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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 
Autor de livros, guias e artigos técnicos 
Diretor Técnico do CINASE 
Diretor Técnico da Atitude Eventos 
Diretor Geral da Hilton Moreno Consulting 
www.hiltonmoreno.com.br  
 

http://www.hiltonmoreno.com.br/


ABRASIP-MG – APRESENTAÇÃO 

- ABRASIP-MG  Associação Brasileira de Engenharia de 

Sistemas Prediais – Minas Gerais 

- 24 Empresas das mais atuantes no setor 

- Fundada em novembro de 2003 

- Regional MG com autonomia financeira e administrativa 

- Sociedade Civil sem fins lucrativos 



POR QUE CERTIFICAR PROJETOS 

ELÉTRICOS 

 RESPONSÁVEL TÉCNICO – tranquilidade de 

saber que seu projeto atende à norma; 

 

 CLIENTE – tranquilidade de ter um projeto 

que, se evidamente executado, pode evitar 

futuras demandas judiciais; 

 

 SOCIEDADE: maior segurança e desempenho 

das instalações executadas. 

 



DOCUMENTOS UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO DE 

AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE 

 ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de 

baixa tensão 

 ABNT NBR ISO/IEC 17000:2005 – Avaliação de 

conformidade – Vocabulário e princípios gerais 

 ABNT NBR ISO/IEC GUIA 23:1993 – Métodos de 

indicação de conformidade com normas para 

sistemas de certificação por terceira parte 

 ABNT ISO/IEC GUIA 60:2005 – Avaliação de 

conformidade – Código de boas práticas 

 



CONCEITOS GERAIS 

 ABNT NBR ISO/IEC 17000:2005  

 Avaliação de conformidade: demonstração de que os 

requisitos especificados relativos a um produto são 

atendidos. 

 

 A avaliação de conformidade inclui atividades tais como: 

ensaio, inspeção e certificação. 

 

 Certificação de um produto: emissão, por uma terceira parte, 

de uma afirmação de que o atendimento aos requisitos 

especificados foi demonstrado. 

 

 Atividade de avaliação de conformidade por 3ª parte: realizada 

por pessoa ou organização que é independente da pessoa ou 

organização que fornece o produto. 

 

 



CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DE 

PROJETOS ELÉTRICOS – Abrasip-MG 

 Atividade de Avaliação de Conformidade de 3ª 

parte; 

 

 Fora do Sistema Brasileiro de Avaliação de 

Conformidade (Conmetro/Inmetro); 

 

 Voluntária; 

 

 Abrasip-MG é o Organismo de Avaliação de 

Conformidade de Projetos Elétricos. 

 

 



“DETERMINAÇÃO” 

 Atividades de “determinação” desenvolvem 

informações completas relativas ao atendimento aos 

requisitos especificados pelo objeto da avaliação de 

conformidade. 

 

 A Certificação de Conformidade de Projetos Elétricos 

da Abrasip-MG faz a determinação por meio de análise 

de projeto (A.3.3 – ISO/IEC 17000). 

 

 Requisitos especificados na C.C.P.E da Abrasip-MG: 

itens selecionados da NBR 5410:2004. 

 

 



Certificação de conformidade de  

projeto elétrico 

 Visa especificamente indicar se o projeto elétrico atende ou não 

as prescrições selecionadas da NBR 5410:2004; 

 

 Não tem por objetivo analisar ou comentar o projeto elétrico em 

relação à sua concepção, filosofia, métodos de cálculo, etc.; 

 

 Não inclui sugestões de melhoria, correções ou indicações de 

soluções eventualmente necessárias; 

 

 Não refaz ou confere cálculos, o que é de inteira e única 

responsabilidade do projetista; 

 

 Busca indícios/evidências (parâmetros de projeto) de que os 

cálculos foram feitos conforme a norma.  

 



REQUISITOS ESPECIFICADOS DA NBR 5410 
 

 Terminologia 

 Utilização e demanda - Potência 

de alimentação 

 Esquema de distribuição 

 Alimentações 

 Divisão da instalação 

 Classificação das influências 

externas 

 Documentação da instalação 

 Aterramento 

 

 Equipotencialização 

 Proteção contra choques 

elétricos 

 Proteção contra incêndios 

 Proteção contra sobrecorrentes 

 Proteção contra sobretensões 

 Linhas elétricas 

 Quadros de distribuição 

 Serviços de segurança 

 Requisitos complementares 

para instalações ou locais 

específicos 

 

 

 



