INSTALAÇÃO SEGURA
A instalação de ar-condicionado exige uma
série de verificações na rede elétrica de
forma a garantir a segurança dos usuários
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CABOS EÓLICOS
A energia eólica requer soluções específicas
para atender às características inerentes a
essa atividade - é o caso dos cabos elétricos
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DE ESTOQUE

NOVOS CONCEITOS E FERRAMENTAS AUXILIAM OS
DISTRIBUIDORES E REVENDEDORES DE MATERIAL ELÉTRICO
A GERENCIAR DE MANEIRA MAIS PROFISSIONAL E
ADEQUADA SEUS ESTOQUES DE MERCADORIAS

UNIVERSO “EX” Foi aprovada a NR-37, norma que estabelece requisitos mínimos

de segurança, saúde e condições de vivência no trabalho a bordo de plataformas de
petróleo em operação em águas brasileiras
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Instalação correta é
crucial para garantir
a segurança
REPORTAGEM: CLARICE BOMBANA

INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO MAL
DIMENSIONADAS PODEM GERAR SOBRECARGA
E CURTOS-CIRCUITOS, AUMENTANDO O RISCO
DE QUEIMAR O EQUIPAMENTO E ATÉ PROVOCAR
INCÊNDIOS. PROCEDIMENTO DEVE SER REALIZADO SOB
A SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO.
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(fiação e disjuntor), para saber se será
suficiente para a instalação do ar-condicionado”, diz Maschietto, que completa:
“Divide-se a potência (um equipamento
de 9.000 BTU, por exemplo, tem potência de cerca de 1.800 VA) pela tensão
elétrica (127 V). Isso equivale a 14,2 A e
significa dizer que esse equipamento vai
exigir um circuito exclusivo, com disjuntor de 16 A. Quanto aos condutores, deve
ser realizado o dimensionamento conforme as prescrições da norma ABNT NBR
5410. Neste exemplo, a seção nominal
seria igual a 2,5 mm²”.
Assim como a torneira elétrica, a
bomba da piscina ou o chuveiro, o ar-
condicionado é um aparelho que requer
instalações elétricas exclusivas. “Por
norma, ele deve estar ligado a uma Tomada de Uso Específico (TUE), ou seja,
uma tomada exclusiva para aparelhos
que operam com corrente nominal aci-

Por norma, o aparelho de arcondicionado deve estar ligado a
uma Tomada de Uso Específico (TUE),
ou seja, uma tomada exclusiva para
aparelhos que operam com corrente
nominal acima dos 10 A.
LUCAS MACHADO | STECK

ma dos 10 A. Esse tipo de tomada, que
tem corrente nominal de 20 A, tem orifícios de diâmetro ligeiramente maior
que as convencionais e o ponto de energia deve estar a no máximo 1,5 metro
do aparelho. A fiação também deve ser
compatível com a potência e a tensão
do ar-condicionado”, explica Lucas Machado, engenheiro eletricista da Steck.
Instalações mal dimensionadas podem não proteger adequadamente os
circuitos contra sobrecarga e curtos-circuitos, aumentando o risco de queimar o
equipamento e até provocar incêndios.
Foto: Divulgação

