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de queda de tensão. 

PBT  Polibutileno Tereftalato – polímero semi-cristalino, da família dos 

termoplásticos de poliéster. 

PE  Condutor de Proteção – condutor que liga as massas a um terminal de 

aterramento principal. 

PEN  Condutor Combinado (Neutro + Proteção) – combinação do condutor 

neutro e o de proteção. 

PG  Projeto de Graduação – corresponde ao trabalho de conclusão de curso de 

ensino superior. 

PNS Programa de Normalização Setorial – corresponde ao programa de 

trabalho de Normalização Brasileira para cada Comitê Técnico da ABNT. 

PVC       Policloreto de Vinila – polímero muito utilizado na atualidade 

QGBT Quadro Geral de Baixa Tensão – quadro elétrico de alimentação de uma 

instalação de baixa tensão. 

s         Segundos – unidade de tempo. 

S  Potência aparente do ponto de utilização em Volt-Ampère – variável 

utilizada na equação cálculo de corrente de projeto. 

S  Seção de condutor elétrico – variável utilizada na equação de cálculo de 

queda de tensão. 

TTR Tensão Transitória de Restabelecimento – tensão entre os terminais de um 

disjuntor durante o período transitório anterior ao amortecimento. 
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UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro – universidade federal localizada 

no estado do Rio de Janeiro 

UV Radiação Ultravioleta – radiação eletromagnética com comprimento de 

onda menor que 400 nanômetros. 

V         Volts – unidade de tensão. 

V Tensão do ponto de utilização – variável utilizada na equação cálculo de 

corrente de projeto. 

VA        Volt-Ampère – unidade de potência elétrica aparente. 

XLPE Polietileno Reticulado – composto termofixo muitas vezes utilizado para 

isolação de cabos elétricos. 

W         Watts – unidade de potência elétrica ativa. 

Ρ          Resistividade do Cobre - 1/58 Ωxmm2/m.
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente documento visa contribuir para atender à necessidade de atualização da 

norma de “Instalações Elétricas de Baixa Tensão” NBR 5410 tanto para o usufruto da disciplina 

de Instalações Elétricas do curso de Engenhara Elétrica da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, quanto para utilização geral de projetistas no país.  

Publicada inicialmente em outubro de 1941 com o nome de “Norma Brasileira para 

Execução de Instalações Elétricas” e baseada no Código de Instalações Elétricas (1914), o 

documento normativo tem por objetivo “o estabelecimento das condições que contemplassem 

as instalações elétricas de baixa tensão, a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o 

funcionamento adequado da instalação e a conservação de bens” [1]. 

Desde então, cinco revisões foram emitidas (1960, 1980, 1990, 1997, 2004 – versão 

atual), além da correção de 2008.  A mudança mais importante ocorrida neste período foi a dos 

anos 80, quando a base de estudo e estruturação foi alterada para a norma britânica IEC 60364 

(Electrical Installations for Buildings). Até o presente momento a base foi mantida, porém a 

ABNT não acompanhou as atualizações do comitê inglês cuja última revisão de seção data do 

ano de 2017. Por esse motivo, observa-se que a norma brasileira necessita de uma revisão geral 

para ficar em conformidade com os padrões internacionais. 

Em entrevista para o artigo da Revista Eletricidade Moderna de ESCOBAR (2017), 

Eduardo Daniel, superintendente da Certiel Brasil e coordenador da Comissão de Estudos 

03:64-001 do CB3 da ABNT (responsável pela revisão da ABNT NBR 5410) informou que “a 

previsão de entrada em consulta pública do novo texto da norma passou de 2016 para o final de 

2017, por conta da inclusão de temas que não estavam na pauta anteriormente, como 

harmônicas, uso de barramentos blindados como prumada coletiva de edifícios e faltas com 

arcos elétricos” [2]. Porém, até o momento, esta revisão ainda não foi concluída.  

Em termos conceituais, além dos temas mencionados pelo Coordenador, seria 

interessante uma revisão que atendesse à evolução dos critérios técnicos e das condições de 

segurança, bem como considerar eficiência energética para a análise das novas necessidades de 

carga do país, além de controle e comandos automáticos, que são temas muito atuais. Ademais, 

tópicos cruciais, como dimensionamento de condutores, dispositivos terminais, proteção e 

aterramento, merecem atenção especial por serem os de maior importância para prevenção de 

sinistros em instalações elétricas de baixa tensão. 
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Em termos estruturais, o documento normativo também possui falhas. Sua organização 

de tópicos é pouco fluída e pouco didática. Como estudante do curso engenharia elétrica da 

UFRJ, encontrei dificuldades no acompanhamento do texto e no entendimento dos cálculos. 

Uma remodelação auxiliaria na sua utilização para fins acadêmicos.  

Neste contexto, esse trabalho busca identificar na norma NBR 5410:2004, pontos 

desatualizados ou inadequados para a conjuntura atual do país. A partir do levantamento de 

alguns de seus conteúdos teóricos normalizados, a atualização dos conceitos considerados 

críticos, bem como a estrutura de apresentação de tópicos dessa norma receberão uma avaliação 

crítica de acordo com a sua qualidade. Ao final, serão apresentadas soluções possíveis e práticas 

para a atualização da NBR 5410. 

 

1.1. MOTIVAÇÃO 

 

Este trabalho foi motivado pela desatualização do material normativo para 

desenvolvimento de projetos de instalações elétricas e pela necessidade de reorganizá-lo de 

maneira que fique mais claro e de simples compreensão.  

Foi motivado, ainda, pelo interesse do professor Jorge Luiz do Nascimento em ter uma 

norma atualizada e adequada às novas tecnologias para uso na disciplina de Instalações 

Elétricas, sugerindo então transformar este assunto em um tema para o PG – Projeto de 

Graduação, bem como pela minha percepção desta necessidade durante o curso da disciplina.  

 

1.2. OBJETIVO DO ESTUDO 

 

O objetivo principal desse estudo é a busca de melhorias na norma NBR 5410:2004. 

Para alcançar esse propósito, alguns passos são importantes. Considerados, portanto, objetivos 

secundários, esses passos são os que seguem: 

1. Definição de assuntos considerados críticos nos âmbitos prático e didático da NBR 

5410:2004. 

2. Levantamento do conteúdo teórico normalizado para os tópicos definidos. 

3. Analisar de forma crítica o conteúdo levantado e sua a estrutura de apresentação de 

tópicos na norma. 

4. Identificar pontos desatualizados ou inadequados para o contexto atual do Brasil 

e/ou para o ensino e compreensão da NBR 5410:2004. 
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5. Apresentação de soluções viáveis para os problemas encontrados. 

 

1.3. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Durante quatorze anos, desde a última publicação da NBR 5410 no ano de 2004, a 

mesma norma tem sido utilizada como base de estudo e desenvolvimento de projetos de 

instalações elétricas de baixa tensão. Porém, neste período, novos estudos e equipamentos 

surgiram para incorporar a constante renovação do conhecimento. Não obstante, a norma não 

foi refeita ou corrigida. A sua análise em busca da sua modernização é importante, não somente 

no meio acadêmico, mas também para o profissional. 

 

1.4. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

O tema abordado neste trabalho é bastante complexo e denso, até mesmo para 

profissionais mais experientes da área. A quantidade de material bibliográfico disponível é 

grande, porém este também se encontra desatualizado em sua maioria. Um estudo mais 

avançado seria interessante para incorporar as novas tecnologias aplicáveis e incluir novas 

abordagens sobre o assunto. 

 

1.5. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente estudo está organizado em cinco capítulos, compostos da seguinte maneira. 

Capítulo 1 – Introdução: apresenta os aspectos gerais dos assuntos comtemplados no 

trabalho, enumerando a proposta, a motivação, o objetivo do estudo, sua relevância e limitações. 

Capítulo 2 – Norma e Sua Elaboração: realiza uma breve introdução sobre a elaboração, 

estruturação e publicação de normas, além de analisar a NBR 5410:2004 de acordo com estes 

padrões. 

Capítulo 3 – Análise dos Tópicos Críticos: analisa detalhadamente os tópicos críticos 

da norma (dimensionamento de condutores, dispositivos terminais, proteção e aterramento para 

baixa tensão) com base em padrões internacionais e fabricantes certificados. 

Capítulo 4 – Análises Finais e Observações: explicita os resultados obtidos através das 

análises comparativas e propõe soluções viáveis capazes de aprimorar a norma. 
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Capítulo 5 – Conclusão: apresenta uma análise conclusiva do trabalho desenvolvido e 

comentários a ele relacionados. 

 

1.6. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Para as pesquisas prévias ao projeto, implementou-se uma metodologia sequencial de 

etapas de estudo: “Metodologia Cascata” (ou Waterfall do inglês). Ela baseia-se na elaboração 

de tarefas consecutivas, em que uma só pode ser iniciada quando a anterior é finalizada. Isso 

garante a fluidez do trabalho e a conexão eficiente das tarefas adjacentes.  

São as tarefas principais definidas as que seguem: 

1. Escolha do tema. 

2. Definição do objetivo do estudo. 

3. Levantamento bibliográfico. 

4. Metodologia. 

5. Redação e elaboração do trabalho. 

6. Conclusão. 
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2. NORMAS E SUA ELABORAÇÃO 

 

Para dar início ao estudo da NBR ABNT 5410:2004, é interessante procurar responder 

à alguns questionamentos: “O que é uma norma?”, “Como são elaboradas?”, “Quando elas 

podem ser publicadas?”.  Isso auxiliará na compreensão de um documento normativo em 

âmbito generalista. Uma vez solucionadas, estas mesmas questões poderão ser aplicadas à 

norma em questão e uma crítica comparativa pode ser apresentada. Este Capítulo será crucial 

para este entendimento, buscando auxiliar no ingresso do Capítulo seguinte, onde uma análise 

mais aprofundada será realizada. 

 

2.1 DOCUMENTO NORMATIVO INTERNACIONAL 

 

Chamado de “standard” em inglês ou “norma” em português, e conforme informações 

da IEC (2018), documento normativo é aquele “estabelecido por consenso e aprovado por um 

organismo qualificado, que fornece, para uso comum e repetitivo, regras, diretrizes ou 

características para atividades ou seus resultados, visando à obtenção de um grau ótimo de 

ordenação em um dado contexto” [3].  

Desta forma, entende-se que uma norma tem por objetivo utilizar de experiências 

científicas acumuladas para alcançar a otimização do assunto referido. Elas devem garantir a 

qualidade, a segurança e a eficiência do âmbito tecnológico normalizado, confiando à 

comunidade os melhores benefícios a ele atrelados. 

Procurando manter sempre um nível elevado de excelência, o processo de elaboração 

dos documentos normativos deve ser bem organizado e rígido.  De acordo com a IEC (2018), 

para que uma nova norma seja publicada, são necessárias 7 etapas principais que, sem as quais, 

uma norma não pode ser validada. Estas etapas são as que seguem [3]: 

• Estágio Preliminar: fase de elaboração do rascunho inicial de um novo projeto. 

Não existem datas limites ou regras restritas nesta etapa. Tem por objetivo a 

elaboração das primeiras ideias e conceitos. Com o estudo finalizado, este deve ser 

previamente aprovado para tornar-se oficial. 

• Proposta: formalização da necessidade de criação de um novo projeto a partir da 

apresentação dos ideais forjados no Estágio Preliminar. A proposta é submetida à 

votação do comitê de elaboração de normas do IEC e, caso seja aprovada pela 

maioria, é passada à diante. 
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• Fase Preparatória: uma equipe de projeto e um gerenciador são escolhidos para o 

início do projeto. Geralmente, esta fase de trabalho inicial dura seis meses até ser 

aprovada pelos membros do comitê técnico interno1 e enviado ao comitê nacional2. 

• Análise do Comitê: etapa de análise da documentação por parte dos comitês 

nacionais para obtenção de consenso técnico e comentários pertinentes. A equipe 

recebe os feedbacks constantes e responde de acordo. É de praxe que este processo 

leve aproximadamente um ano até a aprovação do projeto completo e submissão à 

votação. 

• Inquérito: a documentação é submetida ao voto de todos os comitês nacionais 

envolvidos. Esta é a última etapa na qual comentários ainda podem ser levados em 

consideração. Uma vez aprovada pela maioria, a equipe recebe o aval para emissão 

da versão final do documento. 

• Fase de Aprovação: a versão final do documento é submetida à nova votação. Uma 

vez aprovada pelos comitês, está apta à publicação. 

• Publicação: a norma finalmente é enviada para edição e impressão. Em um curto 

período, a nova norma é publicada e disponibilizada para o público. 

Para o setor elétrico europeu, o comitê de elaboração e aprovação de normas 

internacionais corresponde à International Electrotechnical Comission (IEC) ou Comissão 

Internacional de Eletrotécnica, em português. Ela é integrante da International Organization 

for Standardization (Organização Internacional de Normalização - ISO), principal órgão 

normalizador internacional, e foi responsável pela publicação da IEC 60346 (Electrical 

Installations for Buildings), base da NBR 5410:2004. Seu processo de criação seguiu fielmente 

as etapas principais e está em vigor até hoje.  

Uma vez publicada, uma norma deve ser seguida sob quaisquer circunstâncias. É 

importante, portanto, que haja um organismo certificador destes documentos. Aquele 

responsável por garantir que o objeto de estudo está dentro dos padrões requeridos, ou seja, 

dentro da conformidade. Este órgão é chamado de “Conformity Assessment”, ou “Avaliador de 

Conformidade” em português. Por esse motivo, durante a elaboração da norma, deve-se levar 

em consideração que ela será utilizada como base para essa avaliação, buscando fornecer 

informações claras sobre especificação, funcionamento, resultados e como testar estes 

parâmetros de maneira confiável.  

                                                 
1 IEC. 
2 Comitê do país onde a norma entrará em vigor. 
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2.2 ELABORAÇÃO DE NORMAS NO BRASIL 

 

No Brasil, o órgão responsável pela elaboração das Normas Brasileiras é o Foro 

Nacional de Normalização da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ele atua por 

todo o país também como avaliador e certificador de conformidade.  

A sua elaboração é bastante parecida com o processo internacional, porém foi adaptada 

para a realidade brasileira. Representado na Figura 2.1, pode-se observar que, segundo a ABNT 

(2014), “é iniciado a partir de demanda, que pode ser apresentada por qualquer pessoa, empresa, 

entidade ou organismo regulamentador, que estejam envolvidos com o assunto a ser 

normalizado. A pertinência da demanda é analisada pela ABNT e, sendo viável, é levada ao 

Comitê Técnico correspondente para inserção em um Programa de Normalização Setorial 

(PNS)” [4]. Caso o programa seja aprovado por um consenso avaliador, este está apto a tornar-

se um projeto de norma. Uma vez completo e editorado, pode ser submetido à consulta nacional 

para emissão de comentários de todas as partes, inclusive da população comum, já que é feito 

pela internet para ampla divulgação. Todas as considerações são, então, analisadas pelo comitê 

para decidir se o projeto pode ser aprovado como Documento Técnico ABNT. Em caso 

positivo, a norma é publicada. Em caso negativo, o processo é realimentado até a sua aprovação 

formal. 

 

 

Figura 2.1: Processo de elaboração de Normas Brasileiras pela ABNT 

Fonte: ABNT [4] 
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Assim como os foros internacionais, a ABNT é responsável pela certificação de 

produtos, sistemas e projetos, em diversos segmentos da sociedade brasileira. O Organismo 

Certificador de Produtos (OCP) da ABNT é o mais reconhecido pelo Inmetro e sua Marca de 

Conformidade (Figura 2.2) assegura à população que o produto comercializado está dentro dos 

rigorosos padrões das normas vigentes.  

 

 

Figura 2.2: Marca de Conformidade da ABNT  

Fonte: ABNT [5] 

 

É através da elaboração detalhada das normas e de uma rígida avaliação de 

conformidade que podemos afirmar a qualidade da produção brasileira. Para o setor elétrico 

este cuidado é ainda mais importante, já que devemos garantir as condições corretas de todas 

as instalações para entregar à população uma energia limpa e estável, de maneira econômica e, 

principalmente, segura. Por esse motivo, é importante que os documentos técnicos estejam 

sempre atualizados e dentro da realidade do país onde são aplicados. Tendo sido redigida a sua 

última versão em 2004, a NBR 5410 encontra-se em não conformidade como um bom guia para 

desenvolvimento de instalações elétricas de BT. Sendo assim, é de nosso interesse avaliar o 

documento existente e procurar soluções para melhorá-lo. Este será o objetivo do próximo 

Capítulo. 
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3. ANÁLISE DOS TÓPICOS CRÍTICOS 

 

Uma vez entendido o funcionamento das normas, estar-se-á apto a partir para um 

aprofundamento maior. Nesta Seção, será feita uma análise detalhada de quatro tópicos 

considerados críticos da norma de instalações elétricas de baixa tensão: dimensionamento de 

condutores, dispositivos terminais, proteção e aterramento para baixa tensão. Estes foram 

escolhidos por serem merecedores de maior atenção em uma possível revisão. Além disso, são 

os temas mais abordados na disciplina de Instalações Elétricas do DEE – Departamento de 

Engenharia Elétrica da UFRJ, sendo, assim, importante que a referência na qual ele se baseia 

encontre-se bem estruturada e de acordo com a atualidade. 

 

3.1. DIMENSIONAMENTO DE CONDUTORES 

 

Em uma instalação elétrica de baixa tensão, seja ela residencial, comercial ou industrial, 

seu principal elemento é o cabo de energia. Responsável pelo transporte de corrente através do 

sistema, ele possibilita a transmissão da energia por todo o país (Figura 3.1), alimentando suas 

diversas cargas. 

 

 

Figura 3.1 - Transmissão de energia por cabos condutores  

Fonte: Eletrobras 

 

O cabo é constituído de três partes principais:  

• Condutores Elétricos (fios - 1 da Figura 3.2): conjunto de filamentos de material 

sólido condutor de eletricidade. Geralmente utilizado cobre e, em certos casos, 

alumínio. 

• Isolação (2 da Figura 3.2): material sólido não-condutor que envolve os fios, 

evitando a propagação de corrente para o meio externo e a auto extinção de fogo. 

Geralmente são utilizados o PVC, o LSHF, o HEPR e o XLPE. 
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• Cobertura (3 da Figura 3.2): material de recobrimento do cabo, utilizado quando 

o mesmo deve ser instalado de maneira exposta. O PVC é o mais utilizado. 

 

 

Figura 3.2: Cabo Condutor Elétrico Multipolar (fase em vermelho, neutro em azul e proteção em verde 

e amarelo) 

Fonte: Eletricidade Moderna 

 

Segundo NISKIER e MACINTYRE (2000), quanto ao material do condutor, o tipo de 

instalação deve ser levado em consideração [6]. 

• Para instalações residenciais: a norma frisa a utilização de condutores de cobre, à 

exceção de aterramento e proteção. 

• Para instalações comerciais: utiliza-se condutores de cobre, permitindo-se o 

emprego de alumínio para seções superiores a 50 mm2. 

• Para instalações industriais: utiliza-se condutores de cobre, permitindo-se o 

emprego de alumínio para seções superiores a 16 mm2 e potência instalada superior 

a 50 kW. 

Os cabos podem ser unipolares ou multipolares [6]: 

• Unipolar: quando o cabo é constituído de apenas um condutor isolado. 

• Multipolar: quando dois ou mais condutores isolados são protegidos por uma 

camada comum de cobertura. 

Dentro desta divisão, para os cabos destinados a instalações de BT (inferiores à 1 kV), 

pode-se definir quatro tipos diferentes em termos de seu comportamento quando submetidos à 

ação do fogo, ou seja, do seu material isolante protetor. Estes tipos são os que seguem [6]: 

• Propagadores de chama: materiais que entram em combustão em contato com a 

chama e a mantêm, como o etileno-propileno (EPM) e o polietileno reticulado 

(XLPE). 

• Não-propagadores de chama: a combustão do material se encerra uma vez 

extinguida a chama, como o cloreto de polivinila (PVC) e o Neoprene. 

2 

1 

1 

1 

2 

2 
3 
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• Resistentes à chama: não há propagação de chama, seja a exposição prolongada ou 

não, como a poliolefina não halogenada e o PVC especialmente aditivado. 

• Resistentes ao fogo: materiais que não interrompem o funcionamento do circuito 

em caso de incêndio, como o LSHF. 

 

3.1.1. CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DE CONDUTORES DE                                                                                                    

BAIXA TENSÃO PELA NORMA BRASILEIRA 

 

De posse das características principais dos condutores, o primeiro passo para a escolha 

de sua utilização em um sistema elétrico, de acordo com a NBR 5410:2004, é a definição da 

maneira através da qual estes condutores elétricos serão instalados, levando em consideração 

as influências externas. Com este propósito, a Tabela 3.1 indica os tipos de linhas elétricas 

admissíveis.  

