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1. OBJETIVO 

O presente documento tem por objetivo descrever as INSTALAÇÕES ELÉTRICAS da 
rede externa da Escola SESC Pantanal do SESC POCONÉ, localizada à Av. Dom 
Aquino com Av. Generoso Ponce – Poconé - MT. 

2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA: 

A Escola SESC Pantanal será alimentada a partir de uma subestação simplificada de 
300kVA – 13,8kV/220-127V em poste 11m x 1000daN com medição indireta em BT, 
conforme padrão da concessionária de energia local (ENERGISA). 

Do quadro de medição e proteção, instalado na base do poste, parte o alimentador 
geral, em rede de eletrodutos enterrados, até o Quadro Geral de Distribuição (QGD) 
localizado na Cozinha/Refeitório.  

Do QGD, serão encaminhados os circuitos alimentadores dos quadros de distribuição 
(QDs) de cada edificação da escola. O cabeamento será acomodado em eletrodutos 
de PEAD corrugado enterrados no solo. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS: 

3.1. Eletrodutos: 

Serão utilizados eletrodutos flexíveis, corrugados, fabricados em 
PEAD (Polietileno de Alta Densidade), com diâmetros conforme indicado 
em projeto. Ref.: KANAFLEX ou similar. 

3.2. Condutores: 

Serão em cabo elétrico singelo, condutor em cobre eletrolítico, classe de 
tensão 0,6/1kV, constituído por condutor de cobre nu, têmpera mole, 
classe 5, extra flexível, isolação em composto termofixo HEPR 90°C e 
cobertura em composto termoplástico não halogenado, atendendo as 
normas NBR 13248, NBR 13570 e NBR 5410. Referência: SIEMENS, 
FICAP, PHELS DODGE, PRYSMIAN ou similar. 

 

3.3. Caixas de passagem: 

 

Caixas de passagem subterrâneas serão executadas em alvenaria de 
blocos de concreto com dimensões úteis conforme projeto. Terão tampas 
de ferro fundido leves ou pesadas, conforme o local em que estejam 
localizadas. As tampas serão adequadas as dimensões da caixa e terão 
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a inscrição “ELÉTRICA” em alto relevo, no centro. Terão fundo em 
concreto magro ou armado, conforme os esforços atuantes e terão 
também dreno em brita 2 localizado num dos cantos. Os eletrodutos 
subterrâneos entrarão pelas laterais a 10cm do fundo e deverão ter 
arestas biseladas para não causar danos aos isolamentos dos cabos. 

 

3.4. Quadros Terminais:  

Os quadros deverão atender aos diagramas constantes em projeto, aos 
requisitos das normas NBR 5410 e NR-10 e deverão ser fabricados de 
acordo com a norma NBR IEC 61439. 

 

a) Escopo de fornecimento 
 

 Projeto, fabricação e ensaios de fábrica conforme as presentes 
Especificações e os documentos de referência relacionados 
adiante. 

 Estudo de coordenação e seletividade entre o disjuntor de proteção 
do transformador (entrada do painel) e os disjuntores parciais. 

 Pertences e acessórios, incluindo ferramentas especiais, 
necessários para a instalação, operação e manutenção dos 
equipamentos do fornecimento, mesmo que esses pertences e 
acessórios não estejam explicitamente requeridos nesta 
Especificação. 

 Desenhos, catálogos com curva de cada disjuntor e outros 
documentos técnicos descritivos da constituição e do 
funcionamento dos equipamentos do fornecimento, como 
requerido nestas Especificações. 

 Relação de peças sobressalentes 

 Embalagem e transporte da fábrica até o local da instalação. 
 

b) Condições do local de instalação 
 

Tanto o involucro metálico, estrutura, como também todos os 
acessórios previstos nestas Especificações deverão ser adequados 
para instalação em ambiente com as seguintes características: 

 

 Altitude:   até 1000m 

 Clima:    tropical úmido 

 Temperatura máxima: 45°C 
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 Temperatura mínima: 10ºC 

 Temperatura média: 35ºC 

 Umidade relativa:  até 100% 
 

c) Características construtivas 
 

i. Características Gerais: 
 

Deverá atender aos requisitos estabelecidos na NBR IEC 61439-1. 

O nível de proteção será IP-31 conforme NBR IEC 60529.  

Para os quadros de distribuição, o invólucro deverá ser fornecido para 
fixação de sobrepor em alvenaria, com dimensões compatíveis com o 
local a ser instalado. 