om a temperatura beirando a
casa dos 40 ºC em muitas cidades do país nesse verão, o
ar-condicionado ganha status
de item de sobrevivência pelo brasileiro,
como alternativa para enfrentar o calor.
Não basta, porém, o aparelho caber no
orçamento financeiro para compra e instalação: é preciso saber se a rede elétrica
do imóvel onde o aparelho será instalado
tem capacidade para recebê-lo. “A potência do ar-condicionado, diferentemente
de outros eletroeletrônicos, costuma exigir um circuito independente ou ser determinante para constatar a necessidade
de aumento de carga de energia elétrica
junto à concessionária”, explica Antonio
Maschietto Jr, consultor do Instituto Brasileiro do Cobre (Procobre).
Por definição, quanto maior o número de BTU (British Thermal Unit, no original) do aparelho, maior a sua capacidade de refrigeração e a energia requerida
para diminuir a temperatura ambiente
de meio litro de água em 0,56 ºC. No
mercado, os modelos de aparelhos de ar-
condicionado variam de 7.500 a 30.000
BTU. “Uma conta simples permite obter
uma primeira análise sobre a demanda
do equipamento quanto à rede elétrica
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Segundo Machado, outro problema comum nestes casos é a perda de energia por corrente de fuga, similar a um
‘vazamento’, que reflete no consumo e
consequentemente na fatura de energia.
“Existem equipamentos que reforçam a segurança do ar-condicionado:
um deles é o dispositivo Diferencial Residual (DR), que tem a função de desligar
automaticamente o circuito caso exista
uma corrente de fuga que exceda os parâmetros de segurança. Porém, o uso do
DR não dispensa o uso de disjuntores,
pois ele não atua em casos de curtos-
circuitos”. Outra dica é individualizar o
circuito com disjuntores próprios. “Para
isso, basta usar caixas de passagem e
distribuição, que garantem uma proteção individual e podem ser aplicadas
próximas ao aparelho”, indica o engenheiro.
No entanto, o principal erro referente à parte elétrica do ar-condicionado é
dispensar orientação e instalação por
profissionais capacitados, responsáveis
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por planejar os pontos de tomada, a seção nominal dos condutores e a proteção do circuito contra sobrecargas, curtos-circuitos e correntes de fuga. Outra
falha comum é comprar o aparelho sem
verificar se a tensão (127 ou 220 V) é a
mesma da rede doméstica.

Mais uma vez, a falta de infraestrutura para instalação do equipamento de
ar-condicionado pode provocar choque
e causar incêndios. “Um condutor suporta um certo limite de aquecimento.
Quando a corrente elétrica que circula
pelo fio é superior a esse máximo, o ma-

terial isolante do fio pode derreter e causar acidentes”, adverte Antonio Maschietto. Dimensionar corretamente a seção dos condutores e respectivo dispositivo de proteção (disjuntor) requeridos
para cada potência de ar-condicionado
minimiza muito o risco de acidentes.

Acréscimo de carga
Em um condomínio de apartamentos ou salas comerciais é previsível que
várias unidades tenham interesse pela
instalação do ar-condicionado. Nesses casos, a carga de energia elétrica recebida na edificação precisa ser
compatível com as necessidades de
consumo de eletricidade dos usuários.
Caso contrário, será preciso solicitar
à concessionária um aumento de carga de energia para que as instalações
elétricas, que dependem de um funcio-

namento integrado, possam funcionar
sem imprevistos.
“A necessidade de atualização da
infraestrutura é mais recorrente em
prédios antigos porque na época em
que essas edificações foram projetadas, a demanda de energia requerida
não previa o uso de aparelhos eletroeletrônicos com alta potência, como o
ar-condicionado, nem a quantidade de
equipamentos que usamos hoje”, afirma o consultor do Procobre.

Segundo Maschietto, as obras de retrofit costumam prever a troca de transformador, uma nova prumada e um novo
centro de medição.
O acréscimo de carga depende da
aprovação da concessionária de energia e o pedido, com apresentação de
um projeto executivo, deve ser feito
após um diagnóstico das instalações
elétricas e do dimensionamento da
demanda das unidades por profissional habilitado.

Guia de boas práticas
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Para os instaladores e profissionais da área de climatização, o Procobre disponibiliza um guia de boas
práticas, que abrange aplicação, manuseio e processo de brasagem de tubos de cobre, prevendo técnicas
de manutenção e segurança operacional ao lidar com
fluidos refrigerantes inflamáveis.
O guia é resultado de uma parceria entre o Procobre, idealizador do projeto, da Abrava e da Escola Senai
Oscar Rodrigues Alves (SP), especializada na área de refrigeração e ar-condicionado.
O cobre tem a melhor condutibilidade térmica entre
os metais de engenharia e está presente em todo sistema de refrigeração e climatização, daí a importância de
ser utilizado de maneira correta. Nesses sistemas, as propriedades do cobre garantem boa resistência a pressões
internas, possibilidade de soldagem das peças com segurança às tubulações e a boa deformação plástica.
Ao compartilhar e difundir informação sobre a aplicação de tubos de cobre nos sistemas de refrigeração e climatização, o objetivo do Procobre é contribuir para a capacitação dos profissionais da área, orientando-os quanto à correta determinação e especificação dos materiais
utilizados para prevenção de acidentes.
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Dicas e alertas sobre a instalação