Parâmetros de projeto 

 A terminologia utilizada está adequada – 3 

 A potência de alimentação (com demanda) total está 

declarada - 4.2.1.1.1 

 As potências de alimentação (com demanda) dos 

quadros estão declaradas - 4.2.1.1.1 

 Os fatores de demanda considerados estão declarados - 

6.1.8 

 As cargas (potência instalada) estão declaradas - 4.2.1.2 

 A capacidade de reserva foi declarada - 4.2.1.1.2 

 As cargas de iluminação foram determinadas conforme 

NBR 5413 (para locais que não são de habitação) - 

4.2.1.2.2 

 

 

 



Parâmetros de projeto 

 O esquema de aterramento está declarado - 4.2.2.2 

 As influências externas mais importantes foram 

declaradas - 4.2.6 

 A natureza da corrente e frequência estão declaradas 

(CA, CC) - 4.2.3.1.a 

 O valor da tensão nominal está declarado - 4.2.3.1.b 

 O valor da corrente de curto-circuito presumida 

(calculada) no ponto de suprimento (no padrão da 

concessionária) está declarado - 4.2.3.1.c / 6.1.8 

 A temperatura ambiente está declarada - 6.1.8 

 

 

 





Divisão da instalação - geral (4.2.5) 

Circuitos distintos para 

funções distintas 

Divisão da instalação - residencial (9.5.3) 

 cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e 

locais análogos: tomada e iluminação  separadas. 

 

Permitido (opcional) juntar circuitos de iluminação e tomadas em 

outras áreas, desde que a corrente de projeto (IB) do circuito comum 

(iluminação + tomadas) não seja superior a 16 A. 

 

 





Aterramento (6.4.1) e Equipotencialização (6.4.2) 

1 - Eletrodo de aterramento (infraestrutura de 

aterramento) 

2 - Condutor de aterramento 

3 - BEP (Barramento de Eqüipotencialização 

Principal) 

4 - Condutor de eqüipotencialização principal 

5 - Condutor de proteção principal 

6 - Condutor de eqüipotencialização 

suplementar 

7 - Condutor de proteção 

8 - BEL (Barramento de Eqüipotencialização 

Local) 

9 - Elemento condutor estranho à instalação 

elétrica 

10 - Massa 

 



 Locais de habitação: cozinha, copa-cozinha, área de serviço, 

garagem, área sujeita a lavagem  circuitos de iluminação e 

tomadas; 

 Locais não de habitação: cozinha, copa-cozinha, área de serviço, 

garagem, área sujeita a lavagem  circuitos de tomadas; 

 Locais de habitação e não habitação: 

– Circuitos de tomadas em banheiros; 

– Circuitos de chuveiros; 

– Circuitos de tomadas em áreas externas; 

– Circuitos de iluminação em áreas externas. 

5.1.3.2 – Proteção adicional contra choques elétricos: 

Uso obrigatório de DR de alta sensibilidade (≤ 30mA) 

Nos demais casos, tem que existir seccionamento automático para 

proteção contra choques elétricos, mas, se utilizado DR, ele não precisa 

ser de alta sensibilidade. 



Seccionamento automático da alimentação 

5.1.2.2.4.2 - Esquema TN 

SEM DR  Zs 



Linhas aparentes em locais BD2, BD3, BD4 
 5.2.2.2.3 Em áreas comuns, em áreas de circulação e em áreas de concentração de público, as 

linhas aparentes e as linhas no interior de paredes ocas ou de outros espaços de construção 

Conduto aberto: não propagante de chama, 

livre de halogênio, baixa emissão de fumaça e 
gases tóxicos. 

+ 
Cabo: não propagante de chama, livre de 

halogênio, baixa emissão de fumaça e gases 
tóxicos (NBR 13248). 
 
 

 
 
 
 

Conduto fechado metálico 
+ Cabo apenas não 

propagante de chama 
 
 



5.3 – Proteções contra sobrecorrentes 

Ik 

IN 

S 

ICN 



5.4.2 Proteção contra sobretensões transitórias em 

linhas de energia 

IN do DP indicada  

pelo fabricante 



Documentação da instalação (6.1.8) 



  

                       Bandeja                   Escada para cabos (leito)     Perfilado sem tampa  

Canaleta de parede       Eletroduto                      Eletrocalha 

Canaleta de parede         Eletroduto                       Eletrocalha 

Seleção e instalação das linhas elétricas (6.2) 

