 – Esquema de aterramento TN-C 

 

Fonte: Nbr 5410 (2004) 

3.3.2 Esquema TT 

No esquema TT (Figura 6), tanto a alimentação quanto as massas possuem 

seu próprio eletrodo de aterramento independente. 

 

Figura 6 – Esquemas de aterramento TT 

 

Fonte: Nbr 5410 (2004) 
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3.3.3 Esquema IT 

No esquema IT, a alimentação é aterrada por uma impedância ou é feito um 

isolamento total entre as partes vivas e a terra, enquanto as massas da instalação 

são totalmente aterradas. Tal procedimento pode ser executada das seguintes 

maneiras: 

 Aterrar as massas no mesmo eletrodo utilizado para aterrar a 

alimentação, caso ele exista; ou 

 Aterrar as massas utilizando um eletrodo de aterramento próprio, 

independentemente da existência, ou não, de um eletrodo de 

aterramento na alimentação. 

O esquema IT pode possuir as seguintes configurações: 

A) Alimentação não aterrada, conforme exibido pela Figura 7: 

Figura 7 – Esquema IT sem impedância 

 

Fonte: Nbr 5410 (2004) 

 

B) Aterramento da alimentação construída por meio de uma impedância 

conforme Figura 8: 

Figura 8 – Esquema IT com impedância 

 

Fonte: Nbr 5410 (2004) 
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B.1 =cada massa possui seu eletrodo de aterramento independente das 

demais massas e da alimentação; 

B.2 = todas as massas estão aterradas por meio de eletrodo independente do 

eletrodo da alimentação; 

B.3 = massas e alimentação aterradas em um mesmo eletrodo. 

 

Figura 9 – Tipos de esquemas IT com impedância 

 

Fonte: Nbr 5410 (2004) 

 

3.4 SECCIONAMENTO AUTOMÁTICO DA ALIMENTAÇÃO 

 Existem vários dispositivos de segurança responsáveis por executar um 

seccionamento automático da alimentação de um sistema, como disjuntores 

termomagnéticos, fusíveis, interruptores diferenciais residuais (DR), exibidos na 

Figura 10, e dispositivos de proteção contra surtos (DPS). Esses dispositivos devem 

interromper toda e qualquer fonte de energia elétrica caso algo de anormal aconteça 

em seu funcionamento, como uma sobre tensão, sobre corrente, curto circuito. Entre 

os dispositivos citados acima, o interruptor diferencial residual é o responsável por 

evitar que a eletricidade cause danos as pessoas, por meio de choques elétricos por 

meio de contato direto ou indireto, devendo provocar a abertura de seus próprios 

contatos internos de modo a seccionar automaticamente a alimentação do circuito 

por ele protegido. 
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Figura 10 – Interruptores diferenciais residuais 

 

Fonte: Carmehil (2017) 

 

3.4.1 Princípio de funcionamento 

O Interruptor DR mede permanentemente a soma vetorial das 

correntes que percorrem os condutores de um circuito. Se o circuito elétrico 

estiver funcionando sem problemas, a soma vetorial das correntes nos seus 

condutores é praticamente nula. Ocorrendo falha de isolamento em um 

equipamento alimentado por esse circuito, irromperá uma corrente de falta à 

terra. Quando isto ocorre, a soma vetorial das correntes nos condutores 

monitorados pelo DR não é mais nula e o dispositivo detecta justamente 

essa diferença de corrente. Da mesma forma, se alguma pessoa vier a tocar 

uma parte viva do circuito protegido, a corrente irá circular pelo corpo da 

pessoa, provocando igualmente um desequilíbrio na soma vetorial das 

correntes. Este desequilíbrio será também detectado pelo DR tal como se 

fosse uma corrente de falta à terra. (WEG, 2017). 

 

3.4.2 A importância do IDR 

Como o corpo humano é capaz de conduzir eletricidade, o interruptor 

diferencial residual evita acidentes seccionando automaticamente a alimentação do 

circuito sempre que é detectado alguma fuga de corrente, que no caso do choque 

elétrico, pode ser causada por contato direto ou indireto, evitando assim, qualquer 

lesão ou até mesmo algum acidente fatal por choque elétrico. 

