
MANUAL
ORIENTADOR
PADRONIZAÇÃO DE 

QUADROS ELÉTRICOS 
E ENTRADA DE 

ENERGIA ELÉTRICA

EDIÇÃO 2015



Manual Orientador
Padronização de Quadros Elétricos e

Entrada de Energia Elétrica



P A D R O N I Z A Ç Ã O  D E 
Q U A D R O S  E L É T R I C O S 

E  E N T R A D A  D E 
E N E R G I A  E L É T R I C A

E D I Ç Ã O  2 0 1 5

MANUAL
ORIENTADOR



Manual Orientador
Padronização de Quadros Elétricos e

Entrada de Energia Elétrica

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP

PRESIDÊNCIA (P)

Jerson Kelman

DIRETORIA DE TECNOLOGIA, EMPREENDIMENTOS E MEIO AMBIENTE (T)

Edison Airoldi

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (TO)

Eric Cerqueira Carozzi

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA OPERAÇÃO (TOE)

Alex Orellana



Subcomissão de Quadros Elétricos

Marcelo de Souza
(coordenador)
TOE
marcelosouza@sabesp.com.br

Anderson Cleiton Barbosa
MSEL
acleiton@sabesp.com.br

André Raul Costa Santos
MMOE
arsantos@sabesp.com.br

Antônio Carlos Batista
MTP
acbatista@sabesp.com.br

Bruno Henrique Bocato
MOEL
bhbocato@sabesp.com.br

Carlos Alberto Guia Pereira
CSQ
carlosguia@sabesp.com.br

Carlos Henrique C. Ralize
MME11
cralize@sabesp.com.br

Celso Haguiuda
TOG
chaguiuda@sabesp.com.br

Cláudio	Codevila	Goffi	
TGR
cgoffi	@sabesp.com.br

Cláudio Hideki Okada
MTP
cokada@sabesp.com.br

Edson Matsufugi
CSQ
ematsufugi@sabesp.com.br

Erivaldo Rosa Lima
MLEL
erivaldolima@sabesp.com.br

Fabrício Augusto Campos de 
Sousa
MAMG
facsousa@sabesp.com.br

Fabrício Gonçalves
Setepla
fabricio.goncalves@gmail.com

Fernando da Fonseca
MME11
ffonseca@sabesp.com.br

Fernando Silva Cunha
RNOM
fscunha@sabesp.com.br

Geraldo Takashi Kodaira
TOE
gkodaira@sabesp.com.br

Ilso Lopes Cruz
MAML
ilcruz@sabesp.com.br

João Alexandre X. Mingussi
MNEL
jminguss@sabesp.com.br

João Nascimento
MLEL
jnascimento@sabesp.com.br

Joel Leopoldo Costa
RVOM
joelcosta@sabesp.com.br

Leonardo Silva Luiz
Setepla
leonardo.silva@setepla.com.br

Marcelo Ribeiro Palavicini
MMOE
mpalavicini@sabesp.com.br

Nelson Messias Alves
REP
nelsonalves@sabesp.com.br

Pedro Picciarelli
MCEL
ppicciarelli@sabesp.com.br

Raymundo Conrado Veiga Filho
RMO14
raymundoveiga@sabesp.com.br

Reinaldo Shoiti Yamashita
TGR
ryamashita@sabesp.com.br

Robson Emanuel Silva
MSEL
resilva@sabesp.com.br

Sidmar Pedrazzi Junior
ROM
spedrazzi@sabesp.com.br

Silvio Takashi Yamaguti
MOEL
syamaguti@sabesp.com.br

Tainã	Soares	Bomfi	m	Milanelo
ROM
tmilanelo@sabesp.com.br	

Vanderlei F. Castilho
MAMS
vfcastilho@sabesp.com.br
	

SUBCOMISSÃO DE QUADROS ELÉTRICOS



Manual Orientador
Padronização de Quadros Elétricos e

Entrada de Energia Elétrica

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a todos os profissionais que participaram da revisão deste trabalho e as 
Unidades de Negócio que contribuíram direta ou indiretamente na elaboração, revisão e 
cederam horas de seus profissionais.
 
Nossos especiais agradecimentos aos seguintes parceiros, por haverem compartilhado suas 
experiências e conhecimentos:

ABB Ltda.

Danfoss. 

Eaton. 

Rittal. 

Schneider Electric Brasil Ltda.