Tabela 33 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.luzeciamt.com.br/luz e cia/materiais_eletricos/Tubo Eletroduto Rosc%E1vel 3 Mts. Utilizado como condutores de fios e cabos el%E9tricos.jpg&imgrefurl=http://www.luzeciamt.com.br/i_materiais_eletricos.html&usg=__PZeTuTZA4qqsY2N_9zfVXiD439Q=&h=156&w=316&sz=8&hl=pt-BR&start=5&um=1&tbnid=q-rvgJlOaDG0FM:&tbnh=58&tbnw=117&prev=/images?q=eletroduto&ndsp=18&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&rlz=1I7DABR&sa=N&um=1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.salf.com.br/assets/images/catalogos/eletrocalhas/calhas-perfuradas.jpg&imgrefurl=http://www.salf.com.br/index.php?id=74&usg=__CZF-yvAo8DsNHReujYReZyfaZZM=&h=229&w=260&sz=8&hl=pt-BR&start=85&um=1&tbnid=5HHkEDKLiGO7iM:&tbnh=99&tbnw=112&prev=/images?q=eletrocalha+com+tampa&ndsp=18&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&rlz=1I7DABR&sa=N&start=72&um=1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.luzeciamt.com.br/luz e cia/materiais_eletricos/Tubo Eletroduto Rosc%E1vel 3 Mts. Utilizado como condutores de fios e cabos el%E9tricos.jpg&imgrefurl=http://www.luzeciamt.com.br/i_materiais_eletricos.html&usg=__PZeTuTZA4qqsY2N_9zfVXiD439Q=&h=156&w=316&sz=8&hl=pt-BR&start=5&um=1&tbnid=q-rvgJlOaDG0FM:&tbnh=58&tbnw=117&prev=/images?q=eletroduto&ndsp=18&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&rlz=1I7DABR&sa=N&um=1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.salf.com.br/assets/images/catalogos/eletrocalhas/calhas-perfuradas.jpg&imgrefurl=http://www.salf.com.br/index.php?id=74&usg=__CZF-yvAo8DsNHReujYReZyfaZZM=&h=229&w=260&sz=8&hl=pt-BR&start=85&um=1&tbnid=5HHkEDKLiGO7iM:&tbnh=99&tbnw=112&prev=/images?q=eletrocalha+com+tampa&ndsp=18&hl=pt-BR&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&rlz=1I7DABR&sa=N&start=72&um=1


 6.2.9.6.8 No caso de linhas elétricas dispostas em poços verticais atravessando 

diversos níveis, cada travessia de piso deve ser obturada de modo a impedir a 

propagação de incêndio. 

Seleção e instalação das linhas elétricas (6.2) 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.americadata.com.br/blog/wp-content/uploads/carimbo-de-borracha-aprovado-thumb58014851.jpg&imgrefurl=http://www.americadata.com.br/blog/2009/11/23/testes-de-urnas-eletronicas-com-hackers-terminam-sem-que-haja-invasao/&usg=__RhuHJBKzct2yA2oUCC4S4rXL1X0=&h=300&w=300&sz=73&hl=pt-BR&start=17&um=1&itbs=1&tbnid=63MGUZndY-AWHM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=carimbo&um=1&hl=pt-BR&sa=N&rlz=1I7SKPB_pt-BR&tbs=isch:1


FASES DENTRO DE INTERVALO DE 3 SEÇÕES 

NORMALIZADAS 

(1,5 / 2,5 / 4) ; (4 / 6 / 10)... 

Seleção e instalação das linhas elétricas (6.2) 



Conjuntos de proteção, manobra e comando (6.2) 

  

 
tampa 

IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO 

(QDL-1) 

IDENTIFICAÇÃO DOS 

COMPONENTES / 

CIRCUITOS 

RESIDENCIAL 

• ABNT NBR IEC 60439-1 

• ESPAÇOS PARA DR e DPS 

• FÁCIL ACESSO 

• NÃO OBSTRUÍDO 

• LONGE DE GÁS 

• NÃO INSTALAR EM ÁREAS 

MOLHADAS OU ÚMIDAS 

 



Requisitos complementares para instalações ou 

locais específicos (9) 
9.1 Locais contendo banheira ou chuveiro 

9.2 Piscinas 

9.3 Compartimentos condutivos 

9.4 Locais contendo aquecedores de saunas 

9.5 Locais de habitação 

 



Selo Abrasip-MG  

Certificação de Conformidade de 

Projetos Elétricos 

Aspectos operacionais 



PROCEDIMENTOS GERAIS 

 Responsáveis técnicos pelo projeto elétrico podem 

submeter voluntariamente seus projetos de instalações 

elétricas prediais para avaliação de conformidade pela 

Abrasip-MG.  

