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RESUMO 

No Brasil, as instalações elétricas de baixa tensão (IEBT) são precárias, seja pela falta de 

profissionais capacitados, seja pela falta de fiscalização durante ou após a execução da obra. 

Restringindo-se à esfera pública, a situação não é diferente. Sendo as licitações guiadas pelo 

menor valor, o resultado é que a qualidade da instalação elétrica de uma obra pública é 

extremamente baixa. Isto normalmente gera, posteriormente, altas despesas de custeio com 

adaptações ou ainda novas obras de readequação. Um primeiro passo para melhoria desse 

cenário foi dado com a publicação da Portaria 51/2014 do Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia – Inmetro que dá as diretrizes para certificação das instalações 

elétricas de baixa tensão. Esta dissertação tem o intuito de contribuir com esse processo de 

melhoria da situação atual da IEBT no Brasil ao apresentar aos gestores públicos informações, 

orientações e procedimentos que auxiliem na introdução da avaliação da conformidade das 

instalações elétricas de baixa tensão nos processos de construções e reformas de obras 

públicas. Essas informações, orientações e procedimentos apresentados são baseados na 

legislação atual, nas normas regulamentadoras e nas normas técnicas existentes no Brasil em 

conjunto com a vivência profissional de mais de 30 anos do autor nesta área. Pretende-se, 

portanto, que este documento auxilie de maneira efetiva o gestor público que não dispõe de 

equipes especializadas da área de instalações elétricas, evitando assim o comprometimento da 

segurança, qualidade e eficiência das instalações, como ocorre frequentemente. 

 

Palavras-chaves: Instalações elétricas de baixa tensão, certificação, segurança elétrica. 
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ABSTRACT 

In Brazil, the low voltage electrical installations (IEBT) are precarious, due either the scarcity 

of trained professionals or the lack of inspection during or after the works.  

Restricting to the public sphere, the situation is no different. Since the bids are guided by 

lowest price, the result is the quality of the electrical installation of a public work is extremely 

low. This usually generates subsequently higher expenses with adaptations or new works. A 

first step to improve this scenario was marked by the publication of Ordinance 51/2014 of the 

National Institute of Metrology, Quality and Technology - Inmetro which gives the guidelines 

for certification of low voltage electrical installations. This work aims to contribute to this 

process of improving the current IEBT situation in Brazil by presenting to public managers, 

information, guidelines and procedures to assist them in the introduction of conformity 

assessment of low voltage electrical installations in the processes of public works. The 

information, guidelines and procedures presented here are based on the current legislation, on 

the regulatory and technical standards of Brazil together with the professional experience of 

over 30 years of the author in this area. It is intended, therefore, that this document effectively 

assist the public manager who does not have specialized teams of electrical installations, thus 

avoiding compromising the safety, quality and efficiency of the facilities, as often occurs. 

 

Keywords: Low voltage electrical installations, certification, electrical safety. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A criação de uma sistemática compulsória de inspeção inicial e periódica das 

instalações elétricas prediais por um organismo oficial sempre foi uma aspiração antiga da 

comunidade técnica na busca da elevação da qualidade e segurança das instalações elétricas 

no Brasil (1). 

Apesar do alerta e de várias iniciativas de setores ligados às instalações elétricas, 

como empresas, associações, profissionais, fabricantes, entidades civis, corpo de bombeiros, 

etc., pouco foi feito por parte do Estado brasileiro para mudar essa situação precária. Na 

verdade, nossas instalações elétricas amargam uma situação crítica no que diz respeito à sua 

conformidade às normas existentes, situação esta que é a responsável por muitos acidentes, 

mortes e incêndios no Brasil. Com esse cenário catastrófico no presente, não faz sentido   

sequer tratar de questões fundamentais para o futuro do país e do planeta, como 

sustentabilidade, geração distribuída e novos padrões de segurança. Tratar essas questões em 

perspectiva  futura seria, pois, um paradoxo com o que se tem no presente. 

Segundo o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, a 

avaliação da conformidade é o "procedimento que objetiva prover adequado grau de 

confiança em um determinado produto, mediante o atendimento de requisitos definidos em 

normas ou regulamentos técnicos" (2). 

De acordo com Hilton Moreno: 

[...] em média, no Brasil, 90% das residências unifamiliares novas 

autogeridas não têm a presença do engenheiro eletricista na construção. E 

mais: 75% sequer possuem projeto elétrico. "isso explica um pouco a 

história. Quer dizer: se alguém está lidando com algo que tem condições de 

matar, e o profissional que entende do assunto não participa, a chance de dar 

problema é muito grande" (3). 

Pode-se observar no Gráfico 1 que, de 2008 a 2014, o aumento nos acidentes com 

resultados fatais só têm aumentado, especialmente nos anos de 2013 e 2014, onde o aumento 

no ano de 2013 foi 114,4% e 2014 foi de 125,5% em relação a 2012, segundo estatísticas 

realizadas pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade - 

ABRACOPEL (4). Foi apurado que a situação geral dos acidentes com eletricidade no Brasil 

no ano de 2013 é alarmante, visto que dentre os 1015 acidentes por motivos variados, 

envolvendo eletricidade, 592 acidentes foram fatais. Já no ano de 2014 esse número subiu 

para 627 casos fatais, como pode ser verificado no Gráfico 1. 
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Portanto, pode-se prever que a situação tende a piorar, visto que a contínua entrada 

em funcionamento de novos equipamentos adiciona cargas incompatíveis com as instalações 

elétricas existentes.  

A liberação para funcionamento de uma instalação elétrica nos moldes em que ocorre 

hoje, sem que esta seja submetida a uma avaliação, acaba por colocar em risco as pessoas e o 

patrimônio, sujeitando assim toda a sociedade a uma situação de vulnerabilidade. 

Um exemplo dessa vulnerabilidade é o lamentável incêndio ocorrido no Museu da 

Língua Portuguesa, na cidade de São Paulo, o qual ocasionou, além dos danos ao próprio 

edifício, a morte de um bombeiro civil, o comprometimento de parte do edifício da Estação da 

Luz e o caos no sistema ferroviário e metroviário. De acordo com Daniel, a mídia noticiou 

que a causa desse incidente foi um curto circuito em uma luminária, o que poderia ter sido 

identificado e evitado por inspeções e ensaios periódicos nas Instalações (5). 

Enquanto isso, a única Portaria existente de certificação das instalações de 

baixa tensão, a Portaria 51/2014, ainda é voluntária porque no país não está 

definido um órgão regulamentador para as instalações elétricas e o próprio 

Inmetro somente pode definir requisitos aplicáveis aos organismos 

candidatos à acreditação ao escopo dessa Portaria. Ela não define (porque 

não pode) como seria a fiscalização das instalações, já que o processo é 

voluntário, como se a segurança das pessoas, dos bens materiais e culturais 

fosse também voluntária. (5) 

Daniel analisou as informações divulgadas acerca dos danos causados e pôde, em 

Fonte: Abracopel (2015) 

Gráfico 1: Mortes por choque elétrico no Brasil - 2015 
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virtude de sua experiência de quase uma década na certificação voluntária de instalações no 

Brasil, chegar à conclusão de que o custo com a certificação seria bem menor do que o que 

deverá ser gasto na reconstrução do Museu da Língua Portuguesa. Segundo esse autor, o gasto 

com a certificação, com todas as etapas previstas na Portaria 51/2014, ficaria em cerca de 30 

mil reais, enquanto que o investimento inicial do museu foi de 37 milhões de reais até 2006, 

ou seja, a certificação não chegaria nem a um milésimo desse valor e menos ainda frente ao 

valor que será despendido para reconstruí-lo (5). 

Apesar das instalações elétricas pertencerem a um grupo de serviços críticos para as 

edificações, raramente suas irregularidades ou negligências são identificadas, a menos que a 

instalação apresente algum problema que impeça seu funcionamento. Infelizmente, no Brasil, 

o acionamento de interruptores e a existência de tensão nas tomadas, por si só, têm sido 

considerados requisitos suficientes para que a instalação elétrica seja considerada “aprovada”, 

ou seja, o “ligou, funcionou” sempre foi garantia, na nossa cultura, de que tudo foi “bem 

feito”. Contudo, o funcionamento de um equipamento não é garantia de que a instalação 

elétrica tenha sido bem-feita e esteja conforme com as normas técnicas, regulamentos e leis. 

Muitas irregularidades e riscos podem se esconder (ou serem camuflados) na maioria das 

instalações elétricas que estão em funcionamento no país. 

As instalações elétricas brasileiras sofrem com critérios subjetivos e com execuções 

precárias decorrentes, na maior parte das vezes, do uso de mão de obra desqualificada, 

práticas estas incentivadas pela não fiscalização da conformidade com as normas (6). A 

situação é ainda mais crítica quando se constata que existe a possibilidade de que o 

profissional ou empresa contratada execute a instalação a seu modo, com critérios e interesses 

próprios, na maioria das vezes, distantes dos requisitos normativos ou de segurança (7). 

Ainda que as normas de instalações elétricas em vigor no país se apresentem 

modernas e atualizadas, no mesmo nível das normas internacionais (7, 8), e alinhadas à IEC 

(International Electrotechnical Commission), organização mundial que prepara e publica 

normas internacionais para toda a área elétrica, eletrônica e outras tecnologias (9), na prática, 

elas contribuem pouco para a melhoria da qualidade de nossas instalações, pois não são 

garantidamente aplicadas nas instalações. Sua observância não é obrigatória (10), já que são 

de uso voluntário (11). Essa não obrigatoriedade gera um descompasso entre o que as normas 

oficiais prescrevem e o que é, de fato, feito nas instalações elétricas em execução ou em 

funcionamento por todo o país. 

Além de não se contar com a exigência legal do Certificado de Avaliação da 
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Conformidade das instalações elétricas de baixa tensão nas obras novas como pré-requisito 

para a autorização de funcionamento, no Brasil não se pode contar, também, com nenhum tipo 

de avaliação das instalações elétricas antigas. Na Figura 1, como ilustração, pode ser 

verificado uma não conformidade existente em uma subestação de um prédio público, em 

funcionamento há vários anos e que coloca em risco os usuários e todo o patrimônio. 

 

Figura 1: Situação de risco em que um disjuntor foi “instalado” imprudentemente junto a cabos de potência, fora 

do quadro elétrico, nas instalações de uma subestação de um prédio público, gerando risco de incêndio. 

Lamentavelmente, as instalações elétricas de obras públicas, novas ou antigas, 

também se inserem nesse contexto inapropriado de não conformidade às normas, leis e 

regulamentos. Na Figura 2, como exemplo, podem-se observar vários cabos elétricos que não 

dispõem de proteção mecânica adequada, soltos em um shaft (espaço de construção).  

 

Figura 2: Cabos elétricos soltos dentro de um shaft de obra pública finalizada, cuja não conformidade não foi 

identificada. 

A mesma (ou talvez pior) situação de precariedade acontece com as instalações 

elétricas de edificações antigas do poder público, normalmente defasadas com relação a 
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normas, regulamentos e leis e apresentando frequentemente defasagens de suas cargas atuais, 

o que, invariavelmente, sobrecarrega os circuitos sem as devidas proteções mecânicas, 

conforme mostrado na Figura 3. 

 

Figura 3: Instalações elétricas de um hospital público onde se constata cabos elétricos desprotegidos, com 

emendas, soltos no forro (sem eletrodutos), e apresentando alto risco de incêndio. 

No que tange às obras novas, a submissão das instalações elétricas de baixa tensão ao 

processo de certificação poderia reduzir significativamente os custos de retrabalho após a 

entrega das instalações (12), evitando um custo adicional e indevido com a manutenção futura 

dessas instalações. 

Há casos de obras públicas no Brasil que demandam intervenções nas instalações 

elétricas pouco tempo depois de entregues, o que pode se agravar ainda mais quando os 

órgãos públicos não dispõem de equipes de acompanhamento ou fiscalização de obras. 

 Em um trabalho profissional de inspeção realizado pelo autor (13) nas instalações 

elétricas de um prédio público inaugurado em março de 2008, foram encontrados mais de 80 

pontos de não conformidades com a norma NBR 5410:2004, com o agravante de que tal 

órgão público havia contratado uma empresa de gerenciamento para o acompanhamento da 

obra, com profissionais teoricamente habilitados. Tal conclusão remete a um aspecto 

discutível da formação acadêmica dos engenheiros eletricistas, que é a pouca ênfase dos 

cursos na área de instalações elétricas e respectivas normas, causando uma deficiência nesse 

campo em muitos profissionais. Como consequência, não conformidades com normas, 

regulamentos e leis frequentemente não são sequer identificadas no andamento ou mesmo na 

entrega da obra. 

 Muitas vezes, por conta de um funcionamento inadequado das instalações e da 

preocupação com o risco de incêndio, órgãos públicos e privados decidem inspecionar suas 
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instalações elétricas, momento no qual se descobrem as não conformidades existentes, como 

se constatou em outros trabalhos profissionais de inspeção realizados (14, 15, 16). 

Na Figuras 4, podem ser observados dois exemplos de um caso clássico de não 

conformidade com a norma NBR 5410:2004, encontrado na maioria das obras de instalações 

elétricas. Após uma inspeção, foram encontrados cabos elétricos com tensão de isolamento de 

750V, instalados sem proteção mecânica, em espaço de construção. 

  
(a) (b) 

Figura 4: Dois exemplos (a) e (b) de cabos elétricos com tensão de isolamento de 750V soltos em espaço de 

construção. 

No Quadro 1 é possível visualizar algumas não conformidades com as normas, 

regulamentos e leis que costumam ser a causa de acidentes, incêndios e grandes transtornos 

para os usuários dessas instalações elétricas. 

Quadro 1: Não conformidades e consequências 

NÃO CONFORMIDADE CONSEQUÊNCIA 

Inexistência de projetos, parcialmente ou não 

executados ou com soluções técnicas equivocadas. 

Instalações inseguras com risco aos usuários. 

Desempenho comprometido com risco de incêndio. 

Inexistência de projeto de aterramento e sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, 

quando obrigatórios. 

Instalações inseguras com risco aos usuários e 

equipamentos. Risco de incêndio. 

Uso de produtos elétricos sem a marca de 

conformidade quando obrigatória e ou não 

atendendo especificações das normas. 

Instalações inseguras com risco aos usuários. 

Desempenho comprometido com risco de incêndio. 

Cabos elétricos subdimensionados ou 

incorretamente especificados quanto à utilização. 

Consumo excessivo de energia, instalações inseguras 

com risco aos usuários. Risco de incêndio. 

Uso de disjuntores sobredimensionados que não 

protegem os cabos. 

Instalações inseguras, com risco aos usuários. Risco de 

incêndio. 
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Inexistência do dispositivo de proteção diferencial 

residual (DR), onde são obrigatórios. 

Instalações inseguras, com risco aos usuários. Risco de 

choque elétrico. 

Inexistência dos dispositivos de proteção contra 

surto de tensão (DPS) nos casos previstos em 

normas. 

Risco de queima de aparelhos. Risco de incêndio. 

Uso de cabos elétricos e de telecomunicação juntos 

no mesmo conduto. 

Risco de mau funcionamento e queima de aparelhos. 

Risco de incêndio. 

Inexistência de proteção contra choques. Instalações inseguras, com risco aos usuários. 

Reaproveitamento de cabos com emendas dentro 

dos eletrodutos. 

Risco de mau funcionamento, curto circuito, consumo 

excessivo de energia. 

Inexistência de sinalização de advertência. Risco de choques elétricos. 

Não realização dos ensaios obrigatórios antes da 

instalação entrar em funcionamento (item 7 da 

NBR 5410). 

Instalações inseguras, com risco aos usuários. Risco de 

incêndio. 

Inexistência de projeto “as built”. 
Inexistência de memória técnica da obra, dificuldades na 

manutenção, dificuldades na ampliação das instalações. 

 

 

Existe no Brasil uma legislação robusta sobre este assunto (Lei 8.666/93 - Licitação 

(17) e Lei 10.520/2002 - Pregão (18)), bem como diversos acórdãos dos órgãos de controle, 

como o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria Geral da União (CGU), quanto 

aos critérios, exigências e procedimentos que devem ser levados em consideração nos 

processos de licitação de obras públicas no Brasil, nas esferas federal, estadual e municipal. 

Contudo, na maioria das vezes, pelas questões supracitadas e pela dimensão continental do 

país que muitas vezes inviabiliza a fiscalização pelos órgãos de controle, os gestores públicos 

acabam por optar por um planejamento impróprio e a contratação de projetos incompletos 

cujas soluções para as demandas são equivocadas e requerem, por isso, adaptações futuras, 

mediante a formalização de aditivos que normalmente acarretam aumento do custo e do prazo 

de execução das obras. 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA E SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

O presente estudo discute como aprimorar a segurança e, consequentemente, a 

qualidade de obras públicas através da previsão, em editais de licitação, da certificação das 

instalações elétricas de baixa tensão, conforme a Portaria 51/2014 do Inmetro. Tem-se 

presente a realidade do setor público, marcado por entraves e pela dificuldade de 

planejamento, bem como, frequentemente, prazos exíguos para a elaboração de projetos, que 

nem sempre são revisados. Diante disso, dificilmente as não conformidades serão 

identificadas na fase projetual, e, quando muito, serão corrigidas apenas durante a execução 
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das obras. Tal situação coloca a fiscalização da obra em uma posição delicada, tendo que 

interferir em uma etapa que teoricamente deveria estar resolvida antes da abertura do processo 

licitatório, a qual é de responsabilidade de outro ente da administração pública. 

Diante disso, corre-se o risco de que não conformidades não sejam identificadas ou, 

sendo identificadas, não sejam corrigidas, ocasionando que o órgão arque com manutenções 

que seriam desnecessárias ou mesmo riscos atuais e futuros, decorrentes de instalações 

elétricas mal planejadas, mal projetadas ou mal realizadas. Esse quadro é consequência 

da inexistência de uma avaliação de conformidade compulsória, o que permite obras públicas 

sem a maioria dos requisitos que possibilitariam segurança, qualidade e eficiência 

nas instalações (7). 

A Portaria 51/2014 do Inmetro (19), de 28 de janeiro de 2014, oficializou a avaliação 

da conformidade voluntária das instalações elétricas de baixa tensão para edificações novas e 

reformas de edificações existentes, estabelecendo os Requisitos de Avaliação da 

Conformidade (RAC) que padronizam a Certificação. 

Muito comemorada, esta portaria é considerada um marco para todo o setor de 

instalações elétricas (1), inclusive devido ao reconhecimento de um órgão oficial importante 

da antiga demanda de requisitos mínimos de segurança para as instalações elétricas de baixa 

tensão (19). 

Mesmo que a Portaria 51 tenha sido publicada apenas em 2014, o Inmetro já 

possibilitava essa certificação desde 2002, ano da primeira certificação no âmbito do Sistema 

Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC), que, no entanto, teve pouca efetividade na 

melhoria das instalações elétricas no Brasil. Contudo, a publicação da referida portaria, ainda 

que alvo de elevadas expectativas, teve, devido ao seu caráter voluntário, pouca aplicação 

prática até este momento e, consequentemente, o que vem sendo observado seu impacto ainda 

é modesto. 

A pouca repercussão é demonstrada pelo número de certificações obtidas até hoje, 

que, de acordo com Leonardo Machado Rocha, chefe da Divisão de Regulamentação Técnica 

e Programas de Avaliação da Conformidade do Inmetro, é de apenas dez (12). É interessante 

notar que essas certificações são de obras em pistas de aeroporto, e devido a uma política da 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero. 

Contudo, segundo Rocha, a procura pela certificação ainda está aquém do esperado, 

visto que "ao mesmo tempo em que as empresas ainda estão procurando conhecer melhor o 
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processo de certificação, deve-se levar em consideração o fato de que o programa possui 

caráter voluntário” (12). A formalização do RAC, no entanto, padronizou os critérios, não 

restando dúvidas quanto à condução dos trabalhos, dos procedimentos e itens das normas, dos 

regulamentos e leis que deverão ser utilizados na avaliação da conformidade das instalações 

elétricas de baixa tensão.  

Garantir qualidade e eficiência na execução das obras públicas é uma das obrigações 

do gestor público, responsável pelo planejamento, projeto, execução da obra, recebimento e 

manutenção (17). Neste caso, a adoção da avaliação da conformidade nos moldes da Portaria 

51/2014 poderia assegurar qualidade e eficiência às instalações na medida em que estas, 

quando conformes e finalizadas, receberiam um Certificado chancelado pelo Inmetro, dentro 

do Programa Brasileiro de Avaliação da Conformidade, garantindo o grau de conformidade, 

neste caso, de um serviço. A adoção da avaliação da conformidade das instalações elétricas 

via edital de obra pública poderá ser um avanço da certificação no Brasil e a garantia que 

faltava nas instalações elétricas de obras públicas. 