A instalação do interruptor diferencia residual se tornou obrigatória no ano de 

1997, o ítem 5.1.3.2.2 da NBR 5410 determina que, o uso de DR de alta 

sensibilidade (igual ou inferior a 30mA) é obrigatório como proteção adicional nas 

seguintes instalações: 
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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; 

e) os circuitos que, em edificações não-residenciais, sirvam a pontos de 

tomada situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de 

serviço, garagens e, no geral, em áreas internas molhadas em uso 

normal ou sujeitas a lavagens. (NBR 5410, 2004, pag. 49). 

  



 

 

 

45 

4. PROTEÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

 

Toda instalação elétrica está sujeita a fatos que podem pôr em risco o seu 

funcionamento, toda sua infraestrutura, aparelhos ligados a rede elétrica além de 

todo o patrimônio a sua volta. Tais fatos podem ser provocados por curtos-circuitos, 

sobrecargas, sobretensões ou alguma falha em algum ponto do sistema elétrico. 

Mostra-se evidente, portanto, que medidas devam ser adotadas para que 

sejam eliminadas, ou amenos reduzidas, as chances de ocorrência de algum dos 

problemas citados. Existem na norma NBR 5410, inúmeras prescrições para tal 

proteção, tais como o uso de dispositivos de proteção do sistema como disjuntores 

termomagnéticos, fusíveis, dispositivos de proteção contra surtos (DPS), 

interruptores diferenciais residuais (IDRs), aterramento elétrico, além de 

determinações para o dimensionamento de dispositivos e condutores. 

A preparação de um esquema de proteção e dimensionamento de um sistema 

elétrico deve ter início durante a elaboração do seu projeto, onde serão 

determinados alguns fatores básicos para que tal instalação elétrica tenha um 

desempenho satisfatório, tais como: as condições e locais das instalações, potência 

da carga a ser suprida, tensão nominal de trabalho do sistema e método de 

instalação dos condutores. Como todo projeto deve ser executado baseando-se em 

um documento normativo específico, um projeto elétrico de baixa tensão deve seguir 

todas as recomendações contidas na NBR 5410, principalmente as recomendações 

referentes a proteção do sistema elétrico e a qualidade do fornecimento. 

4.1 PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE 

Existem vários efeitos provocados pela passagem da corrente elétrica por um 

condutor, são eles o efeito químico, magnético, fisiológico e térmico, sendo o último 

o grande responsável por danos ao sistema elétrico. Embora seja de grande 

utilidade para o funcionamento de alguns equipamentos como ferro elétrico, 

chuveiro, forno elétrico, e até mesmo para dispositivos de proteção do próprio 

sistema elétrico como disjuntores termomagnéticos e fusíveis, o efeito térmico, 

também conhecido como efeito joule, tem origem na maioria das vezes por uma 

sobrecarga no sistema e pode trazer graves consequências a rede elétrica como a 
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danificação do isolamento de condutores, podendo ocasionar um curto circuito e até 

mesmo um princípio de incêndio. 

A norma NBR 5410 determina, em seu item 5.3.1.1 que todo condutor vivo 

deve ser protegido por pelo menos um dispositivo de seccionamento automático 

contra sobre cargas e curtos-circuitos, e complementa no seu item 5.3.1.3 que esses 

dispositivos são destinados a interromper quaisquer sobrecorrentes para que as 

mesmas não venham a oferecer perigo a rede elétrica devido seus efeitos térmicos e 

mecânicos. O disjuntor termomagnético e o fusível são exemplos de dispositivos 

cuja função é detectar sobrecorrentes e seccionar automaticamente a alimentação, 

exercendo, assim, a proteção necessária para o circuito no qual foram instalados. 

