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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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A IT-41 é aplicável a todas as edificações e áreas de risco novas (ou que necessitem de renovação do 
AVCB) que possuam sistemas elétricos de baixa tensão instalados, exceto as edificações 

unifamiliares 



A IT-41 tem como base as prescrições da última revisão da norma técnica ABNT NBR 5410 e aos 
regulamentos das autoridades e das concessionárias de energia elétrica. 



A inspeção visual conforme a IT, não garante que todas as prescrições da norma ABNT NBR 5410 foram 
atendidas, uma vez que a inspeção é apenas visual e visa tão somente verificar a existência de medidas e 

dispositivos mínimos e básicos para uma adequada instalação. 



Cabe ao responsável técnico contratado, a respectiva responsabilidade quanto ao projeto e/ou 
execução da instalação ou manutenção, conforme prescrições normativas e legislações pertinentes.  
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Cabe ao proprietário ou ao responsável pelo uso do imóvel a 
manutenção e a utilização adequada das instalações elétricas. 



Quando da solicitação da 

vistoria, deve ser 

anexado o atestado do 

Anexo A da IT-41. 



No Anexo A, deve ser claramente identificada a obra e a pessoa de contato. 



Caso existam particularidades ou informações adicionais que o responsável queira 
declarar, pode utilizar o campo de Observações  



O responsável pela avaliação deve estar ciente de que, além dos itens relativos à 
inspeção visual da IT-41 que constam da tabela do anexo A, a instalação elétrica 

deverá ser inspecionada conforme a parte 7 da NBR 5410.  

Caso a instalação seja anterior à NBR 5410 de 2004, o 
responsável deve trocar o texto da declaração, informando qual 

versão da norma foi utilizada na época da construção 



6.1 – linhas elétricas x condutores isolados, cabos unipolares, multipolares, não halogenados 
6.2 -  obrigatório dispositivo de proteção contra sobrecarga 
6.3 – barreiras e invólucros 
6.4 – condutor de proteção 
6.5 – tomadas com contato de aterramento 
6.6 – DR 
6.7 – aquecimento excessivo dos componentes elétricos montados sobre superfícies 
6.8 – quadros elétricos: instalação, acesso e identificação 
6.9 – SPDA 
7.1 -  instalações elétricas dos serviços de segurança: fontes, quadros, circuitos de segurança 
8 - documentação 
 
 
 



Pesquisa de Desempenho IT 41 
 

São Paulo – Capital 
 

Data : set –out 2012 
 

Amostra : 47 edifícios 
 

Realização : Corpo de Bombeiros de  São Paulo / 
Procobre 



%

0-5 anos 26%

5-10 anos 15%

10-15 anos 15%

Acima 15 anos 45%

Idade do Imóvel

Base Amostra 47 Imóveis



SIM
53%

Não
47%

1. A parte elétrica da edificação está em acordo com a 

IT-41/2011 (em inspeção visual) ?

Base 47 



21% 21%

28%
26%

36% 36%

2%

34%

2% 2%
0%

2% 0%

6.1 Condições de
Condutores

6.2 Circuitos
elétricos

6.3 Partes
isoladas

6.4  Sem Fio
Terra

6.5 Todas as
tomadas

6.6 Falta de DR  6.7 Perigo de
incêndio

6.8 Quadros de
distribuição

6.9 SPDA 7.1.2 Quadros e
circuitos

7.1.3 a 7.1.5
Fontes de

Energia

7.1.6 Gerador e
circuitos

7.1.9 Circuitos de
corrente

2. Caso não esteja,  quais itens de acordo com a tabela da IT apresentam não conformidade?

Base 47 



OBRIGADO! 
 

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

 