Para o quadro de distribuição geral, o invólucro deverá ser fornecido 
para instalação autoportante, com dimensões compatíveis com o local 
a ser instalado.  

Os quadros deverão ser construídos de chapas metálicas com 
espessura mínima 12 USG 

Os quadros devem apresentar forma de construção 2b, isto é, 
barramentos em compartimento separado dos dispositivos de 
proteção, nenhuma parte viva deverá estar acessível ao contato e 
apenas as partes manobráveis dos disjuntores deverão estar 
acessíveis. 

O acesso ao interior do quadro será através de porta frontal, dotada 
de vedação de borracha neoprene.  

As dobradiças serão embutidas e as portas deverão possuir 
fechaduras tipo YALE. 

O acesso para permitir entrada e saída de cabos será pela parte 
superior e inferior do invólucro. 

Os quadros deverão possuir porta-documentos interno e identificação 
visual frontal de “Perigo de risco de Choque elétrico” e “Tensão 
nominal”. 

 

ii. Barramento: 
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O barramento deverá ser constituído por barras de cobre eletrolítico 
de 99% de pureza, prateadas e montadas sobre suportes isolantes, 
com capacidade para suportar a corrente nominal de projeto do painel 
sem ultrapassar o limite de elevação de temperatura de 70ºC 
(temperatura ambiente máxima mais sobre-elevação prescritos pelas 
normas ABNT e IEC). 

O dimensionamento térmico e dinâmico do barramento deverá feito 
com base no valor da corrente suportável nominal de curta duração 
indicado no diagrama unifilar do painel. 

As barras de neutro e terra deverão ter a mesma seção que as barras 
das fases. Em cada uma de suas extremidades deverá existir 
conectores mecânicos para fixação dos cabos de aterramento. 

 

iii. Disjuntores: 
 

Os disjuntores deverão ser do tipo caixa moldada, atendendo os 
requisitos da NBR IEC 60947-2. 

Os disparadores deverão ser termomagnéticos, conforme 
especificado no diagrama unifilar. 

Apenas os disparadores térmicos deverão permitir ajustes de 80% a 
100% da corrente nominal do disjuntor, salvo os disjuntores gerais, 
que deverão também ter ajustes nos disparadores magnéticos. 

A capacidade de interrupção em serviço dos disjuntores deverá ser 
igual a capacidade máxima de interrupção (Ics = 100% Icu), devendo 
ser, no mínimo, igual ao valor da corrente suportável nominal de curta 
duração (Icw) indicado no diagrama unifilar. 

A alavanca de operação dos disjuntores deverá indicar claramente se 
o disjuntor está fechado, aberto ou disparado. A alavanca de 
operação deverá ser operável da porta do compartimento com esta 
fechada. 

Os disjuntores utilizados deverão ser de mesmo fabricante e ser 
intercambiáveis dentro de suas faixas de corrente. 

Todos os disjuntores deverão ser fornecidos com bloqueadores. 

Todos os disjuntores e demais componentes deverão ser de primeiro 
uso, não se admitindo componentes usados e/ou recuperados.  
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O Fornecedor deverá informar para todos os disjuntores, as suas 
principais características elétricas, sendo no mínimo as seguintes: 

 Tensão nominal (Ue) 

 Corrente nominal (In) e capacidade de interrupção (Ics) 

 Curva de disparo 

 Número de polos 

 Norma técnica 
 

iv. Fiação: 
 

Toda a fiação operacional deverá ser instalada na fábrica e fornecida 
completa e ensaiada. Não será aceita a execução de fiação no 
campo, exceto a necessária para interligar as partes em que os 
equipamentos forem divididos para transporte. 

Todos os condutores deverão terminar em régua de bornes. Não 
serão aceitas emendas ou derivações nos condutores nem 
condutores em paralelo. 

Não deverão ser conectados mais de dois condutores em um mesmo 
borne dos componentes ou em um mesmo terminal dos blocos.  

As conexões deverão ser à prova de vibrações. 

A fiação entre os componentes e entre estes e os blocos terminais 
deverá ser condicionada de forma criteriosa e organizada. Os 
condutores deverão ser amarrados em chicotes, dispostos horizontal 
e verticalmente, fixados à estrutura por braçadeiras de material 
isolante.  

O dobramento dos condutores deverá ter pequeno raio de curvatura. 
Os condutores que ligam os componentes do interior do quadro a 
componentes montados nas portas basculantes deverão ser 
instalados com folga suficiente para que seja possível um giro de no 
mínimo 180º das portas sem causar estiramento ou danos nos 
condutores. 