4.1.1 Disjuntor termomagnético 

Um disjuntor termomagnético é um dispositivo eletromecânico responsável 

por detectar qualquer pico de corrente que ultrapasse o valor de corrente nominal do 

circuito, causado por uma sobrecarga ou curto-circuito no circuito ao qual ele se 

encontra instalado. Os disjuntores podem ser monopolares, bipolares ou tripolares, 

conforme a Figura 11. Além da função de proteção contra sobrecarga e curto-

circuito, os disjuntores exercem também a função de dispositivos de manobra, pois 

possuem a opção de seccionamento manual, eliminando, assim, qualquer 

possibilidade de passagem de corrente elétrica. Com isso, os disjuntores acumulam 

três diferentes funções: dispositivo de manobra, proteção contra sobrecorrente e 

proteção contra curto-circuito.  

 

Figura 11 – Disjuntores termomagnéticos 

 

Fonte: Steck (2017) 

 

 O disjuntor termomagnético possui dois tipos de detecção de sobrecorrentes, 

um térmico e outro magnético. 
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 Na Figura 12 é possível visualizar a constituição do interior de um disjuntor, 

onde existe uma lâmina constituída por dois metais de coeficientes de dilatação 

diferentes responsável pela detecção térmica. Ao ser aquecida pela passagem da 

corrente elétrica, a lâmina sobre uma dilatação, e devido ao fato de ser constituída 

por metais de diferentes coeficientes de dilatação, ocorre uma deformação da 

lâmina, essa deformação provoca a abertura dos contatos mecânicos dos 

disjuntores, e consequentemente, a abertura do circuito elétrico.  

 

Figura 12 – Interior de um disjuntor termomagnético 

 

Fonte: lefuro (2017) 

 

 O mecanismo responsável pela detecção magnética é composto de uma 

bobina com um pistão interno, a bobina é dimensionada de forma que a força 

necessária para atrair o pistão e abrir os contatos mecânicos só é gerada caso haja 

em suas espirais a passagem de uma corrente elétrica acima do valor nominal de 

trabalho do dispositivo. 

 Os disjuntores possuem também outras características como o número de 
polos e a curva de ruptura. 
 De acordo com o número de polos, os disjuntores podem ser monopolares, 
bipolares ou tripolares, onde: 
 

 Monopolares: Indicado para circuitos que possuem apenas uma fase 
(circuitos monofásicos, fase e neutro). 

 Bipolares: Indicado para circuitos que possuem duas fases (circuitos 
bifásicos, duas fases e neutro). 

 Tripolares: Indicado para circuitos que possuem três fases (circuitos trifásicos, 
três fases e neutro). 
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 A curva de ruptura determina o tipo de carga que o circuito ao qual o disjuntor 

é instalado vai alimentar. São essas curvas de rupturas que determinam o tempo 

que um disjuntor suporta uma corrente acima da sua corrente nominal de trabalho e 

o quão maior ela pode ser sem que ele atue seccionando o circuito. Essas curvas 

podem ser dos tipos B, C ou D. 

 

 Curva B: Para esse tipo de curva, o disjuntor deve atuar caso haja uma 

corrente entre 3 e 5 vezes sua corrente nominal, ou seja, um disjuntor de 10A 

e curva B deve atuar com uma corrente entre 30 e 50 amperes. São indicados 

para circuitos com cargas puramente resistivas. 

 Curva C: Para esse tipo de curva, o disjuntor deve atuar caso haja uma 

corrente entre 5 e 10 vezes sua corrente nominal, ou seja, um disjuntor de 

10A e curva C deve atuar com uma corrente entre 50 e 100 amperes. São 

indicados para circuitos com cargas indutivas, como motores e circuitos de 

iluminação. 

 Curva D: Para esse tipo de curva, o disjuntor deve atuar caso haja uma 

corrente entre 10 e 20 vezes sua corrente nominal, ou seja, um disjuntor de 

10A e curva D deve atuar com uma corrente entre 100 e 200 amperes. São 

indicados para circuitos que alimentam grandes motores e transformadores. 

