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 Características mais relevantes dos equipamentos eléctricos em função 

do local onde vão ser instalados e das influencias externas a que vão ficar 
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 Classificação dos Locais quanto às influencias externas 

 Critérios de selecção e instalação dos equipamentos eléctricos em 

função do local onde vão ser instalados e das influências externas  

 

 

 

Resumo da Apresentação 



 No contexto da segurança de utilização da energia eléctrica, os 

equipamentos eléctricos dividem-se em três categorias em função da 

tensão de funcionamento segundo o IEC (Comissão Electrotécnica 

Internacional) 

 
Tensão  

Corrente 

Alternada 

Corrente 

Continua 

Alta tensão > 1000 Vrms > 1500 V 

Baixa tensão 50–1000 Vrms 120–1500 V 

Extra - baixa tensão <50 Vrms < 120 V 

Equipamentos Eléctricos de Baixa Tensão 



 Todos os equipamentos eléctricos destinados  a serem utilizados em 

instalações eléctricas de baixa tensão devem:  

◦ Ser produzidos de forma apresentar condições de segurança que 

estejam em conformidade com os artigos  3º a 6º do DL 117/88, de 

12 de Abril (Directiva da Baixa Tensão),  entretanto alterado pelo 

DL n.º 6/2008  de 10 de Janeiro,  ou forem fabricados segundo as 

normas em vigor 

◦ Ser seleccionados e instalados de acordo com as Regras Técnicas 

das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão (RTIEBT) 

Equipamentos Eléctricos de Baixa Tensão 



Classificação dos Equipamentos Relativamente à Protecção Contra 

Choques Eléctricos 

 

O nível de protecção contra choque eléctrico dos equipamentos eléctricos 

é classificado pela norma internacional IEC 61140 em varias classes: 

 

 Equipamento da classe 0 

 Equipamentos de Classe I 

 Equipamentos de Classe II 

 Equipamentos de Classe III 



Classificação dos Equipamentos Relativamente à Protecção Contra 

Choques Eléctricos 

 

 Equipamento da classe 0 

◦ São equipamentos em que a protecção contra os choques eléctricos é 

garantida,  apenas,  pelo isolamento principal.  

◦ Para os equipamentos da classe 0 não é prevista qualquer medida para 

a ligação das eventuais partes condutoras acessíveis a um condutor de 

protecção que faça parte das canalizações fixas da instalação.  

◦ A protecção, em caso de defeito do isolamento principal, é garantida 

pelas características do local onde o equipamento se encontrar 

instalado 



Classificação dos Equipamentos Relativamente à Protecção Contra 

Choques Eléctricos 

 

 Equipamento da classe I 

◦ São equipamentos em que a protecção contra os choques eléctricos não é 

garantida,  apenas,  pelo isolamento principal.  

◦ Para os equipamentos da classe I é prevista uma medida de segurança 

complementar, por meio da ligação das partes condutoras acessíveis a um 

condutor de protecção ligado à terra e que faça parte das canalizações fixas, 

por forma a que as partes condutoras acessíveis não possam tornar-se 

perigosas em caso de defeito do isolamento principal 

◦ Os Equipamentos da classe I são identificados por um símbolo inscrito no seu 

involucro 

 



Classificação dos Equipamentos Relativamente à Protecção Contra 

Choques Eléctricos 

 

 Equipamento da classe II 

◦ São equipamentos em que a protecção contra os choques eléctricos não é 

garantida,  apenas,  pelo isolamento principal.  

◦ Para os equipamentos da classe II são previstas medidas complementares de 

segurança, tais como o duplo isolamento ou o isolamento reforçado ou 

dotados de medidas construtivas que lhes garantam uma protecção 

equivalente. 

◦ Estas medidas não incluem meios de ligação à terra de protecção 

◦ Os Equipamentos da classe I são identificados por um símbolo inscrito no seu 

involucro 

 



Classificação dos Equipamentos Relativamente à Protecção Contra 

Choques Eléctricos 

 

 Equipamento da classe III 

◦ Equipamento em que a protecção contra os choques eléctricos é garantida 

por meio de uma alimentação à tensão reduzida de segurança (TRS) ou à 

tensão reduzida de protecção (TRP) e no qual não são originadas tensões 

superiores às do limite do domínio I (≤50 V em AC ou ≤120 V em DC)  

◦ Os Equipamentos da classe I são identificados por um símbolo inscrito no seu 

involucro 

 



Classificação dos Equipamentos Relativamente à Protecção Contra 

Acções mecânicas 

 

 Os graus de protecção dos invólucros dos equipamentos eléctricos contra 

acções mecânicas é definido  segundo a norma EN 50102 e entretanto 

substituída pela norma EN 62262 

 

 Segundo esta norma, os graus de protecção são indicados através de um 

símbolo que é constituído pelas duas iniciais indicativas IK,  que 

permanecem sempre iguais, e por um numero de dois algarismos 

característicos que representam o grau de protecção:  p. ex. IK 08 

 

 

 

 

 

 