Nos locais onde possam ocorrer danos a isolação os condutores 
deverão ser protegidos mecanicamente. 

A fiação dos circuitos de controle e proteção deverá ser executada 
com condutores de cobre de têmpera mole, com encordoamento 
classe 5. A isolação deverá ser de material termoplástico resistente à 
umidade e ao óleo, não propagador de chama e adequado a operação 
dos condutores em 70ºC, com classe de isolamento 450/750V.  



                                           
SESC POCONÉ – ESCOLA  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

 

8 

 

v. Identificação: 
 

Todos os quadros e painéis deverão possuir placas de identificação 
da procedência e dados gerais do equipamento. Deverão ser em aço 
inoxidável, indelevelmente marcadas com os dados de fabricação. 

As placas de identificação da procedência, deverão conter no mínimo 
as seguintes informações: 

 Tag do Painel 

 Nome do fabricante 

 Tipo e nº de série 

 Ano de fabricação 

 Tensão nominal 

 Nível de isolamento 

 Corrente nominal 

 Valor e o tempo da corrente suportável nominal de curta duração 

 Peso 
Os circuitos de entrada e saída deverão ser identificados através de 
placas em policarbonato. 

Os componentes internos deverão também ser identificados por meio 
de etiquetas autoadesivas, gravadas de forma legível e permanente. 

 

vi. Pintura: 
 

Todas as peças metálicas estruturais e de fechamento, deverão ser 
submetidas a um tratamento químico, com decapagem e fosfatização 
por imersão, após o que deverá ser aplicada a pintura líquida, 
consistindo de duas demãos de tinta fundo a base epóxi e duas 
demãos de tinta epóxi de acabamento final na cor RAL 7032. 

 

vii. Inspeção e ensaio: 
 

Deverá ser fornecido um data book dos quadros com os relatórios e 
testes de fábrica. Os ensaios são separados em dois grupos, os 
ensaios de tipo e os ensaios de rotina. 
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a) Ensaios de tipo: 
 

Para os ensaios de tipo o exigido por esta especificação é a 
apresentação dos certificados contendo os resultados para os 
seguintes ensaios: 

 Verificação dos limites de elevação da temperatura; 

 Verificação das propriedades dielétricas; 

 Verificação da corrente suportável de curto-circuito; 

 Verificação da eficácia do circuito de proteção; 

 Verificação das distâncias de escoamento e de isolação; 

 Verificação do funcionamento mecânico; 

 Verificação do grau de proteção.  
 

Para tais ensaios, deve-se seguir as informações contidas no capitulo 
8.2 da NBR IEC 60439-1:2003 

 

b) Ensaios de rotina: 
 

Para os ensaios de rotina deverão ser disponibilizadas datas pré-
agendadas com a CONTRATANTE para que a mesma opte em enviar 
um inspetor para acompanha-los. No mínimo devem ser executados 
os seguintes testes: 

 Inspeção do CONJUNTO, inclusive inspeção da instalação 
elétrica e, se necessário, ensaio de funcionamento elétrico;  

 Ensaio dielétrico;  

 Verificação das medidas de proteção e da continuidade elétrica 
do circuito de proteção. 

Para tais ensaios, deve-se seguir as informações contidas no capitulo 
8.3 da NBR IEC 60439-1:2003 

A CONTRATANTE se reserva o direito de vistoriar as instalações do 
fabricante e de acompanhar a fabricação e os ensaios de fábrica dos 
equipamentos do fornecimento.  

O Fornecedor deverá executar os ensaios de fábrica de acordo com 
o roteiro de ensaios apresentado em sua proposta e aprovado pela 
CONTRATANTE.  

Os relatórios dos ensaios de fábrica deverão ser submetidos a 
aprovação da CONTRATANTE.  
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Na inspeção e nos ensaios, a CONTRATANTE usará como referência 
os documentos do fornecedor submetidos à aprovação de acordo com 
esta Especificação. Assim, o fornecedor só poderá convocar a 
CONTRATANTE para realizar inspeções e/ou testemunhar ensaios, 
depois que os documentos submetidos tiverem sido aprovados. 

Nenhum item do fornecimento poderá ser despachado da fábrica para 
o local de destino antes que tenha recebido formalmente a liberação 
para embarque emitida pela CONTRATANTE. 

Os custos dos ensaios correrão por conta do fornecedor e deverão 
estar incluídos nos preços dos equipamentos propostos. 