4.1.2 Fusível 

Fusíveis são dispositivos destinados a proteger a rede elétrica contra curto-

circuito ou corrente de sobrecarga. Seu funcionamento baseia-se na fusão de um 

elemento condutor chamado elo fusível devido ao efeito Joule sempre que a 

corrente do circuito excede a corrente nominal do fusível. O elo é constituído de 

material com propriedades físicas cujo ponto de fusão seja inferior ao da liga de 

cobre com alumínio, tais como chumbo, estanho, cádmio, bismuto e mercúrio. 

Podem ser de diferentes tipos e tamanhos, conforme Figura 13. São utilizados na 

proteção dos mais variados tipos de circuitos, desde pequenos e frágeis circuitos de 

equipamentos eletrônicos até os circuitos industriais de potência. 
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Figura 13 - Fusíveis 

 

Fonte: data (2017) 

 

Existem diversos tipos de fusíveis, com diferentes características, formados e 

empregabilidades, porém, os mais comuns são os tipos diazed e nh (Figura 14): 

 TIPO DIAZED – Constituído de um corpo de porcelana, possui um 

formato cilíndrico, e com as extremidades seladas por tampas 

metálicas, responsáveis pelos contatos com a base do fusível. Seu 

interior é preenchido com areia e o elo fusível é feito de cobre revestido 

com zinco. 

Possui correntes nominais que podem variar de 2 à 100A, e corrente de 

rupturas da ordem de 100kA e versões de atuação rápida e retardada. 

 TIPO NH – Fabricado com um corpo de porcelana ou esteatita, 

possuindo versões quadradas e retangulares, bordas arredondadas e 

terminais tipo faca. Assim como o diazed, seu interior também é 

preenchido com areia e seu elo fusível feito de cobre. Suas correntes 

nominais variam entre 6 e 1000A e possui capacidade de ruptura igual 

a 100kA. 

São utilizados principalmente para proteger sistemas industriais com 

correntes nominais e de curtos-circuitos elevadas. 
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Figura 14 – Fusíveis diazed e nh 

 

Fonte: Jng (2017) 

 

Existem também outros tipos de fusíveis como TIPO ROLHA, CARTUCHO, 

VIROLA e FACA, porém, não foram citados devido a não atenderem as prescrições 

das normas ABNT NBR 5410 e NBR 11840. 

 

 Os fusíveis também possuem diferentes categorias de utilização, essas 

categorias são determinadas por duas letras, a primeira minúscula e a segunda 

maiúscula, descriminadas no corpo do fusível, conforme descrição a seguir: 

 A primeira letra determina a faixa de interrupção na qual o fusível atuará, 

sendo: 

 g – Atua em sobrecargas e curtos-circuitos; ou 

 a – Atua somente em caso de curtos-circuitos. 

 

 A segunda letra determina a categoria de utilização, ou seja, os dispositivos 

ou componentes que serão protegidos pelo fusível. 

 L – Cabos e linhas 

 G – Proteção de uso geral 

 M – Equipamentos de manobra 

 R – Semicondutores 

 Tr – Transformadores 

 

Exemplos: 

 gL/gG – Utilizado para proteção de cabos e uso geral. Atua em 

sobrecargas e curtos-circuitos. 

 aM – Utilizado para proteção de motores. 

 aR – Utilizado para proteção de semicondutores 
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Outra característica extremamente importante dos fusíveis é a sua velocidade 

de atuação, sendo ele classificado como ultrarrápido, rápido ou retardado. 

 Ultrarrápido – Utilizados em redes elétricas que contenham circuitos 

eletrônicos sensíveis, sendo necessário apenas uma pequena variação 

na intensidade da corrente para a sua atuação. 

  Rápidos - Utilizado para proteger circuitos que contenham 

semicondutores, possuem uma atuação rápida suficiente para limitar o 

aumento da corrente em um pequeno intervalo de tempo. 

 Retardado – Possuem uma atuação mais lenta. Apropriados para 

proteger circuitos elétricos com cargas indutivas, como motores. 

