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1 . 1 Classificação dos Locais 

CONDIÇÕES TECNICAS 

No projeto e na execução de uma instalação elétrica devem ser consideradas a codificação e a 

classificação das influências externas de cada local. Para isso, é necessário classificar as várias 

dependências dos espaços a entrevir. 

Na escolha das características dos materiais atendeu-se às influências externas, concretamente, 

procedeu-se à análise das condições ambientais envolventes, com o duplo objetivo de promover 

um funcionamento correto e simultaneamente garantir a fiabilidade das proteções e segurança. 

Também se classificou o espaço no que concerne à lotação e teve-se em linha de conta as 

normas de segurança estabelecidas relativamente a este aspeto. 

1. 1.1 Código IP 

O código IP corresponde ao índice de Proteção, contra a penetração de corpos sólidos e líquidos 

nos equipamentos elétricos. Este código é constituído por dois dígitos. O primeiro dígito indica o 

grau de proteção contra corpos sólidos podendo variar entre O e 6, enquanto o segundo dígito 

identifica o grau de proteção contra a penetração de líquidos variando entre O e 8. 

Os índices de proteção estão definidos na Tabela 1.1, segundo a EN 60529 
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Tabela 1.1 Referenciais de Índices de Proteçao IP 
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1.1.2 Código IK 

O código IK define o índice de proteçao contra choques mecânicos externos, isto é, revela a 

capacidade de um material ou equipamento para resistir a impactos mecânicos. 

Cada valor de IK corresponde a um valor máximo em Joules que um equipamento suporta sem 

alterar as suas características, sendo que todos os valores do código estão presentes na tabela 

seguinte e são delimitados na Tabela 1.11.1, de acordo com a norma EN50102. 
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Tabela 1.2 Referenciais de índice de Proteção IK 

IK E11er2ia Impacto J 

00 Sem protec<'iio 
() 1 0,15 

02 0,2 

03 0.35 

04 0,5 

05 0,7 

06 ! 

07 2 

08 5 

09 10 

l () 20 

1. 1. 3 Influências Externas 

Quando se concebe uma instalação elétrica devem avaliar-se as condições ambientais dos 

vários locais para que a seleção dos equipamentos e das canalizações seja a mais adequada. 

Segundo as Regras Técnicas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT), a 

classificação dos locais depende das influências externas. A classificação dos locais é traduzida 

por um código alfanumérico. Os dois primeiros elementos do código são letras e o terceiro 

elemento é um número. 

Toda a informação sobre seleção de equipamentos em função das condições de serviço e 

das influências externas está descrito na secção 32 das RTIEBT. 

Na 

Tabela 1.21.3 é possível visualizar a codificação das influências externas e ainda a 

quantidade de naturezas existentes. 

Tabela 1.2 Codificação de Influências Externas 

Ekmcofo do Cúdigo Siguificudo do Elt'1nc11to 
Çateuoria lnlloênda!I 

An1bientt Utlllzaçíio Çonstruçüo E<lifíciu 
~. 

J ,~ Letra CatCí?:O.rta Geral A B e 
~ ·' Letra Natureza da lntluência AaS A a E AeB 

\umcro Classe 1a8 1 a 5 1 e .:1-
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1. 1 .4 Seleção dos Equipamentos 

A selecção dos equipamentos em função das condições de serviço e das influências externas está 

descrito na secção 512 das RTIEBT. 

Todos os quadros das características dos equipamentos em função das condições a que estão 

submetidos estão presentes nas RTIEBT (que se estende do quadro 51A·AA até ao quadro 51A· 

CB). 

As características dos invólucros dos equipamentos em função das influências a que estão 

sujeitos são definidas pelos códigos IP e IK, por conseguinte e segundo a secção 512.2.3 das 

RTIEBT, os códigos IP e IK devem ser seleccionados em conformidade com as influências externas 

de um determinado local. 