O Fornecedor deverá comunicar a data dos ensaios a 
CONTRATANTE com a antecedência mínima de 7 (sete) dias 
corridos. 

A CONTRATANTE poderá, a seu critério e a qualquer época, desistir 
da execução dos ensaios, sem que lhe caiba nenhum ônus, 
permanecendo todas as garantias dadas pelo Fornecedor.     

 

viii. Embalagem: 
 

Todos os itens do escopo do fornecimento, após a inspeção e 
aprovação dos ensaios, deverão ser embalados pelo Fornecedor, 
para transporte desde a fábrica até o local de montagem, sob 
condições que envolvam embarques e desembarques. 

A embalagem somente poderá ser feita, após a liberação dos itens, 
pelo Inspetor designado pela CONTRATANTE. 

O tipo da embalagem deverá oferecer perfeita segurança a pessoas, 
aos itens embalados e aos meios de transporte, incluindo proteção 
contra danos e furtos. 

A embalagem deverá ser provida de meios para içamento seguro, na 
colocação e na retirada dos meios de transporte. 

Na parte externa da embalagem, em local bem visível, deverão 
constar, de forma clara e indelével as informações para: 

 Identificar o comprador, seus endereços e o local de entrega. 

 Indicar o posicionamento correto. 

 Identificar o conteúdo, volume e pesos brutos e os documentos 
que autorizam o fornecimento. 



                                           
SESC POCONÉ – ESCOLA  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

 

11 

 Indicar a sequência da desembalagem, quando necessária. 

 Indicar outras providencias, ou cuidados, que se tornem 
oportunas e necessárias. 

A embalagem de itens de pequena dimensão, componentes ou peças, 
deverá conter identificação quanto a quantidade contida no volume e 
quanto a sua aplicação. Deverá, ainda, permitir a desembalagem 
parcial, sem provocar a danificação, perda ou extravio dos itens 
restantes. 

 

ix. Transporte: 
 

A CONTRATADA deverá considerar no seu escopo de fornecimento 
os custos globais com transporte (horizontal e vertical), incluídos os 
fretes, seguros e outras taxas e despesas concernentes para cada 
tipo de transporte que será utilizado, bem como informar para cada 
item e para cada trecho, entre o depósito do Fornecedor e o local de 
entrega, o tipo de transporte previsto. Deverá também ser 
considerada a colocação do painel no seu ponto de instalação. 

 

x. Garantia: 
 

A CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos componentes, 
fabricação e pintura dos quadros por período de 12 (doze) meses a 
partir da data de instalação do equipamento ou 18 meses a partir da 
data de entrega do equipamento, a contar da data de sua aceitação 
de recebimento em campo pela CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá a qualquer tempo, quando notificado pela 
CONTRATANTE e antes de inspirado os citados períodos de garantia, 
efetuar prontamente reparos, correções, reformas, reconstruções e 
até mesmo substituições de componentes ou do equipamento todo, 
no sentido de sanar todos os defeitos, imperfeições ou falhas de 
materiais ou de fabricação, que venham a se manifestar, sendo que 
todas as despesas com material, transporte, mão-de-obra, ensaios, 
etc., necessários ao desempenho operacional satisfatório do 
equipamento, correrão por conta da CONTRATADA. 

Será exigido da CONTRATADA o ressarcimento das despesas reais 
correspondentes a prejuízos causados em equipamentos próximos 
que também venham sofrer avarias.  
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Relativamente a um equipamento reparado ou substituído pela 
CONTRATADA, o novo período de 12 (doze) meses de garantia será 
iniciado, o mesmo ocorrendo em caso reincidência do reparo. 

 

xi. Documentos a serem apresentados: 
 

Antes do início do processo de fabricação deverão ser submetidas à 
aprovação da CONTRATANTE, duas cópias dos seguintes 
documentos: 

 Cronograma de apresentação de documentos a serem 
elaborados para aprovação da CONTRATANTE; 

 Cronograma de fabricação; 

 Descrição completa e detalhada da construção do painel; 

 Fornecimento de catálogos com descrição completa dos 
componentes e acessórios; 

 Descrição detalhada de cada disjuntor a ser fornecido, 
indicando tensão nominal (Ue), corrente nominal (In), 
capacidade de interrupção, curva de disparo, número de polos 
e norma técnica; 

 Desenhos eletromecânicos detalhados do painel, cotados e 
desenhados em escala adequada ao perfeito entendimento, 
mostrando layout, cortes e vistas internas e externas, detalhes 
de fixação, entrada/saída de cabos, com seus pertences e 
acessórios representados e numerados para identificação na 
lista de materiais; 