 

 Será emitido um certificado de conformidade e um selo 

para cada projeto submetido ao processo de avaliação 

de conformidade. 

 

 O certificado de conformidade não isenta o responsável 

técnico pelo projeto da responsabilidade pela 

elaboração e conteúdo de seu projeto em cumprimento 

com os Requisitos aplicáveis.  

 

 

 



PROCEDIMENTOS GERAIS 

 A empresa solicitante deve fornecer as 

informações a seu respeito e do projeto através do 

Formulário de Solicitação disponível no site da 

Abrasip-MG – www.abrasipmg.com.br.   

 

 Após enviar o Formulário, o solicitante receberá 

um orçamento para a realização da certificação.  

 
 

 

http://www.abrasipmg.com.br/


PROCEDIMENTOS GERAIS 

 Caso o projeto apresente não-conformidades, 

o relatório de avaliação será enviado somente 

para o solicitante. 

 

 Caso o projeto tenha sido considerado em 

conformidade, o relatório de avaliação será 

encaminhado para a Abrasip-MG e para o 

solicitante.  

 

 



Ao 
(Nome do responsável da empresa contratante):  
(Nome da empresa contratante):  
(Endereço da empresa contratante):  

 
São Caetano do Sul, xx de xxxxxxx de 2010. 

 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PROJETO ELÉTRICO 

(Nome da edificação) 

 
Prezado (nome do responsável da empresa contratante) 

 
Este documento contém as conclusões relativas à avaliação de conformidade do 
projeto elétrico do (Nome da edificação) em relação à Norma ABNT NBR 5410:2004. 
 
Diante das não-conformidades observadas (ver detalhes a seguir), não é possível 

considerar este projeto em conformidade com as prescrições da Norma ABNT NBR 

5410:2004. 

Relatório final (não-conformidade) 



Ao 
(Nome do responsável da empresa contratante):  
(Nome da empresa contratante):  
(Endereço da empresa contratante):  

 
Belo Horizonte, xx de xxxxxxx de 20XX. 

 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PROJETO ELÉTRICO 

(Nome da edificação) 

 
Prezado (nome do responsável da empresa contratante) 

 
Este documento contém as conclusões relativas à avaliação de conformidade do 
projeto elétrico do (Nome da edificação) em relação à Norma ABNT NBR 5410:2004. 
 
Diante da avaliação realizada, este projeto foi considerado em conformidade com as 
prescrições da Norma ABNT NBR 5410:2004. 

Relatório final (conformidade) 



No Descrição da não-conformidade 
Ed. XXXXX 

NBR 
5410:2004 

1 A potência de alimentação total não está declarada 4.2.1.1.1 

2 As potências de alimentação dos quadros não estão declaradas 4.2.1.1.1 

3 Os fatores de demanda considerados não estão declarados 6.1.8 

4 A capacidade de reserva não foi declarada 4.2.1.1.2 

5 Não há evidências de que as cargas de iluminação foram determinadas conforme a NBR 
5413 (para locais que não são de habitação) 

4.2.1.2.2 

6 As influências externas mais importantes não foram declaradas 4.2.6 

 

39 Folha 4: As luminárias do circuito 1C estão no volume 1 ou 2 (dependendo da luminária), 
o que não é permitido – 9.2.4.4.2. 
Folha 7: As luminárias do circuito 9P estão no volume 1, o que não é permitido – 
9.2.4.4.2. E não há indicações relativas a 9.2.4.4.3. 

9.2 

40 Folha 05: SAUNA 
- há uma luminária dentro do volume 1 – 9.4.4.1.2; 
- não há indicações de componentes e condutores conforme 9.4.4.1.4; 
- não há indicação sobre requisito de 9.4.4.1.5; 
- não há indicação sobre IP mínimo – 9.4.4.1.1 

9.4 

 

Relatório final 



PROCEDIMENTOS GERAIS 

 O “SELO Abrasip-MG” concedido só pode ser 

utilizado pelo solicitante unicamente no 

projeto avaliado, não sendo permitido em 

nenhuma circunstância o uso do “SELO 

ABRASIP-MG em outros projetos que não 

foram submetidos à avaliação de 

conformidade. 

 

 O site da Abrasip-MG terá uma lista pública 

com os projetos que obtiveram o SELO de 

conformidade. 

 

 



Selo Abrasip-MG  

Certificação de Conformidade de Projetos 

Elétricos 

www.abrasipmg.com.br  

http://www.abrasipmg.com.br/