1. 1. 5 Estabelecimentos recebendo Público 

A secção 801.2 das RTIEBT é destinada a estabelecimentos recebendo público. No que diz 

respeito à classificação quanto à sua lotação estes estabelecimentos são classificados de acordo 

com a Tabela 1.3. 

Na lotação incluem-se não só os utentes mas também os possíveis funcionários do 

edifício. Quando um estabelecimento recebendo público é constituído por vários edifícios ou 

quando num edifício existirem vários tipos de estabelecimentos, devem ser considerados para 

efeito de cálculo, como edifício único. 

Tabela 1.3 Classificação dos Edifícios em função da sua lotação 

Ca1e2oria Lotação (N) 

t• N > 1000 

2: 500 < N :S 1000 

,"\ri! 
.l. 200 < N :S 500 

4.' 50< N S 200 

5." N S50 

1 . 2 Quadros Elétricos 

De acordo com o despacho normativo 12/98 Erro! A origem da referência não foi encontrada. é 

necessário ter em conta as seguintes regras relativamente aos quadros elétricos. 
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Para a alimentação das várias instalações deve ser considerado um quadro geral, onde 

eventualmente será feita a contagem de energia e os quadros secundários, subsidiários deste, 

que a organização dos espaços venha a impor. 

Os quadros devem ser do tipo capsulado com porta e chave, tendo, no entanto, um acesso de 

emergência ao seu corte geral através de um visor em material quebrável ou solução 

equivalente. 

O dimensionamento dos quadros deve contempl ar sempre algumas reservas que permitam uma 

posterior ampliação das instalações. 

No dimensionamento dos quadros devem ser tidos em atenção os efeitos térmicos e 

eletromagnéticos da corrente de curto-circuito calculada para a alimentação de cada quadro, e 

assim definido o poder de corte de aparelhagem. 

O quadro geral deve ser localizado junto de uma das entradas do edifício e de acordo com a 

concessionária. 

De acordo com a concessionária, devem ser definidos os espaços para o bloco de contagem. A 

localização dos quadros elétricos terá em conta a separação regulamentar entre os contadores 

de eletricidade, água e gás. 

Os esquemas dos quadros devem indicar, de circuito a circuito, o calibre de proteção, o calibre 

de canalização e a identificação inequívoca das áreas alimentadas por essa canalização. 

1.2.1 Seleção de Barramentos 

Um correto dimensionamento dos barramentos de um quadro elétrico é fundamental para o bom 

desempenho na exploração. 

Como regra geral de conceção, os barramentos deverão ser calculados para suportar em serviço 

normal, sem restrições, a intensidade de corrente calculada para o conjunto das canalizações 

derivadas e ainda as intensidades de curto-circuito previsíveis e os seus esforços térmicos e 

eletromecânicos associados. 

A resposta em termos de comportamento aos curto-circuitos é decidida a partir do 

dimensionamento adequado dos suportes e espaçamento das barras. Assim, na Tabela 1.4 

apresentamos as correntes máximas admissíveis em barramentos. 
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Tabela 1.4 Correntes máximas admissíveis em barramentos 

Dhncn'iibes das Barras Setí'ão t:uitária 1 Barra nhunda l UarTas nintadas J Barra uão nintada. l Barras não nintadas 

! 2•1 24 125 225 J IO 200 
1 ( ... .., , - 30 155 270 140 240 

15"'3 45 185 330 170 300 

20'"'2 40 205 350 185 315 

20"3 60 ~45 425 220 380 

20*5 100 325 550 290 495 

~5"'3 75 300 510 270 460 

~s~s 125 385 670 350 600 

1.2.2 Correntes Estipuladas dos dispositivos de Corte 

Uma das características mais relevantes dos dispositivos de corte existentes nos circuitos é a 

corrente estipulada. A corrente estipulada de um dispositivo é o valor da corrente a partir do 

qual são determinadas as suas condições de funcionamento. 

