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01. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 O presente documento visa apresentar as informações complementares das 

características elétricas apresentadas nos desenhos que compõem o PROJETO DE 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS do LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS da 

FUNDAÇÃO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, a ser construído no Pavimento Superior 

do Bloco e QUIMIOTERPIA, já existente, localizado na Av. Cap. José Pessoa, nº 1440, Bairro 

de Jaguaribe – JOÃO PESSOA - PB. Foram estabelecidos como diretrizes do projeto, 

procedimentos e padrões adequados que possibilitem a energização das instalações elétricas 

prediais com condições ideais de segurança na operação e funcionamento. 

 

Fig.-01: Localização da obra 

  

No presente projeto buscamos adotar uma configuração mais econômica possível, adotando 

no sistema de iluminação, luminárias do tipo LED com potência nominal de 30W, 45W e 7W 

com tensão nominal de 220V, buscando ao final, minimizar a carga instalada de iluminação. 
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Toda a instalação será executada de acordo com o projeto elaborado e com aplicação de 

mão-de-obra qualificada, objetivando caracterizar o sistema como de boa apresentação e 

eficiência na sua operacionalidade. 

 Todos os materiais e serviços aplicados na obra serão comprovadamente de primeira 

qualidade, que satisfaçam aos padrões de fabricação e aos métodos de ensaio exigidos pela 

ABNT. Os materiais e serviços aqui especificados somente poderão ser alterados mediante 

consulta prévia aos autores do projeto. 

 A execução dos serviços deverá atender rigorosamente a legislação quanto à 

proteção do homem durante o desenvolvimento de tarefas em instalações elétricas 

desenergizadas, susceptível de energização, através da utilização eficaz dos Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI) e Coletivo (EPC). 

 

02. SUPRIMENTO DE ENERGIA 

 

2.1 Fonte Tensão   

A alimentação principal será feita através de uma Subestação Aérea  com 

potência nominal de 450kVA, através do paralelismo de 2 transformadores de 

225kVA na tensão nominal de 13.800/380/220V, já dimensionada e instalada pela área de 

engenharia da fundação, levando em consideração as cargas já existentes no Pavimento 

Térreo, as cargas referentes aos Laboratórios de Anatomia Patológica, Analises Clinicas e 

Histocompatibilidade e demais cargas, conforme projeto elétrico do Pavimento Térreo, já 

existente. 

 

 2.2 Característica das Cargas Atendidas  

a) Aparelhos de Ar Condicionado Split 

b) Luminárias tipo placa de LED; 

c) Tomadas TUG e TUE para equipamentos específicos do laboratório; 

d) Refrigerador; 

e) Computadores; 

 

2.3 Considerações sobre Quadro Geral de Baixa Tensão “QGBT-3”  

a) Será energizado a partir do Quadro Geral de distribuição – QGD, instalado na Sala do 

Grupo Gerador, alimentado pela Subestação Aérea de 450 kVA em tensão nominal de 

380/220 Volts; 
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b) O quadro QGBT-3 será instalado na circulação do laboratório e será do modelo QDETG II-

34DIN, fáb. CEMAR ou Similar; 

c) O Ramal Secundário de alimentação do QGBT-3 será trifásico, com formação 

3#95(95)+50mm²-PVC-90º-0,6/1,0kV-EPR/XLPE, ou seja, Fase de seção #95mm², Neutro 

de seção 95mm² e Terra de seção 50mm², instalado em eletroduto de PVC rígido roscável 

de Ø3", com trecho subterrâneo na saída da Sala do Gerador, passando por uma caixa de 

passagem de 70x70x60cm, compartilhada pelos demais ramais, conforme detalhamento nos 

desenhos específicos. 