CONTAR COM
UMA INSTALAÇÃO
ELÉTRICA BEM
DIMENSIONADA E
BEM EXECUTADA
É FUNDAMENTAL
PARA O BOM
FUNCIONAMENTO
DE UM SISTEMA
DE CLIMATIZAÇÃO
DE AR. CONFIRA,
NESTA ENTREVISTA
CONCEDIDA PELO
ENGENHEIRO
ARNALDO PARRA,
ESPECIALISTA EM ARCONDICIONADO E
VP DE MARKETING
DA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE
REFRIGERAÇÃO, ARCONDICIONADO,
VENTILAÇÃO E
AQUECIMENTO
(ABRAVA), ALGUMAS
DICAS E OS ERROS
MAIS COMUNS
COMETIDOS NESSE
TIPO DE INSTALAÇÃO.

1.

Qual a influência do correto dimensionamento e
execução das instalações elétricas no bom funcionamento dos sistemas de climatização de ar?
É de suma importância, visto que os equipamentos de
ar-condicionado demandam cargas elétricas de razoável
potência. Uma instalação elétrica bem feita, realizada dentro das boas práticas e com o dimensionamento de cabos,
disjuntores e demais componentes em conformidade com
a norma ABNT NBR 5410 e normas do Inmetro, irá proporcionar um funcionamento suave e com segurança. É importante também lembrar que a mão de obra para esse tipo
de serviço deve ser devidamente qualificada e habilitada
para tal, visto que se trata de atividade que visa conferir
segurança às edificações de modo geral.

2.

Quais os erros mais comuns cometidos nas
instalações elétricas, a ponto de prejudicar os sistemas de climatização?
Infelizmente, observamos muitas instalações inadequadas, onde as irregularidades mais comuns são:
◗ Dimensionamento inadequado de cabos (geralmente subdimensionados), o que ocasiona o excesso de
aquecimento tanto do cabo, quanto dos demais componentes, como disjuntores, terminais, etc.
◗ Dimensionamento inadequado do disjuntor: um disjuntor
muito acima da capacidade de condução dos cabos não
irá desarmar em caso de falha ou sobrecarga, ocasionando condições adversas ou mesmo princípios de incêndios.
◗ Conexões mal feitas: grande parte dos defeitos ou irregularidades decorre de emendas mal feitas, conectores
mal apertados, fiações soltas, falta de isolamento elétrico, etc. Conexões dessa natureza geram grave e iminente risco de incêndio, além de choques elétricos ou até
comprometimento do funcionamento do equipamento.
◗ Instalação inadequada do ponto de energia: muito comum,
onde o aparelho é ligado junto com outros equipamentos no mesmo disjuntor. Este tipo de irregularidade acaba
trazendo sobrecarga para a fiação e para os disjuntores,
podendo ocasionar desarmes, excesso de aquecimento de
componentes ou até danos nos equipamentos.

3.

Que riscos uma instalação elétrica inadequada oferece para o sistema de ar e para
a própria edificação?
Eletricidade é uma força poderosa e perigosa. Uma instalação mal feita ou com as irregularidades citadas gera diversos inconvenientes, como o comprometimento da performance dos equipamentos, excesso de consumo de energia,
deterioração das instalações prediais elétricas, e em casos extremos, chega a oferecer grave e iminente risco de incêndio.

4.

Que itens da rede elétrica precisam ser
checados antes de instalar um sistema
de climatização?
Uma avaliação criteriosa compreende:
◗ Quadro de distribuição de energia, de onde sairão os
cabos para o equipamento.
◗ Localização do ponto de energia para o equipamento (deve ser um local protegido contra intempéries,
abrigado da chuva).
◗ Verificar a necessidade da potência elétrica do aparelho (geralmente em kW ou em corrente elétrica máxima de operação e partida).
◗ Efetuar o cálculo dos itens conforme ABNT NBR 5410,
para seção nominal de cabos e capacidade de disjuntores.
Todos os componentes devem atender as exigências
do Inmetro.

5.

É recomendável a destinação de tomadas
específicas para a instalação de aparelhos
de climatização?
Sim, é imprescindível que o ponto de energia (que pode
ser uma tomada ou não, dependendo do tipo de instalação) seja exclusivo para o equipamento.

