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RESUMO 
 

O presente artigo tem por objetivo adequar à necessidade de atualização de uma 

“Instalação Elétrica de Baixa Tensão” do barracão localizado na R. Oito de Abril, nº18 , 

Vila Bandeirantes, Itaberá – SP, atualmente sendo utilizado comercialmente como 

oficina mecânica, por meio da ABNT NBR 5410. Através do estudo de caso, 

considerando: dimensionamento de condutores, iluminaçao, tomadas de uso geral 

(TUG) e  tomadas de uso específico (TUE), dispositivos de proteção e calculo de 

demanda. Apresenta-se, primeiramente, a forma através da qual os documentos 

normativos nacionais determinam os requesitos para elaborar um projeto. Em seguida, 

os conceitos teóricos da NBR 5410:2004. Obtendo-se soluções possíveis e práticas a 

partir desta pesquisa, aprimorando a instalação elétrica de maneira que a torne mais 

segura e econômica. 

 
Palavras-chave: Instalação Eletrica, NBR5410,Planta elétrica,Projeto elétrico. 
Linha de pesquisa: Projeto de planta Eletrica 
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ABSTRACT 
 

This article aims to adapt to the need to update a “Low Voltage Electrical Installation” of 

the shed located at R. Oito de Abril, nº18, Vila Bandeirantes, Itaberá - SP, currently 

being used commercially as a mechanical workshop, through ABNT NBR 5410. 

Through the case study, considering: dimensioning of conductors, lighting, return for 

general use (TUG) and specific use access (TUE), protection devices and demand 

calculation. Primarily, the way in which national normative documents determine the 

requirements for preparing a project is presented. Then, the theoretical concepts of 

NBR 5410: 2004. Obtaining possible and practical solutions from this research, 

improving the electrical installation in a way that makes it safer and more economical. 

 

Keywords: Electrical Installation, NBR5410, Electrical plant, Electrical project. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A energia elétrica na atualidade ja se tornou uma necessidade básica, em 

questão de conforto, ferramenta de trabalho e segurança, para garantir o uso correto e 

seguro através dos projetos, segundo Sato;Torino (2016) onde um projeto mal 

elaborado tem como conseqência expostos aos risco que a mesma oferece.  

No final do século XIX, na implementação das primeiras Instalações Elétricas de 

baixa tensão, ocorreram desde logo as primeiras electrocuções e incêndios provocados 

pelas mesmas. Por estas razões as Instalações Elétricas foram consideradas 

perigosas, surgiu assim a necessidade técnica de controlar os perigos das instalações 

(SILVA,2015). 

 Publicada inicialmente em outubro de 1941 com o nome de “Norma Brasileira 

para Execução de Instalações Elétricas” e baseada no Código de Instalações Elétricas 

(1914), desde então, cinco revisões foram emitidas (1960, 1980, 1990, 1997, 2004 – 

versão atual), além da correção de 2008. A mudança mais importante ocorrida neste 

período foi a dos anos 80, quando a base de estudo e estruturação foi alterada para a 

norma britânica IEC 60364 (Electrical Installations for Buildings) (LIMA, 2018). 

Segundo Lima (2019) entre as exigências das condições recomendadas para 

uso da energia elétrica conforme a NBR 5410/2004, a instalação elétrica adequada e o 

uso correto dos equipamentos, á qual todas as instalações devem cumprir os requisitos 

da norma técnica brasileira, com o pricipal objetivo de estabelecer instalações seguras 

e com funcionamento adequado. 

Os demais, tópicos cruciais, como dimensionamento de condutores, dispositivos 

terminais, proteção e aterramento, merecem atenção especial por serem os de maior 

importância para prevenção de sinistros em instalações elétricas de baixa tensão 

(LIMA, 2018). 

Conforme afirma Costa;Branch (2019) as normas da ABNT de segurança, se 

materializa em forma de projeto, sendo obrigatório em todos tipos de construções, 

aumentando o patamar de segurança do projeto. Onde os pontos normativos se tornam 

essencias para o dimencionamento correto as necessidades do mesmo. 

Como expoem Pereira (2016) é uma recomendação da NBR 5410, que ao fim 
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da execusão, seja realizada ensaio e inspeção visual, afim de verificar a conformidade 

do projeto executado com as prescrições da norma.  

Reforçando essa afirmação Sumariva et al (2018) descreve a inspeção visual 

com objetivo averiguar se os componetes e intalação não apresentam danos que 

comprometam o funcionamento e a segurança, com base na portaria 51/2014 do 

INMETRO ( Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia), que descreve 

algumas etapas a serem seguidas na realização da inspeção das conformidades. 