2.4- Quadro de Carga – QGBT-3 

 

Fig.-02: Quadro de Carga – QGBT-2 

 

2.5- Diagrama Unifilar – QGBT-3  

 

Fig.-03: Diagrama Unifilar – QGBT-2 
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03. CIRCUITOS DE BAIXA TENSÃO 

a. Os circuitos originados do QGBT-3 serão formados por cabos de cobre unipolares com 

isolamento PVC-90ºC-0,6/1,0kV-EPR/XLPE na alimentação dos Quadros de Carga do 

laboratório, quais sejam: QD-3, QD-7, QD-11 e QD-15; 

b. Serão instalados DPS (Dispositivo de Proteção Contra Surtos) Classe II com corrente 

de descarga máxima de 15kA à @8/10µS, após o disjuntor de proteção geral de cada 

quadro de distribuição, bem como no QGBT-3, ligados em estrela adotando a 

configuração de DPS nas Fases e Neutro, ou seja 04 DPS para os circuitos trifásicos e 

3 DPS para os circuitos bifásicos. 

 

3.1 Considerações sobre os Quadros de Distribuição/Carga  

a. Os quadros de carga ficarão localizados na circulação como forma de evitar a 

permanência de equipe de manutenção no interior das salas, em momentos que necessitem 

da presença de equipes de manutenção corretiva e/ou preventiva. Como forma de manter 

nas salas, apenas a presença dos profissionais pertencentes ao Laboratório; 

b. Serão construídos por disjuntores termomagnéticos tipo Curva (B) na proteção 

de circuitos de Tomadas TUE e de Curva C para Sistema de Climatização; 

c. Quadro QD-3: Quadro de Distribuição modelo QDEBN-II-16DIN, capacidade 

para 16 circuitos, barramento bifásico de 100 A e proteção geral no próprio quadro, corpo 

em chapa metálica, tratamento por banho químico e fosfato de ferro, pintura eletrostática a 

pó, na cor branca RAL 9003. Possuirá 4 circuitos e será responsável pelo sistema de 

iluminação do Laboratório. A proteção geral do quadro estará assegurada por um disjuntor 

termomagnético bipolar com corrente nominal de 20 A-10kA e do Ramal com proteção 

assegurada por disjuntor termomagnético bipolar com corrente nominal de 25 A-10kA. O 

quadro será energizado através de um circuito bifásico com formação 2#6(6)+6mm²- PVC-

90ºC-0,6/1,0kV-EPR/XLPE. O conduto será do tipo eletroduto de PVC rígido roscável de Ø1 

½”; 

d. Quadro QD-7: Quadro de Distribuição modelo QDETG-II-44DIN, capacidade 

para 44 circuitos, barramento trifásico de 150 A e proteção geral no próprio quadro, corpo 

em chapa metálica, tratamento por banho químico e fosfato de ferro, pintura eletrostática a 

pó, na cor branca RAL 9003. Possuirá 25 circuitos e será responsável pelo sistema de 

tomadas dos Equipamentos do Laboratório. A proteção geral do quadro estará assegurada 

por um disjuntor termomagnético, tripolar com corrente nominal de 50A-10kA e o Ramal 
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com proteção assegurada por um disjuntor termomagnético, tripolar com corrente nominal 

de 63A-10kA, instalado no QGBT-3. O quadro será energizado através de um circuito 

trifásico com formação 3#25(25)+16mm²- PVC-90ºC-0,6/1,0kV-EPR/XLPE. O conduto será 

do tipo eletroduto de PVC rígido roscável de Ø 2”; 

 

e. Quadro QD-11: Quadro de Distribuição modelo QDETN-II-28DIN, capacidade 

para 28 circuitos, barramento Bifásico de 100A e proteção geral no próprio quadro, corpo 

em chapa metálica, tratamento por banho químico e fosfato de ferro, pintura eletrostática a 

pó, na cor branca RAL 9003. Possuirá 07 circuitos e será responsável pelo sistema de 

tomadas dos Computadores. A proteção geral do quadro estará assegurada por um disjuntor 

termomagnético, bipolar com corrente nominal de 20A-10kA e o Ramal com proteção 

assegurada por disjuntor termomagnético, tripolar com corrente nominal de 25A-10kA, 

instalado no QGBT-3. O quadro será energizado através de um circuito trifásico com 

formação 2#6(6)+6mm²- PVC-90ºC-0,6/1,0kV-EPR/XLPE. O conduto será do tipo eletroduto 

de PVC rígido roscável de Ø 1 1/2”; 

