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Área para digitar questões e comentários  
 - respostas no final da apresentação 

Teste de som: Reunião  Gerenciar minhas configurações 
 Assistente de configuração de áudio  



REGRAS DO WEBINAR: 
 

Será emitido certificado de participação no webinar – para receber o 
certificado, digite seu nome completo e e-mail na janela de bate-
papo; 

Perguntas e/ou comentários são feitas unicamente por escrito, 
utilizando-se o campo apropriado. Use esse recurso somente para 
assuntos diretamente relacionados ao webinar em desenvolvimento. 

Perguntas e/ou comentários podem ser enviadas durante o 
desenvolvimento da apresentação, mas serão respondidas somente 
após o final da mesma; 

Pode acontecer que, dependendo do número de perguntas e do 
tempo disponível, algumas perguntas fiquem sem resposta durante o 
webinar;  

Se houver interrupção inesperada do webinar, certifique-se que sua 
conexão com a internet está funcionando normalmente e tente 
novamente a conexão. 
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PALESTRANTE:  
Hilton Moreno 
 
- Engenheiro eletricista Poli-USP 

- Professor universitário 
- Membro de Comissões de Estudos da ABNT (NBR 5410; 
NBR 14039; NBR 15920, etc.) 
- Autor de livros, manuais, artigos. 
- Consultor técnico do Procobre e outras empresas 
- Diretor técnico do Portal HMNews, Atitude Eventos e 
Hilton Moreno Consulting  
 





Dimensionamento Técnico 

NBR 5410 – NBR 14039 

 

Critérios: 

Seção mínima; 

Capacidade corrente; 

Queda de tensão; 

Sobrecarga; 

Curto-circuito. 

Menor seção 
nominal possível 

Maiores perdas 
joule 



Aspectos gerais 

 

 

 

AUMENTA O CUSTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

Compromisso custo x 
benefício 

Dimensionamento econômico 

e ambiental de condutores 

(DEAC) 



Dimensionamento econômico conforme 

NBR 15920:2010 - Equacionamento 







Dimensionamento Ambiental 

Emissão CO2 

Fabricação + Descarte 
Emissão CO2 

Operação 
Emissão CO2 

Total 

 
Seção menor 

 
 
 

 
Seção maior 

 
 
 



Dimensionamento Ambiental  
Redução de CO2 na operação em função do aumento de Snom 



Dimensionamento Ambiental  
Aumento de CO2 na fabricação em função do aumento de Snom 



Dimensionamento Ambiental 

Z1 – Z2 > 0   

Ganho ambiental (redução de CO2) 

Redução CO2 operação  Aumento CO2 fabricação  





 





























Estudos de casos – Procobre Brasil  

Projeto 

Economia de 

energia (kWh) 

em 50 anos 

nos cabos 

Ganho 

ambiental 

(redução de 

CO2) 

 (kg-CO2) 

Quantidade 

equivalente de 

automóveis 

em 50 anos(1)  

Aumento 

custo total da 

obra (%) (2) 

Hospital 3.471.288 874.550 8 1,62 

Shopping “A” 2.699.403 677.015 6 0,18 

Hotel 1.072.390 265.604 3 0,56 

Shopping “B” 349.026 87.527 1 0,16 

Galpão industrial 206.835 52.194 1 0,02 

Edif. escritórios 

(Leed) 
93.836 23.408 0 0,028 

Edif. Resid. 20 pav. 

– 2 apto/pav – alto 

padrão 

2.111.782 

  

   212.021 

  
3 0,93 

TOTAL 10.004.560 2.192.319 22 xxx 

(1) Automóvel a gasolina – até motor 1.4 – rodando 1.000 km / mês durante 50 anos (cálculo de emissão de CO2 

conforme www.keyassociados.com.br/calculadora-de-emissao-co2-carbono.php  

(2) Linha elétrica representa 20% da instalação elétrica / Instalação elétrica representa 3% do custo total da obra. 



OBRIGADO! 
 

Hilton Moreno 
hilton@hiltonmoreno.com.br 
www.hiltonmoreno.com.br 

 


