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ABNT

O que é a ABNT?

      A Associação Brasileira de Normas Técnicas é uma:
• Entidade privada;
• Sem fins lucrativos;
• Fundada em 1940;
• Reconhecida como de utilidade pública pelo governo;
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ABNT

Qual sua finalidade?

• Responde pela gestão do processo de elaboração das normas 
brasileiras;

• Foro nacional único de normalização, representa o Brasil nos foros 
regionais e internacionais de normalização;



ABNT

Qual sua finalidade?

• Não elabora normas técnicas;
• Estabelece as diretrizes, reconhecidas nacional e internacionalmente 

para seu desenvolvimento e aprovação, gerencia esse processo e 
homologa os documentos normativos;
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ABNT

Como se desenvolve uma norma?



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

NBR 5410:2004     Instalações Elétricas de Baixa Tensão
(atualizada em 17.03.2008)

Objetivo: Esta Norma estabelece as condições a que devem satisfazer 

as instalações elétricas de baixa tensão, a fim de garantir a segurança 

de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a 

conservação dos bens.



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

NBR 5410:2004     Instalações Elétricas de Baixa Tensão
(atualizada em 17.03.2008)

Esta norma aplica-se principalmente às instalações elétricas de 

edificações, qualquer que seja seu uso (residencial, comercial, público, 

industrial, de serviços, agropecuário, hortigranjeiro, etc.), incluindo as 

pré-fabricadas. 



LEVANTAMENTO

• Definição de ambiente (local)

• Definição de equipamentos

• Quantidade de pontos de tomadas

• Quantidade de pontos de luz



LEVANTAMENTO
Definição de ambiente:

Neste item deve ser definida a finalidade para a qual o ambiente se destina 

(ex: padaria, dormitório, servidor, escritório, oficina, etc).



LEVANTAMENTO
Definição de equipamentos:

Neste tópico devem ser levantados todos os equipamentos eletrônicos que 

farão parte do funcionamento do referido ambiente (ex: forno elétrico, ar-

condicionado, rack de telecomunicações, computador, etc), conforme a 

potência prevista para cada equipamento.



LEVANTAMENTO
Quantidade de pontos de tomada:

Deve ser seguida a orientação da norma NBR 5410 conforme item 4.2.1.2.3 

(pontos de tomadas) da NBR 5410.



LEVANTAMENTO
Quantidade de pontos de luz:

Deve ser seguida a orientação da norma NBR 5410 conforme item 4.2.1.2.2 

(iluminação) da NBR 5410.



PLANEJAMENTO

• Definição da localização das tomadas

• Definição da localização dos pontos de luz (lâmpada / interruptor)

• Definição dos Condutores (bitola, tipos, localização)

• Passagem nos eletrodutos (sobrepor/internos)



PLANEJAMENTO
Definição da localização das tomadas:

A localização segue o local do equipamento, no entanto depende da 

quantidade de circuitos que serão alimentados (vide item 5.1.2.4.4.3 da 

NBR 5410). Além disso, deve-se prever, pelo menos, 30% a mais de 

tomadas para fins de expansão da rede.



PLANEJAMENTO
Definição da localização dos pontos de luz:

"Em cada cômodo ou dependência deve ser previsto pelo menos um ponto 

de luz fixo no teto, comandado por interruptor" (9.5.2.1.1 da NBR 5410).



PLANEJAMENTO
Definição dos Condutores:

Conforme Tabela 37 - Capacidade de condução de corrente. (NBR 5410)



PLANEJAMENTO
Passagem nos Eletrodutos:

Conforme Tabela 45 - Fatores de agrupamento para linhas em eletrodutos 

enterrados (NBR 5410).

Conforme item 6.2.11.1 da (NBR 5410).

Conforme Tabela 21 Apostila de Cabeamento Estruturado (Caetano, 2011).



PROJETO

• Simbologia
• Planta Baixa
• Quadros de Energia
• Eletrodutos
• Condutores
• Tomadas
• Interruptores / Pontos de luz
• Outros



PROJETO

Simbologia

NBR 5444:1989 - Símbolos gráficos para instalações elétricas.