Regra geral, os dispositivos de corte ou proteção devem ser selecionados através da seguinte 

regra ; 

Ih s ln 

lb = Corrente de Serviço (corrente destinada a ser transportada por um circuito) 

ln = Corrente estipulada do dispositivo 

1. 2. 3 Seleção de Aparelhos contra contactos Indiretos 

A proteção contra contactos indiretos é realizada com recurso à implementação de medidas 

ativas que permitam a interrupção dos circuitos de defeito. 

No esquema TT, a proteção de pessoas contra contactos indiretos é assegurada se as 

características dos dispositivos de proteção obedecerem simultaneamente às seguintes 

condições. 

Ib s ln 

RAxfasUL 

ln = Corrente estipulada do aparelho 

1 b = Corrente de serviço da canalização 

RA = Resistência do elétrodo de Terra 
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1 a = Corrente que garante o funcionamento do dispositivo de proteção 

UL= Tensão limite de contacto a considerar 

De salientar que os aparelhos diferenciais la se assumem como a corrente diferencial-residual 

estipulada lLln. 

1. 2.4 Determinação da Potência Previsível 

As instalações elétricas devem ser concebidas tendo em conta um possível aumento de potência, 

a definir de acordo com o cliente. 

Nesta ótica, a elevação de cargas (Ke) caracteriza a capacidade de aumento de potência 

instalada estabelecida na altura da conceção do projeto, seja pela instalação de novos 

equipamentos, seja pela alteração dos fatores de simultaneidade considerados. 

O fator de utilização (Ku), traduz o regime de funcionamento de um recetor, traduzindo a 

relação entre a potência efetivamente absorvida e a potência estipulada. 

O fator de simultaneidade (Ks) caracteriza o regime de funcionamento de uma dada instalação 

ou parte, traduzindo a relação entre o somatório das potências estipuladas dos equipamentos 

que vão funcionar simultaneamente e o somatório das potências estipuladas de todos os 

equipamentos. 

É de salientar que estes fatores devem ser usados apenas para cálculo da potência total de 

alimentação nos quadros elétricos. 

Assim sendo a potência total de alimentação será dada pela expressão seguinte, em que Pi é o 

somatório das potências estipuladas de todos os recetores e cosy é o fator de potência global da 

instalação. 

Pt 
Pa =~-xKuxKsxKe 

cosy 

1 . 3 Iluminação 

Para um correto dimensionamento da iluminação é necessário avaliar as condições impostas pela 

lei. Em primeiro lugar é necessário ter em atenção que o sistema de iluminação é composto pela 

iluminação normal e pela iluminação de segurança. 
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A iluminação normal é aquela que é utilizada na exploração normal do "edifício" enquanto a 

iluminação de segurança é aquela que, em caso de falha de energia, entra em funcionamento 

para permitir a evacuação do "edifício". 

Para o projeto de iluminação é necessário avaliar o tipo de estabelecimento a que se destina o 

"edifício", neste caso, "edifícios" recebendo público, sendo que também é essencial abordar a 

legislação específica para Jardins Públicos. 

A iluminação de segurança é escolhida em função da classificação do "edifício". 

1. 3. 1 Edifícios recebendo Público - Iluminação - Regras Comuns 

A secção 801.2.1.5 das RTIEBT refere todas as regras de iluminação para "edifícios" públicos. 

Os "edifícios" públicos onde a iluminação natural é insuficiente devem ser dotados de 

iluminação normal, segurança. 

Durante o período de funcionamento destes "edifícios", os locais acessíveis ao público e os 

caminhos de evacuação devem ser suficientemente iluminados de forma a garantir uma fácil 

circulação e também, se necessário efetuar manobras de segurança. Os aparelhos de iluminação 

instalados nas zonas de circulação não devem constituir um obstáculo à circulação. 

Quando os aparelhos de iluminação forem instalados em tetos falsos ou em ambientes 

exteriores, é necessário tomar medidas para evitar a acumulação de poeiras nas zonas sujeitas a 

aquecimento, sem que estas medidas comprometam a refrigeração daqueles aparelhos. 

Os dispositivos que facilitem e orientem a localização das saídas (letreiros de saída) devem, de 

acordo com as normas, possuir pictogramas característicos dessa função. 