 

Tabela 3.1: Tipos de linhas elétricas 

Método de 

Instalação  

Esquema 

Ilustrativo 
Descrição 

Método de 

Referência 

1 

 

Condutores isolados ou cabos unipolares em 

eletroduto de seção circular embutido em parede 

termicamente isolante 

A1 

2 

 

Cabo multipolar em eletroduto de seção circular 

embutido em parede termicamente isolante 
A2 

3 

 

Condutores isolados ou cabos unipolares em 

eletroduto aparente de seção circular sobre parede 

ou espaçado desta menos de 0,3 vez o diâmetro 

do eletroduto 

B1 

4 

 

Cabo multipolar em eletroduto aparente de seção 

circular sobre parede ou espaçado desta menos de 

0,3 vez o diâmetro do eletroduto 

B2 

5 

 

Condutores isolados ou cabos unipolares em 

eletroduto aparente de seção não-circular sobre 

parede 

B1 

6 

 

Cabo multipolar em eletroduto aparente de seção 

não-circular sobre parede 
B2 

7 

 

Condutores isolados ou cabos unipolares em 

eletroduto de seção circular embutido em 

alvenaria 

B1 
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Método de 

Instalação  

Esquema 

Ilustrativo 
Descrição 

Método de 

Referência 

8 

 

Cabo multipolar em eletroduto de seção circular 

embutido em alvenaria 
B2 

11 

 

Cabos unipolares ou cabo multipolar sobre parede 

ou espaçado desta menos de 0,3 vez o diâmetro 

do cabo 

C 

11A 

 

Cabos unipolares ou cabo multipolar fixado 

diretamente no teto 
C 

11B 

 

Cabos unipolares ou cabo multipolar afastado do 

teto mais de 0,3 vez o diâmetro do cabo 
C 

12 

 

Cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja 

não-perfurada, perfilado ou prateleira 
C 

13 

 

Cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja 

perfurada, horizontal ou vertical 

E (multipolar) 

F (unipolares) 

14 

 

Cabos unipolares ou cabo multipolar sobre 

suportes horizontais, eletrocalha aramada ou tela 

E (multipolar) 

F (unipolares) 

15 

 

Cabos unipolares ou cabo multipolar afastado(s) 

da parede mais de 0,3 vez o diâmetro do cabo 

E (multipolar) 

F (unipolares) 

16 

 

Cabos unipolares ou cabo multipolar em leito 
E (multipolar) 

F (unipolares) 

17 

 

Cabos unipolares ou cabo multipolar suspenso(s) 

por cabo de suporte, incorporado ou não 

E (multipolar) 

F (unipolares) 

18 

 

Condutores nus ou isolados sobre isoladores G 

21 

 

Cabos unipolares ou cabos multipolares em 

espaço de construção, sejam eles lançados 

diretamente sobre a superfície do espaço de 

construção, sejam instalados em suportes ou 

condutos abertos (bandeja, prateleira, tela ou 

leito) dispostos no espaço de construção 

1,5De≤V<5De 

B2 

5De≤V<50De 

B1 
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Método de 

Instalação  

Esquema 

Ilustrativo 
Descrição 

Método de 

Referência 

22 

 

Condutores isolados em eletroduto de seção 

circular em espaço de construção 

1,5De≤V<20D

e 

B2 

V≥20De 

B1 

23 

 

Cabos unipolares ou cabo multipolar em 

eletroduto de seção circular em espaço de 

construção 

B2 

24 

 

Condutores isolados em eletroduto de seção não-

circular ou eletrocalha em espaço de construção 

1,5De≤V<20D

e 

B2 

V≥20De 

B1 

25 

 

Cabos unipolares ou cabo multipolar em 

eletroduto de seção não-circular ou eletrocalha em 

espaço de construção 

B2 

26 

 

Condutores isolados em eletroduto de seção não-

circular embutido em alvenaria 

1,5De≤V<5De 

B2 

5De≤V<50De 

B1 

27 

 

Cabos unipolares ou cabo multipolar em 

eletroduto de seção não-circular embutido em 

alvenaria 

B2 

31 

32 

 

Condutores isolados ou cabos unipolares em 

eletrocalha sobre parede em percurso horizontal 

ou vertical 

B1 

31ª 

32ª 

 

Cabo multipolar em eletrocalha sobre parede em 

percurso horizontal ou vertical 
B2 

33 

 

Condutores isolados ou cabos unipolares em 

canaleta fechada embutida no piso 
B1 

34 

 

Cabo multipolar em canaleta fechada embutida no 

piso 
B2 

35 

 

Condutores isolados ou cabos unipolares em 

eletrocalha ou perfilado suspensa(o) 
B1 

36 

 

Cabo multipolar em eletrocalha ou perfilado 

suspensa(o) 
B2 
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Método de 

Instalação  

Esquema 

Ilustrativo 
Descrição 

Método de 

Referência 

41 

 

Condutores isolados ou cabos unipolares em 

eletroduto de seção circular contido em canaleta 

fechada com percurso horizontal ou vertical 

1,5De≤V<20D

e 

B2 

V≥20De 

B1 

42 

 

Condutores isolados em eletroduto de seção 

circular contido em canaleta ventilada embutida 

no piso 

B1 

43 

 

Cabos unipolares ou cabo multipolar em canaleta 

ventilada embutida no piso 
B1 

51 

 

Cabo multipolar embutido diretamente em parede 

termicamente isolante 
A1 

52 

 

Cabos unipolares ou cabo multipolar embutido(s) 

diretamente em alvenaria sem proteção mecânica 

adicional 

C 

53 

 

Cabos unipolares ou cabo multipolar embutido(s) 

diretamente em alvenaria com proteção mecânica 

adicional 

C 

61 

 

Cabo multipolar em eletroduto (de seção circular 

ou não) ou em canaleta não-ventilada enterrado(a) 
D 

61A 

 

Cabos unipolares em eletroduto (de seção não-

circular ou não) ou em canaleta não-ventilada 

enterrado(a) 

D 

63 

 

Cabos unipolares ou cabo multipolar diretamente 

enterrado(s), com proteção mecânica adicional 
D 

71 

 

Condutores isolados ou cabos unipolares em 

moldura 
A1 

72 

72A 

 

72 - Condutores isolados ou cabos unipolares em 

canaleta provida de separações sobre parede 

72A - Cabo multipolar em canaleta provida de 

separações sobre parede 

B1 

B2 

73 
 

Condutores isolados em eletroduto, cabos 

unipolares ou cabo multipolar embutido(s) em 

caixilho de porta 

A1 

74 
 

Condutores isolados em eletroduto, cabos 

unipolares ou cabo multipolar embutido(s) em 

caixilho de janela 
A1 
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Método de 

Instalação  

Esquema 

Ilustrativo 
Descrição 

Método de 

Referência 

75 

75A 

 

75 - Condutores isolados ou cabos unipolares em 

canaleta embutida em parede 

75A - Cabo multipolar em canaleta embutida em 

parede 

B1 

B2 

Fonte: ABNT [1] 

 

Uma vez escolhido o método de instalação (“método de referência” mencionado na 

Tabela 3.1) e conhecendo a potência dos pontos de utilização, deve-se calcular a corrente de 

projeto para cada ponto (Equação 3.1). Assim, estar-se-á apto a determinar a seção do condutor 

necessária para suportar cada corrente, lembrando que a sua capacidade de condução deve ser 

igual ou superior à corrente calculada, de forma a garantir que a temperatura máxima para 

serviço contínuo, dada pela Tabela 3.2, não seja ultrapassada.  

 

S = V × Ip  (mofásico)            ou           S = √3 × V × Ip  (trifásico) 

 

⟹ Ip = S
V⁄   (mofásico)     ou    Ip = S

√3 × V
⁄   (trifásico)              (3.1) 

Onde,  

S: potência aparente do ponto de utilização em VA. 

I: corrente de projeto em A. 

V: tensão do ponto de utilização em V. 

 

Tabela 3.2: Temperaturas Características dos Condutores 

Tipo de Isolação 

Temperatura máxima 

para serviço contínuo 

(ºC) 

Temperatura limite de 

sobrecarga (ºC) 

Temperatura limite de 

curto-circuito (ºC) 

PVC ≤ 300 mm2 70 100 160 

PVC > 300 mm2 70 100 140 

Borracha EPR 90 130 250 

XLPE 90 130 250 

Fonte: ABNT [1] 

 

A norma fornece quatro tabelas base para determinação de bitola relacionada à 

capacidade de condução de corrente a uma temperatura ambiente de 30ºC e do solo de 20ºC: a 

Tabela 3.3 para os métodos A1, A2, B1, B2 C e D com isolação em PVC e temperatura 70ºC, 

Tabela 3.4 para os métodos A1, A2, B1, B2 C e D com isolação em EPR ou XLPE e temperatura 
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90ºC, Tabela 3.5 para os métodos E, F e G com isolação em PVC e temperatura 70ºC e Tabela 

3.6 para os métodos E, F e G com isolação em EPR ou XLPE e temperatura 90ºC.  

 

Tabela 3.3: Capacidade de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência A1, A2, 

B1, B2, C e D, com isolação PVC e temperatura do condutor 70ºC 

Seções 

nominais 

mm2 

Métodos de Referência (Tabela 3.1) 

A1 A2 B1 B2 C D 

Número de condutores carregados 

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

Cobre 

0,5 7 7 7 7 9 8 9 8 10 9 12 10 

0,75 9 9 9 9 11 10 11 10 13 11 15 12 

1 11 10 11 10 14 12 13 12 15 14 18 15 

1,5 14,5 13,5 14 13 17,5 15,5 16,5 15 19,5 17,5 22 18 

2,5 19,5 18 18,5 17,5 24 21 23 20 27 24 29 24 

4 26 24 25 23 32 28 30 27 36 32 38 31 

6 34 31 32 29 41 36 38 34 46 41 47 39 

10 46 42 43 39 57 50 52 46 63 57 63 52 

16 61 56 57 52 76 68 69 62 85 76 81 67 

25 80 73 75 68 101 89 90 80 112 96 104 86 

35 99 89 92 83 125 110 111 99 138 119 125 103 

50 119 108 110 99 151 134 133 118 168 144 148 122 

70 151 136 139 125 192 171 168 149 213 184 183 151 

95 182 164 167 150 232 207 201 179 258 223 216 179 

120 210 188 192 172 269 239 232 206 299 259 246 203 

150 240 216 219 196 309 275 265 236 344 299 278 230 

185 273 245 248 223 353 314 300 268 392 341 312 258 

240 321 286 291 261 415 370 351 313 461 403 361 297 

300 367 328 334 296 477 426 401 358 530 464 408 336 

400 438 390 398 355 571 510 477 425 634 557 478 394 

500 502 447 456 406 656 587 545 486 729 642 540 445 

630 578 514 526 467 758 678 626 559 843 743 614 506 

800 669 593 609 540 881 788 723 645 978 865 700 577 

1000 767 679 698 618 1012 906 827 738 1125 996 792 652 

Alumínio 

16 48 43 44 41 60 53 54 48 66 59 62 52 

25 63 57 58 53 79 70 71 62 83 73 80 66 

35 77 70 71 65 97 86 86 77 103 90 96 80 

50 93 84 86 78 118 104 104 92 125 110 113 94 

70 118 107 108 98 150 133 131 116 160 140 140 117 

95 142 129 130 118 181 161 157 139 195 170 166 138 

120 164 149 150 135 210 186 181 160 226 197 189 157 

150 189 170 172 155 241 214 206 183 261 227 213 178 

185 215 194 195 176 275 245 234 208 298 259 240 200 

240 252 227 229 207 324 288 274 243 352 305 277 230 

300 289 261 263 237 372 331 313 278 406 351 313 260 

400 345 311 314 283 446 397 372 331 488 422 366 305 

500 396 356 360 324 512 456 425 378 563 486 414 345 

630 456 410 416 373 592 527 488 435 653 562 471 391 

800 529 475 482 432 687 612 563 502 761 654 537 446 

1000 607 544 552 495 790 704 643 574 878 753 607 505 

Fonte: ABNT [1] 
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Tabela 3.4: Capacidade de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência A1, A2, 

B1, B2, C e D, com isolação EPR ou XLPE e temperatura do condutor 90ºC 

Seções 

nominais 

mm2 

Métodos de Referência (Tabela 3.1) 

A1 A2 B1 B2 C D 

Número de condutores carregados 

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

Cobre 

0,5 10 9 10 9 12 10 11 10 12 11 14 12 

0,75 12 11 12 11 15 13 15 13 16 14 18 15 

1 15 13 14 13 18 16 17 15 19 17 21 17 

1,5 19 17 18,5 16,5 23 20 22 19,5 24 22 26 22 

2,5 26 23 25 22 31 28 30 26 33 30 34 29 

4 35 31 33 30 42 37 40 35 45 40 44 37 

6 45 40 42 38 54 48 51 44 58 52 56 46 

10 61 54 57 51 75 66 69 60 80 71 73 61 

16 81 73 76 68 100 88 91 80 107 96 95 79 

25 106 95 99 89 133 117 119 105 138 119 121 101 

35 131 117 121 109 164 144 146 128 171 147 146 122 

50 158 141 145 130 198 175 175 154 209 179 173 144 

70 200 179 183 164 253 222 221 194 269 229 213 178 

95 241 216 220 197 306 269 265 233 328 278 252 211 

120 278 249 253 227 354 312 305 268 382 322 287 240 

150 318 285 290 259 407 358 349 307 441 371 324 271 

185 362 324 329 295 464 408 395 348 506 424 363 304 

240 424 380 386 346 546 481 462 407 599 500 419 351 

300 486 435 442 396 628 553 529 465 693 576 474 396 

400 579 519 527 472 751 661 628 552 835 692 555 464 

500 664 595 604 541 864 760 718 631 966 797 627 525 

630 765 685 696 623 998 879 825 725 1122 923 711 596 

800 885 792 805 721 1158 1020 952 837 1311 1074 811 679 

1000 101 908 923 826 1332 1173 1088 957 1515 1237 916 767 

Alumínio 

16 64 58 60 55 79 71 72 64 84 76 73 61 

25 84 76 78 71 105 93 94 84 101 90 93 78 

35 103 94 96 87 130 116 115 103 126 112 112 94 

50 125 113 115 104 157 140 138 124 154 136 132 112 

70 158 142 145 131 200 179 175 156 198 174 163 138 

95 191 171 175 157 242 217 210 188 241 211 193 164 

120 220 197 201 180 281 251 242 216 280 245 220 186 

150 253 226 230 206 323 289 277 248 324 283 249 210 

185 288 256 262 233 368 330 314 281 371 323 279 236 

240 338 300 307 273 433 389 368 329 439 382 322 272 

300 387 344 352 313 499 447 421 377 508 440 364 308 

400 462 409 421 372 597 536 500 448 612 529 426 361 

500 530 468 483 426 687 617 573 513 707 610 482 408 

630 611 538 556 490 794 714 658 590 821 707 547 464 

800 708 622 644 566 922 830 760 682 958 824 624 529 

1000 812 712 739 648 1061 955 870 780 1108 950 706 598 

Fonte: ABNT [1] 
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Tabela 3.5: Capacidade de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência E, F e G, 

com isolação PVC e temperatura do condutor 70ºC 

Seções 

nominais 

mm2 

Métodos de Referência (Tabela 3.1) 

Cabos Multipolares 

Carregados 
Cabos Unipolares Carregados 

2  3  
2 

justapostos 

3 em 

trifólio 

3 no mesmo plano 

Justapostos 

Espaçados 

Horizontal Vertical 

Método 

E  

Método 

E  
Método F  

Método 

F  
Método F  Método G  

Método 

G  

       

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Cobre 

0,5 11 9 11 8 9 12 10 

0,75 14 12 14 11 11 16 13 

1 17 14 17 13 14 19 16 

1,5 22 18,5 22 17 18 24 21 

2,5 30 25 31 24 25 34 29 

4 40 34 41 33 34 45 39 

6 51 43 53 43 45 59 51 

10 70 60 73 60 63 81 71 

16 94 80 99 82 85 110 97 

25 119 101 131 110 114 146 130 

35 148 126 162 137 143 181 162 

50 180 153 196 167 174 219 197 

70 232 196 251 216 225 281 254 

95 282 238 304 264 275 341 311 

120 328 276 352 308 321 396 362 

150 379 319 406 356 372 456 419 

185 434 364 463 409 427 521 480 

240 514 430 546 485 507 615 569 

300 593 497 629 561 587 709 659 

400 715 597 754 656 689 852 795 

500 826 689 868 749 789 982 920 

630 958 798 1005 855 905 1138 1070 

800 1118 930 1169 971 1119 1325 1251 

1000 1292 1073 1346 1079 1296 1528 1448 

Alumínio 

16 73 61 73 62 65 84 73 
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Seções 

nominais 

mm2 

Métodos de Referência (Tabela 3.1) 

Cabos Multipolares 

Carregados 
Cabos Unipolares Carregados 

2  3  
2 

justapostos 

3 em 

trifólio 

3 no mesmo plano 

Justapostos 
Espaçados 

Horizontal Vertical 

Método 

E  

Método 

E  
Método F  

Método 

F  
Método F  Método G  

Método 

G  

       

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Alumínio 

25 89 78 98 84 87 112 99 

35 111 96 122 105 109 139 124 

50 135 117 149 128 133 169 152 

70 173 150 192 166 173 217 196 

95 210 183 235 203 212 265 241 

120 244 212 273 237 247 308 282 

150 282 245 316 274 287 356 327 

185 322 280 363 315 330 407 376 

240 380 330 430 375 392 482 447 

300 439 381 497 434 455 557 519 

400 528 458 600 526 552 671 629 

500 608 528 694 610 640 775 730 

630 705 613 808 711 640 775 730 

800 822 714 944 832 875 1050 1000 

1000 948 823 1092 965 1015 1213 1161 

Fonte: ABNT [1] 

 

Tabela 3.6: Capacidade de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência E, F e G, 

com isolação EPR ou XLPE e temperatura do condutor 90ºC 

Seções 

nominais 

mm2 

Métodos de Referência (Tabela 3.1) 

Cabos 

Multipolares 

Carregados 

Cabos Unipolares Carregados 

2  3  
2 

justapostos 

3 em 

trifólio 

3 no mesmo plano 

Justapostos 

Espaçados 

Horizontal Vertical 

Método 

E  

Método 

E  
Método F  

Método 

F  
Método F  Método G  

Método 

G  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Cobre 

0,5 13 12 13 10 10 15 12 

0,75 17 15 17 13 14 19 16 

1 21 18 21 16 17 23 19 

1,5 26 23 27 21 22 30 25 

2,5 36 32 37 29 30 41 35 

4 49 42 50 40 42 56 48 

6 63 54 65 53 55 73 63 

10 86 75 90 74 77 101 88 

16 115 100 121 101 105 137 120 

25 149 127 161 135 141 182 161 

35 185 158 200 169 176 226 201 

50 225 192 242 207 216 275 246 

70 289 246 310 268 279 353 318 

95 352 298 377 328 342 430 389 

120 410 346 437 383 400 500 454 

150 473 399 504 444 464 577 527 

185 542 456 575 510 533 661 605 

240 641 538 679 607 634 781 719 

300 741 621 783 703 736 902 833 

400 892 745 940 823 868 1085 1008 

500 1030 859 1083 946 998 1253 1169 

630 1196 995 1254 1088 1151 1454 1362 

800 1396 1159 1460 1252 1328 1696 1595 

1000 1613 1336 1683 1420 1511 1958 1849 

Alumínio 

16 91 77 90 76 79 103 90 

25 108 97 121 103 107 138 122 

35 135 120 150 129 135 172 153 

50 164 146 184 159 165 210 188 

70 211 187 237 206 215 271 244 

95 257 227 289 253 264 332 300 

120 300 263 337 296 308 387 351 

150 346 304 389 343 358 448 408 

185 397 347 447 395 413 515 470 
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Seções 

nominais 

mm2 

Métodos de Referência (Tabela 3.1) 

Cabos 

Multipolares 

Carregados 

 

2  3  
2 

justapostos 

3 em 

trifólio 

3 no mesmo plano 

Justapostos 
Espaçados 

Horizontal Vertical 

Método 

E  

Método 

E  
Método F  

Método 

F  
Método F  Método G  

Método 

G  

       

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Alumínio 

240 470 409 530 471 492 611 561 

300 543 471 613 547 571 708 652 

400 654 566 740 663 694 856 792 

500 756 652 856 770 806 991 921 

630 879 755 996 899 932 1154 1077 

800 1026 879 1164 1056 1106 1351 1266 

1000 1186 1012 1347 1226 1285 1565 1472 

Fonte: ABNT [1] 

 

Note que os valores de capacidade de condução de corrente são válidos para um 

determinado número de condutores carregados e para temperaturas ambiente e do solo fixas.  

Mas, quantos condutores carregados devem ser considerados? E o que acontece quando 

as temperaturas do ar/solo forem diferentes das estipuladas e/ou o número de condutores 

carregados exceder os valores normalizados?  

A resposta para a primeira pergunta encontra-se na Tabela 3.7, na qual pode-se escolher 

a quantidade de condutores carregados em função do tipo de circuito.  

 

Tabela 3.7: Número de condutores carregados a ser considerado, em função do tipo de circuito 

Esquema de condutores vivos do circuito Número de condutores carregados a ser adotado 

Monofásico a dois condutores 2 

Monofásico a três condutores 2 

Duas fases sem neutro 2 

Duas fases com neutro 3 

Trifásico sem neutro 3 

Trifásico com neutro 3 ou 4 

Fonte: ABNT [1] 
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Já para a segunda pergunta, a resposta encontra-se nos cinco Fatores de Correção (k1 

para temperaturas diferentes de 30ºC para o ar e 20ºC para o solo – Tabela 3.8; k2 para um 

número maior de condutores – Tabela 3.9; k3 para condutores dispostos em feixes ou num 

mesmo plano, em camada única – Tabela 3.10; k4 para condutores dispostos em mais de uma 

camada – Tabela 3.11; e k5 para condutores em eletrodutos enterrados – Tabela 3.12), aos quais 

devemos submeter nossa corrente de projeto, quando for necessário. 

