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ambiental de condutores elétricos” 
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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: 
 Perguntas e/ou comentários são feitas unicamente por escrito, utilizando-se o 

campo apropriado; 

 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; 

 Será emitido certificado de participação no webinar. 

 



PALESTRANTE:  
Hilton Moreno 
Eng. Eletricista 
Professor 
Consultor 
Diretor Geral da 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 - Custos 

 

 

 



Dimensionamento econômico conforme 

NBR 15920:2010 - Custos 



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  



Aplicações típicas para o DEAC: circuitos com correntes relativamente elevadas 

com funcionamento por muitas horas por dia e muitos dias por ano. 

Shopping centers; indústrias; hospitais; edifícios comerciais e públicos; portos; 
aeroportos; estádios; ginásios esportivos; etc. 

 

 





 



























 





 