1.3.2 Iluminação Normal 

Em todos os locais dos estabelecimentos públicos da 1. ª à 4. ª categoria, a instalação elétrica 

deve garantir que em caso de avaria de um foco luminoso ou do respetivo circuito esses locais 

não fiquem integralmente sem iluminação normal. 

Quando a proteção contra contactos indiretos for garantida por dispositivos diferenciais, não é 

permitida a utilização de um único dispositivo diferencial para a totalidade dos circuitos de 

iluminação normal. 

Os circuitos de iluminação dos locais acessíveis ao público não devem atravessar locais com risco 

de incêndio. 
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A iluminação normal não deve ser garantida apenas por lâmpadas de descarga que necessitem de 

um tempo de arranque, ou re-arranque superior a 15 segundos. Se forem aparelhos de 

iluminação do tipo blocos autónomos o seu fluxo luminoso estipulado não deve ser inferior a 60 

lm. 

1. 3.3 Iluminação de Segurança 

A iluminação de segurança deve permitir, em caso de avaria da iluminação normal, a evacuação 

segura e fácil do público para o exterior e a execução de manobras respeitantes à segurança e à 

intervenção de socorros: iluminação de circulação (evacuação) e a iluminação de ambiente 

(anti·pânico). 

A iluminação de circulação é obrigatória nos locais onde possam permanecer mais de 50 pessoas 

e também nos corredores e caminhos de evacuação. Nos corredores e caminhos de evacuação a 

distância entre aparelhos consecutivos não deve ser superior a 15 m. 

Devem ser utilizados aparelhos de iluminação fixos e, em regra instalados fora do alcance do 

público, não devendo provocar encandeamento diretamente ou através da luz refletida. 

Tipos de iluminação de segurança 

Na secção 801.2.1.5.3.4 das RTIEBT encontra-se a iluminação de segurança classificada nos 

quatro tipos seguintes. 

A Iluminação de segurança do tipo A deve ser alimentada por uma fonte central, sendo que a 

potencia absorvida pelas lâmpadas deve ser totalmente fornecida pela fonte. A do tipo B pode 

ser alimentada por uma fonte central, ou constituída por blocos autónomos, sendo que a 

potencia absorvida pelas lâmpadas deve em estado de vigilância ser fornecido a partir da 

iluminação normal. A do tipo C pode ser alimentada por uma fonte central ou constituída 

também por blocos autónomos e no estado de Vigilância as lâmpadas ligadas a uma fonte central 

podem ser alimentadas pela iluminação segurança ou iluminação normal. Por último a do tipo D 

que pode ser constituída por lanternas portáteis, alimentadas por pilhas ou por baterias, 

colocadas à disposição do pessoal responsável pela segurança do estabelecimento. 

O tipo de iluminação de segurança a considerar está indicado nas regras específicas relativas a 

cada tipo de estabelecimento recebendo público. O tipo de iluminação de segurança selecionado 

em função da ocupação do edifício deve ser considerado como exigência mínima, podendo ser 

utilizado o nível superior caso seja essa a opção. 
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1.4 Tomadas e Equipamentos 

A presente secção é respeitante a tomadas e equipamentos. Aqui abordam-se as canalizações 

elétricas, a seleção de aparelhagem elétrica e ligações elétricas. 

Também foram analisadas as normas aplicáveis a casas de banhos para a colocação de 

equipamentos e tomadas bem como as correntes máximas admissíveis, 

De referir que embora as canalizações elétricas, ligações elétricas e as correntes máximas 

admissíveis sejam aplicadas a praticamente todas as especialidades de um projeto, decidiu-se 

analisa-las nesta secção. A razão desta opção prendeu-se com o facto de as tomadas e 

equipamentos serem mais exigentes em termos de potência. 

um mesmo circuito. 

1.4.1 Aparelhagem elétrica 

A seleção da aparelhagem, materiais e equipamentos elétricos deve ter em atenção a aptidão 

para a função a exercer e também o seu desempenho. 