6.
7.

É permitido o uso de benjamins e extensões em aparelhos de climatização?
Nem pensar! Totalmente contra-indicado.

É indicado o uso de disjuntor dedicado ao
sistema de climatização?
Sim, é imprescindível que o ponto de energia
(que pode ser uma tomada ou não, dependendo do tipo
de instalação) seja exclusivo para o equipamento.

8.

Por fim, como proceder com a escolha
do sistema de climatização de modo a
obter melhor eficiência energética na
edificação?
Recomendamos que o consumidor sempre consulte
um especialista do ramo, de preferência um projetista.
Este profissional estará gabaritado a fornecer, com toda a
segurança, o dimensionamento do equipamento adequado e a capacidade apropriada, de forma que a operação
do sistema seja a mais eficiente possível. Recomendamos
evitar estimativas com base simplesmente na área (m2),
pois as cargas térmicas mudam substancialmente em função de diversos fatores, como incidência solar, número de
pessoas no ambiente, tipo de atividade que será exercida
no local, aberturas e vãos existentes, circulação e renovação de ar, dentre outros.
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Opinião do Especialista
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Um passo além da NBR 5410
nas instalações elétricas de
ar-condicionado

A

norma de instalações elétricas
ABNT NBR 5410 traz diversas
prescrições para o adequado
e seguro dimensionamento
dos circuitos elétricos que servem os pontos de tomadas ou pontos de ligação dos
equipamentos em geral, incluindo aí os
aparelhos de ar-condicionado. No entanto,
ela não faz nenhuma menção à proteção
específica dos aparelhos, deixando assim
em aberto este aspecto muito importante. Sob o ponto de vista da “boa prática
de engenharia”, não é porque a norma
é omissa em relação ao assunto que ele
deve ser ignorado pelos profissionais que
lidam com o tema.
Falando especificamente do ar-condicionado, a aplicação da norma de instalações nos leva ao uso de um circuito
elétrico exclusivo, com disjuntor (ou fusível) no quadro, com corrente nominal
compatível com a seção nominal dos
condutores vivos. Além disso, o circuito
deve possuir condutor de proteção e a
tomada deve ter corrente nominal adequada para receber o plugue do aparelho. Importante não esquecer que, no
circuito do ar-condicionado, também é
obrigatório o seccionamento automático
da alimentação na proteção contra contatos indiretos, que pode ser atendida
por um disjuntor ou, preferencialmente,
por um dispositivo DR. A proteção contra sobretensões geralmente é feita com
o uso de dispositivo protetor de surto
(DPS) classe II na entrada do quadro.
Todos estes aspectos estão relacionados com o correto dimensionamento
do circuito do ar-condicionado, o que,

não necessariamente, garante a proteção do aparelho de ar-condicionado
propriamente dito.
Esta é a parte omissa da NBR 5410
a que se refere o título deste artigo: a
norma de instalações não traz prescrições para a proteção contra sobrecarga,
curto-circuito e sobretensão dos equipamentos em geral e, neste caso, do ar-
condicionado em particular. Em outras
palavras, não é “obrigação” do disjuntor
e DPS instalados no quadro proteger o
aparelho de ar-condicionado; eles estão
ali para a proteção dos componentes da
instalação, principalmente os condutores elétricos. Neste contexto, surge como
uma ótima solução para aumentar a segurança das pessoas e edificação o uso
de caixas de ligação que possuem, no
mínimo, disjuntor e tomada nela incorporados. Com esta medida, é possível,
por exemplo, utilizar um disjuntor de
corrente nominal menor do que a do
disjuntor instalado no quadro, inclusive com curva de atuação diferente (por
exemplo, 20 A - curva C no quadro para
proteção dos condutores e 16 A - curva
B na caixa de ligação para proteção do
ar-condicionado). Pode-se avaliar ainda o emprego de DPS classe III dentro
desta caixa, como medida adicional de
proteção contra surtos.
Não há nenhuma dúvida sobre o incrível aumento da segurança pessoal e
patrimonial com o uso dos dispositivos
adequados para proteção junto às cargas, enquanto os dispositivos instalados
nos quadros protegem os componentes
da instalação.
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