 

1.2 OBJETIVO GERAL  

 

Informar ao gestor público as etapas, as questões técnicas e administrativas, os 

documentos necessários e as justificativas legais envolvidas na decisão de certificar as 

instalações elétricas de uma obra pública, destacando assim as vantagens e os pontos mais 

importantes de tal procedimento.  

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Destacar as vantagens e as desvantagens da aplicação da certificação das 

instalações elétricas das obras públicas; 

 Detalhar o conteúdo das normas e legislações. 

 Apresentar um guia que auxilie o gestor público a introduzir nos editais de obras 

públicas um item de Certificação das instalações elétricas de baixa tensão; 
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1.4 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

O tipo de pesquisa utilizada neste estudo é a explicativa, haja vista que se busca 

registrar fatos, analisá-los, interpretá-los e identificar suas causas por meio de varias 

informações bibliográficas acerca do assunto bem como através da vivência profissional do 

mestrando. Pretende-se elaborar um guia de fácil manuseio, escrita clara e direta, e que seja 

um eficiente auxílio para os agentes públicos para que apliquem a portaria 51/2014 do 

Inmetro (19) nos editais de obras públicas, visando assim garantir maior segurança e 

qualidade nos serviços de instalações elétricas prestados à administração pública.  

De acordo com Lakatos e Marconi,  

Essa prática visa ampliar generalizações, definir leis mais amplas, estruturar 

e definir modelos teóricos, relacionar hipóteses em uma visão mais unitária 

do universo ou âmbito produtivo em geral e gerar hipóteses ou ideias por 

força de dedução lógica (20).  

No que se refere aos meios bibliográficos e documentais, a dissertação será 

desenvolvida com base em leis vigentes no país sobre o assunto. Ademais, serão utilizados 

também consultas a documentos de domínio público produzidos por órgãos e empresas 

públicas brasileiras (20). 

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

No Capítulo 2, será exposto um breve histórico acerca das normas e regulamentos 

existentes no Brasil e, a seguir, far-se-á uma exposição sobre a Norma Regulamentadora - NR 

nº 10 (21) e as Normas Brasileiras Registradas - NBR 5410:2004 (22); 14039:2005 (23) e 

5419-1:2015 (24). 

No Capítulo 3, serão apresentadas as legislações vigentes e sua relação com a 

realidade de projeto e execução de instalações elétricas, bem como as lacunas encontradas. As 

legislações e regulamentos federais explorados serão o Código de Defesa do Consumidor 

(25), a Norma Regulamentadora 10 (NR10) (21), a Lei nº 11.337/2006 (26), a Lei 

nº8.666/1993 (17) e a Lei Federal nº 5194/66 (27). Além disso, será problematizada a 

inexistência de averiguação e da avaliação compulsória. 

No Capítulo 4, serão ressaltadas informações sobre a Lei 8.666/93 (17) e a inserção 

de certificação das obras públicas, sendo apontadas as modalidades de contratação para a 
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prestação de serviço à administração pública, acerca do regime de contratação de terceiros e 

sobre as etapas das obras públicas, cujo foco principal serão as fases preliminar, interna, 

externa e contratual da licitação (19). 

No Capítulo 5 será tratada a exigência da avaliação da conformidade das instalações 

elétricas de baixa tensão das obras públicas, onde se apresentará um estudo sobre como esta 

avaliação poderia ser aplicada nas diversas etapas, quais sejam, fase da licitação, no projeto 

executivo e no memorial descritivo. Utiliza-se para isso o exemplo de uma obra fictícia, cuja 

licitação foi vencida por uma construtora, também serão descritas algumas possibilidades para 

se obter a certificação. Além disso, será apresentada uma interpretação da Portaria 51/2014 

(19) do Inmetro com vistas às obras públicas, buscando-se oferecer ao gestor público, por 

meio de informações e interpretações normativas, um entendimento abrangente sobre os 

critérios utilizados nos Requisitos de Avaliação da Conformidade (RAC) e sobre as etapas do 

processo. Serão comentados, também, os itens considerados importantes no texto da portaria a 

fim de haja um melhor entendimento do documento e de alguns itens pertencentes à norma 

ABNT NBR 5410:2004 (22), 14039 (23) e NR10 (21). 

Por fim, no Capítulo 6 são tecidas considerações finais sobre a necessidade e a 

viabilidade da certificação das instalações elétricas de baixa tensão. 

Além dos capítulos listados, será apresentado um glossário que ajudará no 

entendimento de termos e palavras técnicas e, no Anexo 1, a transcrição da Portaria 51/2014 

(19), que padronizou os Requisitos de Avaliação da Conformidade para a certificação das 

instalações elétricas de baixa tensão. 
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2 NORMAS E REGULAMENTOS  

 

2.1 UM BREVE HISTÓRICO 

 

Pode-se dizer que o processo de industrialização do Brasil no século XX 

impulsionou o surgimento dos dois principais órgãos responsáveis pelas normas e 

certificações no país. Neste contexto, surge em 1940, a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) e, em 1961, o Instituto Nacional de Pesos e Medidas (INPN), órgão que 

centralizou toda a política metrológica nacional (11). 

As décadas de 1950, 1960 e 1970 foram as mais importantes para o processo de 

industrialização do Brasil, quando diferentes iniciativas fizeram com que a economia deixasse 

de ser predominantemente agrícola e surgissem as indústrias nacionais. O projeto de 

desenvolvimento iniciado por Getúlio Vargas nos anos 1930 já buscava novas alternativas 

para a economia do país. Em sua volta ao poder em 1950, ao criar a Petrobrás, a Companhia 

Siderúrgica Nacional – CSN, Companhia Vale do Rio Doce entre outras, Getúlio Vargas 

consolida o processo de industrialização do Brasil, contribuindo para que o país pudesse 

reduzir a dependência das importações, a criação de empregos, a geração de riquezas e, até 

mesmo, a busca do mercado exterior (11). 

No governo do Presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961), o Brasil deu mais um 

salto no processo de industrialização com a implantação das indústrias de base e a indústria 

automobilística. Seu governo transformou a economia, as relações sociais, culturais e políticas 

do Brasil. O país passou, então, a contar com um grande parque industrial que expandiu o 

comércio e os serviços (11).  

Em 1973, o chamado “Milagre Brasileiro” impulsionou novas políticas no setor 

produtivo que precisou se adaptar a um mercado com novas tecnologias e mais exigência de 

qualidade do consumidor. 

Em carta ao então Presidente da República Emílio Garrastazu Médici, em 1973 

(anexo 2), o Ministro da Indústria e Comércio, Luiz de Magalhães Botelho, já manifestava sua 

preocupação com a expansão da produção industrial e a ampliação do mercado interno cada 

vez mais diversificado e exigente: 

[...] A expansão da produção industrial, ao mesmo tempo em que ampliou o 

mercado interno, hoje diversificado e crescentemente exigente, abriu para nosso País 

novas perspectivas de exportação de bens manufaturados. [...] torna-se necessário 
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estabelecer normas e procedimentos, técnicos e administrativos, que promovam a 

melhoria e regulamentem a verificação da qualidade dos produtos industriais 

destinados à exportação, visto que a sua reputação e competitividade no mercado 

internacional dependerão, cada vez mais, da sua qualidade dimensional, material e 

funcional. Ao mesmo tempo, é necessário estudar de forma sistemática as 

dificuldades e as potencialidades do mercado externo no que diz respeito às normas 

e especificações de qualidade, internacionais, peculiares a cada mercado nacional, 

propondo as medidas adequadas para assegurar a defesa dos interesses do nosso 

comércio exterior [...]. (28) 

Observa-se que o Ministro já antecipa a preocupação com a escalada de produção 

relacionada à questão da quantidade e qualidade dos produtos que o Brasil poderia produzir. 

Disciplinar o mercado já era, portanto, uma questão vista como prioridade. A preocupação, 

desde então, residia na qualidade dos bens manufaturados que seriam entregues aos 

brasileiros, incluindo os produtos importados, que também deveriam atender a requisitos 

mínimos de segurança e qualidade. Era, pois, de suma importância o aprimoramento das 

normas e dos procedimentos, técnicos e administrativos, o que justificou a criação do Inmetro, 

que viria ampliar e substituir o INPM (29). 

 

2.2 NORMA BRASILEIRA REGISTRADA – NBR 

 

As normas são a prescrição de como se fazer algo de natureza repetitiva. É a solução 

padrão mais apropriada para um dado problema em um determinado contexto. Conforme 

define a própria Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT:  

Norma é o documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo 

reconhecido, que fornece regras, diretrizes ou características mínimas para 

atividades ou para seus resultados, visando à obtenção de um grau ótimo de 

ordenação em um dado contexto. (30) 

As normas são estabelecidas entre especialistas das partes interessadas como 

fabricantes, representantes dos consumidores e as chamadas instituições neutras 

(Universidades, Institutos, organizações não governamentais, associações etc.), tudo com base 

em resultados consolidados pela ciência. Elas representam quase sempre um consenso em 

determinado assunto. Apesar de ser um documento aprovado por um organismo reconhecido e 

oficial, no caso a ABNT, as Normas Brasileiras Registradas - NBR, são, por princípio, de uso 

voluntário. 

Portanto: 

A normalização é, assim, o processo de formulação e aplicação de regras para a 

solução ou prevenção de problemas, com a cooperação de todos os interessados, e, 
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em particular, para a promoção da economia global. No estabelecimento dessas 

regras recorre-se à tecnologia como o instrumento para estabelecer, de forma 

objetiva e neutra, as condições que possibilitem que o produto, projeto, processo, 

sistema, pessoa, bem ou serviço atendam às finalidades a que se destinam, sem se 

esquecer dos aspectos de segurança. (30) 

Quando se utiliza uma norma, garante-se a possibilidade de se reproduzir várias 

vezes um procedimento de forma confiável, na confiança de que as possibilidades de erro são 

pequenas. Portanto, as normas se valem de metodologias e tecnologias consagradas, 

disseminando processos inovadores, garantindo um caminho seguro para a sociedade (30). 

 

2.3 A NORMA ABNT NBR 5410:2004 

 

Considerada a norma-mãe das instalações elétricas, a norma ABNT NBR 5410 - 

Instalações Elétricas de Baixa Tensão originou-se da preocupação em se estabelecerem 

condições das instalações elétricas de baixa tensão que, ao funcionarem adequadamente, 

garantiriam segurança às pessoas, aos animais, além de preservarem os bens materiais, já que 

a eletricidade mal utilizada traz sérios riscos de acidentes, inclusive de morte. 

A NBR 5410 é fruto do aperfeiçoamento do "Código de Instalações Elétricas", de 

1914, da extinta Inspetoria Geral de Iluminação, realizado por especialistas. Em 1941, tal 

código se transformou em norma, publicada pelo Departamento Nacional de Iluminação e 

Gás, sob o título de "Norma Brasileira para Execução de Instalações Elétricas" com 

abrangência em todo o País, passando por revisões em 1960, 1980, 1990, 1997 e a última em 

2004 (31).  

A designação "ABNT NBR 5410" foi dada somente a partir de 1980, pois até então 

era conhecida como NB-3, por ter sido a terceira norma criada pela ABNT. Já o rótulo NBR 

(Norma Brasileira Registrada) aplicou-se às normas brasileiras no momento em que os textos 

da ABNT passaram a ser submetidos ao registro no Inmetro (31). 

Além da mudança na nomenclatura, houve também alterações significativas na 

norma, que de 20 páginas iniciais passou a contar com 200 páginas, trazendo, além de tudo 

que já era sabido em torno do tema, informações pouco conhecidas no setor, tais como as 

relativas ao aterramento e à proteção contra choques elétricos. Esta norma é, por isso, 

considerada um marco na história da engenharia elétrica no que diz respeito à qualidade e 

segurança das instalações elétricas (31). 
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A norma NBR 5410 se aplica a todas as instalações elétricas que possuem tensão 

nominal igual ou inferior a 1.000 V em corrente alternada ou a 1.500 V em corrente contínua, 

a instalações novas e a reformas em instalações existentes, bem como a qualquer substituição 

de componentes que implique alteração de circuito. Em resumo, ela se aplica a praticamente 

todos os tipos de instalações de baixa tensão, dentre os quais: 

• Edificações residenciais e comerciais em geral; 

• Estabelecimentos institucionais e de uso público; 

• Estabelecimentos industriais; 

• Estabelecimentos agropecuários e hortigranjeiros; 

• Edificações pré-fabricadas; 

• Reboques de acampamento (trailers), locais de acampamento 

(campings), marinas e locais análogos; 

• Canteiros de obras, feiras, exposições e outras instalações temporárias (22). 

 

A norma aplica-se também: 

• Aos circuitos internos de equipamentos que, embora alimentados por meio de 

instalação com tensão igual ou inferior a 1.000 V em corrente alternada, funcionam 

com tensão superior a 1.000 V, como é o caso de circuitos de lâmpadas de descarga, 

de precipitadores eletrostáticos etc. 

• A qualquer linha elétrica (ou fiação) que não seja especificamente coberta pelas 

normas dos equipamentos de utilização; 

• As linhas elétricas fixas de sinal, relacionadas exclusivamente à segurança (contra 

choques elétricos e efeitos térmicos em geral) e à compatibilidade eletromagnética 

(22). 

 

Entretanto, a norma não se aplica a: 

• Instalações de tração elétrica; 

• Instalações elétricas de veículos automotores; 

• Instalações elétricas de embarcações e aeronaves; 

• Equipamentos para supressão de perturbações radioelétricas, na medida que não 

comprometam a segurança das instalações; 

• Instalações de iluminação pública; 

• Redes públicas de distribuição de energia elétrica; 

• Instalações de proteção contra quedas diretas de raios. No entanto, esta Norma 

considera as conseqüências dos fenômenos atmosféricos sobre as instalações (por 

exemplo, seleção dos dispositivos de proteção contra sobretensões); 

• Instalações em minas; 

• Instalações de cercas eletrificadas (31). 

 

2.4 A NORMA ABNT NBR 14039:2005 

 

A necessidade de se atualizar uma norma antiga, NB 79 (Execução de instalações 

elétricas de alta tensão), que vigorou até 1996 e tratava não só das instalações na faixa de 

tensão de 0,6 a 15 kV, como também da adequação a critérios internacionais de segurança das 
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instalações e de seus usuários, foi o que deu origem à NBR 14039, publicada pela primeira 

vez em 1998. 

Esta norma foi elaborada no Comitê Brasileiro de Eletricidade (ABNT/CB-03) pela 

Comissão de Estudo de Instalações Elétricas de Alta e Média Tensão (CE-03:064.11). 

Baseada na norma francesa NF C 13-200:1987, atende aos padrões e às estruturas da norma 

internacional IEC 61936-1:2002, e tem como função determinar os requisitos mínimos de 

qualidade e segurança das instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV, 

estabelecendo um sistema para o projeto e execução deste tipo de instalações elétricas a fim 

de evitar que, por suas deficiências, venham prejudicar e perturbar as instalações vizinhas ou 

causar danos aos animais, às pessoas e à conservação dos bens e do meio ambiente, como 

excesso de ruídos e de calor; vibrações nas estruturas próximas; surgimento de tensões de 

passo e de toque perigosas (31). 

Sua aplicação se dá em instalações alimentadas pelo concessionário, no ponto de 

entrega da energia estabelecido por meio de regulamentação da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL); em instalações alimentadas por fonte própria de energia em média tensão; 

em instalações novas; em reformas de instalações existentes e em instalações de caráter 

permanente ou temporário (31). 

 

2.5 A NORMA ABNT NBR 5419-1:2015 

 

A norma ABNT NBR 5419:2015 – Proteção de estruturas contra descargas 

atmosféricas - (24) foi revisada pela Comissão de Estudos do ABNT/CB-03 – Comitê 

Brasileiro de Eletricidade (CE-03:64.10) baseando-se na norma internacional IEC 62305, 

publicada em dezembro de 2010. Esta norma disserta sobre a descarga atmosférica e os 

efeitos desta quando atinge uma edificação, uma linha elétrica ou objetos próximos. 

 

2.6 A NORMA REGULAMENTADORA Nº10 

 

A revisão da Consolidação das Leis do Trabalho, pela Lei 6.514 de 22 de dezembro 

de 1977, sob o título "Da Segurança e Medicina do Trabalho", estabeleceu as Normas 

Regulamentadoras de Saúde e Segurança no Trabalho. Dentre estas se encontrava a NR 10, 

que fixava condições mínimas de segurança para aqueles empregados que trabalhavam com 
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instalações elétricas desde o projeto até a reforma ou manutenção da instalação, bem como a 

segurança de usuários e de terceiros (31). 

Após a publicação da Portaria 3.214, em 1978, ocorreu a atualização do texto da 

Norma Regulamentadora nº 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, por 

meio da Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 598 de 07 de dezembro de 2004, 

alterando assim sua redação anterior. Deste modo, a NR 10 passou a estabelecer os requisitos 

e condições mínimas a fim de implementar medidas de controle e sistemas de prevenção que 

pudessem garantir a segurança e a saúde dos empregados que trabalham de forma direta ou 

indireta na área de instalações elétricas (31).  

A aplicação desta norma inclui as fases de geração, transmissão, distribuição e 

consumo, desde as etapas de projeto até a manutenção das instalações elétricas, bem como os 

serviços realizados em suas imediações. 
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3 ENTENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE SOBRE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

Os responsáveis pela segurança, qualidade e eficiência das Instalações Elétricas, 

como engenheiros, técnicos, projetistas, executores, gerentes, supervisores, podem questionar 

a necessidade de se tornar compulsória a legislação relativa à Avaliação da Conformidade, 

uma vez que já existem outros dispositivos legais, aplicáveis a todo o setor, que norteiam e 

disciplinam, com força de lei, a conduta de profissionais e empresas quanto à obediência às 

normas da ABNT.  

Discute-se nesta dissertação, portanto, em que casos tais legislações são aplicadas e 

as razões para sua pouca efetividade na melhoria da segurança e qualidade das instalações 

elétricas. 

 

3.1 LEGISLAÇÕES E REGULAMENTOS EM VIGOR NO BRASIL 

 

O Brasil possui legislação e regulamentos que visam a garantir a segurança de uma 

instalação elétrica, tanto para quem instala quanto para quem irá usufruir do serviço prestado, 

que serão apresentadas a seguir. 

 

3.1.1 Legislações e regulamentos federais 

 

 Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal de nº8078/1990 (25); 

 Norma Regulamentadora nº10 - Segurança em instalações e serviços de 

eletricidade. Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº598 de 7/12/2004 (21); 

 Lei nº 11.337 de 26 de julho de 2006 (26); 

 Lei 8.666/1993 Licitações Públicas (17); 

 Legislação Profissional do CONFEA/CREAS – Lei Federal nº5194/1966 (27). 

Apesar da grande importância para a segurança das instalações elétricas, ao tornarem 

as normas da ABNT obrigatórias, esses dispositivos legais não garantem que as normas 

estejam sendo cumpridas. Essas legislações enquadram a instalação elétrica sob vários focos, 

conforme descrito a seguir. 
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3.1.1.1 Código de defesa do consumidor 

 

A Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990 estabelece normas de proteção e defesa do 

consumidor, de ordem pública e interesse social, nas quais o que é levado em consideração é a 

relação de consumo e a proteção ao consumidor (25). 

Esta lei é considerada de grande importância também para as instalações elétricas, 

pois foi a primeira legislação a considerar, de forma geral, o uso obrigatório das normas 

técnicas da ABNT.  

O inciso VIII do artigo 39 do Código reza que: 

Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos e serviços, dentre outras 

práticas abusivas: 

[...] 

VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em 

desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se 

normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) (25). 

Logo, apesar de não garantir que as normas sejam cumpridas, um consumidor poderá 

acionar o fornecedor do serviço quando for lesado devido a instalação elétrica executada em 

desacordo com a norma, conforme decidido pelo Tribunal Federal da 3ª região em 2010 (32). 

 

3.1.1.2 Norma Regulamentadora 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 

 

A Norma Regulamentadora 10 (NR10) (21), emitida pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego, objetiva garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que atuam nas áreas de 

instalações e serviços elétricos, e tem caráter preventivo (8). Todas as fases de transformação 

da energia elétrica e trabalhos exercidos com eletricidade ou próximo a ela são abrangidos por 

esta norma: projeto, geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo construção, 

montagem, operação e manutenção das instalações elétricas.  

A NR10 distingue os trabalhadores entre capacitados (aqueles que assistiram a 

treinamentos de profissionais habilitados e trabalham com autorização da empresa), 

qualificados (profissionais com diploma, mas sem registro no CREA) e habilitados 

(profissionais com registro no CREA). 

É responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego fiscalizar as empresas 
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quanto aos riscos aos quais o trabalhador está submetido ao desempenhar suas funções e 

avaliar se o risco está sob controle. Em sua nova versão, publicada em 8 de dezembro de 

2004, a NR10 (21) confirmou, também, a obrigatoriedade das normas da ABNT, como 

requisito na busca de garantia de segurança nas instalações elétricas.  

Cabe ressalvar que as normas do Ministério do Trabalho e Emprego não valem para 

o serviço público regido pelo Regime Jurídico Único, o qual se encontra assim sem qualquer 

regulamentação. 

 

3.1.1.3 Lei nº 11.337 de 26 de julho de 2006 - Lei do Aterramento 

Art. 1º As edificações cuja construção se inicie a partir da vigência desta Lei 

deverão obrigatoriamente possuir sistema de aterramento e instalações elétricas 

compatíveis com a utilização do condutor- terra de proteção, bem como tomadas 

com o terceiro contato correspondente. 

Art. 2º Os aparelhos elétricos e eletrônicos, com carcaça metálica comercializados 

no País, enquadrados na classe I, em conformidade com as normas técnicas 

brasileiras pertinentes, deverão dispor de condutor terra de proteção e do respectivo 

plugue, também definido em conformidade com as normas técnicas brasileiras (26). 

Apesar de a lei ser aparentemente exígua, ela remete a uma parte extensa e 

importante da norma NBR 5410:2004, e permite que, quando identificadas as não 

conformidades nas instalações elétricas relativas ao condutor de proteção, o cliente possa 

acionar judicialmente o responsável. 

Entretanto, essa lei contribui muito pouco para a efetiva melhoria da situação crítica 

em que se encontram as instalações elétricas, pois não é incumbência da justiça fiscalizar as 

instalações elétricas. A morte por choque elétrico em crianças tem aumentado 

consideravelmente: de acordo com a Associação Brasileira de Consciência para os Perigos da 

Eletricidade - ABRACOPEL, 32 crianças de 0 a cinco anos foram vitimadas por esse tipo de 

acidente em 2015, contra 20 fatalidades nesta mesma faixa etária em 2014, ou seja, um 

crescimento de mais de 50%. Esse tipo de acidente não ocorre somente dentro de casa, mas 

também em locais públicos (33, 34). 

O Artigo 1º trouxe um importante contributo que foi a mudança na norma de 

distribuição das concessionárias de energia, com uma nova configuração no esquema de 

ligação do condutor de proteção (condutor terra) e o neutro. A partir de então, o condutor de 

proteção passou a fazer parte da configuração da instalação dos cabos disponibilizados para o 

consumidor, após a medição de energia. A montagem de um padrão de medição para uma 
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ligação nova, de responsabilidade do consumidor, somente é liberada se o condutor de 

proteção fizer parte da nova configuração.  

Neste caso, a concessionária tem relevante papel na fiscalização da existência do 

cabo de proteção a ser disponibilizado ao consumidor, mas normalmente não realiza a vistoria 

interna, e como consequência o condutor de proteção pode permanecer sem uso. A situação 

das instalações elétricas internas não é verificada. Se o padrão de medição for aprovado, a 

ligação de energia será liberada, mesmo se as instalações elétricas internas apresentarem um 

enorme risco para os usuários. 

O Artigo 2º introduz a obrigatoriedade do terceiro pino nos plugues dos 

equipamentos. Neste caso, a fiscalização é de responsabilidade do Inmetro ou órgãos 

conveniados, que aplicarão as medidas legais cabíveis, em caso de descumprimento da lei. 

 

3.1.1.4 Lei 8.666/1993 - licitações públicas 

 

Esta lei faz menção, em seu artigo 6º, inciso X, à obrigatoriedade das normas da 

ABNT: 

O conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra 

deve estar de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT (17). 

 

3.1.1.5 Legislação profissional do CONFEA-CREA – lei federal nº 5194/1966 

 

O âmbito do CREA, como conselho de classe, é relativo à postura do profissional 

contratado, que deverá atuar eticamente e na busca das melhores soluções e da melhor 

técnica. 

 

3.1.2 A questão da averiguação no Brasil 

 

Os dispositivos legais aqui apresentados em nenhum momento auditam as 

instalações elétricas, a menos que tenha ocorrido um acidente ou tenha sido detectado algum 

risco ou irregularidade, no caso de uma fiscalização. Não se age, neste caso, de forma 

preventiva. 
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Nenhum desses dispositivos legais é, de fato, efetivo na garantia de segurança a 

todos os usuários ou trabalhadores submetidos diariamente aos riscos de uma instalação 

elétrica deficiente. Tais dispositivos somente conseguem contribuir com a melhoria das 

instalações elétricas quando os respectivos órgãos, leis ou regulamentos são acionados, 

normalmente quando há suspeita, discordância ou denúncia. É o caso do Ministério do 

Trabalho e Emprego, ao apurar um acidente fatal ou ao receber uma denúncia de que 

trabalhadores estão sendo submetidos a riscos em sua jornada diária de trabalho. Neste caso, 

serão verificadas as condições de risco aparente existentes nas instalações elétricas. Questões 

técnicas como não conformidade com as normas, apesar do risco, não serão verificadas.  

O mesmo ocorre com o CREA, cuja fiscalização direciona-se majoritariamente para 

a identificação do responsável técnico, que deverá apresentar os projetos e a Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART. Nesse caso, o órgão apenas constata a existência dos 

documentos. Uma análise técnica somente ocorrerá em caso de denúncia, acidente ou situação 

excepcional. 

Quanto ao Ministério do Trabalho e Emprego, as questões verificadas são relativas à 

segurança dos trabalhadores, o que não se restringe à área de instalações elétricas. Ao 

contrário do papel exercido pelo CREA, seria de se esperar sua atuação efetiva no âmbito 

preventivo, o que se verifica apenas pontualmente: na prática, suas ações, à semelhança do 

conselho mencionado, decorrem de denúncias ou acidentes. Em ambos os casos, lida-se com 

uma estrutura de fiscalização aquém da que seria necessário para as obras em andamento no 

país todo. 

Quanto ao Código de Defesa do Consumidor, invoca-se apenas a reparação de danos, 

sem nenhuma ação preventiva. O consumidor, sentindo-se lesado, poderá acioná-lo; neste 

caso, trata-se de uma relação de prestação de serviço.  

Portanto, apesar de sua importância, essas legislações sozinhas não são capazes de 

proteger a sociedade quanto aos perigos das instalações elétricas não conformes. Elas atuam 

pontualmente e não têm o objetivo de avaliar as instalações elétricas que sofrem com a baixa 

qualidade da mão de obra e com empresas e profissionais que diminuem gastos às custas da 

inobservância das normas. Afinal, apenas eventualmente um leigo conseguirá identificar uma 

não conformidade com alguma norma, o que é atribuição de profissional habilitado e, 

preferencialmente, com prática profissional na área. 

A Portaria 51/2014 do Inmetro baseia-se no Capítulo 7 da Norma ABNT NBR 5410, 
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que trata da verificação final das instalações elétricas, divididas em inspeção visual e ensaios. 

Constata-se, todavia, que, não obstante sua introdução ter ocorrido há quase 30 anos (ocorreu 

em 1990), seu desconhecimento é disseminado entre a maioria dos profissionais da área, 

gestores e contratantes. A título de exemplo, ao término de obras da Universidade Federal de 

Juiz de Fora, entre 2009 e 2015, foi verificado a surpresa e o desconhecimento do corpo 

técnico das empresas quanto à previsão de tais procedimentos. 

Outro exemplo de negligência é quanto ao Dispositivo Diferencial Residual – DR, 

dispositivo que desliga automaticamente o circuito antes de uma pessoa ou animal ser 

atingido por um choque elétrico, ao entrar em contato com pontos energizados. O item 

5.1.3.2.2 da NBR 5410/04 determina o seu uso obrigatório nos seguintes casos: 

a) os circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em locais contendo 

banheira ou chuveiro (ver 9.1); 

b) os circuitos que alimentem tomadas de corrente situadas em áreas 

externas à edificação; 

c) os circuitos de tomadas de corrente situadas em áreas internas que possam 

vir a alimentar equipamentos no exterior; 

d) os circuitos que, em locais de habitação, sirvam a pontos de utilização 

situados em cozinhas, copas cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, 

garagens e demais dependências internas molhadas em uso normal ou 

sujeitas a lavagens; 

e) os circuitos que, em edificações não-residenciais, sirvam a pontos de 

tomada situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, 

garagens e, no geral, em áreas internas molhadas em uso normal ou sujeitas a 

lavagens (22). 

Além do amplo desconhecimento da existência deste dispositivo, frequentemente seu 

custo é considerado elevado, e sua aquisição, dispensada (35). 

Portanto, os dispositivos e procedimentos pouco fazem para tornar as instalações 

elétricas mais seguras. Não bastam normas técnicas avançadas, de padrão internacional e 

atualizadas periodicamente, se as instalações elétricas não são averiguadas. Dado o 

desconhecimento e a negligência dos profissionais da área, uma alternativa viável seria a 

consagração da avaliação final por uma terceira parte, especialmente capacitada para esse fim. 

No contexto brasileiro, o Inmetro já credencia empresas para esse tipo de serviço. 

A inexistência de um mecanismo de avaliação oficial e compulsório nas instalações 

elétricas contraria uma tendência internacional. Tais mecanismos, ainda que com parâmetros 

diversos, são encontrados não apenas em países norte-americanos e europeus, como Estados 

Unidos, Portugal, França, Espanha, Bélgica, Inglaterra e Suíça, como também em latino-

americanos, tais como Chile, Argentina, Peru, México e Colômbia, e preveem uma 
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averiguação inicial, ao término da obra, e um calendário de inspeções periódicas (36). 

No caso brasileiro, em geral nem uma, nem outra ocorre. Instalações elétricas podem 

já nascer comprometidas e tornar-se mais críticas com o passar do tempo e seu 

envelhecimento natural. Tal situação contribui para as situações abaixo: 

 Desvalorização das disciplinas referentes a Instalações elétricas nos cursos de 

Engenharia Elétrica; 

 Falta de estímulo a outros profissionais, sem formação, mas com atribuição para 

instalações elétricas, a deixar de atuar na área, como é o caso dos arquitetos e engenheiros 

civis 

 Falta de incentivos para a contratação de mão-de-obra qualificada e aplicação de 

normas, regulamentos e leis atualizados; 

 Obras executadas sem projetos e sem responsável técnico ou de maneira 

improvisada, sem correspondência com os projetos elaborados;  

 Uso de soluções técnicas ultrapassadas e ausência de garantia de conformidade com 

as normas técnicas em vigor; 

 Insegurança para usuários e contratantes; 

 Elevados riscos de acidentes e incêndios; 

 Valores altos cobrados por seguradoras, uma vez que riscos elétricos, são por 

natureza, mais elevados, e estão embutidos nos seguros. 
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4 A INSERÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA 

TENSÃO NAS OBRAS PÚBLICAS E A LEI Nº 8.666/1993  

 

A Lei 8.666/1993 instituiu o estatuto das licitações, que dispõe sobre a contratação 

com a Administração Pública. Esta lei define que a compra de bens, a execução de obras, a 

contratação de serviços e a concessão de prestação de algum serviço público deverão ser 

contratados por meio de licitação pública (17). 

Para Carlos Ari Sundfeld,  

Licitação é o procedimento administrativo destinado à escolha de pessoa a 

ser contratada pela Administração ou a ser beneficiada por ato 

administrativo singular, no qual são assegurados tanto o direito dos 

interessados à disputa como a seleção do beneficiário mais adequado ao 

interesse público (37). 

Segundo Adriana Barossi, a Licitação é uma das formas eficientes utilizadas pela 

Administração Pública (38). 

Neste capítulo, tratar-se-á dos aspectos da referida Lei relacionados à previsão de 

Certificação das instalações elétricas de baixa tensão nos editais de obras públicas, conforme 

a Portaria 51/2014 do Inmetro. Segundo o Tribunal de Contas da União – TCU: 

Obra pública é considerada toda construção, reforma, fabricação, 

recuperação ou ampliação de bem público. Ela pode ser realizada de forma 

direta, quando a obra é feita pelo próprio órgão ou entidade da 

Administração, por seus próprios meios, ou de forma indireta, quando a obra 

é contratada com terceiros por meio de licitação (39). 

 

4.1 MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO 

 

São modalidades de licitação aplicáveis a obras e serviços de engenharia: 

Concorrência; Tomada de Preços; Convite, Pregão e Regime Diferenciado de Contratação. 

Dado que a necessidade de obras no setor público abrange serviços de várias naturezas, não 

faria sentido que os modelos de contratação para uma simples reforma e para a construção de 

uma grande estrutura seguissem os mesmos parâmetros e os mesmos prazos, de onde cada 

modalidade prevista refere-se a um tipo de contratação diferente. Cumpre observar, todavia, 

que em todos os casos há a elaboração de um edital por parte do órgão público, no qual é 

prevista a qualificação técnico-operacional mínima exigida dos licitantes interessados. 
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Nenhuma das modalidades cria qualquer entrave para a exigência de certificação das 

instalações elétricas; cabe a cada órgão público a sua previsão nos editais de licitação (40). 

 

4.2 REGIME DE CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS 

 

Na contratação com terceiros, a Lei 8.666/1993 prevê quatro regimes de licitação 

para a execução de obras, que passarão a ser detalhados a seguir.  

 

4.2.1 Empreitada por Preço Global  

 

É indicada para contratação por preço certo e total. É o caso de obras novas em que 

instalações elétricas fazem parte. Deverá ser adotada na contratação de obras ou serviços mais 

comuns, nas quais é possível, com grande margem de precisão, definir no projeto básico ou 

executivo as quantidades de serviços e materiais a serem executados e instalados, que poderão 

ser aferidos facilmente. Em determinados casos, esta modalidade é indevidamente utilizada 

em obras cujos quantitativos são de relevante indeterminação; disto decorre a necessidade de 

termos aditivos contratuais financeiros, tornando a obra mais onerosa (41). 

 

4.2.2 Empreitada por preço unitário  

 

É a contratação por preço certo de unidades indeterminadas. Deve ser utilizada 

quando, por sua natureza, o serviço ou obra não permita a precisa indicação dos quantitativos 

na fase de projetos. O preço total da obra, assim, não é previsível no momento da licitação. É 

o caso de obras de reformas, terraplanagens, fundações, e outras (41). 

 

4.2.3 Tarefa 

Deverá ser utilizada para a execução de pequenas obras ou parte de uma obra maior. 

Normalmente refere-se ao fornecimento de mão-de-obra, que poderá ser ajustada por preço 

certo, global ou  unitário. O  pagamento  também deverá ser efetuado  de acordo com o 

cronograma da obra. Apesar de ser uma forma de contratação de mão-de-obra que inclui os 

meios necessários para o desenvolvimento do trabalho, nada impede que o tarefeiro forneça 

algum tipo de material. Esse tipo de contratação, apesar de previsto na legislação, não é muito 
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utilizado devido à falta de definição legal de pequenas obras, podendo ser questionada a 

qualquer momento pelos órgãos de controle (42). 

 

4.2.4 Empreitada integral 

 

Ocorre quando a contratada é a responsável por todas as etapas do empreendimento, 

integrando as áreas, tecnologias e parceiros necessários para a entrega em condições de operar 

plenamente. Também conhecida como “turn-key”, esse regime de contratação pode ser 

considerado um tipo de empreitada global. Deverá ser utilizado em obras ou serviços de 

grande complexidade. Segundo o TCU: 

A empreitada integral é especialmente indicada para a implantação de 

projetos complexos, que exigem conhecimentos e tecnologias que não estão 

disponíveis a uma única empresa. O proprietário contrata o projeto global 

com uma empresa “integradora” e recebe o projeto concluído, pronto para 

operação (43). 

 

4.3 ETAPAS DA OBRA PÚBLICA 

 

Da elaboração do edital de licitação à sua manutenção, serão estudadas aqui as etapas 

de uma obra pública. Infelizmente, a disponibilização de recursos no Brasil frequentemente é 

feita com pouco prazo para a apropriada elaboração de projetos e editais de licitação. 

Problemas orçamentários também dificultam que os gestores tenham uma visão de 

planejamento a longo prazo. Trata-se de uma deficiência que deveria ser revista, pois, como 

se sabe, quanto mais consistentes são o planejamento e o projeto, melhor e mais econômica 

tendem a ser a execução e a manutenção de uma obra. 

Cinco etapas são previstas, visando a otimizar sua execução e diminuir os riscos e 

prejuízos (44). Serão mencionadas aquelas pertinentes ao escopo deste trabalho. 

 

4.3.1 Fase preliminar da licitação 

 

É a fase que antecede a decisão de licitar uma obra pública. É quando a 

Administração concluirá a viabilidade da obra, seu custo aproximado e as futuras despesas 

que decorrerão desta iniciativa. Todos os estudos, levantamentos, laudos, pareceres e 
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consultorias necessários deverão ser conduzidos por uma equipe multidisciplinar, composta 

não apenas por engenheiros eletricistas, mas civis, arquitetos, etc. Os documentos gerados 

nesta fase deverão ser anexados ao processo administrativo da licitação. A seguir são 

descritos os itens necessários que compõem essa fase (39). Adotam-se aqui os conceitos do 

TCU, visto que a mesma terminologia é utilizada, em outros contextos, como referência a 

outras definições. 

 

4.3.1.1 Programa de necessidades  

 

Nesta etapa são levantadas todas as necessidades e características do futuro 

empreendimento, com especial atenção às demandas dos usuários das novas instalações. 

Eventualmente, consultores externos à equipe poderão ser acionados, como em casos de 

instalação de equipamentos sofisticados (39). 

Um dos equívocos que podem ocorrer nesta etapa é sua delegação exclusiva aos 

arquitetos, o que muitas vezes compromete decisões importantes relativas às instalações 

elétricas. A falta de um engenheiro eletricista nesta etapa pode ocasionar a necessidade de 

adaptações após o início da obra ou mesmo após a utilização pelos usuários, o que pode trazer 

riscos. 

Especial atenção deve ser dada também às possibilidades de futura expansão da obra, 

numa perspectiva de médio e longo prazo. Portanto, um programa de necessidades incompleto 

poderá ser bastante crítico para o adequado e necessário funcionamento normal das 

instalações elétricas. 

Deve-se atentar para o fato de que não se pode aumentar indefinidamente a demanda 

de fornecimento de energia não prevista, e que instalações elétricas normalmente não são 

versáteis (uma solução por demais onerosa para a realidade do setor público). A título de 

exemplo, pode não ser possível instalar um sistema de ar condicionado em uma edificação na 

qual não existia essa previsão. 

A decisão pela certificação de instalações elétricas deve partir já do Programa de 

Necessidades, prevendo seus custos. 
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4.3.1.2 Estudo de viabilidade 

 

O estudo de viabilidade deverá ser executado visando aos aspectos técnico, legal, 

econômico, social e do impacto ambiental do empreendimento, o que pode evitar o 

desperdício de recursos públicos com obras que apresentem soluções inadequadas perante as 

necessidades. O TCU considera irregularidade grave a inexistência de estudo de viabilidade, 

podendo, inclusive, incorrer na paralisação da obra (43). 

Portanto, seguindo-se o entendimento do TCU, especial importância deverá ser 

dispensada à infraestrutura de energia elétrica para a alimentação definitiva das edificações. 

Grandes distâncias, questões ambientais e especificidades da obra deverão ser consideradas 

neste momento, podendo seu alto custo ser crítico para a viabilidade do empreendimento. O 

estudo de viabilidade deverá levar em consideração não só a construção da edificação, mas 

também a infraestrutura necessária, como disponibilidade de água, esgoto, vias de acesso, 

estacionamentos, interferências com o meio ambiente, etc. 

 

4.3.1.3 Anteprojeto  

 

O anteprojeto é a etapa que se sucede à confirmação do estudo de viabilidade. 

Consiste na representação técnica das decisões tomadas, levando-se em consideração o 

programa de necessidades e o estudo de viabilidade. 

O anteprojeto começa a dar contornos ao empreendimento, sendo seus levantamentos 

e informações de grande importância para a confecção do futuro projeto. Apresenta as 

informações necessárias, envolvendo todas as áreas, inclusive as questões identificadas 

quanto às instalações elétricas, e embasa os projetos básico e executivo. 

A precisa definição do local onde serão instalados os dispositivos e equipamentos 

elétricos, suas especificações e características especiais, são questões que devem ser 

resolvidas no anteprojeto. As soluções técnicas e de segurança adotadas pelo projetista 

somente poderão contemplar o que foi levantado nesta etapa. 