 

f. Quadro QD-15: Quadro de Distribuição modelo QDETN-II-28DIN, capacidade 

para 28 circuitos, barramento Trifásico de 100 A e proteção geral no próprio quadro, corpo 

em chapa metálica, tratamento por banho químico e fosfato de ferro, pintura eletrostática a 

pó, na cor branca RAL 9003. Possuirá 7 circuitos e será responsável pelo sistema de 

Tomadas TUE destinada aos Computadores do Laboratório. A proteção geral do quadro 

estará assegurada por um disjuntor termomagnético tripolar com corrente nominal de 40 A-

10kA e do Ramal com proteção assegurada por disjuntor termomagnético tripolar com 

corrente nominal de 50 A-10kA, instalado no QGBT-3. O quadro será energizado através de 

um circuito trifásico com formação 3#16(16)+16mm²-PVC-90ºC-0,6/1,0kV-EPR/XLPE. O 

conduto será do tipo eletroduto de PVC rígido roscável de Ø1 ½”; 
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04. CRITÉRIO PARA DIMENSIONAMENTO DOS RAMAIS 

 

Apresentaremos na seqüência os procedimentos adotados no dimensionamento de 02 (dois) 

dos Ramais de baixa tensão concentrados no QGBT-3. 

 

 4.1 – Ramal de Baixa Tensão do QD-15 

 

Os condutores dos ramais subterrâneos previstos neste projeto serão de cobre, unipolar 

isolamento para 1 kV, SINSTENAX a serem usados nos circuitos de baixa tensão originados 

do barramento do Quadro Geral de Baixa Tensão com tensão nominal de 380/220 V.  

Para melhor explicitação será apresentado apenas o dimensionamento do circuito que 

alimentará o QD-15 originado do QGBT3, os demais por similaridade serão simplesmente 

especificados. 

 

Dados do Ramal Geral de BT 

❖ Carga Instalada           14,68kW 

❖ Tensão trifásica  380/220 Volt 

❖ Condutor   Unipolar 

❖ Comprimento   5 m 

❖ Confinamento   Duto 

❖ Temperatura ambiente  40 0C 

 

a) Máximas Correntes 

▪ Corrente de Carga  ≈ 24,18A 

▪ Corrente do Cabo  ≥  88,00A 

 

O cabo previsto será de 16 mm2 unipolar com isolamento PVC-90ºC-0,6/1,0kV-EPR/XLPE 

com capacidade máxima de condução de corrente de 88 A. 

 

Primeira Condição 

Icabo > Ip> Ib   então; 

88,00 A > Ip > 24,18 A 

O disjuntor escolhido  será de Ip =40 A, pois atende a condição acima.   
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Segunda Condição 

I2 < 1,45 x Icabo 

I2 < 1,45 x 88,00 

I2 < 127,60 A 

 

b) Critério da Máxima Queda de Tensão   

∆V = 2,35x24,18x0,005 Volt 

∆V = 0,28 Volt ou  ∆V≈ 0,07% 

O cabo 16 mm2 atende também a esta exigência, pois ∆V < 2,0% 

 

c) Suportabilidade para Curtos Circuitos 

Analise da corrente de curto-circuito no ponto de instalação do Quadro QD-15. 

• Cálculo Corrente de Curto Circuito para tensão 380/220V 

• Dados: 

  Comprimento do Circuito = 5 m 

  Seção Nominal = 16 mm2 

  Icc [origem do circuito] = 8,056 kA (a partir do QGBT-3) 

  Tipo do Circuito = Circuito trifásico 220/380V 

  FP [6.0 <= Icc origem < 10.0] = 0.5 

• Teremos: 

 

  Icco = Icc na origem do circuito 

  Icce = Icc na extremidade do circuito 

     C = Comprimento do circuito 

     S = Seção da fiação 

 