Devido essa atuação mais lenta, não atua durante o pico de corrente 

da partida do motor. 

A ocorrência excessiva de queima de fusíveis, ou desarme de disjuntores, deve-

se basicamente ao subdimencionamento da fiação, e, consequentemente, de seu 

dispositivo de proteção. (CARVALHO JUNIOR, 2009, p 60) 

4.2 PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES 

A sobretensão é responsável por grande parte dos danos causados a 

equipamentos eletroeletrônicos. Também chamada de surto elétrico, ela é conduzida 

pela rede elétrica, atingindo os equipamentos ligados a esta rede, podendo causar 

danos superficiais, diminuição da vida útil do aparelho ou, dependendo da 

intensidade do surto, até mesmo causar danos irreversíveis como a queima de 

algum componente interno, inutilizando o aparelho. 

Podem ser gerados devido a quedas de energia, seja ela acidental o devido a 

manobras da concessionária de energia elétrica, liga e desliga de máquinas que 

funcionam à base de motores elétricos e devido a descargas atmosféricas. 

Uma descarga atmosférica pode vir a gerar um surto elétrico em três situações, 

caso ela atinja diretamente a rede elétrica, telefônica, de TV ou de internet, ou 

ocorra em um local próximo à uma dessas redes, pois gera uma onda 

eletromagnética que atinge a rede e gera um surto elétrico, que como na primeira 

situação, acaba sendo conduzido pela rede até os aparelhos ligados a ela. A terceira 
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situação, se dá quando um raio atinge um SPDA ( sistema de proteção contra 

descargas atmosféricas), pois ao conduzir uma descarga atmosférica para o solo, 

ele gera uma onda eletromagnética que também gera surtos elétricos nas redes 

próximas. 

Um SPDA é um sistema completo destinado a proteger uma construção ou 

estrutura contra os efeitos das descargas atmosféricas, tradicionalmente tem sido 

designado como para-raios. ( MACINTYRE, 2014, p 297) 

Segundo o item 4.1.5 da norma ABNT NBR 5410, as pessoas, os animais e os 

bens devem ser protegidos contra as consequências prejudiciais de ocorrências que 

possam resultar em sobretensões, como faltas entre partes vivas de circuitos sob 

diferentes tensões, fenômenos atmosféricos e manobras, e determina, no seu item 

5.4.2.1.1 a obrigatoriedade da instalação de um dispositivo de proteção contra surtos 

(DPS), ou outros meios que garantam uma atenuação das sobretensões no mínimo 

equivalente àquela obtida como um DPS, em instalação que for alimentada por linha 

total ou parcialmente aérea, ou incluir ela própria linha aérea, e se situar em região 

com mais de 25 dias de trovoadas por ano, ou quando a instalação se situar em 

áreas de riscos provenientes da exposição dos componentes da instalação. 

4.2.1 Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 

Os DPS são dispositivos cuja impedância interna é inversamente proporcional 

a tensão em seus terminais, sendo assim, ao detectar um surto, cuja tensão pode 

chegar a 100 kv dependendo da sua causa, a impedância interna entre seus 

terminais tende a 0 Ω em milésimos de segundos, gerando um curto circuito entre os 

terminais e escoando toda a corrente associada ao surto. A Figura 15 exibe um 

modelo de DPS. 

Figura 15 – Dispositivo de proteção contra surtos 

 

Fonte: Siemens (2017) 
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Os dispositivos de proteção contra surto possuem três classes, que 

determinam o tipo de proteção oferecida pelo dispositivo, sendo elas: 

 CLASSE I – Essa classe de DPS oferecem ao circuito elétrico no qual 

se encontram instalados proteção contra sobretenções oriundas de 

raios, seja ele de origem direta ou indireta. 

 CLASSE II – Essa classe de DPS instalados em quadros de 

distribuição e são destinados a proteger o circuito onde estão 

instalados contra descargas indiretas, possíveis resíduos restantes da 

proteção do classe I. 