 

Tabela 3.8: Fatores de correção (k1) para temperaturas ambientes diferentes de 30ºC para linhas não-

subterrâneas e de 20ºC (temperatura do solo) para linhas subterrâneas 

Temperatura 

ºC 

Isolação 

PVC EPR ou XLPE 

Ambiente  

10 1,22 1,15 

15 1,17 1,12 

20 1,12 1,08 

25 1,06 1,04 

35 0,94 0,96 

40 0,87 0,91 

45 0,79 0,87 

50 0,71 0,82 

55 0,61 0,76 

60 0,50 0,71 

65 - 0,65 

70 - 0,58 

75 - 0,50 

80 - 0,41 

Do solo  

10 1,10 1,07 

15 1,05 1,04 

25 0,95 0,96 

30 0,89 0,93 

35 0,84 0,89 

40 0,77 0,85 

45 0,71 0,80 

50 0,63 0,76 

55 0,55 0,71 

60 0,45 0,65 

65 - 0,60 

70 - 0,53 

75 - 0,46 

80 - 0,38 

Fonte: ABNT [1] 
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Tabela 3.9: Fatores de correção (k2) aplicáveis a condutores agrupados em feixe (em linhas abertas ou 

fechadas) e a condutores agrupados num mesmo plano, em camada única 

# 

Forma de 

agrupamento 

dos 

condutores 

Número de circuitos ou cabos multipolares Tabelas 

de 

método 

de ref. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 a 

11 

12 a 

15 

16 a 

19 
≥ 20 

1 

Em feixe: ao 

ar livre ou 

sobre 

superfície; 

embutidos; 

em conduto 

fechado 

1,00 0,80 0,70 0,65 0,60 0,57 0,54 0,52 0,50 0,45 0,41 0,38 
3.3 a 3.6 

(A a F) 

2 

Camada 

única sobre 

parede, piso, 

ou em 

bandeja não 

perfurada ou 

prateleira 

1,00 0,85 0,79 0,75 0,73 0,72 0,72 0,71 0,70 
3.3 e 3.4 

(C) 

3 
Camada 

única no teto 
0,95 0,81 0,72 0,68 0,66 0,64 0,63 0,62 0,61 

4 

Camada 

única em 

bandeja 

perfurada 

1,00 0,88 0,82 0,77 0,75 0,73 0,73 0,72 0,72 

3.5 e 3.6 

(E e F) 

5 

Camada 

única sobre 

leito, suporte 

etc. 

1,00 0,87 0,82 0,80 0,80 0,79 0,79 0,78 0,78 

Fonte: ABNT [1] 

 

Tabela 3.10: Fatores de correção (k3) aplicáveis a agrupamentos consistindo em mais de uma camada 

de condutores – Métodos de referência C (Tabelas 3.3 e 3.4), E e F (Tabelas 3.5 e 3.6) 

 

 

Quantidade de circuitos trifásicos ou de cabos multipolares por camada 

2 3 4 ou 5 6 a 8 9 e mais 

Quantidade 

de camadas 

2 0,68 0,62 0,60 0,58 0,56 

3 0,62 0,57 0,55 0,53 0,51 

4 ou 5 0,60 0,55 0,52 0,51 0,49 

6 a 8 0,58 0,53 0,51 0,49 0,48 

9 e mais 0,56 0,51 0,49 0,48 0,46 

Fonte: ABNT [1] 

 

Tabela 3.11: Fatores (k4) de agrupamento para linhas com cabos diretamente enterrados 

Número de 

circuitos 

Distâncias entre cabos 

Nula 
Um diâmetro 

de cabo 
0,125 m 0,25 m 0,5 m 

2 0,75 0,80 0,85 0,90 0,90 

3 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 

4 0,60 0,60 0,70 0,75 0,80 

5 0,55 0,55 0,65 0,70 0,80 

6 0,50 0,55 0,60 0,70 0,80 

Fonte: ABNT [1] 
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Tabela 3.12: Fatores (k5) de agrupamento para linhas em eletrodutos enterrados 

Cabos multipolares em eletrodutos – Um cabo por eletroduto 

Número de 

circuitos 

Espaçamento entre eletrodutos 

Nulo 0,25 m 0,5 m 1,0 m 

2 0,85 0,90 0,95 0,95 

3 0,75 0,85 0,90 0,95 

4 0,70 0,80 0,85 0,90 

5 0,65 0,80 0,85 0,90 

6 0,60 0,80 0,80 0,90 

Cabos multipolares em eletrodutos – Um cabo por eletroduto 

Número de 

circuitos (grupos 

de dois ou três 

condutores) 

Espaçamento entre eletrodutos 

Nulo 0,25 m 0,5 m 1,0 m 

2 0,80 0,90 0,90 0,95 

3 0,70 0,80 0,85 0,90 

4 0,65 0,75 0,80 0,90 

5 0,60 0,70 0,80 0,90 

6 0,60 0,70 0,80 0,90 

Fonte: ABNT [1] 

 

Portanto, para efetuar a correção de uma corrente de projeto Ip em relação aos fatores 

k1, k2, k3, k4 e k5, dividimos esta corrente pelos fatores necessários. Assim, para fins práticos, 

pode-se definir a Equação 3.2: 

 

Ip
′ =

Ip

k1 × k2 × k3 × k4 × k5
                                                   (3.2) 

Fonte: adaptado de NISKIER e MACINTYRE. [6] 

 

Além da capacidade de condução de corrente e dos fatores de correção, devemos atentar 

também para o limite mínimo para as seções de condutores de fase (corrente alterada) e 

condutores vivos (corrente contínua) permitido por norma para determinar o valor da bitola 

apropriada. A Tabela 3.13 indica este limite. 

Ainda devemos considerar no dimensionamento os condutores neutros, já que também 

são condutores vivos e possuem potencial. O neutro pode estar presente tanto em redes 

monofásicas (dois fios – uma fase e um neutro) quanto em trifásicas (quatro fios – três fases e 

um neutro), desde que não seja comum a mais de um circuito. A NBR 5410:2004 fornece as 

seguintes instruções para o seu projeto: 
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Tabela 3.13: Seção mínima dos condutores 

Tipo de linha Utilização do circuito 
Seção mínima do condutor 

mm2 - material 

Instalações 

fixas em 

geral 

Condutores 

e cabos 

isolados 

Circuitos de iluminação 
1,5 Cu 

16 Al 

Circuitos de força 
2,5 Cu 

16 Al 

Circuitos de sinalização e circuitos de 

controle 
0,5 Cu 

Condutores 

nus 

Circuitos de força 
10 Cu 

16 Al 

Circuitos de sinalização e circuitos de 

controle 
4 Cu 

Linhas flexíveis com 

cabos isolados 

Para um equipamento específico 
Como especificado na norma 

do equipamento 

Para qualquer outra aplicação 0,75 Cu 

Circuitos extra baixa tensão para 

aplicações especiais 
0,75 Cu 

Fonte: ABNT [1] 

 

• Para circuitos monofásicos: o neutro deve ter sempre a mesma seção do condutor 

de fase.  

• Para circuitos trifásicos: 

▪ Caso a taxa de terceira harmônica for superior a 15%, a seção do neutro não deve 

ser inferior à dos condutores de fase podendo ser igual se essa taxa não passar 

dos 33%. 

▪ Caso os condutores de fase tenham seção superior a 25 mm2, a seção do condutor 

neutro pode ser inferior à dos de fase, limitando-se aos valores estabelecidos 

pela Tabela 3.14.  

 

Tabela 3.14: S - seção reduzida do condutor neutro 

Seção dos condutores de fase mm2 
Seção reduzida do condutor neutro 

mm2 

S ≤ 25 S 

35 25 

50 25 

70 35 

95 50 

120 70 

150 70 

185 95 

240 120 

300 150 

400 185 

Fonte: ABNT [1] 
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Finalmente, deve-se dimensionar os condutores de proteção do circuito de baixa tensão. 

A NBR 5410:2004 estabelece que um PE – Condutor de Proteção pode ser comum a dois ou 

mais circuitos, desde que esteja instalado no mesmo conduto que os respectivos condutores de 

fase e sua seção seja limitada pelos valores da Tabela 3.15. Caso seja apenas um por linha, a 

seção do PE deve ser igual à seção do maior condutor de fase desta linha. Neste último caso, 

não deve ser inferior a 2,5 mm2 em cobre ou 16 mm2 em alumínio, se for prevista proteção 

contra danos mecânicos. Do contrário, a seção mínima do condutor de proteção deve ser de 4 

mm2 em cobre [1]. 

 

Tabela 3.15: S - seção mínima do condutor de proteção 

Seção dos condutores de 

fase (mm2) 

Seção mínima do condutor 

de proteção correspondente 

(mm2) 

S ≤ 16 S 

16 < S ≤ 35 16 

S > 35 S/2 

Fonte: ABNT [1] 

 

Por meio da análise de todos estes critérios, a escolha da seção dos condutores se torna 

possível. Uma vez isso feito, é necessário, ainda, averiguar se ela satisfaz a queda de tensão 

admissível por norma. Isso porque, ao longo do circuito, desde o quadro geral ou da subestação 

até o ponto de utilização terminal, uma queda de tensão não desprezível ocorre. Assim, é 

necessário dimensionar os condutores para que esta redução na tensão não ultrapasse os limites 

normalizados. Conforme a NBR 5410, estes limites são:  

• 7%, calculados a partir dos terminais secundários do transformador MT/BT, no caso 

de transformador de propriedade da(s) unidade(s) consumidora(s). 

• 7%, calculados a partir dos terminais secundários do transformador MT/BT da 

empresa distribuidora de eletricidade, quando o ponto de entrega for aí localizado. 

• 5%, calculados 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, no caso de grupo gerador 

próprio. 

• Quedas de tensão maiores que as indicadas (7%) são permitidas para equipamentos 

com corrente de partida elevada, durante o período de partida, desde que dentro dos 

limites permitidos em suas respectivas normas. 
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• Em nenhum caso, diferente dos acima, a queda de tensão nos circuitos terminais 

pode ser superior a 4%. 

A Figura 3.3 exemplifica os limites acima.  

 

 

Figura 3.3: Queda de tensão a considerar 

Fonte: NISKIER e MACINTYRE [6] 

 

A queda de tensão admissível (ΔV %) deve ser calculada a partir da Equação 3.3 e pode 

ser analisada através da Figura 3.3: 

 

∆V =
2 × ρ

S × V2
× ∑ P × l                                                  (3.3) 

Fonte: NISKIER e MACINTYRE [6] 

Onde, 

S = seção do condutor em mm2 

ρ = resistividade do cobre = 1/58 Ωxmm2/m 

P = potência consumida em watts 

l = comprimento da linha em metros 

V = tensão em volts 
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Caso ΔV esteja dentro dos limites normalizados, a seção do condutor escolhida está 

correta e pode ser adotada. Porém, caso contrário, deve-se aumentar a bitola do condutor 

(próximo valor tabelado disponível) até que a queda seja admissível. Finalmente, assim obtém-

se o dimensionamento de condutores elétricos.  

 

3.1.2.    ANÁLISE CRÍTICA DO PROCESSO DE DIMENSIONAMENTO 

 

Através da análise de todos os critérios citados acima, a NBR 5410:2004 fornece um 

procedimento de dimensionamento de condutores elétricos seguro e funcional. Porém, será ele 

o mais coerente com a atualidade? Será ele válido para todas as condições possíveis?  

Para responder a estes questionamentos, nesta Subseção, far-se-á uma análise crítica do 

método de dimensionamento proposto pela norma brasileira, utilizando como base os principais 

fornecedores de cabos do país, as maiores evoluções de material de condutores desde 2004, 

bem como a variação de carga dada pelas novas tecnologias de iluminação. 

Algo que se põe em evidência ao se realizar a análise comparativa entre os valores 

normalizados de seções de cabos elétricos (Tabelas 3.3 a 3.6) e os comercializados atualmente 

no Brasil, é o fato de que todos os fabricantes certificados seguem o padrão de bitolas exigido 

pela ABNT. Veja, por exemplo, estes dois fornecedores de cabos elétricos no país: Induscabos 

e Cobremack.  

Em seus respectivos sites de venda, esses fabricantes fornecem tabelas (Tabelas 3.16 e 

3.17) com informações técnicas sobre dois modelos semelhantes de cabos flexíveis de cobre 

para até 750 V. Note que as seções nominais viáveis são idênticas às normalizadas. Isso mostra 

que o Inmetro e os órgãos fiscalizadores responsáveis têm garantido o cumprimento das normas 

vigentes. É importante ressaltar ainda que, para os dois casos, condutores de seção 0,5 mm2, 

0,75 mm2 e 1,00 mm2 são fabricados e comercializados normalmente - marcações em preto nas 

Tabelas 3.16 e 3.17.  

De acordo com a NBR 5410:2004, circuitos de sinalização e controle podem ter 

condutores de seção mínima 0,5 mm2 (Tabela 3.13). No entanto, se isso é válido para este tipo 

de circuito, porque também não seria para circuitos de iluminação - seção mínima de 1,5 mm2? 

A resposta proposta para este questionamento se encontra justamente no tema desse 

trabalho: a desatualização da Norma de Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 
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Tabela 3.16: Tabela de informações técnicas sobre os Cabos Flexíveis Duplex 750 V da Induscabos 

 

Fonte: INDUSCABOS [7] 

 

Tabela 3.17: Tabela de informações técnicas sobre os Cabos Mackflex 105 450/750 V da Cobremack 

 

Fonte: COBREMACK [8] 

 

Durante estes quatorze anos desde a emissão da última versão da ABNT 5410:2004, o 

sistema elétrico brasileiro se deparou com diversas evoluções. E dentre estas, coloca-se em 

evidência a transformação do sistema de iluminação com a abolição das lâmpadas 
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incandescentes e a chegada das lâmpadas de LED. Consumindo uma potência muito superior à 

das fluorescentes compactas e as de LED, substituiu-se a antiga tecnologia comercializável 

inventada por Thomas Edison, para auxiliar na economia de energia do país. A título de 

exemplo, cita-se uma das tabelas de substituição de lâmpadas incandescentes por LED do 

fabricante Philips: a antiga de 60 W para a nova de 10 W (Tabela 3.18). Note que as duas são 

equivalentes em termos de fluxo luminoso, temperatura, tensão e tipo de base. O mesmo vale 

para a equivalência das incandescentes de 60 W para as fluorescentes compactas de 14 W 

(fluxos luminosos de 806 lm). Por isso, pode-se fazer uma análise comparativa da influência do 

consumo de potência ativa na escolha dos condutores da instalação elétrica de iluminação. Isso 

será feito através do método de dimensionamento recomendado pela NBR 5410:2004. 

 

Tabela 3.18: Tabela de substituição da Philips da lâmpada Standard Incandescente 60 W para a lâmpada 

LEDbulb 10 W 

 

Fonte: PHILIPS [9] 

 

Suponha a seguinte situação: uma casa térrea de 72 m2 possui sala, quarto, hall, 

banheiro, cozinha e área de serviço - as segundas colunas das Tabelas 3.19, 3.20 e 3.21 indicam 

as metragens quadradas de cada cômodo. Far-se-á um projeto de iluminação desta residência 

utilizando-se primeiramente as lâmpadas incandescentes, em seguida as lâmpadas fluorescentes 

compactas e, finalmente, as de LED. Para que se obtenham circuitos equivalentes em termos 

de fluxo luminoso, serão utilizadas as incandescentes de 60 W, as fluorescentes de 14 W e as 

de LED de 10 W com o mesmo número de pontos de luz por cômodo para cada um dos casos, 

baseando-se na regra de distribuição de pontos da NBR 5410:2004 para as incandescentes, as 

mais utilizadas durante a emissão da norma.  
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Tabela 3.19: Projeto de iluminação com lâmpadas incandescentes de 60 W da residência hipotética de 

72 m2 

Cômodos Área (m2) 

Iluminação (VA 

estimado por 

norma) 

Número de 

pontos de 

luz 

Potência 

Ativa (W) 

VA final (para 

fator de potência 

de 0,98) 

Sala 25 340 6 360 367,3 

Quarto 12 160 3 180 183,7 

Hall 2 100 2 120 122,4 

Banheiro 6 160 3 180 183,7 

Cozinha 18 280 5 300 306,1 

Serviço 9 100 2 120 122,4 

TOTAL 72 1140 21 1260 1285,7 

Fonte: o autor 

 

Tabela 3.20: Projeto de iluminação com lâmpadas fluorescentes compactas de 14 W da residência 

hipotética de 72 m2 

Cômodos Área (m2) 
Número de pontos 

de luz 

Potência Ativa 

(W) 

VA final (para fator 

de potência de 0,98) 

Sala 25 6 84 85,7 

Quarto 12 3 42 42,9 

Hall 2 2 28 28,6 

Banheiro 6 3 42 42,9 

Cozinha 18 5 70 71,4 

Serviço 9 2 28 28,6 

TOTAL 72 21 294 300,0 

Fonte: o autor 

 

Tabela 3.21: Projeto de iluminação com lâmpadas LED de 10 W da residência hipotética de 72 m2 

Cômodos Área (m2) 
Número de 

pontos de luz 

Potência Ativa 

(W) 

VA final (para fator 

de potência de 0,98) 

Sala 25 6 60 61,2 

Quarto 12 3 30 30,6 

Hall 2 2 20 20,4 

Banheiro 6 3 30 30,6 

Cozinha 18 5 50 51,0 

Serviço 9 2 20 20,4 

TOTAL 72 21 210 214,3 

Fonte: o autor 
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É possível observar comparando as últimas colunas das tabelas acima que, para projetos 

equivalentes de incandescentes, fluorescentes e LED, as últimas duas apresentam uma queda 

considerável no consumo de potência aparente em relação às primeiras - 76,7% de redução de 

VA total para a compacta e 83,3% de redução de VA total para LED.  

Dando continuidade ao dimensionamento dos condutores, dividiremos a carga total de 

iluminação dos três casos em três circuitos:  

• Projeto de lâmpadas incandescentes: 

▪ Circuito INC-1: sala (367,3 VA) 

▪ Circuito INC-2: serviço e cozinha (428,6 VA) 

▪ Circuito INC-3: quarto, banheiro e hall (489,8 VA) 

• Projeto de lâmpadas fluorescentes: 

▪ Circuito FLU-1: sala (85,7 VA) 

▪ Circuito FLU-2: serviço e cozinha (100,0 VA) 

▪ Circuito FLU-3: quarto, banheiro e hall (114,3 VA) 

• Projeto de lâmpadas incandescentes: 

▪ Circuito LED-1: sala (61,2 VA) 

▪ Circuito LED-2: serviço e cozinha (71,4 VA) 

▪ Circuito LED-3: quarto, banheiro e hall (81,6 VA) 

Em seguida, através da Equação 3.1, calcula-se a corrente de projeto para cada circuito 

de iluminação, supondo tensões iguais de 127 V.  

 

IpLED−1
=

SLED−1

VLED−1
                    IpFLU−1

=
SFLU−1

VFLU−1
                     IpINC−1

=
SINC−1

VINC−1
 

⇒ IpLED−1
=

61,2

127
                    ⟹ IpFLU−1

=
85,7

127
                    ⟹  IpINC−1

=
367,3

127
 

⇒ IpLED−1
= 0,482 𝐴            ⟹ IpFLU−1

= 0,675 A            ⇒ IpINC−1
= 2,892 𝐴 

 

IpLED−2
=

SLED−2

VLED−2
                 IpFLU−2

=
SFLU−2

VFLU−2
                          IpINC−2

=
SINC−2

VINC−2
 

⇒ IpLED−2
=

71,4

127
                  ⟹ IpFLU−2

=
100,0

127
                     ⟹  IpINC−2

=
428,6

127
 

⇒ IpLED−2
= 0,562 𝐴              ⟹ IpFLU−2

= 0,787 A                    ⇒ IpINC−2
= 3,375 𝐴 

 

IpLED−3
=

SLED−3

VLED−3
                IpFLU−3

=
SFLU−3

VFLU−3
                         IpINC−3

=
SINC−3

VINC−3
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⇒ IpLED−3
=

81,6

127
                 ⟹ IpFLU−3

=
100,0

127
                     ⟹  IpINC−3

=
489,8

127
 

⇒ IpLED−3
= 0,643 𝐴          ⟹ IpFLU−3

= 0,9 A              ⇒ IpINC−3
= 3,857 𝐴 

 

Supondo ainda que todos os fatores de correção k são unitários (Tabelas 3.8 a 3.12), que 

utilizaremos três condutores carregados, método de referência B1 (Tabela 3.1) e temperatura 

do cobre de 70ºC, obter-se-á a seção dos condutores dos circuitos através da Tabela 3.3. 