  Icc [extremidade do circuito] = 6,9972 kA 
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Fig.-06 Gráfico de Curto-circuito - QD-15 ( Ar Condicionado) 

 

05. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS PROTEÇÕES 

  

 5.1 Proteção Geral em Baixa Tensão  

 

a) Na proteção geral do Ramal de QGBT-3 o sistema em baixa tensão está 

assegurado pelo uso de 1 Chave Seccionadora sob carga, modelo SF-32-160 A 

com Fusíveis NH-00 de ação retardada tipo gG com corrente nominal de 125 A- 

120kA, que será instalado no Quadro Geral de Distribuição – QGD, existente na 

Sala do Grupo Gerador e Subestação; 

b) Já a proteção geral do QGBT-3 está assegurada por um disjuntor termomagnético 

com corrente nominal de 100 A-10kA; 

c) Na proteção dos circuitos terminais, serão instalados nos Quadros de Distribuição. 

Disjuntores Termomagnéticos com capacidade de interrupção de corrente de 

10kA. 

d) Todos os circuitos terão condutor de proteção PE conforme a configuração TN-S 

da NBR-5410. 

 

 5.2 – Aquisição dos Materiais e Acessórios 

 

Todos os equipamentos, materiais e acessórios deverão ser de boa procedência e atender 

rigorosamente as recomendações da ABNT, assim como as especificações deste projeto. 

 

▪ Durante a execução de serviços nos circuitos elétricos, usar ferramentas 

isoladas e em boas condições físicas. 
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▪ Os quadros de carga terão barramentos de cobre e serão rigidamente 

aterrados. 

 

06. SISTEMA DE ATERRAMENTO 

 6.1 – Malha de Aterramento 

a) A malha de aterramento já existe e deverá sofrer um processo de manutenção 

nas suas conexões de caixas de inspeção, utilizando conexões exotérmicas 

cabo/haste e cabo/cabo, bem como que seja procedida uma medição de 

resistividade do solo como forma garantir uma resistência de aterramento do 

solo nunca superior a 10Ω à qualquer época do ano; 

b) É importante destacar que o sistema deverá possuir 3 (três) malhas de 

aterramento; 

c) A primeira malha de aterramento para estrutura da Subestação Aérea será 

formada por 3 hastes de aterramento composta de 03 (três) hastes de Ø5/8" 

x 2.40m, interligadas por um cabo de cobre nu de seção #50mm². Essa malha 

da estrutura da Subestação será responsável pelo aterramento do Neutro do 

transformador e partes não metálicas; 

d) A segunda malha será responsável pelo aterramento do sistema de Baixa 

Tensão da instalação do Laboratório. O barramento de equipotencialização BEP 

no QGD estará interligado a malha através de um cabo nu de 50 mm2. Essa 

malha de aterramento deverá ser formada por no mínimo 9 hastes de Ø5/8" x 

2.40m, interligadas por um cabo de cobre nu de seção #50mm²; 

e) A terceira malha será responsável pelo aterramento do Grupo Gerador com 

conexão no Quadro de Comutação do Gerador e estará interligado a malha 

através de um cabo nu de 50 mm2. Essa malha de aterramento deverá ser 

formada por no mínimo 9 hastes de Ø5/8" x 2.40m, interligadas por um cabo 

de cobre nu de seção #50mm²; 
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 6.2 – Quadros e Painéis 

 

a) Todos os quadros e painéis serão solidamente aterrados, assim como as ferragens 

não condutoras de energia, objetivando aumentar a segurança operacional, 

através de condutor de cobre, conforme os desenhos específicos.  

b) Quanto ao aterramento do QGD, observar as recomendações conforme Item 6.1; 

c) Não adotamos o uso de Interruptores Diferenciais Residuais - IDR como forma de 

eliminar possíveis desligamentos acidentais por possíveis falhas na atuação 

levando ao desligamento de equipamentos que necessitam de estar em 

funcionamento continuo. Bem como por não justificar a sua necessidade levando 

em consideração as características da carga, instalados internamente e não 

possuir áreas úmidas. 

d) A proteção contra surtos de tensão está assegurada por DPS instalados após o 

disjuntor geral, ligados em estrela e em número de quatro unidades para os 

ramais trifásicos e em numero de 3 unidades para os ramais bifásicos de cada 

quadro de distribuição. 

