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Área para digitar questões e comentários  
 - respostas no final da apresentação 

Teste de som: Reunião  Gerenciar minhas configurações 
 Assistente de configuração de áudio  



REGRAS DO WEBINAR: 
 

Perguntas e/ou comentários são feitas unicamente por escrito, utilizando-se o 
campo apropriado; 

Perguntas e/ou comentários podem ser enviadas durante o desenvolvimento da 
apresentação, mas serão respondidas somente após o final da mesma; 

Pode acontecer que, dependendo do número de perguntas e do tempo 
disponível, algumas perguntas fiquem sem resposta durante o webinar;  

Se houver interrupção inesperada do webinar, certifique-se que sua conexão com 
a internet está funcionando normalmente e tente novamente a conexão; 

Será emitido certificado de participação no webinar. 



PALESTRANTE:  
Hilton Moreno 
 
- Engenheiro eletricista 

- Consultor, professor 
- Membro de Comissões de Estudos da ABNT 
(NBR 5410; NBR 14039; NBR 15920, etc.) 
- Autor de livros, manuais, artigos. 
- Diretor técnico do Portal HMNews  
 



Referencial GBC Brasil Casa® 
PR 3 

NBR 5410 
NBR 15920 



Dimensionamento Técnico 

NBR 5410 - Critérios: 

Seção mínima; 

Capacidade corrente; 

Queda de tensão; 

Sobrecarga; 

Curto-circuito. 

Menor seção 

nominal possível 

Maiores perdas 

joule 



Referencial GBC Brasil Casa® 

 “Trabalho totalmente voltado para o mercado residencial 
imobiliário do país, que tem como objetivo suprir a 
demanda habitacional efetiva, assim como, disseminar 
parâmetros nacionais de sustentabilidade para 
residências unifamiliares ou multifamiliares, que buscam 
viabilidade econômica, criação de ambientes mais 
saudáveis, redução da extração de recursos naturais do 
ambiente e conscientização da demanda do setor 
residencial”. 



Check-list 



Check-list 



Pré-requisito 3 (PR 3)  



Pré-requisito 3 (PR 3)  

 2. Certificação técnica de instalações elétricas – 
Recomenda-se que todas as habitações unifamiliares ou 
multifamiliares, abrangendo todas as categorias de 
padrão construtivo, apresentem, ao final das obras, um 
certificado técnico de instalações elétricas emitido por 
um organismo/entidade de terceira parte, garantindo 
assim, que as instalações elétricas foram executadas 
seguindo as normas técnicas vigentes. A certificação deve 
ser realizada conforme as prescrições da norma ABNT 
NBR 5410. 



Pré-requisito 3 (PR 3)  

 4. Todos os circuitos elétricos de baixa tensão devem ser 
selecionados e dimensionados atendendo 
simultaneamente às prescrições das edições em vigor das 
normas técnicas ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 15920, 
com o objetivo de reduzir a queda de tensão e perda de 
energia na operação, além de garantir a operação segura 
da instalação elétrica. A seção nominal dos condutores de 
cada circuito deverá ser a maior seção dentre as obtidas 
pelos dimensionamentos realizados de acordo com as 
duas normas mencionadas. 



Pré-requisito 3 (PR 3)  

 5. A queda de tensão total máxima admitida na 
instalação elétrica de baixa tensão desde a sua origem até 
qualquer ponto de utilização é de 4% (quatro por cento), 
sendo admitidas, no máximo, as quedas de tensão de 2% 
nos circuitos terminais e de 2% nos circuitos 
alimentadores e de distribuição. Esta prescrição é 
aplicável às instalações alimentadas diretamente pela 
rede pública em baixa tensão, alimentadas por 
transformadores ou geradores próprios da instalação e 
alimentadas por sistemas de microgeração e minigeração 
distribuída interligados em paralelo com a alimentação da 
concessionária de energia. 



Pré-requisito 3 (PR 3)  

 6. Os requisitos mínimos a serem utilizados no 
dimensionamento dos circuitos pela norma ABNT NBR 
15920 estão descritos abaixo. 

  
 



Dimensionamento econômico conforme NBR 

15920:2011 - Equacionamento 







www.leonardo-energy.org.br 

www.procobre.org  





 DADOS DE PROJETO   20 ANOS  3 HORAS 365DIAS   20 ANOS  6 HORAS 365DIAS 

  Distância 
Seção Indicada no 

Projeto  
  

Seção 

Obtida pela 

NBR 15920 

Conformidade 

Seção 

Obtida pela 

NBR 15920 

Conformidade 

Circuito M Seção nominal (mm2)   

Seção 

nominal 

(mm2) 

Conforme 
Não 

Conforme 
Seção nominal 

(mm2) 
Conforme 

Não 

Conforme 

1S 14 2,5         2,5 X   

2S 14 2,5         2,5 X   

3S 17 2,5         2,5 X   

1T 11 1,5         1,5 X   

2T 20 1,5         1,5 X   

3T 19 1,5         1,5 X   

AC-1 11 10         10 X   

EX 16 2,5   2,5 x         

FR 16 4   4 x         

FT 17 2,5   2,5 x         

HM 12 2,5   2,5 x         

PR-1 11 4   4 x         

T16 8 2,5         2,5 X   

T17 8 2,5         2,5 X   

T18 8 2,5         2,5 X   

T19 8 2,5   2,5 x         

ALIMENTADOR 40 35         35 X   

Dimensionamento pela NBR 15920 



Sites para consulta 

 www.leonardo-energy.org.br 

 www.procobre.org 

 www.gbcbrasil.org.br 

 www.hmnews.com.br 

 



OBRIGADO! 
 

Hilton Moreno 
hilton@hiltonmoreno.com.br 
www.hiltonmoreno.com.br 

 