Os materiais e equipamentos elétricos devem estar em conformidade com as normas europeias, 

documentos de harmonização e também com as normas portuguesas. 

As instalações elétricas devem ser executadas com aparelhagem elétrica devidamente 

dimensionada de acordo com as características adequadas às funções a desempenhar, 

A seleção de aparelhagem e equipamentos deve estar de acordo com a secção 536.1 das RTIEBT. 

As tornadas devem ser instaladas para que não se separem dos seus suportes e não tornem 

acessíveis os bornes ou cabos de ligação. 

As tomadas instaladas nos elementos de construção verticais dos diferentes locais deverão ser 

fixadas a esses elementos de construção, para que o eixo dos seus alvéolos se encontre a urna 

distância nunca inferior a 50 mm, medida em relação ao pavimento acabado. As de corrente 

estipulada superior a 32A devem ter urna distância de 120mm. 

As tomadas instaladas no pavimento deverão ter como códigos mínimos IP24 e IK07 em 

cumprimento do ponto 555. 7 DAS RTIEBT. 

Nas zonas onde o público tenha acesso, as tomadas a utilizar, quando forem de corrente 

estipulada não superior a 16A, devem ser do tipo "tomadas com obturadores". Quando forem de 

corrente estipulada superior a 16A, devem ser dotadas de tampa e limitadas às estritamente 

necessárias às utilizações previstas em cumprimento do ponto 801.2.1.6 das RITEBT. Nas zonas 
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onde o público tenha acesso, os circuitos de alimentação das tomadas devem ser distintos dos 

destinados a outros fins, protegidos por dispositivos diferenciais de alta sensibilidade e 

conservados desligados quando desnecessários. Deverá ser indicado no respetivo quadro elétrico 

(no disjuntor em questão), que os circuitos de tomadas das zonas de público devem estar 

normalmente desligados. A instalação de tomadas de usos geral terá como função alimentar os 

diversos equipamentos existentes. 

1.4. 2 Lígações Elétricas 

Todas as ligações elétricas devem garantir a continuidade elétrica e também possuir resistência 

mecânica adequada. Devem também ser adequadas tanto às correntes admissíveis como às 

secções dos condutores. 

A eficiência das ligações elétricas está diretamente relacionada com o risco de incêndio de 

origem elétrica nas instalações. 

As ligações são efetuadas com dispositivos de ligação ou aos terminais da aparelhagem de acordo 

com a secção 526 das RTIEBT. 

Sempre que seja viável, as ligações elétricas devem ficar em locais acessíveis, para uma possível 

análise, verificação ou manutenção. 

Para a seleção correta dos elementos de ligação é necessário ter em conta o número de 

condutores a ligar, a secção dos condutores e ainda o material das almas condutoras e do seu 

isolamento. 

1.4.3 Casas de banho e chuveiros 

As casas de banho e chuveiros são locais com condições especialmente severas em termos de 

riscos elétricos. Esta severidade provém, por um lado pela presença e manuseamento de água 

em ambiente de elevado nível de humidade, o que conduz à redução significativa da resistência 

elétrica do corpo humano e por, outro face ao vestuário e às condições de utilização do espaço, 

pelo risco acrescido de contacto com o potencial de terra. 

A limitação de riscos elétricos é efetuada logo no momento da conceção da estrutura e sistema 

de proteção da instalação e da seleção de equipamentos, desenvolvidas a partir da definição de 

volumes convencionais. Todas as regras para instalações nas casas de banho estão presentes na 

secção 701.71 das RTIEBT, regras para instalações e locais especiais. Na figura 2-2 e 2-3 é 

possível visualizar exemplos de dimensões de volumes em casas de banho (Estas figuras foram 

retiradas da figura 701A das RTIEBT.) 
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Figura 1.1 Chuveiro com Bacia de Receção 

Figura 1.2 Casas de Banho com Cabinas de Chuveiro e Vestiários Individuais 

Eng. 0 Pedro Amorim 

(Eng.º Eletrotécnico) 
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