Também se deve observar que alterações no que foi originalmente previsto na 

concepção do projeto causam impactos substanciais no adequado funcionamento futuro 

dessas edificações (39). 
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4.3.2 Fase interna de licitação 

 

É nesta fase que o objeto a ser contratado será detalhado. São definidos os limites e 

as condições que deverão ser considerados. A previsão para certificação de instalações 

elétricas deve ser prevista aqui. Segundo o TCU:  

Durante a fase interna da licitação, a Administração terá a oportunidade de 

corrigir falhas porventura verificadas no procedimento, sem precisar anular 

atos praticados. Exemplos: inobservância de dispositivos legais, 

estabelecimento de condições restritivas, ausência de informações 

necessárias, entre outras faltas (39). 

 

4.3.2.1 O Projeto básico 

 

“O tempo despendido no aprofundamento e aperfeiçoamento dos projetos irá refletir-

se na economia de prazos, de adaptações e de aditivos na construção da obra” (45). 

O termo “Projeto básico” deve ser entendido como o conjunto de informações 

necessárias e suficientes, elaborado com base em estudos e levantamentos técnicos 

preliminares, para a perfeita definição do objeto da licitação. Fazem parte do projeto básico de 

um empreendimento as plantas, os desenhos, o caderno de especificações técnicas, os 

cadernos de encargos, os memoriais descritivos, as planilhas e orçamentos, todos com as 

atribuições de responsabilidade técnica. De acordo como Artigo 6º, inciso IX da Lei 8.666/93, 

o projeto básico deverá conter os seguintes elementos: 

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a favorecer visão global 

da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de 

forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as 

fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e 

montagem; 

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e 

equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que 

assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o 

caráter competitivo para a sua execução; 

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 

construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, 

sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 

compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas 

de fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 

quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados [...] (17). 
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O projeto básico define quais requisitos deverão fazer parte da proposta dos 

licitantes, possibilitando a máxima competitividade e a definição da análise da proposta mais 

vantajosa. O esquema da Figura 5 evidencia os itens que integram o projeto básico. 

 
Figura 5: Projeto básico. Fonte: TCU (44). 

Segundo o TCU, todos os projetos para obras públicas devem ser elaborados de 

acordo com a legislação vigente e em conformidade com as normas técnicas devidas (44). 

Os autores deverão assinar todas as peças que compõem os projetos, registrando a 

devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) para os engenheiros e o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) para arquitetos (46, 47). As ART e os RRT 

comprovam que projetos, obras ou serviços técnicos de engenharia e arquitetura e urbanismo 

possuem um responsável devidamente habilitado e com situação regular perante os devidos 

conselhos para realizar tais atividades, e deverão constar nos processos licitatórios.  

Apesar de o termo “Projeto Básico” ser utilizado no singular, ele se refere a um 

conjunto de projetos, tantos quantos forem as áreas da engenharia e arquitetura relacionadas 

com a obra.  

O Acórdão 632/2012 (48) do TCU propôs a adoção de parâmetros técnicos mínimos 

para os projetos básicos de obras públicas, devendo os mesmos serem compatíveis com a 

orientação técnica (OT IBR 01/2006) editada pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras 

Públicas – IBRAOP (49). De acordo com essa orientação, um projeto básico deverá conter, no 

mínimo, as seguintes especialidades de projetos: 

• levantamento topográfico; 

• sondagens; 

• projeto arquitetônico; 
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• projeto de terraplanagem; 

• projeto estrutural; 

• projeto de instalações hidráulicas; 

• projeto de instalações elétricas, telefônicas e rede de computadores; 

• projeto de segurança e combate a incêndio e pânico; 

• projeto de instalações de ar condicionado; e 

• projeto de instalação de transporte vertical (49). 

 

Na Figura 6, podem ser identificados os principais requisitos para a elaboração de 

um projeto básico. 

 
Figura 6: Requisitos de um projeto básico. Fonte: TCU (44). 

Apesar de ser chamado de básico, esse projeto deverá ser, no entendimento do TCU, 

completo e adequado o suficiente para permitir a elaboração das propostas das empresas 

interessadas na licitação, não restando dúvidas quanto às características, soluções adotadas, 

processos construtivos e definições. Em outras situações, “projeto básico” é uma expressão 

que pode se referir ao projeto em uma etapa não tão desenvolvida. Essa divergência 

conceitual pode acarretar que licitações sejam feitas com projetos incompletos, “básicos” de 

acordo com outras conceituações, mas não no entendimento do TCU. 

Em resumo, o projeto básico deve responder: O que contratar?; com quais recursos?; 

com quem contratar?; como executar?; como contratar?  

Após a finalização desta etapa, o processo de licitação pode se iniciar (Art. 38 da Lei 

nº 8.666/1993). Fica a cargo da Administração Pública, entretanto, a opção pela 

complementação do projeto básico com o projeto executivo (17). 
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Nesta fase devem ser inseridas as informações relativas à certificação das instalações 

elétricas de baixa tensão, cuja previsão, como visto, já se deu no Programa de Necessidades. 

 

4.3.2.2 O projeto executivo 

 

O projeto executivo difere do básico por apresentar um nível máximo de 

detalhamento de todas as etapas da obra.  

Com a autorização da Administração, ele poderá ser desenvolvido 

concomitantemente com execução da obra, mas não poderá introduzir novos elementos, 

processos, soluções ou alterações substanciais no projeto básico, que acrescentem custos não 

previstos (39). A revisão de um projeto básico transfigurando o objeto originalmente 

contratado constitui prática ilegal. 

Cabe exemplificar a diferença entre Projeto Básico e Projeto Executivo no campo de 

instalações elétricas. No primeiro caso, pode-se definir um quadro de distribuição 

referenciando-se os seus componentes internos, como disjuntores, barramentos e respectivas 

dimensões. Essa definição pode ser apenas textual, bastando para a execução. Já na 

elaboração de um Projeto Executivo, há a definição de todos os detalhes de montagem e a 

disposição precisa dos elementos. A montagem de quadros a partir de detalhamentos de 

projetos executivos permite a padronização segundo a conveniência do órgão, impedindo 

adaptações e improvisos. 

 

4.3.2.3 Elaboração de demais documentos licitatórios 

 

Uma licitação compõe-se, além dos projetos, de outros documentos, dos quais nos 

importam aqui o edital, os memoriais descritivos, as planilhas orçamentárias, e os cadernos de 

encargos. 

O edital, documento público de veiculação ampla, prevê as condições da licitação, 

incluindo a qualificação técnico-operacional requerida dos licitantes. Ainda que, como será 

visto a seguir, a certificação de instalações elétricas para obras públicas seja necessariamente 

executada por empresa terceirizada, acreditada pelo Inmetro, é necessário que a 

Administração defina uma habilitação técnica mínima dos profissionais que atuarão com a 

execução das instalações elétricas da obra. 
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Memorial descritivo é o documento que detalha cada serviço contratado, sua forma 

de execução e testes. Explicita informações que normalmente não caberiam num projeto. 

Nas planilhas orçamentárias são descritos todos os materiais e serviços, quantitativos 

e custos unitários e totais da obra. A precisão das informações da planilha e do memorial 

descritivo é importante para que não existam interpretações errôneas ou dúbias acerca do que 

se pretende com a descrição de cada um dos itens. As planilhas são uma decorrência dos 

projetos e memoriais descritivos. O orçamento define o valor total máximo da obra para 

controle do órgão público, e subsidia as propostas das empresas licitantes.  

Os preços de planilha geralmente são obtidos a partir de índices da construção civil 

de órgãos públicos, como Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 

Civil (SINAPI), da Caixa Econômica Federal, e Secretaria de Estado de Transportes e Obras 

Públicas (SETOP). Em casos de serviços e materiais que não constem nesses índices, como é 

o de Certificação das instalações elétricas de baixa tensão, o orçamentista deve basear sua 

estimativa a partir da coleta de preços junto a Organismos de Avaliação da Conformidade, 

credenciados pelo Inmetro, que será estudado posteriormente. 

 

4.3.3 Fase externa da licitação 

 

Esta fase se inicia com a publicação do edital de licitação e termina com a assinatura 

do contrato para execução da obra. No entanto, necessário se faz observar que não poderão 

participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obra ou serviço e do 

fornecimento de bens a eles necessários o autor do projeto, básico ou executivo; a empresa 

responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo, isoladamente ou em consórcio; e 

o servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

A Comissão de licitação tem o papel de conduzir a licitação, dirimindo dúvidas e 

eventuais problemas identificados. O papel de engenheiros eletricistas do serviço público é de 

relevância para a análise da qualificação técnica-operacional dos licitantes. A visita técnica 

por parte dos licitantes é relevante, mas sua obrigatoriedade não é exigida pelo TCU, ficando 

a cargo de cada órgão. 
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4.3.4 Fase contratual 

 

Esta fase inicia-se na assinatura contratual, percorre a execução das obras, inclui os 

ensaios de verificação e se encerra no Termo de Recebimento Definitivo da obra, emitido 90 

dias após o seu término. 

 

4.3.4.1 Qualificação técnica 

 

A qualificação técnica é a comprovação de que o licitante já executou serviços 

similares e está apto a realizar a obra licitada. Todavia, não deverá ser exigido atestado 

referente à Certificação das instalações elétricas de baixa tensão, devido à obrigatoriedade de 

sua subcontratação. 

 

4.3.4.2 Subcontratação 

 

A empresa vencedora tem a possibilidade de subcontratar serviços que não sejam de 

sua atividade-fim, desde que haja a previsão no edital. No caso estudado, os serviços de 

instalações elétricas de uma obra licitada podem ser executados pela construtora ou por uma 

empresa especializada na área; a certificação, todavia, deverá ser obrigatoriamente 

subcontratada junto a um Organismo Certificador do Produto, acreditado pelo Inmetro. 

 

4.3.4.3 Documentação “conforme construído” (as built) 

 

Conhecido como projeto as built, trata-se de projeto que retrata fielmente como a 

obra foi construída ou reformada. Todos os projetos e documentos utilizados para a perfeita 

execução de uma obra pública deverão ser atualizados com as adaptações e correções que se 

fizeram necessárias no decorrer da execução. No caso das instalações elétricas, este 

documento deverá ser elaborado após a certificação, contendo todas as modificações que essa 

etapa demandou. 
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4.3.4.4 Fiscalização 

 

A fiscalização da obra deverá ser realizada continua e sistematicamente pelo 

contratante e seus prepostos, desde o início da mesma até o seu recebimento definitivo, 

visando verificar, em todos os seus aspectos, o cumprimento das disposições contratuais, 

técnicas e administrativas. O profissional ou equipe de fiscalização deverá ser habilitado, ter 

experiência técnica necessária ao acompanhamento e controle dos serviços e do tipo de obra 

que está sendo executada (39). 
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5 A EXIGÊNCIA DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO DAS OBRAS PÚBLICAS 

 

Segundo Barreto (50), a avaliação de conformidade pode ser definida como um 

procedimento que tem como foco garantir que um produto, serviço, processo ou profissional 

atenda aos requisitos de normas ou regulamentos técnicos, sendo que, no que concerne às 

instalações elétricas, estes deverão estar em conformidade com a NBR 5410, bem como com 

o regulamento técnico especifico que serve para direcionar os procedimentos a serem 

realizados durante o processo de avaliação. 

 

5.1 EXEMPLO DE INCLUSÃO DE CERTIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

NAS DIVERSAS FASES DE UMA LICITAÇÃO PÚBLICA FICTÍCIA 

 

Para melhor exemplificar todos os processos e trâmites necessários à certificação de 

instalações elétricas de uma obra pública, será estudado como a questão poderia se aplicar nas 

diversas etapas, a partir de um exemplo de uma obra fictícia, cuja licitação foi vencida por 

uma construtora (referida como Contratada nos documentos). 

 

5.1.1 A fase da licitação 

 

5.1.1.1 Projeto executivo 

 

A obra idealizada teve as questões relativas às instalações presentes na elaboração do 

Programa de Necessidades e do Projeto Básico. O Projeto Executivo foi desenvolvido em 

cinco pranchas, denominadas de 01/05-ELE a 05/05-ELE. Nas três primeiras pranchas, foi 

assinalada a observação de que as instalações deveriam ser certificadas, remetendo ao 

Memorial e à Planilha orçamentária. 

5.1.1.2 Memorial descritivo 

 

Os procedimentos para atuação da construtora encontram-se descritos. Observa-se 

que, devido a pouca disseminação de tais informações, as descrições apresentadas no Quadro 

2  são particularmente detalhadas, . 
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Quadro 2: Item relativo à certificação em memorial descritivo de licitação fictícia 

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO 

................................................................................................................................. .......................... 

VERIFICAÇÃO FINAL – CERTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA 

TENSÃO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 51/2014  

 

Conforme observação nº 01 das pranchas 01/05-ELE, 02/05-ELE e 03/05-ELE e na planilha de custos 

da obra (item 5.2.134), as instalações elétricas de baixa tensão deverão ser certificadas de acordo com a 

portaria INMETRO nº51/2014 de 28 de janeiro de 2014. 

A Contratada deverá providenciar a certificação junto a organismo certificador do produto (OCP) 

acreditada pelo Inmetro. 

Certificar as instalações é garantir o cumprimento dos Requisitos de Avaliação da Conformidade e estar 

de acordo com o projeto. É verificar se as instalações e os dispositivos elétricos não apresentam danos que 

possam comprometer a segurança e seu funcionamento adequado. A certificação deverá seguir o 

Requisitos de Avaliação das Conformidades das instalações elétricas de baixa tensão – RAC. 

 

a) Etapa de Inspeção visual 

Serão verificados: as medidas de proteção contra choques elétricos, as medidas de proteção contra 

efeitos térmicos, seleção e instalação de linhas elétricas, seleção, ajuste e localização dos dispositivos de 

proteção, presença dos dispositivos de seccionamento e comando, sua adequação e localização, adequação 

dos componentes e das medidas de proteção às condições de influências externas existentes, a identificação 

dos componentes e a presença das instruções, sinalizações e advertências requeridas. 

 

b) Etapa de ensaios 

Serão verificadas a continuidade dos condutores de proteção e as equipotencializações principal e 

suplementares, a resistência de isolamento da instalação elétrica, a resistência de isolamento relativo à 

separação elétrica, o funcionamento do seccionamento automático da alimentação, o ensaio de tensão 

aplicada, ensaios de funcionamento, verificação das conexões e questões de acessibilidade. 

Os instrumentos necessários à execução dos testes serão de responsabilidade do Organismo de 

Certificação do Produto (empresa subcontratada para a certificação). 

 

 

c) Presença de Não conformidades 

Todas as não conformidades encontradas na análise documental, inspeção visual ou nos ensaios, 

deverão ser corrigidas, sendo então retomado o processo de certificação das instalações elétricas de baixa 

tensão. 

 

d) Entrega do Certificado de conformidade das instalações elétricas de baixa tensão à fiscalização 

O Certificado de conformidade das instalações elétricas de baixa tensão, com a chancela do 

INMETRO, deverá ser entregue à fiscalização, caso contrário as instalações serão consideradas inacabadas. 

 

No Quadro 3, pode-se observar como a certificação é inserida numa planilha 

orçamentária (destaque em azul). Aspecto relevante, mas ainda discutido, é a quantificação do 

serviço. Segundo Daniel (5), a certificação das instalações elétricas tem o custo aproximado 

de um milésimo do valor total da obra. No exemplo elaborado, optou-se pela metragem 

quadrada da edificação. Conforme se observa, os custos são exclusivos de mão-de-obra, não 

ocorrendo nenhum gasto com material. 
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Quadro 3: Planilha de materiais e serviços de obra 

 

 
 

5.1.2 A obtenção da certificação  

 

Todo o processo terá como base o RAC da Portaria 51/2014 do Inmetro. Ao início da 

obra, a construtora faz contrato com um Organismo Certificador de Produto (OCP) acreditado 

pelo Inmetro. Trata-se de um organismo que conduz e concede a certificação de conformidade 

a produtos com base em normas nacionais, regionais e internacionais ou regulamentos 

técnicos. Observa-se que existem, atualmente, duas entidades no Brasil acreditadas: a 

Associação IEX Certificações e a ACTA Certificações. Uma outra empresa, a UL do Brasil, 

está prestes a obter a acreditação do Inmetro, se encontrando nos trâmites finais (12). 
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Devido a pouca prática em certificações, ainda não há um procedimento consolidado 

entre as partes. Uma das possibilidades é que a certificação seja feita por etapas, com a 

certificadora fazendo visitas periódicas ao longo da obra e identificando as não 

conformidades, que passam a ser corrigidas logo em seguida. Outra possibilidade é que a 

certificadora atue apenas ao término da obra. A primeira possibilidade é preferível, por ser 

mais vantajosa para todos, mas tais procedimentos da relação entre construtora e certificadora 

não podem ser previstos no edital de licitação. 

Após a subcontratação, os projetos relativos às instalações elétricas de baixa tensão 

deverão ser submetidos ao OCP, que examinará toda a documentação, buscando a ocorrência 

de não conformidades. Além dos desenhos e esquemas relativos às instalações elétricas de 

baixa tensão, outros documentos também deverão ser encaminhados para análise, tais como 

memoriais descritivos, cadernos de encargos e cadernos de especificações. 

Uma vez obtida a certificação e terminada a obra, o órgão emite os termos de 

recebimento provisório e definitivo e a ocupa. 

 

5.2 OS  REQUISITOS   PARA   A   AVALIAÇÃO   DA  CONFORMIDADE   DAS 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO DAS OBRAS PÚBLICAS 

 

A Portaria 51/2014 (19) possibilitou a adoção compulsória da avaliação da 

conformidade para instalações elétricas de baixa tensão das obras públicas, desde que prevista 

em edital, conforme já citado. Trata-se, agora, de conhecer e aplicar o RAC; como 

contribuição, serão apresentados comentários elucidativos para facilitar a sua compreensão, 

tanto por gestores públicos, tais quais fiscais de obra, como pelas empresas contratadas. Serão 

apresentados os requisitos mais relevantes no processo de Certificação. 

 

5.2.1 Comentário aos itens da Portaria 51/2014 

1 Objetivo 

Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para 

Instalações Elétricas de Baixa Tensão, com foco na segurança, através do 

mecanismo de certificação, visando à prevenção de acidentes decorrentes da 

construção e manutenção de instalações elétricas inadequadas nas 

edificações (19). 
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O objetivo é utilizar, de forma obrigatória, via edital de obra pública (1), o programa 

de Avaliação da Conformidade do Inmetro, para garantir a segurança das pessoas, dos animais 

e dos bens contra os perigos e os danos passíveis de ocorrer, assegurando que as instalações 

elétricas estejam adequadas, além de garantir o funcionamento correto de tais instalações. 

Com isso, ganham-se, inclusive, qualidade e eficiência. 

1.1.1. Estes requisitos se aplicam às instalações elétricas de edificações 

novas e a reformas em edificações existentes, qualquer que seja seu uso 

(residencial, comercial, público, industrial, de serviços, agropecuário, 

hortigranjeiro, etc.), incluindo as pré-fabricadas. Aplicam-se também às 

instalações elétricas:  

a) em áreas externas às edificações, cobertas ou descobertas;  

b) em locais de acampamento (campings), marinas e instalações análogas;  

c) em canteiros de obra, feiras, exposições, parques de diversões e outras 

instalações temporárias (19). 

 

O destaque dado às instalações elétricas em áreas externas procura combater o 

entendimento equivocado de que instalações normalmente provisórias não precisam ser 

executadas conforme as normas. Essas instalações também precisam utilizar todas as 

prescrições aplicáveis das normas da ABNT, especialmente a NBR 5410:2004 – Instalações 

Elétricas de Baixa Tensão, devendo ser dada especial atenção às instalações que se encontram 

em áreas onde há a presença de água (influências externas– tabela 4, 32, 34 NBR 5410). 

1.1.2. Estes requisitos aplicam-se:  

a) aos circuitos elétricos alimentados sob tensão nominal igual ou inferior a 

1000 V em corrente alternada, com frequências inferiores a 400 Hz, ou a 

1500 V em corrente contínua;  

b) a todas as fiações e todas as linhas elétricas que não sejam cobertas pelas 

normas relativas aos equipamentos de utilização;  

c) às linhas elétricas fixas de sinal (com exceção dos circuitos internos dos 

equipamentos). 

Nota: A aplicação às linhas de sinal concentra-se na prevenção dos riscos 

decorrentes das influências mútuas entre essas linhas e as demais linhas 

elétricas da instalação, sobretudo sob o ponto de vista da segurança contra 

choques elétricos, da segurança contra incêndios e da compatibilidade 

eletromagnética (19). 