 

1.2 OBJETIVO DO ESTUDO 

 
O objetivo principal desse estudo é a busca de melhorias nas Instalações elétricas 

do barracão localizado na R. Oito de Abril, nº18 , Vila Bandeirantes, Itaberá – SP,  

sendo utilizado comercialmente como oficina mecânica ilustrada pela Figura 1. Afim de 

tornar mais segura e eficiente, atendendo todos os requesitos da Norma NBR5410. 

 

 

 

Figura 1 - Visão geral do barracão (Autor,2020) 
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1. Responsabilidade 

A responsabilidade dada por este projeto fica condicionada à manutenção de 

todas as características, definições e especificações de dispositivos, equipamentos e 

materiais que constam neste projeto e que deverão ser empregados quando da sua 

execução, bem como, a que toda e qualquer alteração que se faça necessária deva ser 

analisada e autorizada por escrito pelo responsável técnico do projeto. 

2.2.  Quadro de distribuição: 

De acordo com as regras da NBR 5410:2014 quadro de distribuição será 

instalado na área de circulação para que caso ocorra algum problema as pessoas 

tenham fácil acesso ao quadro. Como determina a norma o projetista deve deixar 

espaço para que futuramente possam ser adicionados novos circuitos neste caso o  

quadro deverá ser embutido na parede. 

A NBR 5410 prevê também que circuitos de iluminação sejam separados de 

tomadas de uso geral (TUG) e também para circuitos independentes que tenham 

equipamentos ligados com corrente nominal maior que 10A, calssificadas como 

tomadas de uso especifico (TUE). 

2.3. Iluminação 

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

fixo no teto, comandado por interruptor (NBR 541,P.9.5.2.1.1,2004). Em cada ponto de 

iluminação temos potências instaladas, em locais com área igual ou inferior à 6m² 

devemos atribuir no mínimo 100VA, já para locais com área superior à 6m² atribuímos 

os 100VA para os primeiros 6m², acrescentando 60VA para cada 4m² inteiros.(NBR 

541,P.9.5.2.1.2,2004). 
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2.4. TUG’s (Tomadas de Uso Geral) 

As tomadas TUG’s não se destinam à ligação de equipamentos específicos, é 

recomendado sempre aplicar um número maior do que o mínimo, para evitar assim o 

emprego de extensões e benjamins (tês) que podem comprometer a segurança da 

instalação. 

De acordo com a NBR 5410, não temos número máximo de tomadas a ser 

adotada, isso é escolha do projetista para melhor aproveitamento da área, mas temos 

número mínimo a ser adotado, para locais com área igual ou inferior a 6m² devemos 

adotar no mínimo uma tomada. Cômodos com área superior á 6m², devemos ter no 

mínimo uma tomada para 5m ou fração de perímetro. Cozinhas, copas  devem ter uma 

tomada para cada 3,5m ou fração de perímetro. Subsolos, varandas, garagens ou 

sótãos devem ter no mínimo uma tomada. Banheiros devem ter no mínimo uma 

tomada com distância mínima de 60 cm do limite do Box.  

2.5. TUE’s (Tomadas de Uso Especifico) 

A quantidade de tomadas de uso especifico (TUE’s) é estabelecida de acordo 

com o número de equipamentos fixos e estacionários, como é o caso de chuveiros, 

torneiras elétricas, secadora de roupas, máquina de lavar roupas, ar condicionado. As 

tomadas TUE’s ficam em circuitos separados, tendo um disjuntor para cada tomada 

TUE, fornecendo assim, segurança para a instalação. É caracterizada TUE toda 

tomada que tem utilização prevista para alimentação de equipamento com corrente 

nominal superior a 10A. 

2.6. Cálculo da Demanda 

Ao eleborar um projeto, empregasse o conceito sobrecarga, utilizando a carga 

total, com intutito de evitar uma falha pela mesma, ou seja desenvolver um projeto 

eletrico que suporte a demanda. 
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 Iluminação e Tomadas TUG’s: Utiliza - se o fator de demanda gTUG, ao qual 

analiza-se a potência total em W e assim obtendo o fator de demanda, de 

acordo com potência, identifica o fator, para então a potência total de 

iluminação + TUG, podendo ser em W ou em VA, e multiplica pelo fator de 

demanda, obtendo o resultado da potência corrigida para iluminação+TUG. 

 

 Tomadas TUE’s : Para tomadas TUE’s utiliza-se quase o mesmo processo, a 

única diferença é que no local aonde temos nosso g de TUG, mudaremos para 

g de TUE, devemos analizar o número de TUE’s que se tem no projeto e o valor 

especifico para o fator de demanda.  

 Potencia Demanda da Total : Somando as potências demandadas de 

iluminação, TUG’s e TUE’s, obtem-se a demanda total. 

