
ESPECIFICAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS DE DISTRIBUIÇÃO A SEREM 

FORNECIDOS PARA A EMBAIXADA. 

 

Os quadros elétricos deverão ser preferencialmente metálicos e serem fornecidos como 

conjuntos pré-montados, podendo ser do tipo para sobrepor na parede ou do tipo embutir na 

parede. 

Os quadros elétricos deverão estar de acordo com os requisitos da norma NBR IEC 61439-1 e 

61439-3. 

Em especial os seguintes itens deverão ser atendidos: 

- Deverão ser indicados no quadro qual a tensão nominal de utilização e as correntes nominais 

do barramento principal e a corrente de curto-circuito do conjunto -  itens 5.2.2 – 5.3.1 - 5.3.5 

da norma NBR IEC 61439-1; 

- Deverão ser indicadas no conjunto no mínimo as informações solicitadas nos itens 6.1 e 6.3 

da NBR IEC 61439-1, abaixo transcritos: 

6.1 Marcação para identificação dos CONJUNTOS 

O montador do CONJUNTO dever prover para cada CONJUNTO uma ou mais 

etiquetas, marcadas de uma maneira durável e dispostas em um local onde estejam 

visíveis e legíveis quando o CONJUNTO estiver instalado e em funcionamento. A 

conformidade é verificada de acordo com o ensaio de 10.2.7 e por inspeção. 

As informações seguintes relativas ao CONJUNTO devem ser fornecidas na(s) 

marcação(ões) de designação: 

a) O nome do montador do CONJUNTO ou marca comercial (ver 3.10.2); 

b) Designação do tipo ou número de identificação, ou qualquer outro meio de 

identificação, permitindo obter do montador do CONJUNTO as informações 

apropriadas; 

c) Meios de identificação da data de fabricação; 

d) ABNT NBR IEC 61439-X (a parte específica “X” deve ser identificada) 

6.3 Identificação dos dispositivos e/ou dos componentes 

No interior do CONJUNTO, deve ser possível identificar dada um dos circuitos e seus 

dispositivos de proteção. As marcações e identificações dever ser legíveis, 

permanentes e apropriadas ao ambiente físico. Todas as identificações utilizadas 

devem estrar em conformidade com a IEC 81346-1 e IEC 81436-2 e idênticas às 

utilizadas nos esquemas de ligações elétricas que deve estar em conformidade com 

a IEC 61082-1 

Os requisitos de construção dos quadros deverão atender aos itens do item 8 (Requisitos de 

Construção) da norma NBR IEC 61439-1 

Salvo quando previamente especificado, os quadros deverão ser feitos de material metálico. 

Em especial deverão ser atendidos os requisitos do item 8.4 (Proteção contra choques 

elétricos), principalmente nos itens transcritos abaixo: 



8.4.2.2 – Isolação básica provida pelo material isolante 

As partes vivas perigosas devem ser completamente cobertas com isolação que só 

pode ser removida por destruição ou por utilização de uma ferramenta. 

A isolação deve ser feita de materiais apropriados capazes de resistir de forma 

durável aos esforços mecânicos, elétricos e térmicos para os quais a isolação pode 

ser submetida em serviço. 

Pinturas, vernizes e esmaltes, isoladamente, não são considerados para atenderem 

aos requisitos para isolação básica. 

8.4.2.3 – Barreiras ou Invólucros 

As partes vivas isoladas pelo ar devem estar no interior de invólucros ou atrás de 

barreiras providas pelo menos de um grau de proteção de IP XXB 

Onde for necessário remover barreiras ou invólucros abertos, ou remover partes de 

invólucros, isto só deve ser possível se umas das condições abaixo for satisfeita: 

-Pelo uso de uma chave ou ferramenta, isto é, qualquer ajuda mecânica para 

abrir a porta, fechamento ou anular um travamento. 

-Onde uma barreira intermediária que provê um grau de proteção de pelo 

menos IP XXB previne contato com as partes vivas, esta barreira só pode ser 

removida com auxílio de uma chave ou ferramenta. 

 

8.4.3.2.2 – Requisitos par continuidade do circuito de aterramento para assegurar 

a proteção contra as consequências de faltas no interior do CONJUNTO 

Todas as partes condutivas expostas do CONJUNTO devem ser interconectadas entre 

si e ao condutor de proteção de alimentação ou por um condutor de aterramento ao 

ponto de aterramento. 

Estas interconexões podem ser realizadas por meio de conexões metálicas 

aparafusadas, por soldas ou outras conexões condutivas ou por um condutor de 

proteção separado. 

Não podem ser utilizados eletrodutos metálicos flexíveis como condutores de 

proteção, a menos que eles sejam projetados para aquele propósito. 

8.4.3.2.3 – Requisitos para condutores de proteção que asseguram proteção 

contra as consequências de faltas em circuitos externos alimentados pelo 

CONJUNTO 

Os condutores de proteção no interior de um CONJUNTO não podem incluir um 

dispositivo de seccionamento (interruptor, seccionador, etc.) 

Para condutores PEN, se aplicam os requisitos adicionais seguintes: 

- a seção mínima deve ser 10mm2 para cobre ou 16mm2 para alumínio; 

- o condutor PEN deve ter a seção que não seja inferior ao exigido para um condutor 

neutro; 



- os condutores PEN não precisam ser isolados no interior de um CONJUNTO; 

- as parte estruturais não podem ser utilizadas como um condutor PEN. Porém os 

trilhos de montagem de cobre ou alumínio podem ser utilizados como condutores 

PEN. 

 

Outros itens da norma NBR IEC 61439-1 não evidenciados acima não deverão ser 

negligenciados no projeto e construção dos quadros de distribuição a serem fornecidos à 

Embaixada dos Estados Unidos. 

 