 

Reafirmam-se os mesmos requisitos da NBR 5410:2004, em seu item 1.2.2. É a 

confirmação de que a NBR 5410 é base para os Requisitos de Avaliação da Conformidade 

(RAC). A preocupação da nota é com a influência mútua que as instalações elétricas podem 

provocar em linhas metálicas de sinais, como telefonia, comunicação de dados, vídeo ou 

qualquer outro sinal eletrônico que não dispõe de proteção contra sobrecorrentes ou 
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sobretensões induzidas por proximidade, ou que tenham contato direto com os cabos elétricos 

ou incompatibilidade eletromagnética. Isto poderá ocasionar choques elétricos, aquecimentos 

e incêndios. Ver item 5.4.2.2 da NBR 5410. 

1.1.4. A aplicação deste RAC não dispensa o cumprimento das normas e 

requisitos para fornecimento de energia, estabelecidos pelas autoridades 

reguladoras e empresas distribuidoras de energia (19). 

 

Apesar de ser parte integrante das instalações elétricas de baixa tensão, a medição de 

energia deverá obedecer às normas da concessionária de energia local, conforme prevê a 

Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL e o item 1.7 da NBR 5410.  

3 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Portaria Inmetro nº 361, de 06 de setembro de 2011, ou sua substitutiva: 

Requisitos Gerais de Certificação de Produto (19). 

 

A Portaria 361 determina que os RAC deverão conter requisitos específicos, 

complementares aos Requisitos Gerais de Certificação de Produtos, respeitando as 

especificidades do objeto a ser certificado. 

[...] 

ABNT NBR IEC 60079-14:2009: Atmosferas explosivas - Parte 14: 

Projeto, seleção e montagem de instalações elétricas (19). 

 

A norma NBR IEC 60079-14:2009, Versão Corrigida 2013, trata do projeto, seleção 

e montagem de instalações elétricas em áreas associadas às atmosferas explosivas. Segundo 

Araújo, Bronzato & Theobald: 

A priori, ambientes sujeitos à presença de atmosferas potencialmente 

explosivas são normalmente relacionados com processos industriais 

químicos e petroquímicos onde substâncias inflamáveis são manuseadas, 

transportadas e/ou armazenadas. No entanto, esse tipo de atmosfera pode 

estar presente também em outras indústrias, tais como têxteis, de moagem, 

etc. através de fibra e poeiras de fácil combustão. Pela importância e 

gravidade dos riscos envolvidos, faz-se necessário um conhecimento 

aprofundado dos mecanismos de formação da atmosfera, sua abrangência e a 

relação com equipamentos elétricos que são, pela sua própria natureza, 

fontes térmicas capazes de desencadear a combustão da mistura explosiva, 

pondo em risco vidas humanas e a integridade da instalação (51). 
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ABNT NBR 13534:2008 Instalações elétricas em estabelecimentos 

assistenciais de saúde – Requisitos para segurança (19). 

 

Essa norma estabelece requisitos adicionais para a segurança elétrica nos ambientes 

assistenciais de saúde, bem como classifica esses ambientes em grupos com base em um 

conjunto de regras que determinam os riscos envolvidos em cada ambiente de um 

Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS). No caso da certificação das EAS, deverá ser 

levado em consideração, além da norma NBR 5410, os requisitos específicos desses 

estabelecimentos contidos na norma NBR 13534. São exemplos de EAS os consultórios 

médicos, salas de exame e curativos, salas de massagem, quartos de hospitais e clínicas, salas 

de hemodiálise, sala de fisioterapia, centros cirúrgicos, salas de cateterismo, UTI adulto e 

neonatal, salas de hemodinâmica e clínicas veterinárias. 

5 MECANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 

Este RAC utiliza a certificação como mecanismo de avaliação da 

conformidade para as IEBT (19). 

Segundo o Inmetro:  

A certificação de produtos, processos, serviços, sistemas de gestão e pessoal 

é, por definição, realizada por terceira parte, isto é, por uma organização 

independente, acreditada pelo Inmetro, para executar a avaliação da 

conformidade de um ou mais destes objetos. Ao acreditar um organismo de 

certificação, o Inmetro o reconhece competente para avaliar um objeto, com 

base em regras preestabelecidas, na maior parte das vezes, pelo próprio 

Inmetro (2). 

6. ETAPAS DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 

6.1. Definição do Modelo de Certificação utilizado  
O modelo de certificação utilizado para as instalações elétricas contempladas 

por este RAC é o Modelo 1, baseado na avaliação da documentação, 

inspeção visual e nos ensaios a serem conduzidos por OCP (19). 

 

Segundo o Inmetro: 

Dependendo do produto, do processo produtivo, das características da 

matéria prima, de aspectos econômicos e do nível de confiança necessário, 

entre outros fatores, determina-se o modelo de certificação a ser utilizado. 

No modelo 1, a avaliação é única e uma ou mais amostras do produto são 

submetidas a atividades de avaliação da conformidade, que podem consistir 

em ensaio, inspeção, avaliação de projeto, avaliação de serviços ou 

processos, etc. (2).  
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[...] 

6.2.1. Análise Documental 

O solicitante deve encaminhar uma solicitação formal ao Organismo de 

Avaliação da Conformidade, anexando a documentação técnica da 

instalação, que compreende: [...] (19). 

A análise documental é a etapa em que o Organismo de Avaliação da Conformidade 

verifica se os projetos estão de acordo com os requisitos da Norma NBR 5410. Em seu item 

6.1.8.1, a norma prevê que a instalação deve ser executada a partir de projeto específico, que 

deve conter, no mínimo, projetos; esquemas unifilares e outros, quando aplicáveis; detalhes de 

montagem; memorial descritivo da instalação; especificação dos componentes (descrição, 

características nominais e normas a que devem atender); parâmetros de projeto (correntes de 

curto-circuito, queda de tensão, fatores de demanda considerados, temperatura ambiente, etc.). 

Outros documentos complementares poderão ser solicitados, quando aplicável. 

a) plantas de distribuição de circuitos de força, controle, automação, 

iluminação, tomadas, aterramento e SPDA (19); 

Apesar de ser voltada para a segurança das instalações elétricas, tendo como base a 

Norma NBR 5410, esta Portaria também requisita o projeto do Sistema de Proteção Contra 

Descargas Atmosféricas, de acordo com a NBR 5419. Esta norma, quando aplicável, 

estabelece os níveis de proteção necessários e quais são as medidas complementares que 

deverão ser tomadas para garantir proteção eficiente a uma edificação contra os perigos das 

descargas atmosféricas, preservando-se, assim, pessoas e bens patrimoniais. 

[...] 

f) parâmetros de projeto, incluindo correntes de curto-circuito, tensão 

nominal, corrente nominal, queda de tensão considerada, fatores de demanda 

considerados, temperatura ambiente e classe de tensão de isolamento; [...] 

(19). 

Ao iniciar um projeto, o projetista deve identificar os parâmetros iniciais mais 

importantes, como os mencionados; então, as decisões serão tomadas e o projeto seguirá o 

fluxo natural de seu desenvolvimento, até o máximo detalhamento possível. Esses parâmetros 

são de grande importância para o desenvolvimento do projeto e devem ser destacados em toda 

a documentação, facilitando a localização das informações para quem o avalia. 

g) estudos e desenhos de classificação de áreas, para os ambientes sujeitos à 

formação de atmosferas explosivas por gases, vapores inflamáveis, poeiras 

ou fibras combustíveis em mistura com o ar, quando aplicável; [...] (19). 
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Em determinados locais, a presença de gases, vapores inflamáveis, poeiras ou fibras 

pode resultar na formação de atmosfera explosiva, e a faísca de dispositivos elétricos 

convencionais como interruptores, fusíveis, motores, contatores, luminárias, quadros elétricos 

e ferramentas elétricas ser a fonte de ignição para uma explosão. Esses locais, também 

chamados de áreas classificadas, deverão ser identificados pelo projetista, que demarcará com 

especial atenção estas instalações elétricas, fundamentado nas prescrições da norma ABNT 

NBR IEC 60079-14:2009 Atmosferas explosivas - Parte 14: Projeto, seleção e montagem de 

instalações elétricas. 

h) manual do usuário, quando aplicável (19); 

[...] 

6.2.1.1 No caso específico de instalações elétricas residenciais com potência 

instalada de até 12 kW, pode ser apresentado somente o diagrama unifilar 

completo e o manual do usuário, conforme o item 6.1.8.3 da norma ABNT 

NBR 5410 (19) 

Para unidades residenciais e de pequenos estabelecimentos comerciais, a NBR 

5410:2004, em seu item 6.1.8.3, estabelece que:  

As instalações para as quais não se prevê equipe permanente de operação, 

supervisão e/ou manutenção, composta por pessoal advertido ou qualificado 

(BA4 ou BA5, tabela 18), devem ser entregues acompanhadas de um manual 

do usuário, redigido em linguagem acessível a leigos, que contenha, no 

mínimo, os seguintes elementos: 

a) esquema(s) do(s) quadro(s) de distribuição com indicação dos circuitos e 

respectivas finalidades, incluindo relação dos pontos alimentados, no caso de 

circuitos terminais; 

b) potências máximas que podem ser ligadas em cada circuito terminal 

efetivamente disponível; 

c) potências máximas previstas nos circuitos terminais deixados como 

reserva, quando for o caso; 

d) recomendação explícita para que não sejam trocados, por tipos com 

características diferentes, os dispositivos de proteção existentes no(s) 

quadro(s) (22). 

i) relatório de inspeção e ensaios, inclusive SPDA, quando houver (19). 

No caso de uma obra pública em que a Certificação das instalações elétricas foi 

prevista e será executada conforme a portaria Inmetro 51/2014, o relatório de inspeção e os 

ensaios serão conduzidos pelo Organismo de Certificação do Produto - OCP. O relatório 

completo de inspeção do SPDA deverá obedecer ao cronograma abaixo, conforme item 6.3.2 

da NBR 5419: 

Inspeções completas conforme 6.1 devem ser efetuadas periodicamente, em 

intervalos de: 
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a) 5 anos, para estruturas destinadas a fins residenciais, comerciais, 

administrativos, agrícolas ou industriais, excetuando-se áreas classificadas 

com risco de incêndio ou explosão; 

 

b) 3 anos, para estruturas destinadas a grandes concentrações públicas (por 

exemplo: hospitais, escolas, teatros, cinemas, estádios de esporte, centros 

comerciais e pavilhões), indústrias contendo áreas com risco de explosão, 

conforme a NBR 9518, e depósitos de material inflamável; 

 

c) 1 ano, para estruturas contendo munição ou explosivos, ou em locais 

expostos à corrosão atmosférica severa (regiões litorâneas, ambientes 

industriais com atmosfera agressiva etc.) (22). 

 

6.2.1.2 A documentação deve refletir a instalação “como construída” 

(as built). 

Conforme o item 6.1.8.2 da norma NBR 5410 (22), “Após concluída a instalação, a 

documentação indicada em 6.1.8.1 deve ser revisada e atualizada de forma a corresponder 

fielmente ao que foi executado (documentação "como construído" ou “as built”). 

NOTA: Esta atualização pode ser realizada pelo projetista, pelo executor ou por 

outro profissional, conforme acordado previamente entre as partes. Esta versão final do 

projeto, que será enviado ao Organismo de Avaliação da Conformidade, deverá receber os 

dizeres ou o carimbo “Conforme Construído” ou “As Built”.  

6.2.1.4.2. Após a correção das não conformidades e evidenciadas as ações 

corretivas, o solicitante deve encaminhar ao OCP a documentação pertinente 

devidamente atualizada. Uma vez considerada conforme, o solicitante estará 

apto a prosseguir com o processo de certificação (19). 

As ações corretivas da fase documental deverão contar com o responsável técnico 

pelo projeto, sempre se baseando nas prescrições da NBR 5410 e nos documentos 

complementares da Portaria. 

6.2.1.3. Nos casos em que as instalações elétricas a serem avaliadas 

possuírem um carga instalada igual ou superior a 75 kW, deve ser 

apresentado o Prontuário das Instalações Elétricas, de acordo com os 

requisitos indicados na NR-10 (19). 

A Norma Regulamentadora 10 (NR10) – Segurança em instalações e serviços em 

eletricidade, no seu item 10.2.4, estabelece a necessidade de se constituir o prontuário das 

instalações elétricas. Entretanto, este item não é aplicável quando a certificação das 
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instalações elétricas está sendo realizada em um prédio desocupado ou novo, sem atividades e 

que, portanto, não dispõe de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de 

segurança e saúde implantadas que se relacionam a este item da norma regulamentadora, nem 

há ainda a descrição das medidas de controle dos riscos existentes. Com relação a uma 

reforma, novos riscos poderão surgir, o que deverá ser avaliado por profissionais da área de 

Segurança do Trabalho tão logo a obra seja entregue, porém, antes da entrada em operação. 

Outro ponto a ser levado em consideração é a aplicabilidade das NR nas empresas e 

órgãos públicos da administração direta e indireta. De acordo com o item 1.1 da Norma 

regulamentadora 1 (NR1), as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e 

Emprego somente são aplicáveis aos órgãos públicos que possuam empregados regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.       

6.2.1.4.1. Deve ser considerada não conformidade o desacordo dos requisitos 

do projeto em relação àqueles previstos na norma ABNT NBR 5410 ou nas 

relacionadas no item 3 deste RAC. Nesse caso, o OCP deverá emitir 

relatório destacando as não conformidades encontradas. O solicitante deverá 

apresentar o plano de ações corretivas em até 15 (quinze) dias corridos a 

partir da entrega do relatório (19). 

Quando alguma não conformidade for detectada, o processo de certificação será 

suspenso, devendo a OCP emitir relatório. O plano de ações corretivas deverá ser apresentado 

em até 15 dias, com as proposições de correções. Todavia, não é atribuição da OCP apresentar 

soluções. 

6.2.2.3. Na hipótese de o ponto de entrega de energia ser em média tensão e 

situar-se no interior da edificação cuja instalação elétrica de baixa tensão 

será certificada, também fará parte do escopo da certificação a inspeção 

visual da instalação elétrica de média tensão, de acordo com os requisitos 

previstos no Anexo C (19). 

Os documentos que deverão ser fornecidos, conforme solicitado no item C1 do anexo 

C, fazem parte das informações e especificações que deveriam estar presentes no projeto da 

subestação de energia elétrica, normalmente submetido e aprovado pela concessionária de 

energia, baseado na NBR 14039.  

6.2.2.5 Tratamento de não conformidades para a Inspeção Visual e 

Ensaios  
6.2.2.5.1 Será considerada não conformidade o desacordo com os requisitos 

previstos no Anexo A ou C. As não conformidades devem ser registradas em 

todos os casos, inclusive por meio fotográfico, exceto se inviável.  

6.2.2.5.2 O processo de certificação fica suspenso, devendo o OCP emitir 

relatório destacando as não conformidades encontradas. O solicitante deve 
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apresentar o plano de ações corretivas em até 15 (quinze) dias corridos a 

partir da entrega do relatório.  

6.2.2.5.3 Após a correção das não conformidades e evidenciadas as ações 

corretivas, o OCP deve realizar nova inspeção visual e ensaios, quando 

aplicável, no requisito em que foi encontrada a não conformidade, bem como 

em outros requisitos e partes da instalação influenciados direta ou 

indiretamente por tal não conformidade.  

6.2.2.5.4 No caso de edificações com instalações elétricas equivalentes, 

constatada uma não conformidade em qualquer unidade consumidora 

amostrada, além do previsto em 6.2.2.5.2, deve ser selecionada uma nova 

amostra. Caso ainda se constate alguma não conformidade na nova 

avaliação, todas as unidades consumidoras devem ser inspecionadas (19). 

Neste item, a norma estabelece que ao serem constatadas não conformidades em 

desacordo com os anexos A ou C, elas deverão ser registradas por meio de fotografias e o 

processo de certificação ficará suspenso até que sejam corrigidas de acordo com os destaques 

do relatório emitido pela OCP, no prazo de 15 dias. Após a OCP realizar nova inspeção visual 

e ensaios, quando aplicáveis, caso haja mais alguma não conformidade, outra inspeção deve 

ser realizada. 

6.2.3.1 Certificado de Conformidade  

O Certificado de Conformidade é a garantia de que as instalações elétricas atenderam 

aos requisitos de segurança necessários e determinados pelo RAC previstos na Portaria 

51/2014.  

6.2.3.1.2 O Certificado de Conformidade, como um instrumento formal 

emitido pelo OCP, deve conter:  

a) Endereço(s) da(s) unidade(s) consumidora(s) inspecionadas;  

a.1) Escopo da certificação: caracterização detalhada da instalação 

certificada, descrevendo todos os sistemas certificados e especificando, 

quando necessário os sistemas não submetidos à avaliação.  

b) Dados do solicitante:  

i. Nome / Razão social;  

ii. Endereço;  

iii. CPF / CNPJ;  

 

c) Dados do Organismo de Certificação:  

i. Nome / Razão social/ número do OCP;  

ii. Endereço;  

iii. CNPJ;  

iv. Nome e n° do CREA do responsável técnico pela avaliação;  

 

d) Logomarca do Inmetro e do organismo certificador;  

e) As seguintes declarações:  

i. Este certificado atesta que a instalação atende, na data de sua emissão, os 

requisitos de segurança em conformidade com os relacionados na Portaria 

Inmetro xxx;  
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ii. Caso haja alterações que modifiquem as características do sistema elétrico 

ou que afetem a segurança das instalações elétricas certificadas, uma nova 

certificação será necessária;  

iii. Eventuais alterações em relação à instalação elétrica originalmente 

certificada são de inteira responsabilidade dos respectivos encarregados por 

essa;  

iv. A certificação da instalação não exime o solicitante de utilizar materiais 

segundo as respectivas normas técnicas;  

v. A certificação da instalação não isenta o projetista de sua responsabilidade 

legal quanto aos cálculos, especificações, critérios e demais definições de 

projeto;  

vi. E, em posição de destaque, com fonte em negrito e em caixa alta:  

I. A certificação não exime a responsabilidade do projetista, montador, 

instalador ou do responsável pela manutenção e operação das instalações 

elétricas do atendimento aos requisitos aplicáveis da Norma 

Regulamentadora n° 10 e do fiel cumprimento da legislação em vigor;  

II. A certificação ora emitida não abrange de maneira integral os requisitos 

exigidos pela Norma Regulamentadora n° 10 (19). 

Neste item, o RAC especifica informações importantes que deverão constar no 

certificado de conformidade, além de atestar que a instalação satisfaz os requisitos de 

segurança, em conformidade com a Portaria 51/2014 do Inmetro. Todavia, estabelece que o 

certificado não terá validade se modificações que afetem a segurança forem feitas nas 

instalações. Ademais, deixa clara a responsabilização pelas modificações realizadas nas 

instalações após a certificação e reforça que o projetista ainda é o responsável pelo projeto, 

independente da obtenção da certificado. Apesar de salientar a necessidade de as instalações 

elétricas atenderem também os requisitos da norma regulamentadora nº 10 – Segurança em 

instalações e serviços com eletricidade, os itens I e II confirmam que o certificado de 

conformidade obtido não garante o atendimento integral de todos os requisitos exigidos pela 

NR10 e outras legislações. 

12.1 Obrigações do Solicitante  
12.1.1 Acatar todas as condições estabelecidas neste documento, nas 

disposições legais pertinentes e nas disposições contratuais referentes à 

autorização, independentemente de sua transcrição.  

12.1.2 Acatar as decisões referentes à Certificação tomadas pelo OCP, 

recorrendo ao Inmetro, nos casos de reclamações e apelações, por meio da 

Ouvidoria do Inmetro.  

12.1.3 Facilitar ao OCP ou ao seu contratado, mediante comprovação desta 

condição, os trabalhos ligados à certificação, assim como a realização de 

ensaios e outras atividades de Certificação previstas neste documento e no 

RAC.  

12.1.4 Submeter previamente ao Inmetro, para autorização, todo o material 

de divulgação onde figure a logomarca do Inmetro.  

12.1.5 Fornecer ao Inmetro todas as informações por este requeridas, quanto 

ao processo de certificação do produto objeto do RAC, encaminhando, no 
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prazo de 15 dias corridos do recebimento da notificação, os documentos 

comprobatórios.  

12.1.6 O solicitante tem responsabilidade técnica, civil e penal referente à 

instalação elétrica certificada, bem como em relação a todos os documentos 

referentes à Certificação, não havendo hipótese de transferência desta 

responsabilidade (19). 

Neste item, o termo “solicitante” refere-se ao pessoa física ou representante legal de 

pessoa jurídica, pública ou privada, que desenvolve atividades de projeto, montagem, 

execução ou manutenção de instalações elétricas e sobre ele recairá todas as obrigações 

descritas nestes itens.  

12.2 Obrigações do OCP  
12.2.1 Implementar o PAC conforme os requisitos estabelecidos neste 

documento, dirimindo obrigatoriamente as dúvidas com o Inmetro.  