Graus de Protecção IK 

• Graus de protecção contra 

impactos dos invólucros de 

equipamentos eléctricos segundo 

a norma EN 50102 e entretanto 

substituída pela norma EN 62262 

 

• Exemplo:  IK 08 

 

Equipamento protegido contra impactos 

de 5 Joules de energia 

 



Classificação dos Equipamentos Relativamente à Protecção Contra 

a Penetração de Corpos Sólidos e de Líquidos 

 

 Os graus de protecção dos invólucros dos equipamentos eléctricos contra 

a penetração de corpos sólidos e de líquidos é definido  segundo a norma 

EN 60529 

 Segundo esta norma, os graus de protecção são indicados através de um 

símbolo que é constituído pelas duas iniciais indicativas IP,  que 

permanecem sempre iguais, e por dois algarismos característicos que 

representam o grau de protecção:  p. ex. IP 54 

 O primeiro algarismo indica o grau de protecção contra a penetração de 

corpos sólidos (variável de 0 a 6) 

 O segundo algarismo indica o grau de protecção contra a penetração de 

líquidos (variável de 0 a 8) 

 

 

 

 

 

 



Graus de Protecção IP 

• Graus de protecção dos invólucros de equipamentos segundo a norma EN 60529 



Graus de Protecção IP 

• Exemplo:  IP 54  
Protegido contra a poeira 

Protegido contra projecções de água de todas as direcções  



Classificação dos Locais quanto às influencias externas 

 A classificação dos locais é sempre necessária para que se possa adequar as 

características dos equipamentos ao local onde vão ser instalados  

 No projecto e na execução de uma instalação eléctrica devem ser 

consideradas a codificação e a classificação das influências externas de 

acordo com as indicadas nas secções 320.2 a 323.2. 

 

 



Factores de influência externa 

• Estes factores são identificáveis mediante um código alfanumérico, 

constituído por duas letras e um algarismo 

Codificação das influências externas 

Elementos 

constituintes 

do código 

Significado 

de cada 

elemento 

Categoria das influências 

Ambiente Utilização 
Construção 

de edifícios 

1ª Letra do 

código 

Categoria 

Geral 
A B C 

2ª Letra do 

código 

Natureza da 

influência 

A até S 

(17 naturezas) 

A até E 

(5 naturezas) 

A e B 

(2 naturezas) 

Número Classe 1 a 8 1 a 5 1 a 4 

Exemplo:  Local classificado como AA4   

  A - Categoria geral: Ambiente 

  A - Natureza da influência: Temperatura ambiente 

  4 - Classe: Temperado (-5ºC a + 40ºC)   

 

 



Factores de influência externa 

• Resumo dos factores de influencia externa 

Fonte: Certiel, 2007 



Factores de influência externa 

• Exemplo:  Critérios na atribuição do código à influência  externa AA4 de 

acordo com 321.1 das RTIEBT 



Selecção dos equipamentos eléctricos em função das 

influências externas 

 Os equipamentos eléctricos devem ser seleccionados e instalados em 

conformidade com as Regras Técnicas das Instalações Eléctricas de Baixa 

Tensão (RTIEBT) indicadas na Parte 5 do quadro 51A,  onde são referidas 

as características dos equipamentos em função das influências externas a 

que possam ficar submetidos 

 Deve-se sempre verificar se a Parte 7 das  Regras Técnicas das Instalações 

Eléctricas de Baixa Tensão (RTIEBT) não alteram o que está referido nas 

partes anteriores 

 Verificar também a Parte 8 das  Regras Técnicas das Instalações Eléctricas 

de Baixa Tensão (RTIEBT) s que são complementares as partes 1 a 7 



IP dos Equipamentos e os Factores de influência externa 

• Para determinar o IP mínimo dos equipamentos,  devemos considerar 

quatro tipos de Influências externas  determinantes 



• IP mínimo dos equipamentos em função da presença de água a que podem 

ficar submetidos 

IP dos Equipamentos e os Factores de influência externa 

Fonte: Certiel, 2010 



• IP mínimo dos equipamentos em função da presença de corpos sólidos 

estranhos a que podem ficar submetidos 

IP dos Equipamentos e os Factores de influência externa 

• IP mínimo dos equipamentos em função da presença de corpos sólidos 

estranhos a que podem ficar submetidos 

Fonte: Certiel, 2010 



• IP mínimo dos equipamentos nalgumas situações especificas 

IP dos Equipamentos e os Factores de influência externa 

Fonte: Certiel, 2010 



IK dos Equipamentos e os Factores de influência externa 

• Para determinar o IK mínimo dos equipamentos,  devemos considerar 

essencialmente uma influência externa 



IK dos Equipamentos e os Factores de influência externa 

Fonte: Certiel, 2010 



Classe de Isolamento dos Equipamentos e os Factores de influência 

externa 
• A classe de isolamento do equipamento em função das influências externas 

é determinada pela influência BC x 



Classe de Isolamento dos Equipamentos e os Factores de influência 

externa 

Quadro 51(BC) das RTIEBT 



Fim da Apresentação 

 
 

Questões ? 