 CLASSE III – Essa classe de DPS deve complementar a proteção 

oferecia pelo de classe II, além de proteger o circuito no qual está 

instalado contra sobretensões geradas no próprio circuito, provocadas, 

principalmente, pelo acionamento de motores. 

Deve ser instalado no quadro de distribuição mais próximo à carga a ser 

protegida, destinados a proteção de equipamentos ligados a rede elétrica, rede de 

dados e linhas telefônicas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho propôs, como objetivo principal, identificar e exibir a importância 

das recomendações e exigências contidas na norma ABNT NBR 5410:2004 em uma 

instalação elétrica de baixa tensão, com a finalidade de demonstrar aos profissionais 

do ramo, as vantagens de se normatizar uma instalação elétrica. 

A ABNT NBR 5410:2004 estabelece as condições mínimas necessárias para 

o funcionamento ideal das instalações elétricas de baixa tensão, de forma a garantir 

não só um fornecimento de qualidade, como também a segurança de pessoas e 

animais, porém, muitas edificações não possuem uma instalação elétrica de acordo 

com a norma atual, seja pelo fato de se tratar de uma instalação antiga, executada 

antes da última atualização da norma ou por falta de qualificação do profissional que 

a executou. 

O mau dimensionamento de uma instalação elétrica pode ocasionar vários 

fenômenos indesejados, como mau funcionamento ou danos a equipamentos 

elétricos, redução da vida útil de seus componentes, sobreaquecimento do circuito 

entre outros. Ao abordar o assunto dimensionamento da instalação, este trabalho 

visou demonstrar, como fica comprometida a qualidade de funcionamento de uma 

instalação elétrica quando não são adotadas as recomendações da ABNT NBR 

5410:2004, tópicos como dimensionamento de condutores, divisão e distribuição de 

circuitos, seleção de linhas elétricas, que são de extrema importância em uma 

instalação e muitas vezes não recebem a devida atenção durante a elaboração de 

um projeto, foram descritos com bastante clareza, assim como os demais assuntos 

essenciais para que todos os componentes de uma instalação elétrica sejam bem 

dimensionados durante a elaboração de um projeto.  

Grande parte das instalações elétricas possuem somente disjuntores como 

componentes de proteção, e muitas das vezes ainda estão mal dimensionados, o 

que torna o seu funcionamento ineficiente. Como abordado no segundo capitulo, a 

ABNT NBR 5410 exige que sejam instalados diversos componentes de proteção no 

circuito, seja ele para proteção contra sobrecorrentes, surtos de tensão ou derivação 

residual diferencial. Quando algum desses componentes deixa de ser instalado ou é 

mal dimensionado, o sistema elétrico fica sujeito a vários tipos de danos como: 

superaquecimento, fenômeno que pode danificar os condutores, conectores e 
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dispositivos, ou até mesmo causar um incêndio; queima de equipamentos, devido a 

algum surto de tensão, gerado, dentre outros motivos, por descargas atmosféricas. 

Outra etapa importantíssima na elaboração de uma instalação elétrica, é a 

seleção e dimensionamento dos dispositivos de segurança do sistema, pois são eles 

os responsáveis pela integridade física de pessoas e animais que usufruem da 

instalação elétrica em questão. Muitos acidentes com eletricidade como eletrocução 

ou queimaduras por choque elétrico ocorrem devido a falta ou mau funcionamento 

de um desses dispositivos. O terceiro capítulo expos toda a necessidade e 

importância de assuntos como sistema de aterramento, equipotencialização das 

massas e seccionamento automático da alimentação, além de citar os perigos 

oferecidos ao ser humano pela eletricidade, suas causas e consequências. 

Após serem exibidos todos os tópicos anteriores, fica claro o motivo pelo qual 

toda atividade relacionada a instalações elétricas em baixa tensão devem ser 

executas em conformidade com as diversas requisitos e recomendações pré-

estabelecidas pela ABNT NBR 5410:2004, seja para garantir a qualidade do 

fornecimento de energia, a proteção do patrimônio ou das pessoas. 
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