 

⇒ SLED−1 = 0,5 mm2              ⇒ SFLU−1 = 0,5 mm2          ⇒ SINC−1 = 0,5 mm2 

⇒ SLED−2 = 0,5 mm2             ⇒ SFLU−2 = 0,5 mm2           ⇒ SINC−2 = 0,5 mm2 

⇒ SLED−3 = 0,5 mm2             ⇒ SFLU−3 = 0,5 mm2           ⇒ SINC−3 = 0,5 mm2 

 

Realizando agora a análise de queda de tensão através da Equação 3.3 e supondo o 

comprimento da linha de 20 m até o ponto de fornecimento da energia, tem-se: 

 

∆VLED−1 =
2 × ρ

S × V2
× ∑ PLED−1 × l                  ∆VFLU−1 =

2 × ρ

S × V2
× ∑ PFLU−1 × l 

∆VINC−1 =
2 × ρ

S × V2
× ∑ PINC−1 × l 

⇒ ∆VLED−1 =
2 × 1/58

0,5 × 1272
× 60 × 20              ⇒ ∆VFLU−1 =

2 × 1/58

0,5 × 1272
× 84 × 20 

⇒ ∆VINC−1 =
2 × 1/58

0,5 × 1272
× 360 × 20 

⇒ ∆VLED−1 = 0,0051                  ⇒ ∆VFLU−1 =  0,0072              ⇒ ∆VINC−1 = 0,0308 

⇒ ∆VLED−1 = 0,51%                 ⇒ ∆VFLU−1 =  0,72%               ⇒ ∆VINC−1 = 3,08% 

 

∆VLED−2 =
2 × ρ

S × V2
× ∑ PLED−2 × l                  ∆VFLU−2 =

2 × ρ

S × V2
× ∑ PFLU−2 × l 

∆VINC−2 =
2 × ρ

S × V2
× ∑ PINC−2 × l 

⇒ ∆VLED−2 =
2 × 1/58

0,5 × 1272
× 70 × 20              ⇒ ∆VFLU−2 =

2 × 1/58

0,5 × 1272
× 98 × 20 

⇒ ∆VINC−2 =
2 × 1/58

0,5 × 1272
× 420 × 20 

⇒ ∆VLED−2 = 0,0060                   ⇒ ∆VFLU−2 =  0,0084                ⇒ ∆VINC−2 = 0,0359 

⇒ ∆VLED−2 = 0,60%                 ⇒ ∆VFLU−2 =  0,84%                ⇒ ∆VINC−2 = 3,59% 
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∆VLED−3 =
2 × ρ

S × V2
× ∑ PLED−3 × l                  ∆VFLU−3 =

2 × ρ

S × V2
× ∑ PFLU−3 × l 

∆VINC−3 =
2 × ρ

S × V2
× ∑ PINC−3 × l 

⇒ ∆VLED−3 =
2 × 1/58

0,5 × 1272
× 80 × 20              ⇒ ∆VFLU−3 =

2 × 1/58

0,5 × 1272
× 112 × 20 

⇒ ∆VINC−3 =
2 × 1/58

0,5 × 1272
× 480 × 20 

⇒ ∆VLED−3 = 0,0068                 ⇒ ∆VFLU−3 =  0,0096                ⇒ ∆VINC−3 = 0,0410 

⇒ ∆VLED−3 = 0,68%                  ⇒ ∆VFLU−3 =  0,96%               ⇒ ∆VINC−3 = 4,10% 

  

Portanto, os resultados de queda de tensão para cada circuito são: 

 

⇒ ∆VLED−1 = 0,51%                 ⇒ ∆VFLU−1 =  0,72%               ⇒ ∆VINC−1 = 3,08% 

⇒ ∆VLED−2 = 0,60%                 ⇒ ∆VFLU−2 =  0,84%                ⇒ ∆VINC−2 = 3,59% 

⇒ ∆VLED−3 = 0,68%                  ⇒ ∆VFLU−3 =  0,96%               ⇒ ∆VINC−3 = 4,10% 

 

Pela norma, a queda de tensão para este caso não deve ultrapassar os 4%. Portanto, o 

circuito de lâmpadas incandescentes INC-3 não está de acordo. Por isso, é necessário refazer o 

cálculo com o próximo valor normalizado de seção quadrada: 0,75 mm2. 

 

∆VINC−3 =
2 × ρ

S × V2
× ∑ PINC−3 × l 

⇒ ∆VINC−3 =
2 × 1/58

0,75 × 1272
× 480 × 20 

⇒ ∆VINC−3 = 0,0274 

⇒ ∆VINC−3 = 2,74 % 

 

Com este valor de bitola, a queda de tensão passa a estar dentro dos limites aceitáveis. 

No entanto, é válido observar que as quedas nos circuitos de lâmpadas incandescentes ainda 

são muito maiores do que os de lâmpadas fluorescentes e LED. Isso indicaria um nível de perdas 

nos cabos consideravelmente maior, o que não seria ideal.  

Portanto, as seções quadradas dos condutores para os três tipos de circuitos serão: 

 

⇒ SLED−1 = 0,5 mm2              ⇒ SFLU−1 = 0,5 mm2          ⇒ SINC−1 = 0,5 mm2 
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⇒ SLED−2 = 0,5 mm2             ⇒ SFLU−2 = 0,5 mm2           ⇒ SINC−2 = 0,5 mm2 

  ⇒ SLED−3 = 0,5 mm2              ⇒ SFLU−3 = 0,5 mm2          ⇒ SINC−3 = 0,75 mm2 

 

Logo, é importante notar que, para um circuito de iluminação que utiliza as antigas 

incandescentes, além de consumir mais energia e produzir mais perdas por queda de tensão, a 

bitola do cabo condutor seria maior do que a de um circuito utilizando a nova tecnologia LED 

ou até mesmo as fluorescentes, o que implicaria em um custo mais elevado da instalação, já que 

o preço médio de mercado para cabos de seção 0,75 mm2 é de 0,47 Reais/metro e para cabos 

de seção 0,5 mm2 é de 0,38 Reais/metro – aproximadamente 20 % de aumento.  

No entanto, de acordo com a NBR 5410:2004, estas seções de condutor ainda não seriam 

aceitáveis por conta da regra da bitola mínima de 1,5 mm2 para circuitos de iluminação. Por 

conseguinte, seria obrigatória a escolha de cabos maiores para os três casos, tornando suas 

seções iguais independente da potência consumida, elevando o custo.  Porém, será isso coerente 

no contexto atual de sistema de iluminação do país? Os cálculos acima demonstram que não, já 

que é possível utilizar bitola mínima de 0,5 mm2 para circuitos de LED e da lâmpada compacta. 

Não somente é possível como seguro, pois este tipo de condutor estaria preparado para suportar 

correntes de 8 a 10 A (uma diferença considerável com relação à corrente de projeto calculada). 

Além disso, como mostrado nas Tabelas 3.16 e 3.17, estes condutores mais finos são fabricados 

e comercializados normalmente no Brasil e no mundo, facilitando uma futura transição. 

É válida, portanto, uma reavaliação por parte da ABNT quanto ao limite mínimo de 

seção de condutores, especialmente em se tratando de circuitos de iluminação. O custo das 

instalações reduziria e tornaria mais prática a sua execução na medida em que a passagem de 

cabeamentos mais delgados pelos conduítes é mais simples. 

 

3.2. DISPOSITIVOS TERMINAIS 

 

Além dos cabos elétricos, os dispositivos terminais são componentes essenciais de uma 

instalação elétrica de baixa tensão. São estes que farão a interação entre o usuário e a rede de 

energia. Dentre eles, podemos destacar as tomadas (1 da Figura 3.4), os interruptores (2 da 

Figura 3.4) e os receptáculos de lâmpadas (3 da Figura 3.4). 
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Figura 3.4: Dispositivos terminais 

Fonte: Loja Elétrica 

 

Conforme NISKIER e MACINTYRE (2000), tem-se a seguinte definição para 

determinar as funções destes dispositivos [6]: 

• Ponto: termo empregado para designar aparelhos fixos de consumo, centros de luz, 

tomadas, arandelas, interruptores etc. 

• Ponto útil ou ponto ativo: dispositivo onde a corrente elétrica produz efeito ativo, 

como por exemplo receptáculos de lâmpada ou tomadas nas quais se ligam aparelhos 

domésticos. 

• Ponto de comando: dispositivo por meio do qual se governa um ponto ativo, como 

por exemplo, os interruptores, disjuntores ou chaves. 

Note, portanto, que, na concepção de NISKIER e MACINTYRE (2000), todos os 

dispositivos terminais constituem de “pontos” na instalação elétrica de baixa tensão. Porém, as 

tomadas e receptáculos são considerados pontos ativos e os interruptores pontos de comando. 

Dentro do circuito, eles se encontram interligados uns aos outros, principalmente o receptáculo 

e o interruptor que o comanda. Portanto, cada tipo de dispositivo influencia na escolha do outro 

e vice-versa.  

 

3.2.1 PADRONIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS TERMINAIS  

 

Para instalações elétricas de baixa tensão, a norma NBR 5410:2004 não fornece um 

vasto detalhamento do funcionamento ou da padronização atual para dispositivos terminais. Por 

esse motivo, foram utilizadas outras normas vigentes específicas para estes dispositivos com o 

objetivo de obter um embasamento teórico mais aprofundado.  

Primeiramente, para as tomadas elétricas atuais, a norma NBR 5410:2004 delimita que 

todas devem ser do tipo “com contato de aterramento” (PE). Elas podem ser classificadas como 

2 1 

3 
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tomadas de uso geral ou tomadas de uso específico. Para estas últimas, a potência do circuito a 

ela conectado será igual à potência do equipamento a ser carregado através dele. Para tomadas 

de uso geral, utilizam-se 1.000 VA mínimos por tomada para halls de serviço, salas de 

manutenção e salas de equipamento; 600 VA mínimos por tomada para banheiros, cozinhas 

copas e áreas de serviço; e 100 VA mínimos por tomada para os demais cômodos ou 

dependências. Além disso, tomadas comuns podem variar de 10 a 20 A (até 250 V). Portanto, 

para dimensionar o tipo de tomada mais adequado para determinada situação, precisamos 

conhecer a corrente e a tensão que serão a ela atribuídas, bem como as condições sob as quais 

o equipamento vai operar.  

Porém, até o começo desse milênio, no Brasil, haviam mais de doze tipos diferentes de 

plugues e tomadas elétricas para cada corrente/tensão. Isso aconteceu devido à falta de 

padronização do sistema, dando liberdade aos fabricantes de equipamentos de adotarem a 

norma dos países de origem da marca. Dessa forma, o consumidor brasileiro, ao comprar um 

eletrodoméstico, era obrigado a usar adaptadores e benjamins3 para possibilitar a utilização do 

novo produto em sua casa. Assim, o número de casos de incêndio, choques elétricos e 

problemas na rede cresceu muito no país. Finalmente, procurando combater esta tendência, a 

ABNT desenvolveu em julho de 2001 a norma NBR 14136 para plugues e tomadas para uso 

doméstico e análogo até 20 A/ 250 V em corrente alternada, que prevê os modelos residenciais 

de dispositivos de 10 A até 20 A [10]. O Inmetro, portanto, proibiu a comercialização de plugues 

e tomadas fora de norma, possibilitando a padronização dos dispositivos. 

Isto posto, o modelo admitido atualmente de plugues e tomadas elétricas para uso 

doméstico e análogo é o que segue. 

• Para tomadas de embutir: face rebaixada e superfície protetora. 

▪ Bipolar com contato terra: 10 A / 250 VCA (Figura 3.5 - esquerda) ou 20 A / 

250 VCA (Figura 3.5 - direita). 

• Para tomadas semi-embutidas e de sobrepor: com colarinho ou combinação de 

rebaixo e colarinho. 

▪ Bipolar com contato terra: 10 A / 250 VCA (Figura 3.6 - esquerda) ou 20 A / 

250 VCA (Figura 3.6 - direita). 

• Para as tomadas móveis: colarinho, rebaixo ou combinação de rebaixo e colarinho. 

▪ Bipolar com contato terra: 10 A / 250 VCA (Figura 3.7 - esquerda) ou 20 A / 

250 VCA (Figura 3.7 - direita). 

                                                 
3 Acessório elétrico responsável pela multiplicação de uma tomada. 
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Figura 3.5: Tomada fixa para embutir, bipolar, com contato terra (10 A à esquerda e 20 A à direita)  

Fonte: ABNT [30] 

 

   

Figura 3.6: Tomada fixa para semi-embutir ou sobrepor, bipolar, com contato terra (10 A à esquerda e 

20 A à direita) 

Fonte: ABNT [30] 

 

 

Figura 3.7: Tomada móvel bipolar, com contato terra (10 A à esquerda e 20 A à direita) 

Fonte: ABNT [30] 
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▪ Bipolar sem contato terra: 10 A / 250 VCA (Figura 3.8 - esquerda) ou 20 A / 

250 VCA (Figura 3.8 - direita). 

 

 

Figura 3.8: Tomada móvel bipolar, sem contato terra (10 A à esquerda e 20 A à direita) 

Fonte: ABNT [30] 

 

▪ Bipolar sem contato terra e com superfície protetora: 10 A / 250 VCA 

(Figura 3.9 - esquerda) ou 20 A / 250 VCA (Figura 3.9 - direita). 

 

    

Figura 3.9: Tomada móvel bipolar, sem contato terra, com superfície protetora (10 A à esquerda e 20 A 

à direita)  

Fonte: ABNT [30] 

 

• Para plugues bipolares: com superfície de apoio. 

▪ Com pino terra: 10 A / 250 VCA (Figura 3.10 - esquerda) ou 20 A / 250 VCA 

(Figura 3.10 - direita). 

▪ Sem pino terra: 10 A / 250 VCA (Figura 3.11 - esquerda) ou 20 A / 250 VCA 

(Figura 3.11 - direita). 
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Figura 3.10: Plugue bipolar, com pino terra (10 A à esquerda e 20 A à direita) 

Fonte: ABNT [30] 

 

 

Figura 3.11: Plugue bipolar, sem pino terra (10 A à esquerda e 20 A à direita) 

Fonte: ABNT [30] 

 

A norma ainda enfatiza que as tomadas de 20 A devem permitir a inserção de plugues 

tanto de 20 A quanto de 10 A, porém as tomadas de 10 A não devem permitir a inserção de 

plugues de 20 A. E as tomadas com contato terra devem permitir a inserção de plugues tanto 

com pino terra quanto sem pino terra. 

Em seguida, é importante analisar os chamados receptáculos de lâmpadas, porta-

lâmpadas, de acordo com a NBR 5410:2004, ou soquetes, como são comumente conhecidos. 

Com as principais funções de fixação da lâmpada e elo de conexão entre ela e a rede elétrica, 
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bem como com seu dispositivo de comando (o interruptor), estes elementos fazem parte do 

grupo de dispositivos terminais da instalação elétrica de baixa tensão. Conforme com a NBR 

5410:2004, devem ser selecionados levando-se em conta tanto a corrente quanto a potência 

absorvida por suas respectivas lâmpadas [1]. Só podem ser usados se devidamente protegidos 

contra riscos de contatos de acidentes com partes vivas. 

Encontrando os mesmos problemas que os dispositivos de tomada, os receptáculos de 

lâmpadas brasileiros foram normalizados pela primeira vez em 1983 pela NBR 8346: Bases e 

receptáculos de lâmpadas – Classificação. Porém, sendo ela voltada para a instalação de 

lâmpadas incandescentes, mais utilizadas na época, teve que ser revisada em 2012 depois da 

evolução do sistema de iluminação por conta da chegada das lâmpadas LED e a retirada das 

incandescentes do mercado [11].  

O padrão vigente de receptáculos de lâmpadas (Figura 3.12), portanto, é a NBR 8346, 

que estabelece uma classificação das bases e seus respectivos receptáculos em grupos de duas 

letras maiúsculas, que representam a construção da base, seguido de um código numérico 

indicando as suas dimensões lineares - Tabela 3.22.   

 

 

Figura 3.12: Vista frontal e superior de um receptáculo de lâmpada, mostrando a camisa (onde 

encontra(m)-se o(s) pino(s) de contato) e a saia (fixador)  

Fonte: ABNT [11] 

 

Como exemplo desta classificação, pode-se citar os receptáculos tipo E27 / 25 x 24, que 

são constituídos por uma base Edison, com diâmetro de 27 mm, comprimento total de 25 mm 

e camisa com diâmetro reduzido de 24 mm. 
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Tabela 3.22: Tipos de receptáculos-base e seus respectivos códigos alfanuméricos 

Tipo de receptáculo-base 
Código 

Alfabético 

Código numérico 

correspondente 

Baioneta B Diâmetro da camisa 

Baioneta Automática BA Diâmetro da camisa 

Baioneta Mina BM Diâmetro da camisa 

Edison E Diâmetro maior da rosca 

Pino cilíndrico 

Pino de meia-cana 

Pino de forma especial 

F a 

F b 

F c  

Diâmetro do pino 

Pinos G Espaçamento dos pinos 

Conexão K Diâmetro da camisa  

Prefocus P 

Diâmetro da parte pela qual a 

lâmpada é localizada 

lateralmente 

Contato embutido R 
Maior dimensão transversal do 

corpo isolante 

Camisa S Diâmetro da camisa 

Camisa cônica SV Diâmetro da camisa 

Telefone T 
Largura externa entre as placas 

de contato 

W Cunha 

Espessura do selo mais o 

diâmetro do fio de contato vezes 

a largura do selo 

Fonte: ABNT [11] 

 

Finalmente, os interruptores, dispositivos de comando de lâmpadas, fecham o grupo de 

dispositivos terminais para instalações elétricas de baixa tensão. Com o intuito de padronizar 

os diferentes tipos destes elementos, a ABNT desenvolveu em 2004 a norma NBR NM 60669: 

Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas [12]. Nela, os 

interruptores são classificados de acordo com a sua estrutura de funcionamento. Esta 

classificação é a que segue. 

• Interruptores simples: comanda apenas um circuito de lâmpadas. 

▪ Unipolar: secionamento de apenas uma fase (para lâmpadas de 127 V). 

▪ Bipolar: secionamento de duas fases (para lâmpadas 220 V). 

• Interruptores paralelos (three way): utilizados para controlar o mesmo circuito 

através de dois pontos distintos. 
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3.2.2 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE DISPOSITIVOS TERMINAIS 

EXISTENTES E NORMALIZADOS 

 

Cada um destes elementos é amplamente utilizado e comercializado atualmente tanto 

para instalações comuns (residenciais e comerciais) quanto para instalações especiais 

(industriais). Nesta Subseção, procurar-se-á levantar os maiores fabricantes dos dispositivos 

terminais no país e compará-los aos modelos normalizados pela ABNT. Com isso, busca-se 

entender o porquê da escolha destes padrões de dispositivos comparados aos padrões 

internacionais, com o objetivo de aprimorar certas definições da NBR 5410:2004.  

Primeiramente, serão levantados alguns dos principais fabricantes de receptáculos de 

lâmpadas do país, mostrados na Tabela 3.23.  

 

Tabela 3.23: Levantamento de fabricantes de receptáculos de lâmpadas 

Fabricante Nacionalidade 
Fábricas 

no Brasil 
Certificações Produtos 

Lucchi 

Ltda. 
Brasileira São Paulo ISO 9001 

Soquetes; Anéis de Soquetes; 

Interruptores; Cabos Flexíveis; 

Presilhas para Lâmpadas 

Benlux Brasileira São Paulo ISO 9001 

Soquetes; Pendentes; 

Componentes; Cordões para 

Abajur 

Lorenzetti 

Eletric 

Brasileira de 

grupo principal 

francês 

Paraná ISO 9001 

Dispositivos de Proteção; 

Interruptor; Porta-Lâmpadas; 

Plugues e Adaptadores  

Fonte: LUCCHI [13]; BENLUX [14] e LORENZETTI [16] 

 

Note que todas essas empresas são regulamentadas por certificações nacionais e, 

portanto, devem fabricar dispositivos com as características corretas do padrão estabelecido 

pela NBR 5410:2004 (vide Seção 3.2.1). Assim, para confirmar esta suposição, serão 

apresentados alguns dos modelos de receptáculos de lâmpadas para cada fabricante, bem como 

seus respectivos preços, à título de comparação - Tabelas 3.24 a 3.26.  

 

 

 



44 

 

Tabela 3.24: Receptáculos de Lâmpadas do fabricante Lucchi 

Dispositivo Descrição 
Tipo de 

Base 

Corrente e 

Tensão 

Máxima 

Admissível 

Material Preço 

 

Soquete de Base E27 E27 4 A / 250 V 
Corpo liso em 

termoplástico 
R$ 5,50 

 

Soquete de Base E27 E27 4 A / 250 V 
Corpo roscado em 

termoplástico 
R$ 5,50 

 

Soquete de Base E27 E27 4 A / 250 V 
Corpo liso em 

baquelite 
R$ 5,50 

 

Soquete de Base E27 E27 4 A / 250 V 

Corpo roscado 

com interruptor 

em baquelite 

R$ 6,50 

 

Soquete de Base E27 E27 4 A / 250 V 

Corpo cônico em 

porcelana branca 

sem cabo 

R$ 2,40 

 

Soquete de Base E27 E27 4 A / 250 V 

Corpo cônico em 

porcelana branca 

com cabo SIL 150 

mm e cavalete em 

L 

R$ 2,84 

 

Soquete de Base E27 E27 4 A / 250 V 

Corpo cônico em 

porcelana branca 

com cabo SIL 150 

mm 

R$ 2,40 

 

Soquete de Base E14 E14 2 A / 250 V 
Corpo liso em 

baquelite 
R$ 5,87 

 

Soquete para 

lâmpadas halógena  
G9 2 A / 250 V 

Corpo em 

esteatita sem cabo 
R$ 9,49 

 

Soquete para 

lâmpadas halógena  
GZ10/GU10 2 A / 250 V 

Corpo em 

cerâmica, cabo 

TEF 250 mm  

R$ 2,50 

 

Soquete para 

lâmpadas halógena  
R7s 6 A / 250 V 

Corpo em 

alumínio e 

esteatita e cabo 

TF 250 mm 

R$ 6,03 

 

Soquete para 

lâmpadas 

fluorescente 

compacta de 5 a 11W  

G23 2 A / 250 V 

Corpo em PBT e 

contatos em liga 

de cobre 

R$ 5,00 

Fonte: LUCCHI [13] 
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Tabela 3.25: Receptáculos de Lâmpadas do fabricante Benlux 

Dispositivo Descrição 
Tipo de 

Base 

Corrente e 

Tensão 

Máxima 

Admissível 

Material Preço 

 

Soquete Coluna  E27 4 A / 250 V 
Com rosca M-10 

plástico 
R$ 2,46 

 

Soquete Liso E27 4 A / 250 V 
Com rosca M-10 

plástico 
R$ 2,80 

 

Soquete Rosca 

Longa  
E27 4 A / 250 V 

Para porca M-10 

de ferro 
R$ 3,29 

 

Soquete Coluna  E27 4 A / 250 V 
Com niple e porca 

plástica 
R$ 3,60 

 

Soquete E14 com 

base 
E14 2 A / 250 V Com base plástica R$ 5,87 

Fonte: BENLUX [14] 

 

Tabela 3.26: Receptáculos de Lâmpadas do fabricante Lorenzetti 

Dispositivo Descrição 
Tipo de 

Base 

Corrente e 

Tensão 

Máxima 

Admissível 

Material Preço 

 

Soquete em 

porcelana 
E27 4 A / 250 V 

Porcelana com 

componentes 

metálicos em latão 

R$ 4,13 

 

Soquete em 

porcelana 
E27 4 A / 250 V 

Porcelana com 

componentes 

metálicos em latão 

R$ 2,99 

 

Soquete em 

porcelana 
E27 4 A / 250 V 

Porcelana com 

componentes 

metálicos em latão 

e base para fios de 

0,5 mm2 até 2,5 

mm2 

R$ 8,50 

 

Soquete em 

porcelana 

esmaltada 

E40 16 A / 750 V 

Porcelana com 

componentes 

metálicos em latão 

niquelado 

R$ 20,44 

Fonte: LORENZETTI [16] 

 

A partir deste levantamento, observa-se que, em sua grande maioria, as bases Edison 

(E) são as mais utilizadas. As diferentes bases, para uso doméstico, não possuem diferenças 
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técnicas significativas. O que fez o Brasil adotar as Edison como base principal foi o fato de 

que esta também é a base adotada na Europa, confirmando esta recorrente referência.  