 

 6.3 – Tomadas   

 As tomadas deverão dispor de 3 pinos, padrão ABNT conforme estabelece a NBR 

14136 (F+N+T). Estão previstas tomadas para ligação de equipamentos que necessitam de 

até 20 ampères de correntes, essas têm o plugue com pinos de 4,8 mm de diâmetro e os 

que demandam correntes de até 10 ampères, possuem plugue com pinos de 4 mm. As 

tomadas de 20 ampères permitem a inserção de plugues de 10 ampères e 20 ampères e as 

tomadas de 10 ampères não permitem a inserção de plugues de 20 ampères. 

 

 6.4 – Barramento de Equipotencialização   

a) Para atender as condições de segurança das cargas em baixa tensão, foi 

adotada a concepção TN-S em que o neutro terá a missão de conduzir apenas as correntes 

de retorno, ficando o condutor de terra com a finalidade de proteção.  

 b) O QGD existente, dispõe de um barramento de cobre nu, retangular com 

dimensões de 200 x 10mm com capacidade de condução de corrente de até 2690 A, 

conectando todos os condutores de proteção dos diversos Quadros Terminais de Distribuição 
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do sistema de baixa tensão, estabelecendo a equipotencialização do sistema de 

aterramento, propiciando o mesmo potencial quando de oscilações nos circuitos envolvidos. 

 

07. SISTEMA DE ILUMNAÇÃO 

É um critério que classifica em quente, neutra ou fria a tonalidade de cor da luz emitida por 

uma fonte luminosa. 

 

 
Fig.- 07: Temperatura de cor – Unidade de medida: KELVIN (K) 

 

 7.1 – Iluminação Interna da Edificação 

  No sistema de iluminação interna foram adotados os seguintes critérios: 

  a) Iluminância media de 200 lux para os ambientes com tarefas com 

requisitos visuais normais (salas administrativas) e de 300 lux para as Salas especificas de 

equipamentos e analises de exames. 

 7.2 – Características das Luminárias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luminária articulável de parede 
para apoio de bancada de 

laboratório com led de 5W-220V 
temperatura de cor à 4000k. 
 

Luminária de embutir no forro, 
quadrada, tipo LED, difusor 

recuado com LED e drive de 
7W-220V, bivolt, temperatura 
de cor a 4000K, corpo em 
alumínio injetado com pintura 

micro granulada branca, com 
foco ajustável, Fáb. 
LUMICENTER, LLUM 
BONZEARTE ou Similar 

Painel retangular painel de embutir tipo 
LED de 30W-220V, temperatura de cor 

a 4000K, fluxo luminoso de 2400 lm, 
driver incluso, corpo em alumínio 
pintura em epóxi branco difusor em 
acrílico, dimensões de 62x15.5x0.80cm, 

nicho de 59x13cm, fáb. LLUM ou Similar 

Painel retangular painel de 

embutir tipo LED de 45W-220V, 

temperatura de cor a 4000K, fluxo 

luminoso de 3600 lm, driver 

incluso, corpo em alumínio pintura 

em epóxi branco difusor em 

acrílico, dimensões 

de124,5x15.5x0.80cm, nicho de 

122x13cm, fáb. LLUM ou Similar 

Convenção em projeto: 
 

 

Convenção em projeto: 

 

 

Convenção em projeto: 

 

 

Convenção em projeto: 

 

 

Fig.-08: Luminárias adotadas em projeto 
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 7.3 – Método de cálculo adotado 

  No dimensionamento do Sistema de Iluminação Interna, foram adotados os 

parâmetros dos fabricantes de luminárias, definidos para o calculo através do Software 

PROELETRICA que tem características funcionais semelhantes a outros soft´s, tais como o 

AltoQi e outros. Os parâmetros são baseados nas seguintes equações: 

 

a) Definição dos Níveis de Iluminancia (lux) de acordo com as atividades. 