 Diagramas unifilar e multifilar; 

 Diagramas de força e comando dos painéis; 

 Relação dos dizeres das plaquetas de identificação; 

 Lista de material completa e detalhada; 

 Lista de Peças Sobressalentes (spareparts); 

 Roteiro de inspeção e ensaios de fábrica; 

 Roteiro de ensaios de campo; 

 Certificados de ensaios das matérias primas; 

 Certificados de ensaios de tipo; 

 Relatórios de ensaios na fábrica; 

 Manuais de instruções para operação e manutenção do quadro 
elétrico e os multimedidores instalados, todos 
necessariamente na língua portuguesa, além de catálogos e 
folhetos explicativos referentes aos equipamentos fornecidos 
(DATABOOK); 

 Descrição dos cuidados para transporte e armazenagem; 
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 Procedimentos para içamento e manuseio na descarga, 
montagem e manutenção; 

 Software de programação, calibração e parametrização dos 
dispositivos de medição e controle fornecidos;  

 

xii. Prazo de entrega: 
 

O prazo de entrega deverá ser compatível com prazo total da obra e 
com o cronograma físico-financeiro proposto pela CONTRATADA e 
aprovado pela CONTRATANTE. 

 

Referência: SCHINEIDER, CEMAR, IMECO, SIEMENS ou similar 

 

3.5. Disjuntores, Dispositivos e Blocos: 

 

a) Disjuntores Gerais:  

Tipo caixa moldada, de 3 polos, Padrão IEC 60.947-2, corrente nominal 
simétrica mínima de ruptura de 10 kA, de fabricação CUTLER-HAMMER, 
MERLIN GERIN, SIEMENS, GE, STECK, INEPAR LG, PIAL LEGRAND 
ou HAGER. 

b) Disjuntores Parciais:  

Mini Disjuntores Divisionários padrão DIN, para montagem em trilhos, de 
1, 2, 3 polos, Padrão NBR IEC 60898, curva de disparo “C”, corrente 
nominal simétrica mínima de ruptura 6kA, de fabricação CUTLER-
HAMMER, MERLIN GERIN, SIEMENS, GE, STECK, INEPAR LG, PIAL 
LEGRAND ou HAGER. 

c) Dispositivos de Proteção contra Surtos Elétricos – DPS:  

Protetor contra descargas atmosféricas monocanal, para montagem em 
paralelo com a rede de energia com fixação em trilho DIN 35, composto 
de placas de cobre-tungstênio, capacidade de drenagem de corrente de 
100 kA de acordo com DIN VDE 48810 e 60 kA de acordo com IEC 1024-
1 e tensão nominal de linha terra de 275 Vca e nível de proteção de 4 KV 
com tempo de resposta menor que 100 ns, de fabricação CLAMPER, 
ELEMATTI, MTM, OBO BETTERMANN, PHOENIX CONTACT, VOLTTS 
ou SIEMENS. 

d) Dispositivos Diferenciais a Corrente Residual – DR:  
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Interruptor diferencial-residual, de alta sensibilidade, tetrapolares, com 
corrente nominal residual conforme determinação do projeto, de 
fabricação SIEMENS, PIAL LEGRAND, GE ou CUTLER-HAMMER. 

e) Blocos e Terminais de Distribuição:  

Deverão ter tamanho reduzido, para montagem acoplada ao disjuntor, 
fixado por parafuso sobre placa ou suporte sobre perfil. Os condutores 
deverão ser ligados aos blocos ou terminais através de terminais 
apropriados. Fornecidos com placa de fundo isolante e tampa de 
proteção transparente auto-extinguível. Terão capacidade de corrente 
compatível com os circuitos distribuídos. Ref. Legrand ou superior. 

 

4. CRITÉRIOS EXECUTIVOS: 

4.1. Eletrodutos: 

Deverão ser executados de forma que não haja ângulos de curvatura 
inferiores a 90°.  

Os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo e 
ter retirado todas as rebarbas provenientes desta operação.  

Os eletrodutos não deverão se posicionar de forma inclinada no interior 
das caixas.  

Deverão ser previstos no interior dos eletrodutos, arames guia #16, 
galvanizados, com sobra de, pelo menos, 20cm em cada extremidade da 
tubulação.  