Quanto aos diâmetros dos receptáculos, os de 27 mm são os mais comuns, já que a maior 

variedade de lâmpadas no mercado possui 26 mm de base, sendo, portanto, o modelo apropriado 

de encaixe. 

Já para os materiais mais utilizados, nota-se que a porcelana e o plástico (em especial o 

baquelite) estão em primeiro lugar. Ainda existem receptáculos em metal, mas não são tão 

amplamente comercializados quanto os demais. A escolha do material envoltório do soquete é, 

geralmente, meramente estética. Porém, os fabricados em plástico possuem maior variedade no 

mercado por serem mais baratos, como pode ser observado nas colunas de preço dos 

receptáculos levantados, além de aquecerem menos com grandes potências de lâmpadas, 

aumentando sua vida útil. 

Em seguida, serão levantados alguns dos principais fabricantes de interruptores para 

lâmpadas no Brasil, mostrados na Tabela 3.27. 

 

Tabela 3.27: Levantamento de fabricantes de interruptores de lâmpadas 

Fabricante Nacionalidade 
Fábricas 

no Brasil 
Certificações Produtos 

Simon Espanhol 
Minas 

Gerais 
ISO 9001 

Material Elétrico; Automação 

Residencial; Iluminação; Dados e 

Imagens; Disjuntores; Cabeamento 

Estruturado 

Iriel  

Brasileiro de 

grupo principal 

alemão 

(Siemens) 

Rio 

Grande 

do Sul 

ISO 

9001:1984 

Interruptores, Tomadas e Plugues, 

Porteiros Eletrônicos 

Fame Brasileiro 
São 

Paulo 

ISO 

9001:2015 

Aquecimento de água e 

eletrodomésticos; Hidrossanitários; 

Disjuntores; Fitas Isolantes; Lâmpadas 

LED; Parafusos; Material Elétrico; 

Ferros de soldar 

MarGirius Brasileiro 
São 

Paulo 

ISO 

9007:2015 

Interruptores; Relés; Sensores; 

Minuterias; Controles; Receptores; 

Filtros de Linha; Extensões; Plugues e 

Tomadas; LED Drivers; Disjuntores e 

Protetores; Chaves para Motores; 

Botoeiras e Sinalizadores; Fios e 

Cabos Elétricos; Luminárias 

Fonte: SIMON [15]; IRIEL [17]; FAME [18] e MARGIRIUS [19] 
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É importante notar que todas as empresas citadas são regulamentadas pelo Inmetro e, 

portanto, devem fabricar dispositivos com as características corretas do padrão estabelecido 

pela NBR 5410:2004. Assim, para confirmar esta suposição, serão apresentados alguns dos 

modelos de interruptores de lâmpadas para cada fabricante, bem como seus respectivos preços 

de mercado, à título de comparação - Tabelas 3.28 a 3.31.  

 

Tabela 3.28: Interruptores de lâmpada do fabricante Simon 

Dispositivo Descrição 
Amperagem e 

Tensão 
Tipo Material Preço 

 

Módulo Interruptor 

S30 ou S35 
10 A / 250 V Paralelo 

Policarbonato e 

liga de cobre 

R$ 17,29 

 

Módulo Interruptor 

com luz S30 
10 A / 250 V Simples R$ 8,21 

 

Módulo Interruptor 

S30 
10 A / 250 V Simples R$ 6,90 

 

Módulo Interruptor 

S35 
10 A / 250 V 

Bipolar 

Paralelo 
R$ 25,02 

 

Módulo Interruptor 

S19 
10 A / 250 V Bipolar R$ 1,54 

Fonte: SIMON [15] 

 

Tabela 3.29: Interruptores de lâmpada do fabricante Iriel 

Dispositivo Descrição 
Amperagem e 

Tensão 
Tipo Material Preço 

 

Módulo de 

Interruptor Duale 

Up 

10 A / 250 V Paralelo 

Termoplástico 

e liga de 

cobre 

R$ 7,90 

 

Módulo de 

Interruptor Imperia 
10 A / 250 V Bipolar R$ 14,90 

 

Módulo de 

Interruptor Imperia 
10 A / 250 V Paralelo R$ 6,75 

 

Módulo de 

Interruptor Imperia 
10 A / 250 V Simples R$ 5,60 

Fonte: IRIEL [17] 
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Tabela 3.30: Interruptores de lâmpada do fabricante Fame 

Dispositivo Descrição 
Amperagem e 

Tensão 
Tipo Material Preço 

 

Módulo 

Interruptor Habitat 
16 A / 250 V Simples 

Termoplástico 

e liga de 

cobre 

R$ 6,99 

 

Módulo 

Interruptor Habitat 
16 A / 250 V Bipolar R$ 14,06 

 

Módulo 

Interruptor Habitat 
16 A / 250 V 

Bipolar 

Paralelo 
R$ 25,66 

 

Módulo 

Interruptor Habitat 
16 A / 250 V Paralelo R$ 10,09 

Fonte: FAME [18] 

 

Tabela 3.31: Interruptores de lâmpada do fabricante MarGirius 

Dispositivo Descrição 
Amperagem e 

Tensão 
Tipo Material Preço 

 

Módulo Interruptor 

Infiniti 
10A / 250V Simples 

Termoplástico 

e liga de cobre 

R$ 5,16 

 

Módulo Interruptor 

Sleek 
10A / 250V Paralelo R$ 13,49 

 

Módulo Interruptor 

Infiniti 
10A / 250V 

Bipolar 

Paralelo 
R$ 5,16 

 

Módulo Interruptor 

Infiniti 
25A / 250V Bipolar  R$ 15,79 

Fonte: MARGIRIUS [19] 

 

Analisando os tipos de interruptores utilizados, nota-se que a grande maioria produzida 

e comercializada é feita em material termoplástico e ligas de cobre em seus componentes 

metálicos. Esta, além de ser a configuração adotada na Europa, é a mais recomendável por 

aquecer menos e prevenir propagação de chamas em caso de curtos-circuitos. Existem ainda 

interruptores confeccionados em metal, escolhidos, normalmente, por motivos estéticos. 

Porém, não são tão seguros quanto os de termoplástico. 

Quanto aos preços dos dispositivos, vale notar que são diretamente proporcionais à 

complexidade do circuito interruptor. Interruptores three-way, em geral, tendem a ser o dobro 



49 

 

do preço de interruptores simples. Porém, por sua alta praticidade e possibilidade de criação de 

cenários de iluminação, são muito utilizados em projetos arquitetônicos e de instalações 

elétricas de baixa tensão. 

Finalmente, serão levantados alguns dos principais fabricantes de plugues e tomadas 

elétricas no Brasil, mostrados na Tabela 3.32.  

 

Tabela 3.32: Levantamento de fabricantes de plugues e tomadas elétricas 

Fabricante Nacionalidade 
Fábricas 

no Brasil 
Certificações Produtos 

Simon Espanhol 
Minas 

Gerais 
ISO 9001 

Material Elétrico; Automação 

Residencial; Iluminação; Conexões de 

Voz, Dados e Imagens; Disjuntores; 

Cabeamento Estruturado e Eletrônica 

Daneva  

Brasileiro de grupo 

principal francês 

(Legrand) 

São Paulo 
ISO 

9001:2008 

Muflas; Fios e Cabos; Terminais e 

Conectores; Tomadas e Plugues 

MarGirius Brasileiro São Paulo 
ISO 

9007:2015 

Interruptores; Relés; Sensores; 

Minuterias; Controles; Receptores; 

Filtros de Linha; Extensões; Plugues e 

Tomadas; LED Drivers; Disjuntores e 

Protetores; Chaves para Motores; 

Botoeiras e Sinalizadores; Fios e Cabos 

Elétricos; Luminárias 

Fame Brasileiro São Paulo 
ISO 

9001:2015 

Aquecimento de água e 

eletrodomésticos; Hidrossanitários; 

Disjuntores; Fitas Isolantes; Lâmpadas 

LED; Parafusos; Material Elétrico; 

Ferros de soldar 

Fonte: SIMON [15]; FAME [18]; MARGIRIUS [19] e DANEVA [20] 

 

Note que todas as empresas citadas são regulamentadas por certificações nacionais de 

qualidade e, portanto, devem fabricar dispositivos com as características corretas do padrão 

estabelecido pela NBR 5410:2004. Assim, para confirmar esta suposição, serão apresentados 

alguns dos modelos de plugues e tomadas de cada fabricante, bem como seus respectivos 

preços, de forma que possamos compará-los - Tabelas 3.33 a 3.36.  
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Tabela 3.33: Plugues e tomadas elétricas do fabricante Simon 

Dispositivo Descrição 
Amperagem e 

Tensão 
Material Preço 

 

Tomada 2P+T branco 10 A / 250 V 

Policarbonato 

nos módulos, 

componentes 

metálicos em 

liga de cobre, 

contatos de 

prata e 

parafusos bi 

cromatizados 

R$ 16,09 

Tomada 2P+T branco 20 A / 250 V R$ 19,79 

 

Tomada 2P+T vermelha 10 A / 250 V R$ 15,59 

Tomada 2P+T vermelha 20 A / 250 V R$ 19,49 

 

Tomada 2P+T preta 10 A / 250 V R$ 16,79 

Tomada 2P+T preta 20 A / 250 V R$ 19,79 

 

Plugue 2P 10 A / 250 V R$ 10,91 

 

Plugue 2P+T 10 A / 250 V R$ 13,21 

Fonte: SIMON [15] 

 

Tabela 3.34: Plugues e tomadas elétricas do fabricante Fame 

Dispositivo Descrição 
Amperagem e 

Tensão 
Material Preço 

 

Plugue Bipolar 2P cinza 10 A / 250 V 

Cobertura em 

composto 

termoplástico e 

componentes 

metálicos em 

liga de cobre 

R$ 5,21 

 

Plugue Bipolar 2P preto 10 A / 250 V R$ 5,21 

 

Plugue de saída lateral 90º 2P 

cinza 
10 A / 250 V R$ 6,69 

 

Plugue de saída lateral 90º 2P 

preto 
10 A / 250 V R$ 6,69 

 

Plugue de saída lateral 90º 

com prensa cabo 2P cinza 
10 A / 250 V R$ 7,89 
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Dispositivo Descrição 
Amperagem e 

Tensão 
Material Preço 

 

Plugue de saída lateral 90º 

com prensa cabo 2P cinza 
10 A / 250 V 

Cobertura em 

composto 

termoplástico e 

componentes 

metálicos em 

liga de cobre 

R$ 7,89 

 

Plugue de saída lateral 90º 

com prensa cabo 2P cinza 
20 A / 250 V R$ 7,19 

 

Plugue de saída lateral 90º 

com prensa cabo 2P cinza 
20 A / 250 V R$ 7,19 

 

Plugue de saída lateral 90º 

2P+T cinza 
10 A / 250 V R$ 9,39 

 

Plugue de saída lateral 90º 

2P+T preto 
10 A / 250 V R$ 9,39 

 

Plugue de saída lateral 90º 

com prensa cabo 2P+T cinza 
10 A / 250 V R$ 8,39 

 

Plugue de saída lateral 90º 

com prensa cabo 2P+T cinza 
10 A / 250 V R$ 8,39 

 

Plugue de saída lateral 90º 

com prensa cabo 2P+T cinza 
20 A / 250 V R$ 8,90 

 

Plugue de saída lateral 90º 

com prensa cabo 2P+T cinza 
20 A / 250 V R$ 8,90 

 

Plugue – junção macho 2P 

cinza 
10 A / 250 V R$ 6,89 

 

Plugue – junção macho 2P 

preto 
10 A / 250 V R$ 6,89 

 

Plugue – junção macho 2P 

cinza 
20 A / 250 V R$ 5,42 
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Dispositivo Descrição 
Amperagem e 

Tensão 
Material Preço 

 

Plugue – junção macho 2P 

preto 
20 A / 250 V 

Cobertura em 

composto 

termoplástico e 

componentes 

metálicos em 

liga de cobre 

R$ 5,42 

 

Plugue – junção macho 2P+T 

cinza 
10 A / 250 V R$ 8,79 

 

Plugue – junção macho 2P+T 

preto 
10 A / 250 V R$ 8,79 

 

Plugue – junção macho 2P+T 

cinza 
20 A / 250 V R$ 8,19 

 

Plugue – junção macho 2P+T 

preto 
20 A / 250 V R$ 8,19 

 

Tomada 2P+T – junção 

fêmea cinza 
10 A / 250 V R$ 11,09 

 

Tomada 2P+T – junção 

fêmea cinza 
20 A / 250 V R$ 8,89 

 

Tomada 2P+T – junção 

fêmea preta 
10 A / 250 V R$ 9,49 

 

Tomada 2P+T – junção 

fêmea preta 
20 A / 250 V R$ 9,99 

Fonte: FAME [18] 
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Tabela 3.35: Plugues e tomadas elétricas do fabricante Daneva 

Dispositivo Descrição 
Amperagem 

e Tensão 
Material Preço 

 
Tomada desmontável 2P+T 20A / 250V 

Cobertura 

em composto 

termoplástico 

e 

componentes 

metálicos em 

latão 

R$ 7,29 

 
Tomada desmontável 2P 20A / 250V R$ 7,89 

 

Plugue desmontável 90º 2P+T 10A / 250V R$ 9,95 

Plugue desmontável 90º 2P+T 20A / 250V R$ 10,21 

 

Plugue desmontável 90º 2P 10A / 250V R$ 7,49 

Plugue desmontável 90º 2P 20A / 250V R$ 8,25 

 

Plugue desmontável 2P+T 10A / 250V R$ 8,90 

Plugue desmontável 2P+T 20A / 250V R$ 9,20 

 

Plugue desmontável 2P 10A / 250V R$ 6,46 

Plugue desmontável 2P 20A / 250V R$ 7,51 

Fonte: DANEVA [20] 

 

Tabela 3.36: Plugues e tomadas elétricas do fabricante MarGirius 

Dispositivo Descrição 
Amperagem e 

Tensão 
Material Preço 

 

Plugue 90º 2P 10A / 250V 

Cobertura 

em composto 

termoplástico 

e 

componentes 

metálicos em 

latão 

R$ 9,28 

 

Plugue 90º 2P com prensa cabos 10A / 250V R$ 9,49 

 

Plugue 90º 2P com prensa cabos 20A / 250V R$ 9,99 

 

Plugue 90º 2P+T 10A / 250V R$ 9,49 

 

Plugue 90º 2P+T com prensa cabos 10A / 250V R$ 9,99 
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Dispositivo Descrição 
Amperagem e 

Tensão 
Material Preço 

 

Plugue 90º 2P+T com prensa cabos 20A / 250V 

Cobertura 

em composto 

termoplástico 

e 

componentes 

metálicos em 

latão 

R$ 9,49 

 

Plugue 2P 10A / 250V R$ 6,79 

 
Plugue 2P com prensa cabos 20A / 250V R$ 8,45 

 

Plugue 2P+T 10A / 250V R$ 8,99 

 
Plugue 2P+T com prensa cabos 10A / 250V R$ 9,21 

 
Plugue 2P+T com prensa cabos 20A / 250V R$ 9,95 

 
Tomada 2P 10A / 250V R$ 7,20 

 
Tomada 2P 20A / 250V R$ 8,49 

 
Tomada 2P+T 10A / 250V R$ 7,19 

 
Tomada 2P+T 20A / 250V R$ 7,59 

 
Tomada 2P com prensa de cabos 10A / 250V R$ 7,59 

 

Tomada 2P+T com prensa de 

cabos 
20A / 250V R$ 9,50 

Fonte: MARGIRIUS [19] 

 

Analisando os modelos levantados, observa-se que, apesar da existência de materiais e 

cores diferentes, o padrão de pinos segue a norma vigente. No entanto, ainda é válido questionar 

o porquê dos materiais e custos variáveis entre fabricantes.  

As coberturas mais utilizadas são compostas de materiais termoplásticos, como o 

policarbonato. Isso porque são excelentes isolantes térmicos e não propagam chamas, além de 
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resistentes a impactos e às radiações UV4. Porém, os componentes metálicos variam sua 

composição da liga de cobre de acordo com a fabricação. Com relação a este tópico, o Inmetro, 

em sua Portaria nº 27 do ano 2000, estabelece no Artigo 3º que “as partes condutoras e os 

parafusos, destinados à condução de energia elétrica, deverão ser de cobre ou liga de cobre, não 

sendo permitidas ligas ferrosas”. Adiciona ainda no Artigo 5º que “os produtos que contenham 

outras ligas poderão ser comercializados, desde que tenham sido certificados” [21].  

Isto posto, pode-se dizer que todos os fabricantes relacionados estão dentro da norma, 

já que o latão é um tipo de liga de cobre. Mas diferentes fabricantes utilizam distintas 

porcentagens de cobre em suas ligas metálicas, buscando diminuir o custo de fabricação, já que 

esse, é um metal caro. Isso justificaria os preços variantes entre fabricantes, mesmo o padrão 

normativo sendo o mesmo. Portanto, seria interessante que a NBR 5410 e a NBR 14136 

especificassem a porcentagem mínima de cobre admissível nas ligas metálicas componentes 

dos dispositivos de tomada e plugues. Isso reduziria a diversidade de preços de mercado para 

estes produtos. 

Mas qual o motivo pelo qual a ABNT escolheu este modelo em particular para o Brasil? 

Será ele o mais viável para o contexto do país? Em busca destas respostas, deve-se voltar o 

olhar para os demais padrões internacionais.  

Atualmente existem quinze tipos de plugues e tomadas elétricas no mundo, classificados 

de A à O pelo Departamento Norte Americano de Comércio Internacional (ITA). O modelo de 

dois pinos e um terra (2P+T) ou apenas dois pinos (2P) brasileiro é denominado pela letra N e 

é quase exclusivamente utilizado no Brasil. Já o padrão europeu de dois pinos (base utilizada 

pela NBR 5410:2004) possui a letra C e é adotado por toda a União Europeia, parte da América 

do Sul e da Ásia.  

Porém, o sistema nem sempre foi desta maneira. Em 1986, a Comissão Eletrotécnica 

Internacional (International Electrotechnical Comission - IEC), buscou criar um padrão único 

de tomadas e plugues para todas as áreas atendidas por tensão 220 V através da publicação da 

IEC 60906-1 [22]. E o modelo sugerido nesta norma era justamente o utilizado no Brasil nos 

tempos atuais. A tentativa de unificar os padrões 220 V foi abandonada na década de 90, mas a 

ABNT decidiu implementá-lo no país, mesmo assim, para que esta unificação existisse dentro 

do território nacional. 

O padrão adotado cumpriu com o seu propósito e é considerado um dos sistemas mais 

seguros de todo o mundo por conta de sua robustez. No entanto, é válido lembrar que este 

                                                 
4 Radiação eletromagnética com comprimento de onda menor que 400 nanômetros. 
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modelo foi originalmente projetado para regiões sem variação de tensão, como é o caso da 

Europa (220 V em toda a sua extensão). No Brasil, entretanto, não existe uma única tensão para 

todos os estados. A Figura 3.13 mostra o mapa por estados e suas respectivas tensões de 

alimentação de acordo com a ANEEL. Note que, até mesmo dentro de alguns estados, há 

variação de tensão. Isso torna a utilização do padrão de tomada estabelecido pela ABNT um 

tanto arriscado, já que ele não possui diferenciação entre dispositivos 127 V e dispositivos 220 

V. O que se faz normalmente é indicar a tensão da tomada por uma etiqueta ou pela cor 

vermelha no módulo5. Porém, esta especificação não se encontra explicitada na NBR 541:20040 

ou na NBR 14136:2001. Por isso, é válida uma reavaliação, por parte da ABNT, buscando uma 

solução para este problema, seja por diferenciação entre tensões no padrão atual ou, até mesmo, 

mudança de modelo. Isso reduziria consideravelmente o risco de curtos-circuitos em 

residências e, consequentemente, de incêndios, choques elétricos e danificação de 

equipamentos. 

 

Figura 3.13: Mapa do Brasil por estado e suas respectivas tensões 

Fonte: ANEEL [23] 

                                                 
5 Possibilita o contato entre os pinos do plugue de encaixe com os cabos da instalação elétrica, conduzindo 

energia. 
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3.3. PROTEÇÃO ATRAVÉS DE DISJUNTORES DE BAIXA TENSÃO 

 

Em sistemas elétricos de potência, é importante a existência de equipamentos e 

instrumentos capazes de medir, localizar e iniciar a remoção de uma falta ou condição anormal 

de operação de maneira rápida e segura, evitando danos à população e ao próprio sistema. Este 

conjunto de elementos é chamado de “Sistema de Proteção” e pode ser classificado quanto à 

função que ele exerce da seguinte forma [1]: 

• Proteção contra os choques elétricos: as pessoas e os animais devem ser 

protegidos contra os choques elétricos, seja o risco associado a contato acidental 

com parte viva perigosa, ou a falhas que possam colocar uma massa acidentalmente 

sob tensão. 

• Proteção contra efeitos térmicos: a instalação elétrica deve ser concebida e 

construída de maneira a excluir qualquer risco de incêndio de materiais inflamáveis, 

devido a temperaturas elevadas ou arcos elétricos. Além disso, em serviço normal, 

não deve haver riscos de queimaduras para as pessoas e os animais. 

