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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; 

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. 



PALESTRANTE:  
Hilton Moreno 
 
- Engenheiro eletricista 

- Consultor, professor 
- Membro de Comissões de Estudos da ABNT 
(NBR 5410; NBR 14039; NBR 15920, etc.) 
- Autor de livros, manuais, artigos. 
- Diretor técnico do Portal HMNews  
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Halogêneos: flúor, cloro, bromo, iodo, astato, 
ununséptio  

Podem ser perigosos ou letais para organismos vivos se em quantidade suficiente. 
São tóxicos (exceto o iodo), voláteis em condições ambiente, podendo ocasionar 
queimaduras na pele e nas vias respiratórias. 



Fumaça, gás tóxico  pânico, vítimas 



Gás corrosivo  danos, perdas, paradas 



NBR 5410: 

Locais BD2, 

BD3, BD4 





NBR 13570 

1.2 Esta Norma aplica-se às instalações elétricas nos 

locais indicados na tabela A.1 do anexo A, ou outros 

locais com capacidade de no mínimo 50 pessoas. 

 

1.4 Esta Norma não se aplica aos ambientes não 

acessíveis ao público dos locais mencionados em 1.2, 

como salas administrativas, técnicas ou operacionais e 

ambientes análogos. 

 









(*) Em áreas comuns e de circulação e em áreas de concentração 

de público, em locais BD2, BD3 e BD4 as linhas aparentes no 

interior de paredes ocas ou de outros espaços de construção: 

Conduto aberto metálico 

ou não propagante de 

chama, livre de halogênio, 

baixa emissão de fumaça,  

gases tóxicos e 

corrosivos. 

 

+ 
 

Cabo não propagante de 

chama, livre de halogênio, 

baixa emissão de fumaça, 

gases tóxicos e 

corrosivos. 

 

 

 

 

 

 

(*) 5.2.2.2.3 da NBR 5410 e 4.2.4 da NBR 13570; 6.1 da IT-41. 



(*) Em áreas comuns e de circulação e em áreas de concentração 

de público, em locais BD2, BD3 e BD4 as linhas aparentes no 

interior de paredes ocas ou de outros espaços de construção: 

Conduto fechado metálico + cabo 

apenas não propagante de chama; 

 

ou 

 

 Conduto fechado não metálico não 

propagante de chama, livre de 

halogênio, baixa emissão de 

fumaça,  gases tóxicos e 

corrosivos + cabo não propagante 

de chama, livre de halogênio, baixa 

emissão de fumaça, gases tóxicos 

e corrosivos. 

(*) 5.2.2.2.3 da NBR 5410 e 4.2.4 da NBR 13570; 6.1 da IT-41. 
 



Especificação de condutores – NBR 5410 

 

• 6.2.3.5 Os cabos não-propagantes de 
chama, livres de halogênio e com baixa 
emissão de fumaça e gases tóxicos devem 
atender a NBR 13248. 

 



OBRIGADO! 
 

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

 