12.2.2 Utilizar o sistema de banco de dados fornecido pelo Inmetro para 

manter atualizadas as informações acerca das instalações elétricas 

certificadas no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a emissão do Certificado de 

Conformidade ou alteração em seu status.  

12.2.3 Possuir um Sistema de Tratamento de Reclamações nos moldes do 

previsto no item 7 deste RAC.  

12.2.4 Não possuir pendências de qualquer espécie com o Inmetro.  

12.2.5 Caso o OCP tenha sua acreditação cancelada, deve tomar as seguintes 

providências:  

12.2.5.1 Comunicar imediatamente seus clientes sobre sua condição e 

instruí-los no processo de transição para outro OCP com acreditação ativa, 

ressaltando que os certificados já emitidos permanecerão válidos até o 

término dos prazos de manutenção ou renovação, o que ocorrer primeiro;  

12.2.5.2 Disponibilizar, quando solicitado, à Diretoria de Avaliação da 

Conformidade do Inmetro todos os registros e informações relativas aos 

processos de certificação por ele realizados;  

12.2.5.3 Disponibilizar a seus clientes todos os registros, certificados, 

relatórios e demais documentos referentes ao(s) seu(s) processo(s) de 

certificação para subsidiá-los quando da contratação de outro OCP 

acreditado para a continuidade da sua certificação;  

12.2.5.4 Informar à Diretoria de Avaliação da Conformidade do Inmetro 

todas as ações realizadas durante o processo de migração das empresas 

detentoras de certificados com o objetivo de evitar danos aos solicitantes e 

aos consumidores.  

12.2.6 Os avaliadores das instalações elétricas devem ser profissionais 

legalmente habilitados, com registro no CREA e devem possuir os cursos 

aplicáveis de segurança em instalações elétricas, de acordo com os requisitos 

indicados na Norma Regulamentadora n°10.  

12.2.7 Alertar ao solicitante os pontos previstos no item 6.2.3.1.2, alínea e, 

vi (19). 

 

Neste item são discriminadas todas as obrigações do OCP responsável pela 

certificação das Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 
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14. Os critérios para aplicação de penalidades devem seguir as condições 

descritas no RGCP (19). 

Os Requisitos Gerais de Certificação de Produtos – RGCP – padronizam os 

Programas de Avaliação da Conformidade. Em caso de não obediência aos requisitos, são 

aplicadas as penalidades cabíveis. 

 

5.2.2 Comentários aos itens do Anexo A da portaria 51/2014 

 

A inspeção e os ensaios previstos no RAC estão prescritos na Seção 7 da NBR 5410, 

onde a Verificação Final deveria ser realizada nas instalações novas, ampliações ou reformas. 

Entretanto, como vimos, este é mais um requisito frequentemente não observado. Ao 

confirmar as prescrições da norma NBR 5410 (22) para a inspeção visual e os ensaios como 

uma das etapas do processo de certificação, o RAC reforça a perfeita aplicabilidade e 

adequação da principal norma do setor, com a diferença de que neste caso, a condução de 

todo o processo de verificação será executada por uma terceira parte independente, o 

Organismo de Certificação do Produto (OCP), representando o Inmetro (19). 

 

5.2.2.1 Inspeção visual 

 

A inspeção visual consiste dos trabalhos de escritório e de campo. Inicialmente o 

projeto será submetido a uma análise criteriosa. Posteriormente, as instalações serão 

avaliadas, na medida em que suas etapas forem executadas. A inspeção visual confirmará se o 

projeto foi concebido adequadamente, se a execução o seguiu fielmente, se os dispositivos e 

os sistemas não estão danificados, se obedecem às normas aplicáveis e se possuem os 

certificados necessários.  

No Quadro 4 são ressaltados os principais itens da NBR 5410 que deverão ser 

levados em consideração quando da inspeção visual das instalações elétricas de acordo com o 

RAC da portaria 51/2014 (19). 

 

 

 



63 

 

Item A.1.3 da Portaria Inmetro 51/2014 – Inspeção Visual  

Quadro 4: Quadro inspeção visual 

Itens Requisito  NBR 5410:2004 Comentários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspeção 

visual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de proteção 

contra choques elétricos 

5.1 As medidas de proteção contra o 

choque elétrico devem garantir que partes 

vivas perigosas não deverão estar acessíveis 

e que pontos, massas e partes condutivas 

acessíveis não ofereçam perigo em 

condições normais ou em falha. 

Medidas de proteção 

contra efeitos térmicos 

5.2 Os equipamentos e dispositivos 

utilizados em instalações elétricas podem 

gerar efeitos térmicos prejudiciais às 

pessoas e aos próprios componentes da 

instalação. O item 5.2 da norma prevê que 

deverá existir proteção contra esses efeitos 

térmicos prejudiciais como queimaduras, 

combustão, degradação dos materiais e 

comprometimento da segurança de 

funcionamento dos componentes da 

instalação. 

Seleção e instalação de 

linhas elétricas (ver item 

A. 1.4) 

6.2 Neste item a norma descreve a 

necessidade de adequação das linhas 

elétricas, os métodos de instalação, tipos de 

isolação (cobertura, exemplo PVC), 

restrições aos cabos de alumínio, a seleção e 

instalação em função das influências 

externas, capacidade de condução de 

correntes, fator de correção para 

temperatura, fator de agrupamento e muitos 

outros pontos. 

 

Seleção, ajuste 

e localização 

dos 

dispositivos de 

proteção 

6.3 
Neste item a norma trata da seleção 

e instalação dos dispositivos destinados à 

proteção, seccionamento e comando para o 

funcionamento das proteções contra o 

choque elétrico, supracitados no item 5.1.  
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Inspeção 

visual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presença dos 

dispositivos de 

seccionamento e 

comando, sua adequação 

e localização 

5.6 e 6.3 Este item trata dos seccionamentos 

e comandos não automáticos 

complementares às medidas de proteção 

contra o choque elétrico, citadas nos itens 

5.1 e 6.3. Alguns exemplos são a 

necessidade de seccionamento de todos os 

condutores vivos, as medidas para impedir a 

energização inadvertida de qualquer 

equipamento (travamento), o seccionamento 

das instalações elétricas para a execução de 

manutenção mecânica em equipamentos 

acionados por energia elétrica como 

guindastes, elevadores, escadas rolantes, 

etc., o seccionamento e paradas de 

emergência. 

Adequação dos 

componentes e das 

medidas de proteção às 

condições de influências 

externas existentes 

5.2.2, 6.1.3.2, 6.2.4 

 

No item 5.2.2 a norma prescreve 

sobre as regras gerais quanto às precauções 

que devem ser tomadas relativamente ao 

risco de incêndio provocado por 

componentes da instalação. 

No item 6.1.3.2 são tratadas as 

questões relativas às influências externas a 

que os componentes da instalação estão 

sujeitos. Cada componente da instalação 

deverá ser selecionado e instalado de acordo 

com as influências externas existentes em 

cada local. São exemplos de influências 

externas que poderão comprometer o 

funcionamento e a segurança da instalação: 

presença de água e poeira, choques 

mecânicos, vibrações, presença de flora ou 

mofo, descargas atmosféricas, competência 

de pessoas, fuga de pessoas, etc.  

No item 6.2.4 são tratadas as 

questões de influências externas às linhas 

elétricas, conforme citado no item 6.2. São 

exemplos de influências externas que 

deverão ser levadas em consideração nos 

projetos de linhas elétricas: temperatura 

ambiente, presença de água, presença de 

substâncias corrosivas, vibrações, fuga de 

pessoas em emergência, etc.  
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Inspeção 

visual 
 

Adequação dos 

componentes e das 

medidas de proteção às 

condições de influências 

externas existentes 

Capítulo 9 e Anexo 

C 

O capitulo 9 apresenta requisitos 

complementares para as instalações e 

componentes instalados em locais 

específicos como habitação, saunas, 

banheiras, chuveiros, piscinas e 

compartimento condutivos. No  Anexo C 

são tratadas as questões referentes as 

influências externas determinantes na 

proteção contra choques elétricos em 

pessoas. Tabela 18, 19 e 20 (NBR 5410). 

 

Identificação dos 

componentes 

6.1.5 Neste item a norma prescreve que 

placas, etiquetas e outros meios adequados 

de identificação devem permitir identificar a 

finalidade dos dispositivos de comando, 

manobra e/ou proteção.   

Presença das 

instruções, 

sinalizações e 

advertências 

requeridas 

6.4.2.1.5, 6.5.4.10, 

6.5.4.11, 9.2.3.1.3, 

5.6.3.2 e 5.6.4.2 

Nestes itens, a norma instrui sobre 

a necessidade de colocação de uma 

advertência em quadros residenciais 

(quadro 7), reforça questões referentes ao 

aterramento, nas medidas de proteção de 

equipamentos elétricos em piscinas e nas 

medidas de proteção para impedir a 

reenergização inadvertida de qualquer 

equipamento elétrico.              

 

Execução das conexões 6.2.8 Neste item, a norma faz 

considerações com relação às conexões 

entre condutores e outros componentes da 

instalação.          

 
Acessibilidade 4.1.10 e 6.1.4 Esses itens prescrevem sobre o 

acesso fácil aos componentes da instalação, 

inclusive às conexões de linhas elétricas, 

como também a garantia de acessibilidade 

para fins de operação, verificação, 

manutenção e reparos. 

 

Fonte: Brasil, adaptação do autor (2014, p. 9) 

 

Ressalta-se que os Itens 6.4.2.1.5, 6.5.4.10, 6.5.4.11, 9.2.3.1.3, 5.6.3.2 e 5.6.4.2 da 

Norma NBR 5410:2004 (22) instruem sobre a necessidade de advertência em quadros de 

distribuição residenciais, reforçando, também, questões referentes ao aterramento, às medidas 

de proteção de equipamentos elétricos em piscinas e para impedir a reenergização inadvertida 

de qualquer equipamento elétrico. O texto da advertência é padrão: 

ADVERTÊNCIA 

1. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a 

instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. 

Desligamentos frequentes são sinais de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque 



66 

 

seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente (maior amperagem) 

simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de 

maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de 

maior seção (bitola). 2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a 

chave automática de proteção contra choques elétricos (dispositivo DR), 

mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos 

forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave não 

tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica 

apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por 

profissionais qualificados. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA 

CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA 

CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS 

USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO (22) (grifos originais). 

 

5.2.2.2 Ensaios 

 

Os ensaios a serem realizados nas instalações elétricas de baixa tensão, previstos no 

item A.1.3 do RAC, deverão ser realizados de acordo com o item 7.3 da NBR 5410:2004 

(22). Os procedimentos e métodos utilizados fazem parte de um universo específico 

relacionado à área de engenharia elétrica; uma explicação técnica detalhada dos ensaios não é 

escopo desta dissertação.  

Esses ensaios identificam não conformidades que uma inspeção visual não poderia 

detectar, como mau funcionamento e danos internos aos componentes decorrentes de 

desmontagens espontâneas no transporte, defeitos de fabricação e quedas, bem como a 

tentativa de uso de dispositivos com defeito. Os ensaios também confirmam a existência e a 

interligação dos cabos de aterramento, a resistência de isolamento, e o correto funcionamento 

de disjuntores e outros componentes responsáveis pela proteção das instalações e de pessoas. 

Poderá, ainda, ser identificada a perda de isolamento em cabos e em outros componentes da 

instalação, assim como ligações trocadas. Em resumo, os ensaios identificam defeitos e 

simulam o funcionamento da instalação antes da sua liberação para uso. No Quadro 5 pode-se 

ver quais ensaios deverão ser realizados, todos em conformidade com a Seção 7 da NBR 

5410:2004 (22).  

 

 

 



67 

 

Item A.1.3 da Portaria Inmetro 51/2014 – Ensaios 

Quadro 5: Quadro de Ensaios 

 

 

Fonte: Brasil (2014, p. 9) 

 

5.2.3 Comentários aos itens do Anexo B da Portaria 51/2014 

 

B.1 Unidades consumidoras que possuam instalações elétricas equivalentes 

serão submetidas ao processo de inspeção visual e ensaios, conforme as 

quantidades mínimas indicadas na tabela B1. 

B.2 Torres construídas em um mesmo conjunto de edificações devem ser 

consideradas, para fins de amostragem, de forma independente. 

B.3 As unidades consumidoras serão escolhidas de maneira aleatória pelo 

OCP. Caso seja identificada alguma suspeita de não conformidade em 

alguma(s) unidade(s), ou a probabilidade de se encontrar uma não 

conformidade seja maior em determinada(s) unidade(s) por conta de 

características construtivas, o OCP poderá escolher as unidades de maneira 

direcionada (19). 

Tabela B.1: quantidade de amostras para edificações com instalações 

elétricas equivalentes 

Quantidade total de unidades 

consumidoras que possuam instalações 

elétricas equivalentes 

Tamanho 

da amostra 

Até 2 unidades Todas as unidades 

De 3 a 8 unidades 2 

De 9 a 15 unidades 3 

De 16 a 25 unidades 5 

De 26 a 50 unidades 8 

De 51 a 90 unidades 13 

De 91 a 150 unidades 20 

De 151 a 280 unidades 32 

De 281 a 500 unidades 50 

De 501 a 1200 unidades 80 

                                         Fonte: Brasil (2014, p. 10) 

Itens Requisito  NBR 5410:2004 

 

 

 

 

 

Ensaios 

Continuidade dos condutores de proteção e das 

equipotencializações principal e suplementares 

7.3.2 

Resistência de isolamento da instalação elétrica 7.3.3 

Resistência de isolamento das partes da instalação objeto 

de SELV, PELV ou separação elétrica 

7.3.4 

Seccionamento automático da alimentação 7.3.5 

Ensaio de tensão aplicada 7.3.6 

Ensaios de funcionamento 7.3.7 
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O Anexo B determina, no item B.2, que as torres construídas em um mesmo conjunto 

de edificações devam ser consideradas, para fins de amostragem, de forma independente, já 

que o conceito de família de instalações elétricas equivalentes é aplicado apenas dentro de 

cada torre. 

Já o item B.3 indica que, havendo suspeita de não conformidade em uma ou mais 

unidades, ou quando houver grande probabilidade de haver não conformidade em certa 

unidade em virtude de alguma característica da construção, o OCP tem a faculdade de 

direcionar sua escolha. 

Por fim, esse anexo traz a Tabela B.1, indicando a quantidade mínima de unidades 

consumidoras que devem ser submetidas aos processos de inspeção visual e ensaios, levando-

se em consideração as características de cada edificação. As unidades serão escolhidas 

aleatoriamente pelo OCP. 

 

5.2.4 Comentários aos itens do Anexo C da Portaria 51/2014 

 

 
C.1 Fornecimento de dados da Instalação 

a) Entrada da energia (rede aérea ou subterrânea);  

b) Tipo da subestação de medição e proteção geral (abrigada, ao tempo, 

alvenaria ou blindada);  

c) Distribuição (rede aérea ou subterrânea);  

d) Tipo da subestação de transformação (abrigada, ao tempo, alvenaria ou 

blindada);  

e) Número de transformadores e potência instalada (kVA);  

f) Tensão de entrada em média tensão (kV);  

g) Tensão (V) e corrente nominais (A) de baixa tensão;  

h) Corrente de curto circuito (kA);  

i) Procedimentos Operacionais;  

j) Equipamentos de Segurança;  

k) Disposição e identificação das linhas aéreas e equipamentos externos  

l) Seccionamento de emergência e acessibilidade; e  

m) Prontuário das Instalações Elétricas, de acordo com os requisitos 

indicados na Norma Regulamentadora NR-10 do MTE (19). 

 

O item C.1 traz uma relação das informações solicitadas pelo RAC; todavia, as 

informações de a a l normalmente já se encontram explicitadas no projeto de instalações 

elétricas de média tensão (subestação). Ressalta-se, todavia, que o item m pode não se aplicar 

a todas as situações, visto que o Prontuário das Instalações Elétricas pressupõe que a 

edificação esteja em uso, e por trabalhadores regidos pela CLT. 
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Item C.2.1 da Portaria Inmetro 51/2014 – Inspeção visual  

A inspeção visual é destinada a verificar se os equipamentos, sistemas e 

componentes da instalação elétrica:  

a) estão conforme as normas aplicáveis ou devidamente certificados, caso o 

objeto seja certificado compulsoriamente;  

b) foram corretamente selecionados e instalados de acordo com este RAC e 

com o projeto das instalações, encaminhado na etapa de Análise 

Documental;  

c) não apresentam danos aparentes que possam comprometer seu 

funcionamento adequado e a segurança. (19) 

Conforme o item 6.2.2.3 do RAC, a inspeção visual somente será aplicável na 

hipótese de o ponto de entrega de energia ser em média tensão e situar-se no interior da 

edificação cuja instalação elétrica de baixa tensão será certificada. Portanto, caso se aplique, a 

inspeção visual terá como objetivo verificar se os equipamentos, sistemas e componentes da 

instalação elétrica de média tensão estão de acordo com as normas aplicáveis ou devidamente 

certificados, se foram corretamente selecionados e instalados de acordo com os requisitos do 

RAC e do projeto e se não apresentam danos aparentes que possam comprometer o 

funcionamento adequado e a segurança. Logo, a inspeção visual das instalações elétricas de 

média tensão, quando aplicável, deverá ser conduzida pelo OCP, baseado nos requisitos da 

NBR 14039 - Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desde trabalho, procurou-se demonstrar que a certificação de instalações 

elétricas de baixa tensão é essencial para assegurar a conformidade do serviço executado com 

as normas técnicas e regulamentos pertinentes, proporcionando qualidade e segurança. 

Devido ao fato de tal procedimento não ser disseminado no país, devido ao seu caráter 

voluntário, é amplo o desconhecimento dos benefícios que a certificação proporciona. A 

Portaria 51/2014 foi de grande avanço, por possibilitar uma padronização; cabe agora sua 

mais ampla aplicação. 

Apenas a certificação, com inspeções e ensaios apropriados e conduzidos por um 

organismo acreditado pelo Inmetro, é capaz de assegurar que as instalações elétricas de baixa 

tensão estarão de acordo com as normas e legislações aplicáveis.  

No caso do setor público, aqui estudado, as obras são executadas por meio de 

licitações. A previsão de certificação é viável, mas deve constar nos editais, e para tanto é 

necessário maior conhecimento e empenho por parte dos gestores públicos. Um aspecto 

relevante é o seu baixo custo relativo aos riscos que pode gerar. 

Observa-se o papel dos intervenientes e a independência entre a fiscalização do 

órgão público, o Organismo Certificador do Produto e a empresa executora da obra. 

É de se esperar, ainda, que a certificação de instalações elétricas pelo setor público 

tenha papel disseminador também na iniciativa privada. A existência de apenas três OCP no 

Brasil é forte indício de que existe um campo importante a se desenvolver. 
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GLOSSÁRIO 

Alta Tensão (AT). Tensão superior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em 

corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra.  

Avaliação da Conformidade. O Inmetro é o responsável pela gestão dos Programas de 

Avaliação da Conformidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade 

- SBAC. Seu objetivo é implantar, de forma assistida, programas de avaliação da 

conformidade de produtos, processos, serviços e pessoal, alinhados às políticas do Sistema 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (SINMETRO) e às práticas 

internacionais, promovendo competitividade, concorrência justa e proteção à saúde e 

segurança do cidadão e ao meio ambiente. Seu público-alvo são os setores produtivos, as 

autoridades regulamentadoras e os consumidores. 

Baixa Tensão (BT). Tensão superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em 

corrente contínua e igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em 

corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. 

Caderno de Encargos. Parte integrante do projeto básico que tem por objetivo definir 

detalhadamente o objeto da licitação e do correspondente contrato, bem como estabelecer 

requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para sua execução. Em linhas 

gerais, o caderno de encargos contém o detalhamento do método executivo de cada serviço, 

para vincular o contratado. Cabe à fiscalização acompanhar a execução dos serviços conforme 

descrito no caderno de encargos. 

Certificação Compulsória. É aquela em que um regulamento determina que a empresa só 

pode produzir/comercializar um produto depois que ele estiver certificado. 

Certificação Voluntária.  É aquela em que a empresa define se deve ou não certificar o seu 

produto, de acordo com o disposto em uma norma técnica e a partir dos benefícios que 

identifique que essa certificação pode trazer ao seu negócio. 

Certificação. É um processo que avalia se determinado produto ou serviço atende às normas 

técnicas. 
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Equipamento de Proteção Coletiva (EPC). Dispositivo, sistema, ou meio, fixo ou móvel de 

abrangência coletiva, destinado a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores, 

usuários e terceiros. 