• Proteção contra sobrecargas: as pessoas, os animais e os bens devem ser 

protegidos contra os efeitos negativos de temperaturas ou solicitações 

eletromecânicas excessivas resultantes de sobrecorrentes a que os condutores vivos 

possam ser submetidos. 

• Proteção contra sobretensões: 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. 

Porém, de acordo com o ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico, 

independentemente do tipo através do qual o sistema esteja classificado, é obrigatório que a 

proteção funcione a partir de quatro requisitos fundamentais [24]. 

• Confiabilidade: deve atuar sempre na ocorrência de defeito dentro de sua zona de 

proteção, porém nunca em condições normais ou defeito fora de sua zona de 

proteção. 

• Sensibilidade: deve detectar o defeito ou a condição anormal de operação. 

• Seletividade: deve desligar somente o elemento defeituoso. 

• Velocidade: deve atuar o mais rápido possível. 
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Os principais dispositivos de proteção utilizados no sistema elétrico na atualidade são 

os disjuntores (tema principal desta Subseção), os fusíveis, as chaves secionadoras, os relés, os 

DR - Dispositivos Diferenciais Residuais, os DPS - Dispositivos de Proteção Contra Surtos, 

dentre outros. A norma NBR5410:2004 os classifica em três categorias principais em função 

da sua natureza de proteção [1]. 

• Dispositivos capazes de prover simultaneamente proteção contra as correntes de 

sobrecarga e contra as correntes de curto-circuito. 

• Dispositivos capazes de prover apenas proteção contra as correntes de sobrecarga. 

• Dispositivos capazes de prover apenas proteção contra as correntes de curto-circuito. 

Os disjuntores se encontram em todas as três categorias dependendo do tipo e da 

aplicação. Conforme a ABNT, os disjuntores são equipamentos de manobra6 e de proteção 

capazes de estabelecer, conduzir e interromper correntes elétricas em condições normais do 

circuito, assim como estabelecer, conduzir por tempo especificado e interromper correntes em 

condições anormais especificadas do circuito, tais como as de curto-circuito [25]. Devem ser 

sempre associados aos relés apropriados, responsáveis pelo seu acionamento. Amplamente 

utilizados para diversas classes de corrente e tensão, os disjuntores são um elemento crucial 

para a proteção em instalações de baixa tensão.  

 

3.3.1. FUNCIONAMENTO E DIMENSIONAMENTO 

 

Para instalações elétricas de baixa tensão, a norma NBR 5410:2004 não fornece um 

vasto detalhamento do funcionamento recomendado ou das condições necessárias para 

dimensionar disjuntores. Por esse motivo, foram utilizadas outras normas vigentes específicas 

para estes dispositivos para obter um embasamento teórico mais aprofundado. 

Em termos de sistemas de baixa tensão, existem três tipos básicos de disjuntores: os 

térmicos, os magnéticos e os termomagnéticos. Seus princípios de funcionamento são bastante 

distintos, mas todos são amplamente utilizados. 

• Disjuntor Térmico (Figura 3.14): possui uma lâmina bimetálica interna que 

conduz corrente dentro do disjuntor. Caso uma corrente muito elevada (sobrecarga) 

atravesse esta lâmina, ela se deforma, eliminando o contato mecânico e abrindo o 

circuito subsequente ao disjuntor, protegendo-o. São bastante utilizados para 

                                                 
6 Equipamentos eletromecânicos ou eletrônicos destinados a impedir ou permitir a passagem de corrente 

elétrica em circuitos. 
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proteger condutores contra sobreaquecimentos provocados por sobrecargas 

prolongadas. 

 

     

Figura 3.14: Disjuntores Térmicos 

Fonte: Siemens 

 

• Disjuntor Magnético (Figura 3.15): possui uma bobina interna acoplada a uma 

chapa metálica em contato com o circuito externo ao disjuntor. Quando uma grande 

variação de corrente elétrica a atravessa, um campo magnético é gerado, atraindo 

mecanicamente a chapa e abrindo o circuito, protegendo-o. São muito velozes e 

muito precisos, possibilitando um sistema de proteção bastante seguro contra curtos-

circuitos. 

 

 

Figura 3.15: Seção transversal de um disjuntor magnético 

Fonte: Siemens 

 

• Disjuntor Termomagnético (Figura 3.16): união entre mecanismo térmico e 

mecanismo magnético, garantindo tanto a proteção contra sobrecarga quanto contra 

curto-circuito. Possuem alta precisão e rapidez, assim como os disjuntores 

magnéticos, e suportam altas temperaturas, como os disjuntores térmicos. Apesar do 

custo elevado, sua alta confiabilidade compensa a sua escolha como proteção e, hoje, 

são os mais utilizados em redes de baixa tensão.  

 

Bobina 
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Figura 3.16: Seção transversal de um disjuntor termomagnético 

Fonte: Siemens 

 

De acordo com a norma NBR NM 60898:1998, os dispositivos também podem ser 

diferenciados pelo seu número de polos (Figura 3.17) e classe de corrente [26]: 

• Unipolares: protegem somente uma fase. 

• Multipolares: protegem, simultaneamente, mais de uma fase.  

 

 

Figura 3.17: Disjuntor unipolar (primeiro da esquerda) e disjuntores multipolares (demais) 

Fonte: Siemens 

 

• Classe de corrente nominal em Ampères: 6, 8, 10, 13, 15, 16, 20, 25, 30, 32, 35, 

40, 45, 50, 60, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125. 

Estes valores são válidos para o tipo de disjuntor de baixa tensão normalizado pela 

ABNT: o DIN7 - padrão europeu. Porém, existe também no mercado o disjuntor do tipo 

NEMA8, padronizado pelas normas norte americanas e certificado pela Portaria nº 243 de 2006 

do Inmetro [27]. Algumas das principais diferenças entre os dois tipos envolve a sua confecção 

(os DIN são fabricados em poliéster e os NEMA utilizam o baquelite), porém os disjuntores 

NEMA costumam ter também capacidade de interrupção de corrente inferior aos DIN. Nesse 

                                                 
7 As normas DIN são os padrões técnicos para a garantia da qualidade dos produtos industriais e 

científicos na Alemanha. 
8 As normas NEMA são os padrões técnicos para a garantia da qualidade dos produtos industriais e 

científicos nos Estados Unidos da América. 

Bobina 

Lâmina 

Bimetálica 
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trabalho, tomaremos como foco o padrão europeu de disjuntores (DIN), já que este é a base de 

referência da NBR 5410:2004.   

Uma característica importante é comum a todos os tipos de disjuntores, independente 

da classe de corrente para a qual foram projetados ou de seu mecanismo de abertura de circuito: 

possuem uma câmara de extinção de arco (Figura 3.18), responsável pela eliminação do arco 

elétrico formado durante a abertura dos contatos.  

 

 

Figura 3.18: Seção transversal de um disjuntor termomagnético e sua câmara de extinção de arco 

elétrico 

Fonte: Portal do Eletricista 

 

Seu funcionamento geral pode ser compreendido pelo esquema da Figura 3.19. Na 

ocorrência de um defeito, o circuito de controle do sistema o detectará e emitirá um comando 

de abertura dos contatos ao disjuntor. Esse comando também pode ser dado manualmente por 

um operador no caso de uma necessidade de abrir o disjuntor, uma manutenção programada, 

por exemplo. Uma vez recebido o sinal, o disjuntor começa o processo mecânico de abertura 

de seus contatos e, devido à diferença de potencial entre eles, uma corrente continua circulando 

no meio isolante que os separa, segundo a NBR IEC 609047-2:1998, pode ser ar comprimido, 

gás ou vácuo [28]. A essa corrente, chamamos de arco elétrico. Para extinguir o arco, deve-se 

alonga-lo e resfria-lo dentro da câmara de extinção. Caso estas duas condições forem bem-

sucedidas e a separação dos contatos for suficientemente rápida, o arco é eliminado e a abertura 

do circuito estará completa.  

 

 

 

 

 

Câmara de 

extinção de 

arco elétrico 
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Fonte: o autor 

 

Uma vez extinto o arco elétrico, uma tensão surge entre os terminais do disjuntor durante 

o período transitório anterior ao amortecimento, a TTR - Tensão Transitória de 

Restabelecimento.  

O caso que ilustra a TTR (Figura 3.20), corresponde a uma falta trifásica aterrada 

alimentada por barra infinita. A partir da separação dos contatos, o arco elétrico é estabelecido, 

mantendo a corrente circulando no sistema. Antes da interrupção do arco, a tensão no interior 

da câmara de extinção é igual à tensão do arco e não nula. No instante da interrupção da 

corrente, a tensão cresce abruptamente, buscando chegar ao valor Vm (tensão máxima da 
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Figura 3.19: Esquema geral de funcionamento de um disjuntor 
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frequência industrial do sistema aplicada ao disjuntor). Porém, a tensão ultrapassa Vm e surge 

uma tensão oscilatória transitória (TTR). Decorrido alguns segundos, as oscilações são 

amortecidas e a tensão volta a ter a frequência industrial do sistema.  

 

 

Figura 3.20: Formação da TTR em seguida à interpretação de uma falta terminal 

Fonte: GUILE e PATERSON [29] 

 

Portanto, para a definição de um disjuntor, é necessário confirmar que ele será capaz de 

suportar a TTR pré-estabelecida por norma antes de voltar à frequência industrial. Caso 

contrário, ele não estará apto para proteger o sistema de maneira segura. 

De acordo com a NBR 5361:1998, o disjuntor deve ser capaz de interromper todas as 

correntes iguais ou inferiores ao valor correspondente à sua Capacidade de Nominal de 

Interrupção em Curto-Circuito (Icn), sob tensão de restabelecimento à frequência industrial igual 

a 110% da tensão nominal, em CA, para todo fator de potência igual ou superior ao especificado 

na Tabela 3.37. 

 

Tabela 3.37: Relação n entre o valor mínimo exigido para capacidade de estabelecimento em curto-

circuito e a capacidade de interrupção em curto-circuito 

Capacidade de interrupção em 

curto-circuito (Icn em kA) 
Fator de Potência 

Valor mínimo exigido para a capacidade de 

estabelecimento em curto-circuito (n x Icn) 

Icn  ≤ 10 0,45 – 0,50 1,7 x Icn  

10 < Icn ≤ 20 0,25 – 0,30 2,0 x Icn 

20 < Icn ≤ 50 0,20 – 0,25 2,1 x Icn 

50 < Icn ≤ 65 0,15 – 0,20 2,2 x Icn 

Fonte: ABNT [1]  
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A NBR 5410:2004 estabelece ainda que, para curtos-circuitos de duração de no máximo 

5 s, os disjuntores devem atender às condições a seguir: 

• Ia ≤ Ikmin 

• Ib ≤ Ik 

Onde, 

Ia é a corrente correspondente à interseção das curvas C e D1 da Figura 3.21 

Ikmin é a corrente de curto-circuito mínima presumida 

Ib é a corrente correspondente à interseção das curvas C’ e D2 da Figura 3.22 

Ik é a corrente de curto-circuito máximo presumida no ponto de instalação do disjuntor 

 

 

Figura 3.21: Interseção da curva de suportabilidade térmica do condutor com a curva de atuação do 

disjuntor 

Fonte: ABNT [1] 

Legenda: 

C = curva de suportabilidade térmica do condutor. 

D1 = curva de atuação do disjuntor (pode ser de tipo B – atua de 3,5 a 5 vezes sua corrente nominal, C 

– atua de 5 a 10 vezes sua corrente nominal ou D – atua de 10 a 20 vezes sua corrente nominal). 

 

 

Figura 3.22: Interseção da curva da integral de joule (I2t) suportável pelo condutor com a curva da 

integral de joule (I2t) que o disjuntor deixa passar  

Fonte: ABNT [1] 
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Legenda: 

C’ = curva I2t admissível do condutor (trecho da curva). 

D2 = curva característica I2t do disjuntor (trecho da curva). 

 

Além da operação sob curto-circuito, a norma NBR 5410:4004 estabelece que, para a 

seleção de disjuntores de proteção contra sobrecarga, a sua corrente nominal deve ser 

selecionada de forma que:  

• IB ≤ In ≤ Iz 

• I2 ≤ 1,45 Iz 

Onde, 

IB é a corrente de projeto do circuito 

Iz é a capacidade de condução de corrente dos condutores, nas condições previstas para 

sua instalação (vide Seção 3.1.1) 

In é a corrente nominal do disjuntor nas condições previstas para sua instalação 

I2 é a corrente convencional de atuação do disjuntor 

Finalmente, para dimensionar um disjuntor também é necessário levar em consideração 

o seu tempo mínimo especificado de interrupção (ti), de abertura (tab) e de separação dos 

contatos (tsc).  

A Tabela 3.38 relaciona estes valores de tempo normalizados em número de ciclos, 

fazendo valer a Equação 3.4 e a Tabela 3.39, que apresenta o número de ciclos de operação do 

disjuntor de acordo com a sua corrente nominal. 

 

Tempo total de separação dos contatos =  Tempo mínimo de abertura +

Meio ciclo de tempo de atuação do disjuntor     (3.4) 

 

Tabela 3.38: Tempos de interrupção, abertura e separação dos contatos 

ti tab tsc 

2 1 1,5 

3 1,5 2,0 

5 2,5 3,0 

8 3,5 4,0 

Fonte: ABNT [25] 
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Tabela 3.39: Número de ciclos de operação 

Corrente 

Nominal do 

Disjuntor (A) 

Ciclos de 

operação por 

minuto 

Número de ciclos de operação 

Com corrente Sem corrente Total 

50 
6 6000 

4000 

10000 
100 

125 

5 4000 8000 
150 

200 

225 

400 4 1000 5000 6000 

Fonte: ABNT [25] 

 

3.3.2. ANÁLISE COMPARATIVA DOS DISJUNTORES EXISTENTES E OS 

NORMALIZADOS 

 

A NBR 5410:2004, como mencionado, não possui um detalhamento amplo para o 

dimensionamento de disjuntores de baixa tensão, sendo necessária a utilização de normas 

complementares para se obter um procedimento concreto. Ainda assim, algumas perguntas são 

válidas para a abordagem prática do projeto de disjuntores: serão os dispositivos 

comercializados compatíveis com os normalizados? A definição teórica do disjuntor é 

equivalente à escolha comercial do dispositivo? O que justifica o grande número de sinistros 

causados por falhas de disjuntor no país?  

Para responder a estes questionamentos, nesta Subseção, far-se-á um levantamento dos 

disjuntores de baixa tensão existentes no mercado, comparando-os com os valores 

normalizados pela ABNT e verificando se possuem a qualidade necessária para garantir um 

sistema de proteção seguro. 

O mercado brasileiro de disjuntores é bastante forte nos tempos atuais, formado por 

empresas de qualidade e alto nível de conhecimento técnico e tecnologias inovadoras de 

fabricação. Alguns destes fabricantes estão listados na Tabela 3.40. Pode-se notar que todos 

possuem a devida certificação de qualidade e conformidade com a NBR 5410:2004 de 

instalações elétricas de baixa tensão fornecida pelo Inmetro.  
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Tabela 3.40: Levantamento de fabricantes de disjuntores de baixa tensão no Brasil 

Fabricante Nacionalidade 
Fábricas no 

Brasil 
Certificações Produtos 

Steck Brasileira 
São Paulo e 

Amazonas 

ISO 

9001:2008 

Fitas Isolantes; Caixas de 

Passagem e Distribuição; 

Interruptores e Tomadas; 

Dispositivos de Comando e 

Proteção; Quadros de 

Distribuição 

Siemens Alemã 

Santa 

Catarina, 

São Paulo, 

Amazonas, 

Rio Grande 

do Sul 

ISO 

9001:2007 

Chaves de Partida; Chaves 

Seccionadoras; Contatores; 

Disjuntores; Fontes de 

Alimentação; Relés; 

Transformadores 

Eletromar Brasileira Pernambuco 
ISO 

9001:2008 

Disjuntores; Dispositivos DR; 

Supressores de Surto; Caixas e 

Quadros de Proteção; Chave 

Boia; Fitas Isolantes; Plafons; 

Chaves Magnéticas; Caixas de 

Distribuição  

APS -

Componente

s 

Elétricos 

Brasileira de 

grupo principal 

suíço (ABB) 

São Paulo 
ISO 

9001:2008 

Tecnologias de proteção e 

automação; Tecnologia de 

geração; Sistemas de construção; 

Tecnologias de medição; 

Transformadores etc.  

Fonte: STECK [30]; SIEMENS [31]; ELETROMAR [32] e APS [33] 

 

Dentre os disjuntores de baixa tensão em comercialização, três são os grupos mais 

utilizados: os minidisjuntores, presentes mais frequentemente em instalações residenciais, os 

disjuntores de caixa moldada (mais robustos e com maior capacidade de interrupção de curto 

circuito), presentes em todos os setores, geralmente, como o dispositivo de proteção geral do 

QGBT; e os disjuntores de caixa aberta, mais frequentes em instalações comerciais e industriais. 

Nas Tabelas 3.41 a 3.44, serão listados os principais modelos de disjuntores 

termomagnéticos de cada grupo para cada fabricante levantado, buscando-se comparar preços, 

certificações e níveis de corrente. 

Primeiramente, é importante notar que todos os disjuntores citados atendem tanto às 

classes de corrente nominal quanto ao sistema de polos estabelecidos pela norma. Nota-se, 

ainda, que o preço dos produtos aumenta com o número de polos do dispositivo e, portanto, 

com o nível de sua complexidade e número de funções. 
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Sabendo que todos os dispositivos possuem curva C9 de atuação, infere-se que eles 

devem suportar correntes máximas entre 5 e 10 vezes suas correntes nominais e atuar em um 

tempo maior ou igual a 0,1s (6 ciclos) para 5 x Inom ou menor; ou igual a 0,1s (6 ciclos) para 10 

x Inom. Para a Tabela 3.45 foram calculadas as correntes máximas suportadas por cada 

equipamento citado, comparadas à sua capacidade máxima de interrupção sob curto-circuito. 

Através desta análise, pode-se averiguar se os disjuntores estão devidamente 

dimensionados e seguros para proteger um sistema, caso necessário. 

 

Tabela 3.41: Disjuntores de baixa tensão do fabricante Steck 

Grupo Dispositivo 
Norma 

Regente 

Número 

de Polos 

Corrente 

Nominal 

Capacidade 

de 

Interrupção 

de Corrente 

Preço 

Minidisjuntores 

 

NBR NM 

60898 

Unipolar 20 A 3 kA R$ 7,65 

 

Bipolar 20 A 3 kA R$ 31,20 

 

Tripolar 20 A 3 kA R$ 50,90 

 

Tripolar 63 A 10 kA R$ 98,10 

Disjuntor de 

Caixa Moldada 

 

NBR IEC 

60947-2 
Tripolar 

250 A 42 kA R$ 350,00 

180 A 10 kA R$ 274,69 

Disjuntor de 

Caixa Aberta 

 

NBR IEC 

60947-2 
Tripolar 

630 A 55 kA 

Não 

encontrado 

800 A 55 kA 

1000 A 55 kA 

2000 A 55 kA 

Fonte: STECK [30] 

 

 

                                                 
9 Curva de atuação do disjuntor: de 5 a 10 vezes sua corrente nominal. 
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Tabela 3.42: Disjuntores de baixa tensão do fabricante Siemens 

Grupo Dispositivo 
Norma 

Regente 

Número 

de Polos 

Corrente 

Nominal 

Capacidade 

de 

Interrupção 

de Corrente 

Preço 

Minidisjuntores 

 

NBR NM 

60898 

Uniopolar 25 A 3 kA R$ 10,49 

 

Bipolar 40 A 3 kA R$ 86,90 

 

Tripolar 32 A 6 kA R$ 85,90 

Minidisjuntores 
 NBR NM 

60898 

Bipolar 50 A 18 kA R$ 103,96 

 
Tripolar 2 A 25 kA R$ 125,63 

Disjuntor de 

Caixa Moldada 

 

NBR IEC 

60947-2 
Tripolar 

100 A 55 kA R$ 356,50 

50 A 55 kA R$ 237,15 

Disjuntor de 

Caixa Aberta 
 

NBR IEC 

60947-2 
4 polos 

630 A 55 kA Não 

encontrado 800 A 55 kA 

Fonte: SIEMENS [31] 

 

Tabela 3.43: Disjuntores de baixa tensão do fabricante Eletromar 

Grupo Dispositivo 
Norma 

Regente 

Número 

de Polos 

Corrente 

Nominal 

Capacidade 

de 

Interrupção 

de Corrente 

Preço 

Minidisjuntores 

 

NBR 

NM 

60898 

Monopolar 63 A 3 kA R$ 18,19 

 

Bipolar 10 A 3 kA R$ 33,90 

 

Tripolar 10 A 3 kA R$ 42,90 

 
Bipolar 50 A 5 kA R$ 71,90 

 
Monopolar 15 A 5 kA R$ 11,79 

Disjuntor de 

Caixa Moldada 
 

NBR 

IEC 

60947-2 

Tripolar 
100 A 10 kA R$ 156,98 

120 A 25 kA R$ 201,50 

Fonte: ELETROMAR [32] 
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Tabela 3.44: Disjuntores de baixa tensão do fabricante APS – Componentes Elétricos 

Grupo Dispositivo 
Norma 

Regente 

Número 

de Polos 

Corrente 

Nominal 

Capacidade 

de 

Interrupção 

de Corrente 

Preço 

Minidisjuntores 

 

NBR NM 

60898 

Monopolar 10 A 6 kA R$ 10,03 

 

Bipolar 10 A 6 kA R$ 45,40 

 

Tripolar 16 A 6 kA R$ 62,28 

 

Monopolar 63 A 6 kA R$ 20,36 

 

Bipolar 16 A 6 kA R$ 62,12 

 

Tripolar 25 A 6 kA R$ 64,17 

 

Monopolar 50 A 6 kA R$ 16,04 

Fonte: APS [33] 

 

Tabela 3.45: Cálculo de Corrente Máxima Suportada em Comparação com a Capacidade Máxima de 

Interrupção 

Fabricante Dispositivo 
Corrente 

Nominal (A) 

Corrente Máxima 

Suportada (A) 
Icn (kA) Imáx < Icn 

Steck 

Mini Monopolar 20 100 < Imáx < 200 3 OK 

Mini Bipolar 20 100 < Imáx < 200 3 OK 

Mini Tripolar 20 100 < Imáx < 200 3 OK 

Mini Tripolar 63 315 < Imáx < 630 10 OK 

Moldado 250 1250 < Imáx < 2500 42 OK 

Moldado 180 900 < Imáx < 1800 10 OK 

Aberto 630 3150 < Imáx < 6300 55 OK 

Aberto 800 4000 < Imáx < 8000 55 OK 

Aberto 1000 5000 < Imáx < 10000 55 OK 
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Fabricante Dispositivo 
Corrente 

Nominal (A) 

Corrente Máxima 

Suportada (A) 
Icn (kA) Imáx < Icn 

Steck Aberto 2000 10000 < Imáx < 20000 55 OK 

Siemens 

Mini Monopolar 25 125 < Imáx < 250 3 OK 

Mini Bipolar 40 200 < Imáx < 400 3 OK 

Mini Tripolar 32 160 < Imáx < 320 6 OK 

Mini Bipolar 50 250 < Imáx < 500 18 OK 

Mini Tripolar 2 10 < Imáx < 20 25 OK 

Moldado 100 500 < Imáx < 1000 55 OK 

Moldado 50 250 < Imáx < 500 55 OK 

Aberto 630 3150 < Imáx < 6300 55 OK 

Aberto 800 4000 < Imáx < 8000 55 OK 

Eletromar 

Mini Monopolar 63 315 < Imáx < 630 3 OK 

Mini Bipolar 10 50 < Imáx < 100 3 OK 

Mini Tripolar 10 50 < Imáx < 100 3 OK 

Mini Bipolar 50 250 < Imáx < 500 5 OK 

Mini Monopolar 15 75 < Imáx < 750 5 OK 

Moldado 100 500 < Imáx < 1000 10 OK 

Moldado 120 600 < Imáx < 1200 25 OK 

APS 

Mini Monopolar 10 50 < Imáx < 100 6 OK 

Mini Bipolar 10 50 < Imáx < 100 6 OK 

Mini Tripolar 16 80 < Imáx < 160 6 OK 

Mini Monopolar 63 315 < Imáx < 630 6 OK 

Mini Bipolar 16 80 < Imáx < 160 6 OK 

APS 
Mini Tripolar 25 125 < Imáx < 250 6 OK 

Mini Monopolar 50 250 < Imáx < 500 6 OK 

Fonte: o autor 

 

Veja que, para todos os casos, a corrente máxima suportada pelos disjuntores é inferior 

à máxima capacidade de interrupção de corrente do dispositivo. Isso confirma que os 

equipamentos citados estão de acordo com as normas vigentes e deverão atuar quando lhes for 

solicitado.  