 

 

 

b) No dimensionamento do sistema de iluminação dos ambientes internos da edificação, foi 

adotado como critério o método dos lumens, levando-se em consideração a área do cômodo 

e a característica da atividade/tarefa a ser desenvolvida, conforme estabelece a NBR-5413 - 

Iluminância de Interiores; 

 

c) Na seqüência segue o roteiro de cálculos estabelecido no dimensionamento do sistema de 

iluminação. 
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08. CARACTERISTÍCAS DOS EQUIPAMENTOS (Previsão) 

a) Estão apresentados a título de ilustração as características dos principais 

equipamentos de cada laboratório. A definição da configuração do projeto quanto as 

características das cargas, está referenciada com base nos equipamentos ora 

existentes, conforme levantamento in loco procedido nos Laboratórios de Anatomia 
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Patológica, Analises Clinicas e de Histocompatibilidade, ora em funcionamento no 

Hospital Napoleão Laureano; 

b) Trata-se do reaproveitamento dos equipamentos que serão alocados no novo espaço; 

c) No projeto procuramos individualizar ao máximo os circuitos para os principais 

equipamentos laboratoriais, como forma de garantir a continuidade dos serviços, 

eliminando a possibilidade da interferência de um equipamento sobre outro motivada 

por alterações no sistema elétrico; 

d) Procurou-se concentrar em um mesmo circuito, apenas equipamentos de uso 

intermitente e de baixa potência à exemplo de Balanças; Agitadores, etc. Esses 

equipamentos serão atendidos por tomadas do tipo Dupla Média de 100W-220V-

2P+T padrão ABNT-NBR 14136 pino cilíndrico de 4mm, previstas nas bancadas de 

serviço. 

 

8.1 Características do Laboratório de Análise Clínicas 

 

1) Destilador de Água – para laboratórios que 
necessitam de água com elevada pureza e com 
baixo teor de sais. 

 
Fonte: 
https://www.hexis.com.br/ 

2) Analisador Hematológico PENTRA 80 – Auto analisador 
de amostras. 
 

 
Fonte: 
http://www.cqc.com.br/produtos/pentra-80xl 

   

3) REFRIGERADOR LABORATÓRIAL 
Potencia: 500 watts 
Tensão de alimentação:220 volts 
 

 
 
 

4) Centrifuga Digital -A Centrífuga para Laboratório de 
Análises Clínicas é um equipamento utilizado na separação 
de amostras. 
Potencia 100W-220V. 
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5) Rotuladora para tubos de laboratório. Potência de 
1000VA. 
 

 
 

6) Contador de Células Sanguíneas - equipamento de 
laboratório utilizado para fazer a contagem de células em 
análises feitas com amostras de sangue 
 

 
 

 

 

7) ANALISADOR HEMATOLÓGICO – Mithyc 18 

 

8) HOMOGENEIZADOR de Tubos 

  

9) Refrigerador/Geladeira de Laboratório 

Potencia: Motor com compressor de 1/8HP-220V 

 

 

10) Banho Seco digital - aquecimento de amostras nos 
laboratórios de biologia molecular, biotecnologia, 
histologia, análises clínicas etc. Potencia: 100W-220V. 
 

 

11)  COAGMASTER – Coagulômetro de alta precisão nos 
resultados de Hemostasia. Potência: 100W-220V 

 
 

12)  AVL 9180 – analisador de Eletrólitos. O AVL 9180 é 
um analisador automático de íons. Ele realiza exames de 
Sódio (Na), Potássio (K), Cloro (Cl), Lítio (li). e Cálcio (Ca²). 
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13) ACCESS II – Analisador de Imunoensaio 

 

 

14) SELECTRA - Analisador automático para realização de 
testes bioquímicos e eletrólitos. 