Espaço de construção: É um espaço existente na estrutura ou nos componentes de uma 

edificação, acessível apenas em determinados pontos. Na prática, são considerados espaços de 

construção todas as cavidades nas estruturas da obra, tais como poços ("shafts") e galerias, os 

pisos técnicos (vão livre, onde cabe uma pessoa, situada entre dois pavimentos), os pisos 

elevados, os forros falsos e os espaços internos existentes em certos tipos de divisórias.  

Especificações Técnicas. Parte integrante dos projetos, que estabelece detalhadamente as 

características dos materiais e equipamentos necessários e suficientes ao desempenho técnico 

requerido nos projetos. As especificações técnicas devem ser justas e breves. Devem ser 

redigidas em linguagem simples e clara, evitando-se expressões como “ou similar”. O texto 

deve ser dirigido ao executante da obra, servindo como texto de referência e tendo em seu 

corpo a especificação de todos os serviços a executar. Sempre que possível, deve-se 

especificar materiais padronizados e nunca se deve incluir o que não se pretende exigir. Em 

determinados casos (obras de menor vulto), as especificações técnicas podem também 

descrever o método executivo de cada serviço e englobar dessa forma o caderno de encargos.  

Gestor Público. É o indivíduo que trabalha na administração pública e tem uma grande 

responsabilidade com a sociedade e nação, devendo fazer a gestão e administração de 

matérias públicas, de forma transparente e ética, em concordância com as normas legais 

estipuladas. Quando um agente público incorre em uma prática ilegal contra os princípios da 

Administração Pública, ele pode ser julgado por improbidade administrativa, conforme a lei 

nº 8.429 de 2 de junho de 1992. 

Influências Externas. Variáveis que devem ser consideradas na definição e seleção de 

medidas de proteção para segurança das pessoas e desempenho dos componentes da 

instalação. 

Instalação Elétrica. Conjunto das partes elétricas e não elétricas associadas e com 

características coordenadas entre si, que são necessárias ao funcionamento de uma parte 

determinada de um sistema elétrico.  



78 

 

Instalações Elétricas de Baixa Tensão. São caracterizados como instalações elétricas de 

baixa tensão os circuitos elétricos alimentados sob tensão nominal igual ou inferior a 1 000 V 

em corrente alternada, com frequências inferiores a 400 Hz, ou a 1 500 V em corrente 

contínua. (NBR 5410). 

Manutenção Corretiva. Consiste em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou 

falharam e que levaram a máquina ou o equipamento a uma parada, por falha ou pane em um 

ou mais componentes. É o conjunto de serviços executados nos equipamentos com falha. 

Manutenção Preventiva.  É toda a ação sistemática de controle e monitoramento, com o 

objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho de equipamentos.  

Norma (ABNT). Norma é o documento estabelecido por consenso e aprovado por um 

organismo reconhecido, que fornece regras, diretrizes ou características mínimas para 

atividades ou para seus resultados, visando à obtenção de um grau ótimo de ordenação em um 

dado contexto. 

Normalização (ABNT). O processo de formulação e aplicação de regras para a solução ou 

prevenção de problemas, com a cooperação de todos os interessados, e, em particular, para a 

promoção da economia global. No estabelecimento dessas regras recorre-se à tecnologia 

como o instrumento para estabelecer, de forma objetiva e neutra, as condições que 

possibilitem que o produto, projeto, processo, sistema, pessoa, bem ou serviço atendam às 

finalidades a que se destinam, sem se esquecer dos aspectos de segurança. 

Normas Regulamentadoras. Também conhecidas como NRs, regulamentam e fornecem 

orientações sobre procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e medicina do 

trabalho. Essas normas são citadas no Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT). Foram aprovadas pela Portaria N.° 3.214, 8 de junho de 1978, são de 

observância obrigatória por todas as empresas brasileiras regidas pela CLT e são 

periodicamente revisadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

Pessoa Advertida. Pessoa informada ou com conhecimento suficiente para evitar os perigos 

da eletricidade. 

Prontuário. Sistema organizado de forma a conter uma memória dinâmica de informações 

pertinentes às instalações e aos trabalhadores. 
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Risco. Capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde das 

pessoas.  

Shaft. Espaço de construção vertical, estendendo-se geralmente por todos os pavimentos da 

edificação. 

SINMETRO. Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, é o 

sistema brasileiro, constituído por entidades públicas e privadas, que exercem atividades 

relacionadas com metrologia, normalização, qualidade industrial e certificação da 

conformidade.  Instituído pela Lei 5966 de 11 de dezembro de 1973 com uma infraestrutura 

de serviços tecnológicos capaz de avaliar e certificar a qualidade de produtos, processos e 

serviços por meio de organismos de certificação, rede de laboratórios de ensaio e de 

calibração, organismos de treinamento, organismos de ensaios de proficiência e organismos 

de inspeção, todos acreditados pelo Inmetro. Apoiam esse sistema os organismos de 

normalização, os laboratórios de metrologia científica e industrial e de metrologia legal dos 

estados. Essa estrutura foi formada para atender às necessidades da indústria, do comércio, do 

governo e do consumidor. 

Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA. É um Sistema de Proteção 

contra descargas atmosféricas, popularmente chamado de para-raios. A instalação dos 

Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) é uma exigência do Corpo de 

Bombeiros, regulamentada pela ABNT segundo a Norma NBR 5419/2005, e tem como 

objetivo evitar e/ou minimizar o impacto dos efeitos das descargas atmosféricas, que podem 

ocasionar incêndios, explosões, danos materiais e, até mesmo, risco à vida de pessoas e 

animais. 

Sistema Elétrico: circuito ou circuitos elétricos inter-relacionados destinados a atingir um 

determinado objetivo. 
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ANEXO 1 - PORTARIA Nº 51/2014 

 

 Portaria n.º 51, de 28 de janeiro de 2014.  

 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 

TECNOLOGIA – INMETRO, no uso de suas atribuições, conferidas no § 3º do artigo 4º da 

Lei n.º 5.966, de 11 de dezembro de 1973, nos incisos I e IV do artigo 3º da Lei n.º 9.933, de 

20 de dezembro de 1999, e no inciso V do artigo 18 da Estrutura Regimental da Autarquia, 

aprovada pelo Decreto n° 6.275, de 28 de novembro de 2007;  

Considerando a alínea f do subitem 4.2 do Termo de Referência do Sistema Brasileiro de 

Avaliação da Conformidade, aprovado pela Resolução Conmetro n.º 04, de 02 de dezembro 

de 2002, que atribui ao Inmetro a competência para estabelecer as diretrizes e critérios para a 

atividade de avaliação da conformidade;  

Considerando a demanda do setor produtivo, ao Inmetro, para a implementação do Programa 

de Avaliação da Conformidade para instalações elétricas de baixa tensão;  

Considerando a importância de as instalações elétricas de baixa tensão apresentarem 

requisitos mínimos de segurança;  

Considerando a Agenda Regulatória extraída do Plano de Ação Quadrienal aprovado pelo 

Conmetro, que contempla a demanda pelo desenvolvimento de um Programa de Avaliação da 

Conformidade para instalações elétricas de baixa tensão, resolve baixar as seguintes 

disposições:  

Art. 1º Aprovar os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Instalações Elétricas de 

Baixa Tensão, disponibilizados no sítio www.inmetro.gov.br ou no endereço abaixo:  

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro  

Divisão de Regulamentação Técnica e Programas de Avaliação da Conformidade – Dipac  

Rua da Estrela n.º 67 - 2º andar – Rio Comprido  

CEP 20.251-900 – Rio de Janeiro – RJ  

Art. 2º Cientificar que a Consulta Pública que originou os Requisitos ora aprovados foi 

divulgada pela Portaria Inmetro n.º 305, de 26 de junho de 2013, publicada no Diário Oficial 

da União de 27 de junho de 2013, seção 01, página 52.  

Art. 3º Instituir, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade – SBAC, a 

certificação voluntária para Instalações Elétricas de Baixa Tensão, a qual deverá ser realizada 

por Organismo de Certificação de Produto – OCP, acreditado pelo Inmetro e estabelecido no 

país, consoante o estabelecido nos Requisitos ora aprovados.  

§ 1º Estes Requisitos se aplicam às instalações elétricas de edificações novas e a reformas em 

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

de serviços, agropecuário, hortigranjeiro, etc.), incluindo as pré-fabricadas. Aplica-se também 

às instalações elétricas em áreas externas às edificações, cobertas ou descobertas; em locais de 

acampamento (campings), marinas e instalações análogas e instalações de canteiros de obra, 

feiras, exposições, parques de diversões e outras instalações temporárias. Fl.2 da Portaria 

n°51/Presi, de 28/01/2014  

§ 2º Estes Requisitos também se aplicam aos circuitos elétricos alimentados sob tensão 

nominal igual ou inferior a 1 000 V em corrente alternada, com frequências inferiores a 400 

Hz, ou a 1500 V em corrente contínua, a todas as fiações e todas as linhas elétricas que não 

sejam cobertas pelas normas relativas aos equipamentos de utilização e às linhas elétricas 

fixas de sinal, com exceção dos circuitos internos dos equipamentos.  

§ 3º Excluem-se destes Requisitos instalações de tração elétrica, instalações elétricas de 

veículos automotores e de embarcações e aeronaves, equipamentos para supressão de 
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perturbações radioelétricas, instalações de iluminação pública, redes públicas de distribuição 

de energia elétrica, instalações em minas e de cercas eletrificadas.  

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.  

 

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA 

 

 

 

REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXATENSÃO 

 

OBJETIVO 

Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para 

Instalações Elétricas de Baixa Tensão, com foco na segurança, através do mecanismo de 

certificação, visando à prevenção de acidentes decorrentes da construção e manutenção 

de instalações elétricas inadequadas nas edificações. 

 

1.1  Escopo de aplicação 

 

1.1.1 Estes requisitos se aplicam às instalações elétricas de edificações novas e a 

reformas em edificações existentes, qualquer que seja seu uso (residencial, comercial, 

público, industrial, de serviços, agropecuário, hortigranjeiro, etc.), incluindo as pré-

fabricadas. Aplicam-se também às instalações elétricas: 

a) em áreas externas às edificações, cobertas ou descobertas; 

b) em locais de acampamento (campings), marinas e instalações análogas; 

c) em canteiros de obra, feiras, exposições, parques de diversões e outras instalações 

temporárias. 

 

1.1.2 Estes requisitos aplicam-se: 

a) aos circuitos elétricos alimentados sob tensão nominal igual ou inferior a 1000 V em 

corrente alternada, com frequências inferiores a 400 Hz, ou a 1500 V em corrente 

contínua; 

b) a todas as fiações e todas as linhas elétricas que não sejam cobertas pelas normas 

relativas aos equipamentos de utilização; 

c) às linhas elétricas fixas de sinal (com exceção dos circuitos internos dos equipamentos). 

Nota: A aplicação às linhas de sinal concentra-se na prevenção dos riscos decorrentes 

das influências mútuas entre essas linhas e as demais linhas elétricas da instalação, 

sobretudo sob o ponto de vista da segurança contra choques elétricos, da segurança 

contra incêndios e da compatibilidade eletromagnética. 

1.1.3 Este RAC não se aplica a: 

a) instalações de tração elétrica; 

b) instalações elétricas de veículos automotores; 
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c) instalações elétricas de embarcações e aeronaves; 

d) equipamentos para supressão de perturbações radioelétricas, caso não comprometam 

a segurança das instalações; 

e) instalações de iluminação pública; 

f) redes públicas de distribuição de energia elétrica; 

g) instalações em minas; 

h) instalações de cercas eletrificadas. 

 

1.1.4 A aplicação deste RAC não dispensa o cumprimento das normas e requisitos para 

fornecimento de energia, estabelecidos pelas autoridades reguladoras e empresas 

distribuidoras de energia. 

 

1.2 Agrupamento para efeitos de certificação 

Para certificação dos objetos deste RAC aplica-se o conceito de família. 

 

1.2.1 Família de Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

 

Instalações elétricas serão consideradas de mesma família quando satisfizerem à definição 

de Unidades Consumidoras Equivalentes. A quantidade mínima de unidades consumidoras 

a serem submetidas à inspeção visual e ensaios deve estar de acordo com o critério descrito 

no Anexo B deste RAC. 

 

2  SIGLAS 
Para fins deste RAC são adotadas as siglas a seguir, complementadas pelas siglas contidas 

nos documentos complementares citados no item 3. 

 

 A Ampère 

 IEBT Instalações elétricas de baixa tensão 

 IEC International Electrotechnical Commission 

 kA Quiloampère 

 kV Quilovolt 

 kVA quilovolt-ampère 

 NR Norma Regulamentadora 

 RGCP Requisitos Gerais de Certificação de Produto 

 SPDA Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas 

 V Volt 
 

3 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

Portaria Inmetro n
o 
361, de 06 de 

setembro de 2011, ou sua  
substitutiva 

Requisitos Gerais de Certificação de Produto 
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ABNT NBR5410:2004 Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

ABNT NBR 14039:2003 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 
36,2kV 

ABNT NBR IEC 60079-14:2009 Atmosferas explosivas - Parte 14: Projeto, seleção e 

montagem de instalações elétricas 

ABNT NBR 13534:2008 Instalações elétricas em estabelecimentos 

assistenciais de saúde – Requisitos para segurança 

ABNT NBR 13570:1996 Instalações elétricas em locais de afluência de 

público – Requisitos específicos 

NR –10 Norma Regulamentadora n° 10 - Segurança em 

Instalações e Serviços em Eletricidade 

Lei nº 11.337, de 26 de julho 

de 2006 

Determina a obrigatoriedade de as edificações 

possuírem sistema de aterramento e instalações 

elétricas compatíveis com a utilização de condutor-

terra de proteção, bem como torna obrigatória a 

existência de condutor-terra de proteção nos 

aparelhos elétricos que especifica. 

ABNT NBR5426:1985 Planos de amostragem e procedimentos na inspeção 

por atributos 

Nota: Doravante, todas as vezes que as referências normativas constantes da tabela acima forem mencionadas 

neste RAC, a versão da norma é a indicada pela referida tabela. 

 

4 DEFINIÇÕES 
Para fins deste RAC, são adotadas as definições contidas nos documentos complementares 

citados no item 3 e as seguintes definições adicionais: 

 

4.1 Atmosfera explosiva 

 

Mistura com o ar, sob condições atmosféricas, de substâncias inflamáveis ou combustíveis 

na forma de gás, vapor, poeira, fibras ou partículas em suspensão, as quais, após a ignição, 

permitem a propagação autossustentada. 

 

4.2 Estabelecimento assistencial de saúde 
Denominação dada a qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde à 

população, que demande o acesso de pacientes, em regime de internação ou não, qualquer 

que seja o seu nível de complexidade. 

 

4.3 Solicitante da certificação para Instalações Elétricas 
Representante legal, pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que desenvolve 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.337-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.337-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.337-2006?OpenDocument
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atividades de projeto, montagem, execução ou manutenção de instalações elétricas e sobre o 

qual recaem as obrigações contidas no item 12.1. 

 

4.4 Instalações Elétricas de Média Tensão 

Instalações elétricas com tensão nominal maior que 1,0kV até 36,2kV. 

 

4.5 Locais de afluência de público 
São os locais indicados na tabela A.1 do anexo A da norma ABNT NBR 13570 ou outros 

locais com capacidade para no mínimo 50 (cinquenta) pessoas. 

 

4.6 Potência instalada: 
Soma das potências nominais de equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora 

e em condições de entrar e permanecer em funcionamento. 

 

4.7 Unidade Consumidora 
Conjunto de instalações e equipamentos elétricos caracterizados pelo recebimento de 

energia elétrica em um só ponto de entrega, com medição individualizada e correspondente 

a um único consumidor. 

 

4.8 Unidades Consumidoras Equivalentes 
São as que possuem projetos e instalações elétricas idênticas. São exemplos de unidades 

consumidoras equivalentes as unidades de apartamentos de uma edificação que representem 

um conjunto uniforme em termos de projeto e instalações elétricas. Tal definição abrange 

inclusive conjuntos comerciais (escritórios, consultórios, etc.). Não se consideram unidades 

equivalentes as localizadas em edificações diferentes, mesmo que atendam aos requisitos 

descritos nesse item. 

 

5 MECANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 
Este RAC utiliza a certificação como mecanismo de avaliação da conformidade para as 

IEBT. 

 

6 ETAPAS DA AVALIAÇÃO DACONFORMIDADE 

6.1 Definição do Modelo de Certificação utilizado 
O modelo de certificação utilizado para as instalações elétricas contempladas por este 

RAC é o Modelo 1, baseado na avaliação da documentação, inspeção visual e nos ensaios 

a serem conduzidos por OCP. 

6.2 Avaliação inicial 

A avaliação divide-se em duas etapas: 

1. Análise Documental: consiste na verificação da adequação do projeto aos 

requisitos da Norma ABNT NBR 5410 e, no que couber, com aos requisitos 

previstos pelas referências citadas no item 3 “Documentos Complementares”; 

 

2. Inspeção visual e realização dos ensaios, previstos no Anexo A e C, quando 
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couber, deste RAC. 

 

6.2.1 Análise Documental 
O solicitante deve encaminhar uma solicitação formal ao Organismo de Avaliação da 

Conformidade, anexando a documentação técnica da instalação, que compreende: 

a) plantas de distribuição de circuitos de força, controle, automação, iluminação, 

tomadas, aterramento e SPDA; 

b) diagrama unifilar e outros, quando aplicáveis; 

c) detalhes de montagem elétrica de força, controle, automação, iluminação, 

tomadas, aterramento e SPDA, quando necessários; 

d) memorial descritivo de projeto e montagem das instalações elétricas; 

e) especificação técnica dos sistemas, equipamentos e componentes elétricos, 

incluindo descrição, características nominais e normas que atendem; 

f) parâmetros de projeto, incluindo correntes de curto-circuito, tensão nominal, 

corrente nominal, queda de tensão considerada, fatores de demanda considerados, 

temperatura ambiente e classe de tensão de isolamento; 

g) estudos e desenhos de classificação de áreas, para os ambientes sujeitos à 

formação de atmosferas explosivas por gases, vapores inflamáveis, poeiras ou fibras 

combustíveis em mistura com o ar, quando aplicável; 

h) manual do usuário, quando aplicável; 

i) relatório de inspeção e ensaios, inclusive SPDA, quando houver. 

 

6.2.1.1 No caso específico de instalações elétricas residenciais com potência instalada de até 

12 kW, pode ser apresentado somente o diagrama unifilar completo e o manual do usuário, 

conforme o item 6.1.8.3 da norma ABNT NBR 5410. 

 

6.2.1.2  A documentação deve refletir a instalação “como construída” (as built). 

 

6.2.1.3  Nos casos em que as instalações elétricas a serem avaliadas possuírem um carga 

instalada igual ou superior a 75 kW, deve ser apresentado o Prontuário das Instalações 

Elétricas, de acordo com os requisitos indicados na NR-10. 

 

6.2.1.4  Tratamento de não conformidades para a análise documental 
6.2.1.4.1 Deve ser considerada não conformidade o desacordo dos requisitos do projeto 

em relação àqueles previstos na norma ABNT NBR 5410 ou nas relacionadas no item 3 

deste RAC. Nesse caso, o OCP deverá emitir relatório destacando as não conformidades 

encontradas. O solicitante deverá apresentar o plano de ações corretivas em até 15 

(quinze) dias corridos a partir da entrega do relatório. 

 

6.2.1.4.2 Após a correção das não conformidades e evidenciadas as ações corretivas, o 

solicitante deve encaminhar ao OCP a documentação pertinente devidamente atualizada. 

Uma vez considerada conforme, o solicitante estará apto a prosseguir com o processo de 

certificação. 

 

6.2.2  Inspeção Visual e Ensaios 
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6.2.2.1 Qualquer instalação nova, ampliação ou reforma de instalação existente deve, 

quando concluída, ser submetida à inspeção visual e ensaios, antes de ser colocada em 

serviço pelo usuário, de forma a se verificar a conformidade com os requisitos previstos 

no Anexo A. 

 

6.2.2.2  De acordo com a natureza da edificação que abriga a instalação elétrica (locais de 

afluência de público, estabelecimento assistencial de saúde ou atmosfera explosiva), os 

requisitos descritos no Anexo A devem ser complementados ou modificados, segundo as 

normas: 

a. Locais de afluência de público – ABNT NBR 13570; 

b. Estabelecimentos assistenciais de saúde – ABNT NBR 13534; 

c. Estabelecimentos com ambientes contendo áreas classificadas – ABNT NBR IEC 

60079-14; 

d. Instalações Elétricas de Média Tensão – ABNT NBR 14039. 

 

6.2.2.3  Na hipótese de o ponto de entrega de energia ser em média tensão e situar-se no 

interior da edificação cuja instalação elétrica de baixa tensão será certificada, também fará 

parte do escopo da certificação a inspeção visual da instalação elétrica de média tensão, de 

acordo com os requisitos previstos no Anexo C. 