Chegando a esta conclusão, é importante notar que, para a maioria dos disjuntores 

fabricados por marcas conhecidas e, principalmente, certificadas pelos órgãos 

regulamentadores, tal como o Inmetro, a probabilidade de o equipamento falhar em caso de 
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emergência por defeitos de fabricação é muito pequena. Porém, ainda vale lembrar que existem 

marcas menos influentes que, apesar de sua certificação, produzem equipamentos de proteção 

mais baratos, porém pouco confiáveis. 

Isto posto, pode-se dizer que o que normalmente causa sinistros por conta de proteção 

em instalações elétricas de baixa tensão é, na realidade, a utilização de dispositivos fora de 

norma, dispositivos de baixa qualidade, mal dimensionados para a situação em que se 

encontram ou instalação/manutenção equivocada do disjuntor. Este tipo de conduta pode ser 

justificado pelas de tentativas de redução de custo ou, até mesmo, pela falta de conhecimento 

sobre o produto por parte do comprador/instalador.  

Em uma entrevista para a Revista Potência redigida por ORSOLON (2016), o 

engenheiro especialista em disjuntores de baixa tensão do grupo Legrand, Ruyvaz Ferreira 

Filho, comenta que as maiores razões para erros na escolha ou na compra do dispositivo de 

proteção são a baixa qualificação e o entendimento escasso do assunto. Ele fornece ainda o 

seguinte exemplo: “Uma casa que tem dois chuveiros elétricos, mas eles não podem ser ligados 

ao mesmo tempo, senão o disjuntor ‘cai’. Até que um dia um amigo ‘sabe-tudo’ sugere o uso 

de um disjuntor maior, porque ‘este que colocaram no quadro era baratinho, mas uma porcaria’. 

Aí passamos a ter o superdimensionamento. Esta é uma situação que traz mais risco, pois, neste 

caso, o disjuntor não irá realizar sua função primordial: proteger os cabos da instalação contra 

sobreaquecimento causado por sobrecargas ou curtos-circuitos. Neste caso, em uma situação 

extrema, podemos ter um incêndio na instalação” [34].  

O caso citado por Ruyvaz é bastante frequente em residências brasileiras, onde a 

anomalia que deveria ser o motivo pelo qual o disjuntor desarma, é ignorada e o 

superdimensionamento se torna a solução, colocando em risco toda a instalação. 

Mas este não é o único problema. Outra situação recorrente e ainda mais perigosa é a 

instalação malfeita do dispositivo, como, por exemplo, a falta de aperto nos terminais de 

conexão. Isso gera mau contato e sobreaquecimento nos polos do disjuntor e, 

consequentemente, o mau funcionamento da proteção em caso de urgência, podendo explodir 

o dispositivo em situações extremas e incendiar o quadro elétrico.  

Um estudo feito pela ABRACOPEL (Associação Brasileira de Conscientização para os 

Perigos da Eletricidade) mostra que, entre 2013 e 2016, ocorreram 1.384 incêndios por curto-

circuito em todo o Brasil, sendo 448 apenas em 2016 [35].  

As estatísticas podem ser analisadas através da Figura 3.23, e elas sugerem que este 

número vem crescendo ao longo dos anos. Estes curtos, portanto, não foram contidos de 

maneira correta pelos dispositivos de proteção da instalação, seja por má qualidade do produto, 
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sobrecarga, mal dimensionamento ou má instalação do equipamento. Isso demonstra a 

seriedade com a qual se deve levar a escolha, a compra e a aplicação do produto. 

 

 

Figura 3.23: Incêndios por curto circuito no Brasil entre 2013 e 2016 

Fonte: ABRACOPEL [35] 

 

Portanto, em se tratando de disjuntores de baixa tensão, apesar da NBR 5410:2004 e 

demais normas específicas fornecerem o procedimento adequado para o seu dimensionamento 

e composição, o detalhamento correto da instalação também deve fazer parte do documento 

normativo e não somente do manual do fabricante. Isso possibilitaria que os órgãos 

certificadores atestassem a qualidade da execução dos projetos com maior embasamento, 

reduzindo os riscos em caso de emergência. 

No entanto, como já foi comprovado nesta análise, mesmo que a norma esteja atualizada 

e completa, ela sozinha não é suficiente para evitar os sinistros em instalações de baixa tensão 

por conta de proteção. É necessário que a população brasileira se conscientize da importância 

da segurança na eletricidade e que sejam tomadas providências para garantir esta segurança de 

forma mais rígida, como, por exemplo, através de uma regulamentação e fiscalização mais 

severas do cumprimento das legislações e normas vigentes por parte dos órgãos responsáveis.  

 

3.4. ATERRAMENTO PARA BAIXA TENSÃO 

 

Em todo sistema elétrico a garantia da segurança de pessoas, animais e bens é crucial. 

Como visto na Seção 3.3, o Sistema de Proteção é responsável por essa garantia através de 

diversos dispositivos e equipamentos. O aterramento, apesar de precisar de um sistema e de um 
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projeto próprios, pode ser considerado um tipo de proteção, já que previne a dissipação de 

descargas atmosféricas e cargas eletrostáticas danosas aos seres vivos, além de colocar 

instalações e equipamentos no mesmo potencial da terra, evitando descargas elétricas sobre 

aquele que os tocar.  

Aterramento consiste na ligação de estruturas, equipamentos ou instalações com a terra. 

Dessa forma, permite-se o fluxo das correntes elétricas de natureza atmosférica e eletrostática 

para o solo, dissipando-as. Além disso, através da interligação elétrica dos condutores, 

procuram-se reduzir as diferenças de potencial possíveis, viabilizando, em caso de defeito, o 

estabelecimento de um percurso de retorno entre a falha e a fonte até a atuação da proteção. 

Caso um aterramento não seja feito ou não esteja de acordo com as normas vigentes, o 

risco de choque elétrico para uma pessoa está diretamente relacionado à tensão de contato 

limite, às condições ambientes e ao caminho percorrido pela corrente dentro do corpo.  

CREDER (2008), através de estudos da NBR 5410:2004, identifica quatro níveis de 

risco a que uma pessoa pode ser submetida em função de um choque, associadas às condições 

de contato, mostrados e analisados na Tabela 3.46 [36]. 

Nas instalações elétricas, segundo CREDER (2008), são considerados três tipos básicos 

de aterramento [36]: 

 

Tabela 3.46: Situações de Risco de Choque 

Código 
Resistência do 

Corpo 
Condições Descrição Tensões Máximas 

BB1 Elevada Seca Pele seca ------- 

BB2 Normal Úmida 
Pele úmida de 

suor 
50 VCA e 120 VCC 

BB3 Fraca Molhada 

Despreza-se a 

resistência de 

contato dos pés 

25 VCA e 60 VCC 

BB4 Muito fraca Imersa 
Piscinas e 

banheiras 
Tensão nominal < 12 V 

Fonte: CREDER [36] 

 

• Aterramento funcional: consiste na ligação à terra de um dos condutores do 

sistema (geralmente o neutro) e tem função de garantir a operação correta, segura e 

confiável da instalação. 

• Aterramento de proteção: consiste na ligação à terra das massas (carcaças 

metálicas dos equipamentos) e dos elementos condutores estranhos à instalação, 

visando à proteção contra os choques elétricos por contato direto. 
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• Aterramento de trabalho: consiste na ligação temporária à terra, com o objetivo 

de permitir ações seguras de manutenção de instalações. São desfeitos 

imediatamente após a finalização dos serviços. 

Conforme NBR 5410:2004, em termos estruturais, o sistema de aterramento de 

instalações de baixa tensão inclui os seguintes elementos: 

• Condutor de Proteção (PE – Figura 3.24): condutor que liga as massas e os 

elementos condutores estranhos à instalação entre si e/ou a um terminal de 

aterramento principal. 

 

 

Figura 3.24: Símbolo de Condutor de Proteção (PE) utilizado pela NBR 5410:2004 

Fonte: ABNT [1] 

 

• Condutor Neutro (N – Figura 3.25): condutor que liga as massas ao ponto de 

alimentação aterrado em corrente alternada; 

 

 

Figura 3.25: Símbolo de Condutor Neutro (N) utilizado pela NBR 5410:2004 

Fonte: ABNT [1] 

 

• Condutor de Ligação Equipotencial e de aterramento (Figura 3.26): condutor 

que assegura ao sistema uma proteção equipotencial; 

 

 

Figura 3.26: Símbolo de Eletrodo de Aterramento utilizado pela NBR 5410:2004 

Fonte: ABNT [1] 

 

• Eletrodo de aterramento (Figura 3.27): condutores ou barras em contato direto 

com a terra e ligados ao terminal de aterramento. 
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Figura 3.27: Símbolo de Eletrodo de Aterramento utilizado pela NBR 5410:2004 

Fonte: ABNT [1] 

 

A NBR 5410:2004 define ainda o condutor do tipo PEN (Figura 3.28), que combina as 

funções de neutro e condutor de proteção. 

 

 

Figura 3.28: Símbolo de Condutor Combinado (PEN) utilizado pela NBR 5410:2004 

Fonte: ABNT [1] 

 

Para classificar esquemas de aterramento, conforme será visto na Subseção 3.4.1, a NBR 

5410:2004 utiliza da seguinte simbologia: 

• Primeira letra: referente à situação da alimentação em relação à terra: 

▪ T = um ponto diretamente aterrado. 

▪ I = isolação de todas as partes vivas em relação à terra ou aterramento de um 

ponto através de impedância. 

• Segunda letra: referente à situação das massas da instalação elétrica em relação à 

terra: 

▪ T = massas diretamente aterradas, independentemente do aterramento eventual 

de um ponto da alimentação. 

▪ N = massas ligadas ao ponto de alimentação aterrado (em AC, o ponto é 

normalmente o ponto neutro). 

• Outras letras (eventuais): referente à disposição do condutor neutro e do condutor 

de proteção: 

▪ S = funções de neutro e de proteção asseguradas por condutores distintos. 

▪ C = funções de neutro e de proteção combinadas em um único condutor (PEN). 

 

3.4.1. DIMENSIONAMENTO DE ATERRAMENTO DE BAIXA TENSÃO 

 

Para o dimensionamento de sistemas de aterramento de instalações elétricas de baixa 

tensão, a NBR 5410:2004, juntamente com a NBR 5419:2005 [37], recomendam a integração 

dos seus diversos subsistemas. Estes são os que seguem: 
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• O neutro e os condutores de proteção da rede de distribuição de energia. 

• O aterramento do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. 

• O aterramento das entradas de sinais e o a referência para instalações contendo 

equipamentos eletrônicos. 

• O aterramento de estruturas metálicas diversas. 

O primeiro passo para o dimensionamento de um sistema de aterramento corresponde 

ao estudo da infraestrutura adequada, ou seja, a base metálica do sistema. A norma estabelece 

que toda edificação deve dispor desta base: os chamados “eletrodos de aterramento”. Eles têm 

por objetivo oferecer para diversos tipos de corrente (curto fase-terra, descargas atmosféricas, 

descargas eletrostáticas etc.) um percurso de baixa impedância para o solo de forma a proteger 

seres vivos e equipamentos.  

De acordo com a NBR 5410:2004, o mais recomendado é que a infraestrutura de 

aterramento seja feita das próprias armaduras de concreto das fundações da edificação. Porém, 

de acordo com CREDER, também são aceitos o uso de fitas, barras ou cabos metálicos imersos 

no concreto das fundações, uso de malhas metálicas enterradas no nível das fundações (Figura 

3.29 - esquerda) e uso de anel metálico enterrado circundando o perímetro da edificação - Figura 

3.29 - direita. 

 

       

Figura 3.29: Malha de terra (esquerda) e Eletrodo em anel (direita) 

Fonte: CREDER [36] 

 

Para especificar o material do qual o eletrodo será constituído, as suas dimensões 

mínimas e onde devem ser posicionados, a norma nos fornece a Tabela 3.47. Porém, 

independente desta escolha, é importante que todo material de eletrodo e suas dimensões sejam 

resistentes de modo a evitar corrosão e rupturas mecânicas. 
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Tabela 3.47: Materiais comumente utilizáveis em eletrodos de aterramento – dimensões mínimas do 

ponto de vista da corrosão e da resistência mecânica, quando os eletrodos forem diretamente enterrados 

Material Superfície Forma 

Dimensões mínimas 

Diâmetro 

(mm) 

Seção 

(mm2) 

Espessura 

do 

material 

(mm) 

Espessura 

média do 

revestimento 

(µm) 

Aço 

Zincada a 

quente ou 

inoxidável 

Fita  ---- 100 3 70 

Perfil ---- 120 3 70 

Haste de 

seção circular 
15 ---- ---- 70 

Cabo de 

seção circular 
---- 95 ---- 50 

Tubo 25 ---- 2 55 

Capa de cobre 

Haste de 

Seção 

circular 

15 ---- ---- 2000 

Revestida de 

cobre por 

eletrodeposição 

Haste de 

seção circular 
15 ---- ---- 254 

Cobre 
Nu 

Fita ---- 50 2 ---- 

Cabo de 

seção circular 
---- 50 ---- ---- 

Cordoalha 
1,8 (cada 

veio) 
50 ---- ---- 

Tubo 20 ---- 2 ---- 

Zincada Fita ---- 50 2 40 

Fonte: ABNT [1] 

 

Após a escolha do eletrodo de aterramento, devemos dimensionar o condutor de 

aterramento, que será responsável pela conexão dos eletrodos aterrados e enterrados no solo: 

algo que a norma denomina “barramento de equipotencialização principal” ou BEP. Este 

terminal deve ser posicionado junto ou próximo do ponto de entrada da alimentação elétrica. A 

Tabela 3.48 enumera as bitolas mínimas necessárias dos condutores de aterramento para 

assegurar as suas características elétricas e mecânicas. 

 

Tabela 3.48: Seções mínimas de condutores de aterramento enterrados no solo 

 
Protegido contra danos 

mecânicos 

Não protegido contra danos 

mecânicos 

Protegido contra corrosão 
Cobre: 2,5 mm2 

Aço: 2,5 mm2 

Cobre: 16 mm2 

Aço: 16 mm2 

Não protegido contra 

corrosão 

Cobre: 50 mm2 (solos ácidos ou alcalinos) 

Aço: 80 mm2 

Fonte: ABNT [1] 



79 

 

Para interligar o BEP ao barramento de terra do sistema de aterramento e as massas do 

sistema, utilizam-se os condutores de proteção. Já mencionada na Seção 3.1.1, a bitola destes 

condutores deve satisfazer as condições da Tabela 3.15 e deve estar incorporado à mesma linha 

elétrica que contém os condutores vivos. 

Para as ligações equipotenciais ao terminal BEP, os condutores de equipotencialização 

devem possuir seção mínima igual à metade do condutor de proteção de maior bitola da 

instalação, com um mínimo de 6 mm2 em cobre, 16 mm2 em alumínio ou 50 mm2 em aço. 

Finalmente, para compor todo este sistema de condutores, terminais e eletrodos, a norma 

considera três esquemas de aterramento principais (vide simbologia explicitada no início da 

Seção 3.4), aos quais o sistema elétrico de baixa tensão deve seguir para proporcionar 

instalações seguras e em boas condições de funcionamento. 

• Esquema TN: ponto de alimentação diretamente aterrado, sendo as massas ligadas 

a esse ponto através de condutores de proteção. Pode variar de acordo com a posição 

do neutro e do condutor de proteção e as características do dispositivo de proteção. 

As impedâncias dos circuitos devem atender à Equação 3.5. 

 

Zs × Ia ≤ V0                                                              (3.5) 

 

Onde: 

   Zs = impedância do percurso da corrente de falta 

Ia = corrente que assegura a atuação do dispositivo de proteção 

V0 = tensão nominal fase-terra 

▪ Esquema TN-S (Figura 3.30): condutor neutro e de proteção são distintos. 

 

 

Figura 3.30: Esquema TN-S 

Fonte: ABNT [1] 

 

▪ Esquema TN-C-S (Figura 3.31): parte do sistema possui condutor combinado. 
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Figura 3.31: Esquema TN-C-S 

Fonte: ABNT [1] 

 

▪ Esquema TN-C (Figura 3.32): todo o sistema possui condutor combinado.  

 

 

Figura 3.32: Esquema TN-C 

Fonte: ABNT [1] 

 

• Esquema TT (Figura 3.33): ponto de alimentação diretamente aterrado, estando as 

massas da instalação ligadas a eletrodo(s) de aterramento eletricamente distinto(s) 

do eletrodo de aterramento da alimentação. Nos sistemas TT, a proteção por 

disjuntor DR é obrigatória, devendo ser atendida a Equação 3.6. 

 

 

Figura 3.33: Esquema TT 

Fonte: ABNT [1] 
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RA × I∆n ≤ VL                                                                   (3.6) 

 

Onde, 

   RA = soma das resistências do eletrodo de aterramento e dos condutores de proteção das 

massas 

I∆n = corrente diferencial-residual nominal do DR 

VL = tensão de contato limite 

 

• Esquema IT (Figura 3.34): todas as partes vivas são isoladas da terra ou um ponto 

da alimentação é aterrado através de impedância. As massas da instalação são 

aterradas, verificando-se as possibilidades a seguir. Além disso, a condição da 

Equação 3.7 deve ser satisfeita. 

 

RA × Id ≤ VL                                                                   (3.7) 

 

Onde, 

RA = resistência de aterramento das massas 

Id = corrente de falta entre condutor de fase e uma massa 

VL = tensão de contato limite 

 

▪ Massas aterradas no mesmo eletrodo de aterramento da alimentação, se 

existente. 

▪ Massas aterradas em eletrodo(s) de aterramento próprio(s), seja porque não há 

eletrodo de aterramento de alimentação, seja porque o eletrodo de aterramento 

das massas é independente do eletrodo de aterramento da alimentação. 
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Figura 3.34: Esquema IT – A: sem aterramento da alimentação; B: alimentação aterrada através de 

impedância; B.1: massas aterradas em eletrodos separados; B.2: massas coletivamente aterradas em 

eletrodo independente; B.3: massas coletivamente aterradas no mesmo eletrodo de alimentação 

Fonte: ABNT [1] 

 

Para todos os esquemas de aterramento a norma estabelece que as massas metálicas 

devem ser ligadas a condutores de proteção, compondo uma rede de aterramento, e que um 

dispositivo de proteção deve seccionar automaticamente a alimentação do circuito, sempre que 

uma falta entre parte viva e massa der origem a uma tensão de contato perigosa. O tempo 

máximo de secionamento do dispositivo pode ser determinado através das Tabelas 3.49 e 3.50, 

onde V é a tensão nominal entre fases, Vo é a tensão nominal entre fase e neutro, a Situação 1 

caracteriza a combinação das influências externas do tipo BB1 e BB2 ou BC1, BC2 e BC3, e a 

Situação 2, a influência externa do tipo BB3 ou BC4 - Tabela 3.20. 