PROJETO

Planta Baixa

Deve-se prever as divisões dos espaços limitados da área construída que 

se deseja usufruir.



PROJETO

Quadros de Energia

Avaliar e posicionar o(s) quadro(s) de distribuição (de entrada ou parcial) na 

planta baixa do ambiente de modo que facilite as próximas etapas. Este 

local geralmente abriga os dijuntores que definem os circuitos do ambiente.



PROJETO

Eletrodutos

Locais de lançamento de eletrodutos internos (na alvenaria) ou externos (de 

sobrepor) na alvenaria de modo que permita lançar os cabos. Devem 

sempre ser identificar os tipos de condutores contidos nos seus interiores, 

bem como a identificação do circuito.



PROJETO

Condutores

Devem sempre ser identificados os tipos de condutores contidos nos seus 

interiores, bem como a identificação do circuito ao qual pertencem.



PROJETO

Tomadas

Devem sempre ser identificados o circuito, local que atende, altura de 

inserção (vide simbologia) e, quando for necessário, a potência demandada 

(quando não for tomada de uso geral).



PROJETO

Interruptores

São dispositivos de acionamentos e sempre devem estar em local de fácil 

acesso, bem como devem sempre ser identificados a qual circuito se refere.



PROJETO

Pontos de luz

São montados de acordo com a finalidade de uso do ambiente. Pode 

receber informações mais específicas quando for o caso (potência, circuito, 

tipo, etc).



PROJETO

Outros

Se referem a diversos outros equipamentos, geralmente de usos 

específicos, os quais sua instalação elétrica pode depender de diversos 

outros fatores para que seja corretamente operado.



PROJETO

Outros

* Equipamentos de Telecomunicações: 
Local com fundo falso para cabeamento, com refrigeração adequada e energia de 
emergência (baterias) ou backup (redundância).

* Forno elétrico: 
Deve ser instalado em local com folgas laterais (10~20cm) de forma independente 
(circuito) e com tomadas de 20A/250V devido ao alto seu consumo.



PROJETO

Outros

* Ar-condicionado:
Instalado em local alto (>2m), parede com acesso à área externa, tomada não 
deve ficar imediatamente abaixo da unidade evaporadora.

* Torneira elétrica:
Local de altura intermediária (0,8 a 1,2m), deve prover distância segura de locais 
molhados, bem como fiação específica (bitola) e independente (circuito).



EXECUÇÃO

• Projeto Impresso

• Materiais Necessários

• Ferramentas e Instrumentos

• Sequência de trabalho

• Segurança no Trabalho

• Utilização de Manobras



Projeto Impresso

EXECUÇÃO



EXECUÇÃO
Materiais Necessários

Levantar todos os materiais necessários a completa execução do trabalho:

* Nº de tomadas; * Nº de interruptores;

* Nº de peças de condutores; * Nº de dijuntores;

* Conduletes e eletrodutos * Cabo guia (vulgo passa fio)

* fita isolante * bornes / terminais / barramentos
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Materiais Necessários



EXECUÇÃO
Materiais Necessários



EXECUÇÃO
Materiais Necessários



EXECUÇÃO
Materiais Necessários



EXECUÇÃO
Materiais Necessários



EXECUÇÃO
Materiais Necessários



EXECUÇÃO
Ferramentas e Instrumentos

Levantar todas as ferramentas:

* Alicates;

* Etiquetadora;

* Chaves fenda/philips/allen

* Multímetro (alicate amperímetro)



EXECUÇÃO
Sequência de Trabalho

Qual parte você deve fazer primeiro?



EXECUÇÃO
Segurança no Trabalho

Neste momento devem ser considerados os principais riscos inerentes à 
atividade (risco físico / acidente):

* Luvas de proteção (isolada); * calçado fechado (borracha);

* trabalhar em duplas; * revisão do que está sendo feito;

* leitura do projeto; * teste da instalação;



EXECUÇÃO
Manobras

Podem ser utilizadas extensões conforme item 6.5.3 (NBR 5410) para 

finalidade de manobras específicas durante a instalação (de caráter 

temporário).
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