 
 

15) CAPELA DE FLUXO LAMINAR – tem a finalidade de 
recirculação do ar, oferecendo proteção tanto para o 
operador quanto para o ambiente contra possíveis 
agentes contaminantes de risco. 
Potencia: Motor monofásico de 1/2CV-220V 
 

 
 
 

16) ESTUFA Bacteriológica 
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09. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 

 9.1 – Placas de Segurança 

 

a) As conexões dos circuitos e cargas trifásicas respeitarão as sequências Xa-cor preta, 

Xb-cor vermelha e Xc-cor branca (neutro cor azul e proteção cor verde/amarelo) 

 

b) Todos os Quadros de Distribuição localizados no interior do Laboratório, deverão ser 

sinalizados com placas de advertência, instaladas na porta frontal dos referidos 

quadros, visando alertar e advertir os colaboradores dos perigos iminentes, conforme 

se segue: 

 

 

 

 

 

 

 

c) Os Quadros de Distribuição deverão ser codificados conforme projeto, assim como 

conterem no seu interior o desenho do unifilar com o endereçamento das cargas; 

 

d) Os quadros deverão ser mantidos sempre fechados.  
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10. SEGURANÇA OPERACIONAL 

 10.1 Segurança da Instalação  

 A energização da instalação elétrica deverá ser feita quando todos os itens 

recomendados forem atendidos e houver plena consciência de que as etapas foram 

conferidas, quais sejam:  

  

a) Ser fixado extintores próximos à porta de acesso ao quadro de distribuição para   

combater o fogo. 

 

b) Todos os quadros e ferragens ferrosas não condutoras de energia deverão ser 

solidamente aterrados.  

 

c) Deverá ser fixado o endereço das cargas no interior dos quadros para facilitar os 

serviços de manutenção. 

 

d) Deverá ser fixado o diagrama unifilar nos QGBT e QC0N para visualização e 

entendimentos dos circuitos. 

  

e) As emendas e conexões dos condutores deverão ocorrer no interior das caixas de 

passagens, e serem bem isoladas. 

 

f) Deverá ser instalado na edificação Proteção Contra Descarga Atmosférica visando 

protegê-la contra as possíveis descargas atmosféricas. 

 

g) Próximo aos quadros, instalar lâmpada de segurança, assim como nas escadarias que 

acessam a cada pavimento. 

 

 10.2 Qualidade e Segurança da Obra 

 O desempenho operacional das instalações elétrica é função da qualidade do material 

aplicado, assim como da mão de obra, fatores decisivos, quais sejam:  

 

a) Durante as manutenções elétricas nos circuitos de força, a sua execução deverá ser 

feita de forma desenergizada e todos os componentes envolvidos aterrados. 
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b) Mesmo trabalhando em circuito desenergizados, para efeito de segurança deve-se 

considerá-los energizados. 

c) Todos os serviços deverão ser planejados antecipadamente, como forma de evitar-se 

improvisos e acidentes de qualquer natureza. 

 

 10.3 Definição de Responsabilidades  

A responsabilidade dos projetistas fica limitada a nível do projeto executivo, ou seja: 

dimensionamentos dos equipamentos e componentes dos circuitos elétricos, especificações 

técnicas e a aprovação junto aos órgãos competentes, devendo ser atentado para os 

seguintes aspectos complementares: 

 

a) Tanto o executor do projeto elétrico, como o proprietário da instalação são os únicos 

responsáveis pelo atendimento de todas as recomendações contidas neste memorial 

descritivo. 

 

b) Durante a execução deste projeto, deverá ser previsto a permanência de técnicos de 

segurança do trabalho nas dependências da instalação. 

 

c) Deverá ser exigido o uso correto dos EPI e EPC durante as ações de construção e 

manutenção neste empreendimento como forma de inibir as ações indevidas que 

possam resultar em acidente do trabalho. 

 

 Finalmente, convém destacar que segurança é responsabilidade de todos, por 

tanto, deverá ser previsto treinamento/simulação para o uso de extintores e mangueiras do 

sistema de segurança usadas para o combate de incêndios. 
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PLANILHA DE MATERIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