Seguindo este procedimento, o dimensionamento do sistema de aterramento pode ser 

considerado seguro e bem desenvolvido. A Figura 3.35 resume os componentes de aterramento 

de acordo com a NBR 5410:2004.          

 

Tabela 3.49: Tempos de secionamento máximos no esquema TN 

Vo (tensão fase-

neutro eficaz V) 

Tempo de secionamento (s) 

Situação 1 Situação 2 

115,120, 127 0,8 0,35 

220 0,4 0,20 

254 0,4 0,20 

277 0,4 0,20 

400 0,2 0,05 

Fonte: ABNT [1] 
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Tabela 3.50: Tempos de secionamento máximos no esquema IT 

Tensão nominal do circuito Tempo de secionamento (s) 

V (V) Vo (V) 
Neutro não distribuído Neutro distribuído 

Situação 1 Situação 2 Situação 1 Situação 2 

208, 220, 230 115, 120, 127 0,8 0,4 5 1 

380, 400 220, 230 0,4 0,2 0,8 0,5 

440, 480 254, 277 0,4 0,2 0,8 0,5 

690 400 0,2 0,06 0,4 0,2 

Fonte: ABNT [1] 

 

 

Figura 3.35: Descrição dos componentes de aterramento de acordo com a NBR 5410:2004 

Fonte: CREDER [36] 

 

3.4.2. ANÁLISE CRÍTICA DA ESTRUTURAÇÃO DOS TÓPICOS DE 

ATERRAMENTO 

 

Através da análise de todos os critérios citados acima, a NBR 5410:2004 fornece um 

procedimento de projeto de sistema de aterramento de baixa tensão bastante detalhado e seguro. 

Porém, para que ele possa ser entendido em sua integralidade, é preciso buscar os 

tópicos de interesse dispersos pelo documento normativo. A estruturação e o critério de 
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apresentação de assuntos na norma são pouco fluídos e pouco didáticos, dificultando a 

compreensão correta do processo de dimensionamento.   

Nesta Subseção, buscar-se-á solucionar estas dificuldades através da apresentação de 

um modelo mais simples e contínuo de leitura deste documento. 

 A norma estudada pelo presente trabalho é, atualmente, dividida em nove capítulos 

principais:  

1. Objetivo 

2. Referências normativas 

3. Definições 

4. Princípios fundamentais e determinação das características gerais 

5. Proteção para garantir segurança 

6. Seleção e instalação dos componentes 

7. Verificação final 

8. Manutenção 

9. Requisitos complementares para instalações ou locais específicos 

Dentre eles, quatro (4, 5, 6 e 7) possuem informações relevantes sobre aterramento, 

especialmente os capítulos 4 e 6, cujas seções pertinentes estão citadas abaixo. 

4.2.2.2. Esquema de aterramento 

4.2.2.2.1. Esquema TN 

4.2.2.2.2. Esquema TT 

4.2.2.2.3. Esquema IT 

6.4.1.1. Eletrodos de aterramento 

6.4.1.2. Condutores de aterramento 

6.4.2.1.   Equipotencialização principal 

6.4.2.2.   Equipotencializações suplementares (equipotencializações locais) 

6.4.2.3. Prescrições para os condutores das equipotencializações principal e 

suplementares 

6.4.3.1.    Seções mínimas 

6.4.3.2.    Tipos de condutores de proteção 

Além disso, cada capítulo possui, em média, 20 subseções de assuntos diferentes em seu 

interior, ou seja, uma quantidade um tanto excessiva de tópicos que contribui de maneira 

negativa, à medida que quebra a fluidez do texto cursivo e, consequentemente, do raciocínio do 

leitor.  



85 

 

   A título de exemplo analisaremos o capítulo sexto da norma, responsável por grande 

parte do conteúdo utilizado como referência para este trabalho. Sua estruturação de tópicos 

pode ser analisada através do Sumário da NBR 5410:2004 (Figura 3.36), que possui um total 

de 48 seções subseções, na qual apenas a Seção 6.4 e suas subseções envolvem aterramento 

elétrico de estruturas em baixa tensão. 

 

 

Figura 3.36: Divisão de tópicos do capítulo 6 da NBR 5410:2004 

Fonte: ABNT [1] 

 

Além desta divisão, o próprio corpo do texto é numerado, chegando até o sexto nível de 

segmentação (Subseção 6.4.3.1.3 - a, por exemplo, conforme Figura 3.37).  

 

 

Figura 3.37: Itens 6.4.3.1.4 – a e 6.4.3.1.4 – b da NBR 5410:2004 

Fonte: ABNT [1] 
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   Esta estrutura se repete ao longo de todo o documento normativo, tornando um estudo 

didático do texto ou até mesmo uma simples consulta, muito complicados. Caso não se tenha o 

documento em versão digital, a busca por assuntos passa a ser manual e, portanto, muito 

demorada, já que a identificação por disciplinas de instalações não existe.  

Para comprovar esta dificuldade, pode-se citar o “Guia EM da NBR 5410” criado em 

2001 pela Revista Eletricidade Moderna como um guia de leitura para a NBR 5410:1997.  

Na apresentação do texto, SOUZA e MORENO (2001), os autores utilizam a 

comparação deste guia a um “manual de visita guiada de museus e exposições” para descrevê-

lo. Mais à frente, para justificar a elaboração de tal documento, comentam: “O Guia está 

estruturado em ‘seções’ e ‘artigos’. Cada seção é dedicada a um dos assuntos-chave da norma: 

linhas elétricas, proteção contra os choques, proteção contra sobrecorrentes e assim por diante. 

Na norma, cada uma dessas questões é geralmente tratada de forma recorrente ao longo do 

texto. Por exemplo, a proteção contra sobrecorrentes é abordada em pelo menos três diferentes 

trechos da NBR 5410 [...]. No Guia, tudo isso será reunido numa seção só” [38].  

Note que, apesar de não ter sido revisado após a atualização da norma em 2004, este 

documento é bastante utilizado como um instrumento auxiliar. Como aluna, o guia foi de grande 

ajuda para uma melhor compreensão do texto e como base de referência para a sua consulta. 

Assim, a melhor solução para esse problema seria substituir os capítulos generalistas 

por capítulos de áreas específicas de instalações elétricas. Uma divisão interessante é sugerida. 

1. Objetivo 

2. Referências normativas 

3. Definições 

4. Luminotécnica 

5. Dispositivos de Secionamento, Proteção e Aterramento 

6. Linhas Elétricas de Baixa Tensão - Condutores 

7. Dispositivos Terminais e Quadros de Distribuição 

8. Instalações para Força Motriz e Serviços de Segurança 

9. Circuitos de Comando 

10. Demais Equipamentos e Componentes de Instalação 

11. Verificação Final - Documentação 

12. Manutenção 

13. Requisitos complementares para instalações ou locais específicos 

Veja que, através desta lógica, apesar do aumento do número de capítulos, o leitor teria 

mais facilidade para encontrar o tipo de informação que precisa de forma rápida e direta.  
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Quanto às subseções, seria muito importante a delimitação de certos tópicos iniciais 

comuns a todos, o que traria regularidade à estrutura do texto. Estes seriam os que seguem: 

• Generalidades 

• Dimensionamento do sistema 

• Seleção dos componentes 

• Instalação dos componentes 

• Normas complementares 

Note que, após um tópico de elementos gerais (já existente em alguns capítulos da 

norma), o passo a passo do procedimento de dimensionamento do sistema em questão seria 

detalhado por completo em uma única subseção. Além disso, depois de uma listagem dos 

componentes possíveis, a sua instalação também seria padronizada pela norma, afim de 

aumentar a severidade da fiscalização de sua execução, como havia sido proposto na Seção 

3.3.2.  

E, finalmente, caso nem todas as prescrições estejam listadas na própria NBR 

5410:2004, as normas complementares às quais o leitor precisaria consultar para um 

entendimento mais aprofundado do assunto, seriam apresentadas na última subseção. 

Entrando em seguida no detalhamento dos capítulos, será subdividido nesta Seção o 

assunto tema: aterramento. É interessante manter algumas das seções mais importantes já 

definidas pela norma, mas o objetivo primordial é reduzir o seu número para tornar o texto mais 

contínuo, assim como foi feito na Seção 3.4.1 desse trabalho. A proposta de solução está 

apresentada abaixo. 

5. Dispositivos de Secionamento, Proteção e Aterramento 

5.1. Dispositivos de Secionamento 

5.2. Proteção 

5.3. Sistema de Aterramento 

5.3.1. Generalidades 

5.3.2. Equipotencialização 

5.3.2.1. Equipotencialização principal 

5.3.2.2. Equipotencialização suplementar 

5.3.2.3. Prescrições para os condutores das equipotencializações 

principal e suplementares 

5.3.2.4. Seções mínimas 

5.3.3. Dimensionamento do Sistema de Aterramento 
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5.3.3.1. Eletrodos de Aterramento (Infraestrutura) 

5.3.3.2. Condutor de Aterramento 

5.3.3.3. Condutores de Proteção 

5.3.3.4. Seções mínimas 

5.3.4. Esquema de Aterramento 

5.3.4.1. Esquema TN 

• Esquema TN-S 

• Esquema TN-C-S 

• Esquema TN-C-S 

5.3.4.2. Esquema TT 

5.3.4.3. Esquema IT 

5.3.5. Seleção dos Componentes 

5.3.6. Instalação dos Componentes 

5.3.7. Normas Complementares 

Por meio desta configuração, diminui-se o número de segmentações e organiza-se o 

texto de maneira lógica e contínua. Mesmo sem o conteúdo, é fácil entender o procedimento 

padrão de projeto de um sistema de aterramento apenas pela leitura de suas seções e subseções. 

Além disso, ao analisar o Sumário em busca de um assunto específico do sistema, o leitor seria 

capaz de identificar a página necessária em instantes.  

Fora os benefícios práticos desta sugestão de modificação, do ponto de vista didático, 

uma estruturação mais simples e direta dos assuntos ajuda na compreensão do padrão 

normalizado de maneira completa. E um entendimento bem construído da norma e de seus 

conceitos diminui os riscos de uma instalação com defeitos.  

Como visto na Seção 3.3.2, a grande maioria dos casos de sinistro em instalações 

elétricas é causado por falta de conhecimento por parte do comprador/instalador. E um sistema 

de aterramento bem feito e dentro da norma é importante para a redução dos choques elétricos.  

A ABRACOPEL, em 2017, levantou a estatística da ocorrência de 3.114 casos de 

choques elétricos no Brasil entre 2013 e 2016, dentre os quais 77% foram fatais - estatística 

completa mostrada na Figura 3.38.  
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Figura 3.38: Casos de choques elétricos no Brasil entre 2013 e 2016  

Fonte: ABRACOPEL [35] 

 

Ademais, o engenheiro eletricista Jobson Modena, membro do Comitê Brasileiro de 

Eletricidade (Cobei), em artigo para a o portal eletrônico “O Setor Elétrico” em 2016, levantou 

a situação de sistemas de aterramento em 800 localidades no Brasil desde o ano 2000 [39]. Os 

dados encontrados são os seguintes: 

• Edificações industriais: 

▪ O sistema de aterramento segue os parâmetros mínimos exigidos por norma e/ou 

foi projetado atendendo os requisitos e parâmetros adicionais: 30%. 

▪ Possui sistema de aterramento na instalação, porém encontra-se em desacordo 

com as normas: 60%. 

▪ Não possui sistema de aterramento no local: 10%. 

• Edificações comerciais: 

▪ O sistema de aterramento segue os parâmetros mínimos exigidos por norma e/ou 

foi projetado atendendo os requisitos e parâmetros adicionais: 10%. 

▪ Possui sistema de aterramento na instalação, porém encontra-se em desacordo 

com as normas: 30%. 

▪ Não possui sistema de aterramento no local: 60%. 

• Edificações residenciais: 

▪ O sistema de aterramento segue os parâmetros mínimos exigidos por norma e/ou 

foi projetado atendendo os requisitos e parâmetros adicionais: 1%. 

▪ Possui sistema de aterramento na instalação, porém encontra-se em desacordo 

com as normas: 10%. 

▪ Não possui sistema de aterramento no local: 89%. 
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É notável, portanto, que a situação dos sistemas de aterramento no país encontra-se 

bastante ruim, o que poderia justificar o grande número de mortes por choques elétricos nos 

últimos cinco anos. Uma reformulação da estruturação da NBR 5410:2004 de forma que fique 

mais clara e de fácil consulta, garantiria, portanto, a melhor compreensão do padrão exigido 

pela legislação e, consequentemente, a execução correta da instalação.  

Porém, mais uma vez, vale lembrar que é de grande importância que os órgãos 

fiscalizadores encarregados, como o Inmetro, tomem partido da situação para verificar e multar, 

caso necessário, sistemas em desacordo com as normas vigentes e prevenir a população de 

riscos que poderiam ser evitados. 
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4. ANÁLISES FINAIS E OBSERVAÇÕES 

 

Após o levantamento teórico e a análise crítica dos quatro tópicos definidos como 

críticos da norma NBR 5410:2004 na Seção 1.5, apresenta-se a Tabela 4.1 com os principais 

resultados obtidos durante o desenvolvimento desse trabalho e suas respectivas propostas de 

solução.  

 

Tabela 4.1: Resultados obtidos durante o trabalho e soluções propostas de melhoria da norma 

 
Problemas 

Encontrados  
Justificativas 

Soluções 

Propostas 

Vantagens da 

Modificação 

Dimensionamento 

de Condutores 

Limite mínimo da 

seção de 

condutores de 

iluminação é 

excessivamente 

grande 

Evolução do sistema 

de iluminação 

brasileiro permitiria 

bitolas menores  

Reavaliação do 

limite mínimo 

de seção de 

condutores 

para 0,5 mm2 

Redução do 

custo das 

instalações e do 

consumo de 

energia 

Dispositivos 

Terminais 

Tomadas 

normalizadas no 

Brasil são 

incompatíveis 

com a variação de 

tensão no país 

Modelo 

originalmente 

desenvolvido para 

220 V, não possuindo 

distinção entre 127 V 

e 220 V 

Definição do 

padrão de 

distinção entre 

127 V e 220 V 

(ex.: coloração 

diferenciada ou 

escrito) 

Simples de 

implementar 

Mudança do 

modelo com 

distinção 

imediata 

Implementação 

demorada, mas 

possibilidade de 

fiscalização mais 

severa 

Proteção Através 

de Disjuntores de 

Baixa Tensão 

Falta de 

definições quanto 

ao procedimento 

correto da 

instalação de 

disjuntores 

Número significativo 

de sinistros no Brasil 

são justificados por 

curtos circuitos 

gerados por sistema 

de proteção malfeito  

Detalhamento 

do processo de 

instalação da 

proteção 

Mais respaldo 

aos órgãos 

fiscalizadores 

para que atestem 

a qualidade das 

instalações com 

maior severidade 

Aterramento 

Para Baixa 

Tensão 

Estrutura confusa 

da norma e 

dificuldade de 

compreensão/ 

pesquisa 

Quantidade excessiva 

de tópicos e um 

mesmo assunto 

abordado em seções 

diferentes do texto 

Reformulação 

didática e clara 

da estruturação 

da norma 

Redução dos 

riscos de 

sinistros por falta 

de conhecimento 

do instalador  

Fonte: o autor 

 

Note que, através de algumas reavaliações de âmbito conceitual e teórico na norma, 

melhorias de nível prático seriam possíveis à curto prazo. O objetivo primordial desta 
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atualização seria melhorar as instalações elétricas do país, de modo a torná-las mais econômicas 

e seguras para a população. E modificações relativamente simples como a alteração do limite 

mínimo de seção de condutores, a distinção dos modelos de tomada por tensão, o detalhamento 

do processo de instalação dos dispositivos de proteção e a reformulação estrutural do 

documento normativo, levariam a este aperfeiçoamento. 

Porém, é importante enfatizar que, a NBR 5410:2004, como qualquer outra norma, por 

não possuir força de lei, não é capaz de mudar todo um sistema já estabelecido durante anos. 

Alterações de padrão, especialmente em um país de grande extensão como o Brasil, levam um 

tempo considerável e necessitam da intervenção de um órgão regulamentador de peso. Nesse 

sentido, seria interessante que a ABNT possuísse jurisprudência sobre os assuntos por ela 

normatizados, com o objetivo de realizar por si só a fiscalização e a garantia do cumprimento 

das normas. No entanto, como este não é o caso, cabe ao Inmetro e aos demais órgãos 

responsáveis, esta incumbência.  

A fiscalização, portanto, deve ser recorrente e severa. Qualquer equívoco em uma 

instalação elétrica, por menor que seja (o aperto de um parafuso de disjuntor, por exemplo), 

como já vimos na Seção 3.3.2, pode levar a consequências graves. É recomendado fazer um 

trabalho detalhado de avaliação de qualidade das instalações do país, buscando assegurar que 

as normas vigentes sejam cumpridas em sua integralidade.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Conforme descrito na Seção 1.2, este TCC consistiu na elaboração de uma análise crítica 

da norma ABNT NBR 5410:2004, cujo objetivo principal gira em torno da busca por melhorias 

no documento normativo de instalações elétricas de baixa tensão. Para alcançar esse propósito, 

foram identificados possíveis problemas de estrutura e atualização do conteúdo da norma, 

apresentando-se, em contrapartida, soluções viáveis para a resolução destas questões.  

Como metodologia de trabalho, foram utilizados cinco passos para a conquista objetivo. 

Primeiramente, no Capítulo 3, a definição dos assuntos considerados críticos nos 

âmbitos prático e didático da NBR 5410:2004: dimensionamento de condutores, dispositivos 

terminais, proteção através de disjuntores e aterramento para baixa tensão.  

Depois, nas Seções 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1 e 3.4.1, foi levantado o conteúdo teórico 

normalizado para cada um dos assuntos definidos.  

Em seguida, nas Seções 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2 e 3.4.2, este conteúdo e sua estrutura de 

apresentação de tópicos foram analisados de forma crítica, utilizando-se como base as 

tecnologias atuais, normas equivalentes europeias, fabricantes certificados e depoimentos de 

especialistas sobre o assunto.  

Como consequência desta análise, foram identificados quatro pontos desatualizados ou 

inadequados para o contexto atual do Brasil e/ou para o ensino e compreensão da NBR 5410: o 

limite mínimo da seção de condutores de iluminação é considerado excessivamente grande; o 

padrão de tomadas definido no Brasil é incompatível com a variação de tensão no país; não 

existem definições claras na norma quanto ao procedimento correto da instalação de 

disjuntores; a estrutura da NBR 5410:2004 é confusa e dificulta a compreensão e a pesquisa. 

E, por fim, para cada um dos problemas encontrados, foram apresentadas soluções 

possíveis: a reavaliação do limite mínimo de seção de condutores para 0,5 mm2; a definição de 

um padrão normalizado de distinção entre tomadas de 127 V e 220 V ou a modificação do 

modelo atual, para a obtenção de uma distinção imediata; o detalhamento em norma do processo 

de instalação de disjuntores; e a reformulação didática e clara da estruturação do texto 

normativo. 

Por meio destas reflexões, determinou-se, ainda, no Capítulo 4, que o cumprimento das 

normas vigentes seria a melhor forma de garantir a segurança dos seres vivos, protegendo-os 

dos riscos que a eletricidade proporciona.  
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Para chegar a estas respostas, foi necessário um longo período de pesquisa envolvendo 

o conteúdo teórico, já que, além da NBR 5410:2004, a densa bibliografia relacionada também 

se encontra desatualizada, o que se mostrou a maior dificuldade para a elaboração deste TCC.  

Finalmente, baseando-se nos dados obtidos nesse projeto, conclui-se que todos os 

objetivos pré-determinados foram alcançados. E, portanto, pode-se dizer que a obtenção de 

melhorias na norma ABNT NBR 5410:2004 de “Instalações Elétricas de Baixa Tensão” é, de 

fato, possível. 

 

5.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos neste projeto foram relevantes para a conjuntura atual do país, 

posto que a necessidade de manutenção de uma norma de Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

atualizada aumenta a garantia de segurança e qualidade do sistema elétrico. É importante que 

haja uma base de referência clara e confiável para o ensino correto de elaboração de projetos 

de instalações elétricas, bem como para a sua execução.  

Tanto no meio acadêmico quanto no profissional, a área de instalações elétricas se 

tornou o meu principal foco na engenheira. Por isso, este TCC contribuiu para uma 

compreensão mais aprofundada da importância do cumprimento da norma para a segurança das 

pessoas no exercício do meu ofício. Levarei as minhas reflexões para o futuro e procurarei 

sempre seguir os ensinamentos que me foram proporcionados por este estudo. 

Como sugestão para trabalhos futuros, aconselha-se a análise de outros assuntos da 

norma de Instalações Elétricas passivos de uma possível reformulação. À título de exemplo, 

podemos citar os seguintes temas: padronização das cores dos cabos elétricos de acordo com a 

função; obrigatoriedade da identificação dos circuitos em quadros elétricos; inclusão dos 

sistemas de ar condicionado mais sofisticados, como os splits, na norma; detalhamento do 

dimensionamento de circuitos para ventiladores de teto; detalhamento do dimensionamento do 

número de tomadas.  Essas e outras análises forneceriam uma base de auxílio bastante sólida 

para a comissão de elaboração da ABNT durante a revisão da próxima edição da NBR 5410. 

Por fim, recomenda-se a utilização deste trabalho como forma de incentivo para a 

publicação de uma nova revisão da NBR 5410 em um futuro próximo. Nesse sentido, seria 

interessante a divulgação deste estudo tanto para a Revista Eletricidade Moderna, redatora do 

Guia EM da NBR 5410, quanto para a comissão de elaboração de normas da ABNT, buscando 

instiga-los a reavaliar a norma com um cuidado maior e disponibilizar uma atualização coerente 

com o contexto atual do país.  
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