 

6.2.2.3.1 A verificação da parte da instalação elétrica de média tensão abrangerá 

somente as áreas de transição entre a média e baixa tensão, tal como a subestação de 

transformação que se encontrar interna à edificação cuja instalação elétrica de baixa 

tensão será certificada. 

 

6.2.2.3.2 A verificação da instalação de média tensão não implica que toda a 

instalação elétrica de média tensão esteja sendo verificada e certificada. 

 

6.2.2.4       As edificações com instalações elétricas com mais de uma unidade 

consumidora devem ser submetidas à inspeção visual e ensaios de maneira independente. 

Caso haja unidades consumidoras equivalentes, deve ser seguido, no mínimo, o critério de 

amostragem estabelecido no Anexo B deste RAC. 

 

6.2.2.5 Tratamento de não conformidades para a Inspeção Visual e Ensaios 

 

6.2.2.5.1 Será considerada não conformidade o desacordo com os requisitos previstos 

no Anexo A ou C. As não conformidades devem ser registradas em todos os casos, inclusive por 

meio fotográfico, exceto se inviável. 

 

6.2.2.5.2 O processo de certificação fica suspenso, devendo o OCP emitir relatório 

destacando as não conformidades encontradas. O solicitante deve apresentar o plano de 



87 

 

ações corretivas em até 15 (quinze) dias corridos a partir da entrega do relatório. 

 

6.2.2.5.3 Após a correção das não conformidades e evidenciadas as ações corretivas, o 

OCP deve realizar nova inspeção visual e ensaios, quando aplicável, no requisito em que 

foi encontrada a não conformidade, bem como em outros requisitos e partes da instalação 

influenciados direta ou indiretamente por tal não conformidade. 

 

6.2.2.5.4 No caso de edificações com instalações elétricas equivalentes, constatada uma 

não conformidade em qualquer unidade consumidora amostrada, além do previsto em 

6.2.2.5.2, deve ser selecionada uma nova amostra. Caso ainda se constate alguma não 

conformidade na nova avaliação, todas as unidades consumidoras devem ser 

inspecionadas. 

 

6.2.3 Emissão do Certificado de Conformidade 
Os critérios para emissão do Certificado de Conformidade na etapa de avaliação inicial 

devem seguir as condições descritas no RGCP. 

 

6.2.3.1  Certificado de Conformidade 

 

6.2.3.1.1 O Certificado demonstra que a instalação atende, na data de sua certificação, os 

requisitos de segurança em conformidade com os relacionados por este RAC. 

 

6.2.3.1.2  O Certificado de Conformidade, como um instrumento formal emitido pelo OCP, 

deve conter: 

a) Endereço(s) da(s) unidade(s) consumidora(s) inspecionadas; 

a.1) Escopo da certificação: caracterização detalhada da instalação certificada, descrevendo 

todos os sistemas certificados e especificando, quando necessário os sistemas não 

submetidos à avaliação. 

b) Dados do solicitante: 

i. Nome / Razão social; 

ii. Endereço; 

iii. CPF /CNPJ; 

c) Dados do Organismo de Certificação: 

i. Nome / Razão social/ número do OCP; 

ii. Endereço; 

iii. CNPJ; 

iv. Nome e n° do CREA do responsável técnico pela avaliação; 

d)  Logomarca do Inmetro e do organismo certificador; 

e)  As seguintes declarações: 

i. Este certificado atesta que a instalação atende, na data de sua emissão, os requisitos 

de segurança em conformidade com os relacionados na Portaria Inmetro xxx; 

ii. Caso haja alterações que modifiquem as características do sistema elétrico ou que 

afetem a segurança das instalações elétricas certificadas, uma nova certificação será 

necessária; 

iii. Eventuais alterações em relação à instalação elétrica originalmente certificada são 
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de inteira responsabilidade dos respectivos encarregados por essa; 

iv. A certificação da instalação não exime o solicitante de utilizar materiais segundo as 

respectivas normas técnicas; 

v. A certificação da instalação não isenta o projetista de sua responsabilidade legal 

quanto aos cálculos, especificações, critérios e demais definições de projeto; 

vi. E, em posição de destaque, com fonte em negrito e em caixa alta: 

I. A certificação não exime a responsabilidade do projetista, montador, 

instalador ou do responsável pela manutenção e operação das instalações 

elétricas do atendimento aos requisitos aplicáveis da Norma Regulamentadora 

n° 10 e do fiel cumprimento da legislação em vigor; 

II. A certificação ora emitida não abrange de maneira integral os requisitos 

exigidos pela Norma Regulamentadora n°10. 

 

7 TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES 

Os critérios para tratamento de reclamações devem seguir as condições descritas no RGCP. 

 

8 ATIVIDADES EXECUTADAS POR OACS ESTRANGEIROS 

Não aplicável. 
 

9 ENCERRAMENTO DA CERTIFICAÇÃO 

Não aplicável. 

 

10 SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE 
Os critérios referentes ao selo de identificação da conformidade devem seguir as 

condições descritas no RGCP. 

 

11 AUTORIZAÇÃO PARA USO DO SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA 

CONFORMIDADE 

A Autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade é concedida após o 

cumprimento dos requisitos exigidos neste documento. 

 

12 RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 

 

12.1  Obrigações do Solicitante 

 

12.1.1 Acatar todas as condições estabelecidas neste documento, nas disposições legais 

pertinentes e nas disposições contratuais referentes à autorização, independentemente de 

sua transcrição. 

 

12.1.2 Acatar as decisões referentes à Certificação tomadas pelo OCP, recorrendo ao 

Inmetro, nos casos de reclamações e apelações, por meio da Ouvidoria do Inmetro. 
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12.1.3 Facilitar ao OCP ou ao seu contratado, mediante comprovação desta condição, os 

trabalhos ligados à certificação, assim como a realização de ensaios e outras atividades de 

Certificação previstas neste documento e no RAC. 

 

12.1.4 Submeter previamente ao Inmetro, para autorização, todo o material de divulgação 

onde figure a logomarca do Inmetro. 

 

12.1.5 Fornecer ao Inmetro todas as informações por este requeridas, quanto ao processo 

de certificação do produto objeto do RAC, encaminhando, no prazo de 15 dias corridos do 

recebimento da notificação, os documentos comprobatórios. 

 

12.1.6 O solicitante tem responsabilidade técnica, civil e penal referente à instalação 

elétrica certificada, bem como em relação a todos os documentos referentes à Certificação, 

não havendo hipótese de transferência desta responsabilidade. 

 

12.2  Obrigações do OCP 

 

12.2.1 Implementar o PAC conforme os requisitos estabelecidos neste documento, 

dirimindo obrigatoriamente as dúvidas com o Inmetro. 

 

12.2.2 Utilizar o sistema de banco de dados fornecido pelo Inmetro para manter atualizadas 

as informações acerca das instalações elétricas certificadas no prazo de 5 (cinco) dias úteis 

após a emissão do Certificado de Conformidade ou alteração em seu status. 

 

12.2.3 Possuir um Sistema de Tratamento de Reclamações nos moldes do previsto no item 

7 deste RAC. 

 

12.2.4 Não possuir pendências de qualquer espécie com o Inmetro. 

 

12.2.5 Caso o OCP tenha sua acreditação cancelada, deve tomar as seguintes providências: 

 

12.2.5.1 Comunicar imediatamente seus clientes sobre sua condição e instruí-los no 

processo de transição para outro OCP com acreditação ativa, ressaltando que os certificados 

já emitidos permanecerão válidos até o término dos prazos de manutenção ou renovação, o 

que ocorrer primeiro; 

 

12.2.5.2 Disponibilizar, quando solicitado, à Diretoria de Avaliação da Conformidade do 

Inmetro todos os registros e informações relativas aos processos de certificação por ele 

realizados; 
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12.2.5.3 Disponibilizar a seus clientes todos os registros, certificados, relatórios e demais 

documentos referentes ao(s) seu(s) processo(s) de certificação para subsidiá-los quando da 

contratação de outro OCP acreditado para a continuidade da sua certificação; 

 

12.2.5.4 Informar à Diretoria de Avaliação da Conformidade do Inmetro todas as ações 

realizadas durante o processo de migração das empresas detentoras de certificados com o 

objetivo de evitar danos aos solicitantes e aos consumidores. 

 

12.2.6 Os avaliadores das instalações elétricas devem ser profissionais legalmente 

habilitados, com registro no CREA e devem possuir os cursos aplicáveis de segurança em 

instalações elétricas, de acordo com os requisitos indicados na Norma Regulamentadora 

n°10. 

 

12.2.7 Alertar ao solicitante os pontos previstos no item 6.2.3.1.2, alínea e, vi. 

 

13 ACOMPANHAMENTO NO MERCADO 

Não aplicável. 
 

14 PENALIDADES 

Os critérios para aplicação de penalidades devem seguir as condições descritas no RGCP. 

 

ANEXO A – INSPEÇÃO VISUAL E ENSAIOS PARA AS INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO 

 

A.1 Prescrições gerais 

A.1.1  A inspeção visual deve preceder os ensaios e ser efetuada com a instalação 

desenergizada. 

 

A.1.2 A inspeção visual é destinada a verificar se os equipamentos, sistemas e 

componentes da instalação elétrica: 

a) estão conforme as normas aplicáveis ou devidamente certificados, caso o objeto seja 

certificado compulsoriamente; 

b) foram corretamente selecionados e instalados de acordo com este RAC e com o projeto 

das instalações, encaminhado na etapa de Análise Documental; 

c) não apresentam danos aparentes que possam comprometer seu funcionamento 

adequado e a segurança. 

 

A.1.3  A inspeção visual deve incluir, no mínimo, a verificação dos seguintes pontos: 
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Item 
Requisitos 

Item da norma 

ABNT NBR 

5410:2004 

 

 

 

 

 

 

 

Inspeção 

visual 

Medidas de proteção contra choques elétricos 5.1 

Medidas de proteção contra efeitos térmicos 5.2 

Seleção e instalação de linhas elétricas (ver item 

A.1.4) 

6.2 

Seleção, ajuste e localização dos dispositivos 

de proteção 
6.3 

Presença dos dispositivos de seccionamento e 

comando, sua adequação e localização 
5.6 e6.3 

Adequação dos componentes e das medidas de 

proteção às condições de influências externas 

existentes 

5.2.2, 6.1.3.2, 6.2.4, 

Capítulo 9 e Anexo 

C 

Identificação dos componentes 6.1.5 

Presença das instruções, sinalizações e 

advertências requeridas 

6.4.2.1.5, 6.5.4.10, 

6.5.4.11,9.2.3.1.3, 

5.6.3.2 e  5.6.4.2 

Execução das conexões 6.2.8 

Acessibilidade 4.1.10 e 6.1.4 

 

 

 

Ensaios 

Continuidade dos condutores de proteção e 

das equipotencializações principal e 

suplementares 

7.3.2 

Resistência de isolamento da instalação elétrica 7.3.3 

Resistência de isolamento das partes da 

instalação objeto de SELV, PELV ou separação 

elétrica 

7.3.4 

Seccionamento automático da alimentação 7.3.5 

Ensaio de tensão aplicada 7.3.6 

Ensaios de funcionamento 7.3.7 
 

A.1.4  Devem ser inspecionadas as instalações elétricas nos entre forros e entre pisos, 

exceto quando essa inspeção provocar danos físicos à infraestrutura da edificação. 

 

ANEXO B – CRITÉRIO DE SELEÇÃO DE AMOSTRA PARA 

EDIFICAÇÕES COM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

EQUIVALENTES 

  

B.4 Unidades consumidoras que possuam instalações elétricas equivalentes serão 

submetidas ao processo de inspeção visual e ensaios, conforme as quantidades mínimas 

indicadas na tabela B1. 
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B.5 Torres construídas em um mesmo conjunto de edificações devem ser consideradas, 

para fins de amostragem, de forma independente. 

 

B.6  As unidades consumidoras serão escolhidas de maneira aleatória pelo OCP. Caso seja 

identificada alguma suspeita de não conformidade em alguma(s) unidade(s), ou a 

probabilidade de se encontrar uma não conformidade seja maior em determinada(s) 

unidade(s) por conta de características construtivas, o OCP poderá escolher as unidades de 

maneira direcionada. 

 

Tabela B.1: quantidade de amostras para edificações com instalações elétricas 

equivalentes 

Quantidade total de unidades consumidoras que 

possuam instalações elétricas equivalentes 

Tamanho 
da amostra 

Até 2 unidades Todas as unidades 

De 3 a 8 unidades 2 
De 9 a 15 unidades 3 

De 16 a 25 unidades 5 

De 26 a 50 unidades 8 

De 51 a 90 unidades 13 

De 91 a 150 unidades 20 

De 151 a 280 unidades 32 

De 281 a 500 unidades 50 

De 501 a 1200 unidades 80 
 

Nota: A determinação da amostragem baseou-se na norma ABNT NBR 5426, de acordo 

com os seguintes parâmetros: plano de amostragem simples - normal, nível de inspeção 

(NI) = II, nível de Qualidade Aceitável (NQA) = 0,25% e Número de aceitação (Ac) = zero 

defeito. 

 

ANEXO C – REQUISITOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM MÉDIA 

TENSÃO 

 

C.1 Fornecimento de dados da Instalação 

a) Entrada da energia (rede aérea ou subterrânea); 
b) Tipo da subestação de medição e proteção geral (abrigada, ao tempo, alvenaria ou 

blindada); 

c) Distribuição (rede aérea ou subterrânea); 

d) Tipo da subestação de transformação (abrigada, ao tempo, alvenaria ou blindada); 

e) Número de transformadores e potência instalada(kVA); 

f) Tensão de entrada em média tensão(kV); 

g) Tensão (V) e corrente nominais (A) de baixa tensão; 

h) Corrente de curto circuito (kA); 

i) Procedimentos Operacionais; 

j) Equipamentos de Segurança; 
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k) Disposição e identificação das linhas aéreas e equipamentos externos; 

l) Seccionamento de emergência e acessibilidade; e 

m) Prontuário das Instalações Elétricas, de acordo com os requisitos 

indicados na Norma Regulamentadora NR-10 do MTE. 

 

C.2 Inspeção visual 

 

C.2.1 A inspeção visual é destinada a verificar se os equipamentos, sistemas e 

componentes da instalação elétrica: 

a) estão conforme as normas aplicáveis ou devidamente certificados, caso o objeto seja 

certificado compulsoriamente; 

b) foram corretamente selecionados e instalados de acordo com este RAC e com o projeto 

das instalações, encaminhado na etapa de Análise Documental; 

c) não apresentam danos aparentes que possam comprometer seu funcionamento 

adequado e a segurança. 

 

C.2.2 A inspeção visual deve incluir, no mínimo, a verificação dos seguintes pontos: 
 

Requisitos Item da norma 

ABNT NBR14039 

Medidas de proteção contra choques elétricos, incluindo 

medição de distâncias relativas à proteção por barreiras ou 

invólucros, por obstáculos ou pela colocação fora de 

alcance 

 

4.1.1 e 5.1 

Presença de barreiras contra fogo e outras precauções contra 

propagação de incêndio e proteção contra efeitos térmicos 
4.1.2 e 5.2.2 

Seleção de condutores de acordo com sua capacidade 

de condução de corrente e queda de tensão 
6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 

6.2.5 e 6.2.7 

Escolha e ajuste dos dispositivos de proteção e 

monitoração 

6.3 

Presença de dispositivos de seccionamento e 

comandos corretamente localizados 
6.3.6 

Seleção dos componentes e das medidas de proteção de 

acordo com as influências externas 
4.3 e 6.1.3 

Identificação dos condutores neutro e de proteção 6.2.3 e 6.4.3 

Presença de diagrama, avisos e outras informações 
similares; 

4.3.2 
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Identificação dos circuitos, dispositivos 

fusíveis, disjuntores, seccionadoras, terminais, 

transformadores, etc. 

4.1.7 

Conveniente acessibilidade para operação e manutenção 4.1.7 

Medição das distâncias mínimas entre fase e neutro 4.1.7 
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ANEXO 2 - CARTA AO PRESIDENTE 

Brasília, 31 de outubro de 1973                                             EM/GM/Nº/79 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

A expansão da produção industrial, ao mesmo tempo em que ampliou o mercado interno, hoje 

diversificado e crescentemente exigente, abriu para nosso País novas perspectivas de 

exportação de bens manufaturados. 

As previsões a médio prazo indicam que por volta de 1980 a nossa economia e, 

especialmente, a nossa produção e comércio de bens manufaturados, atingirá escala 

comparável à de países industrializados da Europa Ocidental, sendo necessário adotar 

medidas para que a evolução prevista tenha lugar somente do ponto de vista quantitativo 

como, também, do ponto de vista qualitativo. 

Em primeiro lugar é necessário disciplinar, do ponto de vista qualitativo, a produção e 

comercialização de bens manufaturados entregues ao consumidor brasileiro, inclusive aqueles 

importados, os quais nem sempre atendem a requisitos mínimos e razoáveis de qualidade e 

segurança. 

Em segundo lugar, torna-se necessário estabelecer normas e procedimentos, técnicos e 

administrativos, que promovam a melhoria e regulamentem a verificação da qualidade dos 

produtos industriais destinados à exportação, visto que a sua reputação e competitividade no 

mercado internacional dependerão, cada vez mais, da sua qualidade dimensional, material e 

funcional. Ao mesmo tempo, é necessário estudar de forma sistemática as dificuldades e as 

potencialidades do mercado externo no que diz respeito às normas e especificações de 

qualidade, internacionais, peculiares a cada mercado nacional, propondo as medidas 

adequadas para assegurar a defesa dos interesses do nosso comércio exterior. 

Torna-se necessário desenvolver de forma racional, integrada e extensiva a todo o território 

nacional, a normalização, a inspeção, a certificação e a fiscalização das características 

metrológicas, materiais e funcionais dos bens manufaturados, tanto os produzidos no País 

quanto os importados. 

Considerada a magnitude do problema, que abrange uma extrema diversidade de bens 

manufaturados produzidos ou distribuídos em todo o território nacional, e considerada a 

crescente importância dos manufaturados no comércio exterior, o Ministério da Indústria e do 

Comércio realizou cuidadosos estudos relativos ao problema da qualidade industrial, que 

demonstraram a necessidade da ampliação do Sistema Nacional de Metrologia, instituído pelo 

Decreto-lei n.º 240, de 28 de fevereiro de 1967, regulamentado pelo Decreto n.º 62.292, de 22 

de fevereiro de 1968, e que tem como órgão central o Instituto Nacional de Pesos e Medidas. 

O INPM desenvolveu-se como uma instituição metrológica de âmbito nacional, operando 

diretamente ou através de órgãos delegados. A diversificação e a expansão dos serviços que o 

INPM deve prestar, tendo em vista inclusive a execução de parte do programa de tecnologia 

industrial do PBDCT, gerou a necessidade de ampliar os seus objetivos e funções. 

O Projeto de Lei ora encaminhado a Vossa Excelência propõe a criação de um Sistema 

Nacional de Metrologia, Normalização e Certificação da Qualidade, constituído pelo conjunto 
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dos órgãos, instituições e empresas nacionais interessados nessas atividades. Como órgão 

normativo e supervisor do Sistema, o Projeto prevê a criação de um Conselho – Conmetro, ao 

qual caberá formular a política de metrologia, normalização e qualidade industrial, 

coordenando, regulamentando e supervisionando a sua execução. 

Como órgão executivo central da política estabelecida pelo Conmetro, o Projeto Lei propõe a 

ampliação das atribuições do INPM e sua reformulação institucional, transformando-o em 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro, com caráter 

de autarquia federal. Esta medida visa criar as condições para o Instituto, que é um dos 

instrumentos básicos de atuação deste Ministério na área tecnológica, possa contribuir 

eficazmente para a progressiva elevação dos padrões de qualidade da indústria nacional. 

O patrimônio da autarquia será constituído, entre outros, pelos bens da União sob guarda, 

gestão e responsabilidade do INPM, adicionados de uma importância a ser destacada do 

Orçamento para o exercício de 1973. 

O Sistema proposto visa harmonizar os interesses do consumidor individual, do consumidor 

institucional, do produtor e do País. Sua implantação é imperiosa no presente estágio 

industrial do País, pois será cada vez mais difícil e onerosa se protelada, como bem o 

demonstra a experiência de outros países. No estabelecimento e operação do Sistema, o 

Conmetro e o Inmetro se apoiarão, sempre que possível, nos institutos de tecnologia, nas 

associações interessadas e nas próprias empresas industriais e comerciais, visando a 

descentralização na execução das atividades inerentes ao Sistema. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos 

de meu mais profundo respeito. 

Luiz de Magalhães Botelho 

Ministro Interino da Indústria e do Comércio 

 

 

 