Durante a execução das instalações, no sentido de evitar obstruções, 
todas as extremidades livres dos eletrodutos, serão obturadas com 
"caps" não se aceitando o uso de buchas de madeira ou papel.  

As ligações dos eletrodutos às caixas serão feitas sempre com 2 arruelas 
(interna e externa), devidamente apertadas, e uma bucha que servirá de 
contra porca para a arruela interna.  

 

4.2. Condutores: 

Os condutores deverão ser introduzidos nos eletrodutos por meio de 
camisas de puxamento conectadas com distorcedor ao cabo de tração. 
Para facilitar a enfiação, dos cabos, poderá ser usado parafina, talco ou 
vaselina, não sendo permitido o uso de graxas ou óleos. 

Todas as ligações dos condutores aos bornes deverá ocorrer por meio de 
terminais em cobre ou latão, apropriados para cada caso, devendo 
primeiramente ser executado estanhamento da ponta decapada do 
condutor. Não serão aceitas conexões com condutores simplesmente 
decapados e torcidos.  
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Os cabos, ao passarem pelas caixas de passagem, deverão ser dispostos 
de maneira a formarem uma cela antes de prosseguirem na tubulação. 

Na conexão dos cabos com os barramentos dos quadros deverá ser 
usado terminal de pressão em latão de acordo com a bitola do cabo.  

Emendas e derivações, sempre deverá ocorrer em caixas de passagem e 
sempre deverá ser usado conectores de pressão estampados com 
separador de acordo com a bitola do cabo e isolado com fita isolante de 
autofusão.  

Tanto na conexão, emenda e/ou derivação o cabos deverão ser 
estanhados. 

 

4.3. Aterramento: 

Todas as partes componentes das instalações elétricas ou especiais, não 
condutoras de energia, deverão ser aterradas.  

Eletrocalhas, perfilados, leitos, quadros elétricos, painéis de dados e voz, 
racks, containers, etc. deverão estar conectados ao sistema de 
aterramento, mesmo não constando tais ligações em projeto. 

Os condutores de proteção deverão atender a NBR5410 e deverão ser 
conectados adequadamente através de terminais e conectores 
mecânicos. 

O sistema de aterramento deverá estar em equipotencial com o SPDA 
através de ligação de cordoalha de cobre nu #50mm² derivada de uma 
caixa de equipotencial e conectada a uma haste de aterramento do SPDA. 

Todas as conexões dos condutores de aterramento com os pontos de 
ligação, deverão ser executadas no sentido de garantir um perfeito 
escoamento das correntes para o solo. 

5. TESTES E ENSAIOS: 

5.1. Testes do sistema elétrico; 

 Deverão ser executados testes de continuidade e isolamento 
(500Vdc) em todos os cabos antes da energização. Serão 
consideradas satisfatórias as medições de resistência de 
isolamento desde que nenhum valor obtido seja menor que 0,5 
Megaohms. 

 Será verificado o correto funcionamento mecânico e elétrico dos 
dispositivos de manobra, proteção e medição. Quando o circuito da 
instalação incluir dispositivos eletrônicos, a medição de isolamento 
deve ser realizada entre todos os condutores fases e o condutor 
neutro conectados entre si e a terra.  
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 As medições deverão ser executadas com equipamentos 
eletrônicos ou analógicos, aferidos pelo órgão competente, e 
realizados segundo as normas pertinentes. 

 

5.2. Testes e ensaios do aterramento: 

 Inspeção visual verificando se a geometria da rede está de acordo 
com o projeto executivo (antes do reaterro das valas); 

 Testes de continuidade elétrica da malha de aterramento; 
 Testes de continuidade elétrica dos condutores de aterramento; 
 Ensaios de resistência de terra (< 5 Ω). 
 Verificação das barras de neutro e terra de cada quadro. Tensão 

entre Neutro e Terra deverá ser inferior a 1V. 
 

Observações: 

Todos os testes e ensaios deverão ser registrados em formulários 
padronizados, os quais deverão conter basicamente a identificação do 
teste, norma aplicável, dia e hora do ensaio, medições obtidas, parecer 
técnico, nome e CREA do responsável, desconformidades e providências 
a serem tomadas. 

Todos os testes deverão ser marcados e executados antecipadamente 
sem prejuízo ao cronograma da obra, não sendo aceitas justificativas para 
a não realização dos mesmos, de forma total ou parcial. 

Testes ou ensaios considerados necessários pela CONTRATANTE e 
porventura não relacionados neste caderno, deverão ser executados pela 
CONTRATADA sem ônus. 

 