2.7. Definição da Entrada de Energia 

Na definição da entrada de energia utiliza-se a potência demandada e a instalada 

para obter na tabela e definir a modalidade de entrada, monofásica, bifásica ou 

trifásica, a partir disso, em acordo com a tabela fornecida pela concessionária de 

energia local (ELEKTRO) define se qual será o disjuntor geral no quadro de medição, 

qual a bitola dos condutores, diâmetro do eletroduto e comprimento das hastes de 

aterramento. Quadro fornecido pela ELEKTRO : 
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Quadro 1 - Tabela Definiçao Tipo de Fornecimento de Energia (Elektro – ND10, 2018). 

NOTA 1. Para atendimento a padrões com eletrodutos de entrada individuais somente para as 
categorias B0, M1, B1, T1, M2, B2 e T5 o ramal de entrada será obrigatoriamente fornecido, instalado e 
mantido pela ELEKTRO. 

NOTA 2. Os condutores de interligação entre a saída do medidor e a entrada do disjuntor, devem ser 
fornecidos e instalados pelo cliente, possuindo isolação (XLPE/EPR), podendo ser de cobre ou alumínio 
para as categorias citadas na nota acima e cobre para as demais 

 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Em uma previa inspeção ao edifício,foi realizada a coleta dos dados e constatado 

a precariedade da instalação, concretizando a necessidade da reforma e adequação 

de todo o circuito, como ilustram as figuras 2 e 3. 
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Figura 2 - (A) TUE 3700W (motor localizado no Deposito); (B) TUE 3000W (motor 
localizado no Salão(*contendo 2 unidades do mesmo modelo)); (C) TUE 3000W 

(motor localizado no Salão) (Autor, 2020). 
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Figura 3 – Quadro de Distibuição (Autor,2020). 

 
Expresso na Tabela 1 estão as dimenções e cálculos para o desenvolvimeto da 

planta, onde se procedeu de acordo com as recomendações da norma, sendo 

utilizado o paragrafo 9.5.2.1.2 da NBR5410 em conjunto com auxilio da NBR5413 

para Iluminação, juntamente a determinação de Tug’s e Tue’s conforme o parágrafo 

9.5.2.2.1 (NBR5410).  

Tabela 1 – Cálculos de Dimenções. 

 

Na Tabela 1, observamos as seguintes informações: 

Cômodos: Local para qual está sendo realizado o cálculo. 

Largura: Largura do Cômodo. 
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Comprimento: Comprimento do Cômodo  

Perímetro(m): Perímetro em metros do local.. 

Área (m²): Área em metros quadrados do local. 

Cálculos: Cálculo realizado, TUG’s (Potência em VA por ponto adotado) , TUE’s 

(Potência em W por ponto adotado), Iluminação (Potência em W por ponto adotado). 

A Tabela 1 foi desenvolvida por fórmulas, afim de resumir o precesso do cálculo 

de TUE’s,TUG’s e iluminação, sendo exemplificado na Tabela 2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Calculo de TUG,TUE e Iluminação 
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Após determinado as cargas, foi realizado o cálculo para as características do 

circuito, como expresso no tabela 3.  

 

 
Tabela 3 - Caracteristicas do Circuito 

 Seguindo o paragrafo 9.5.3.3 (NBR5410), obteve-se a divisão de circuito, o 
dimensionamento do dijuntores (DR) e condutores,conforme ilustra tabela 4. 
 

 
Tabela 4 - Divisão de Circuito 

 Atraves dos dados obtidos anteriormente foi elaborada a planta elétrica, 

seguindo as determinações de simbologia da NBR5444, no intuito de aplicar o projeto 

em prática uma vez que ele atende todos os requesitos da norma, fornecendo 

segurança e maior eficiência. Planta se enconta no Anexo 1. 
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4. CONCLUSÃO 

 Como descrito no capítulo 1.(Introdução) deste artigo o principal objetivo foi 

analisar e elaborar um projeto para a adequação das atuais instalções elétricas, de 

um imóvel comercial, onde atendesse todos requisitos da norma NBR5410/2004 

juntamente com as necessidades da atividade exercida na instalação. O trabalho 

contou com um processo de execução, onde primeiramente realizada uma pesquisa 

de campo, analisando e coletantos os dados. Em seguida um estudo e revisão dos 

requesitos da norma, para que o prejeto seguisse suas determinações de segurança 

e qualidade. 

 O prorcesso dos cálculos para a obtenção dos resultados expressos no capítulo 

3.(Resultados e Discussão) foi descrito pelas seções 2.1 à 2.7. Segundo os dados 

obtidos, pode - se afirmar que o trabalho cumpriu com o obejtivo principal, tendo 

como resultado final um projeto de adequação, expressando os cálculos necessários 

e o projeto da planta elétrica, lembrando que a execusão do mesmo deve sempre ser 

feita por profissionais qualificados, garantindo o resultado satisfatório. 
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Anexo 1 
 

 