Siemens Ltda.

Weg Indústrias S.A. 

Yaskawa.

Subcomissão de Quadros Elétricos



Subcomissão de Quadros Elétricos

MENSAGEM DO DIRETOR

Este manual refl ete a competência e a dedicação do corpo técnico da Sabesp que atua 
nas diversas diretorias da Companhia, e se concretizou graças ao empenho de todos que 
participaram de seu desenvolvimento.

Muitos esforços foram depositados por todos os profi ssionais das Superintendências e 
Unidades de Negócio, que, durante esse trabalho, possibilitaram a troca de experiências 
e buscaram a uniformidade e o consenso.

O primeiro manual foi publicado em 2006 e passou, agora, por um processo de revisão, 
visando atender às alterações impostas pela normalização, desenvolvimentos do mercado 
de fabricantes, e sobretudo, atender à evolução dos requisitos dos usuários das áreas 
operacionais da Companhia.

Assim, o trabalho propicia à Sabesp o atendimento à legislação, aumento na segurança 
operacional, incorporação de tecnologias de ponta, padronização das suas instalações 
operacionais, facilitando a atuação dos profi ssionais envolvidos e o desenvolvimento de 
projetos e empreendimentos. Além disso, essa padronização traz ganhos de escala na 
aquisição dos Quadros Elétricos, potencializando a concorrência entre os fornecedores; 
refl etindo em economia para a empresa. 

A fi m de dar suporte às Unidades de Negócio da Sabesp, a Diretoria de Tecnologia, 
Empreendimentos e Meio Ambiente, por meio de suas áreas de Desenvolvimento Operacional 
e de Engenharia da Operação, tem trabalhado para induzir melhorias que propiciem maior 
efi ciência e qualidade às instalações e processos operacionais, tarefa desafi adora, por 
tratar-se de uma grande corporação, presente em regiões metropolitanas e em municípios 
grandes, médios e pequenos, com características diversas e em constante mudança. 

Acredito que somente com planejamento, empenho e integração dos representantes de 
todas as Diretorias é que vamos superar todos os nossos desafi os, que não são poucos, e 
crescer de forma sustentável, levando melhor qualidade de vida à população.

E este manual é um exemplo de que esta forma de desenvolver os trabalhos é possível e 
traz os melhores resultados. 

Parabéns a todos os envolvidos na elaboração deste manual, e que ele seja amplamente 
utilizado, para que a Sabesp e as pessoas por ela atendidas desfrutem de seus benefícios.

Edison Airoldi
Diretor de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente - T
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APRESENTAÇÃO

A importância dos Quadros Elétricos nas unidades operacionais da Sabesp e os inúmeros 
problemas na operação e manutenção fizeram com que fosse constituída uma subcomissão 
de padronização de quadros elétricos, formada por especialistas das diversas unidades 
da companhia, que após exaustivos levantamentos e estudos e com o auxílio da nova 
legislação e as Normas Técnicas de sistemas elétricos, na sua última revisão, elaboraram 
os padrões apresentados neste manual.

O trabalho foi desenvolvido pela Subcomissão de “Quadros Elétricos” da Comissão 
Permanente de Atualização das Diretrizes Orientadoras de Automação.

A revisão do Manual Orientador editado em 2015 foi desenvolvida com a finalidade de 
incorporar tecnologias modernas, atendendo às alterações das legislações atuais, no 
sentido de sempre diminuir os riscos com acidentes no setor elétrico e melhorar a qualidade 
das instalações elétricas.

Além disso, este trabalho possibilitará que estes padrões sejam utilizados por todas as 
unidades de negócios da Sabesp, mantendo a uniformização de automação, de manutenção 
e qualidade dos quadros.

Outro fato relevante foi o processo de privatização de energia elétrica que gerou uma 
variedade de exigências com relação aos quadros de entrada de energia elétrica, por 
parte de cada uma das Concessionárias. 

Para tanto surgiu a necessidade de elaboração de projetos de entrada de energia elétrica 
para cada uma das Concessionárias que atendem às Unidades de Negócios da Sabesp, 
visando a uma padronização.

A variedade de exigências com relação aos padrões de entrada de energia elétrica por parte 
de cada uma das Concessionárias resultou em projetos específicos elaborados de acordo 
com orientações recebidas das mesmas. Uma vez que esses projetos foram submetidos 
à análise das principais distribuidoras de energia elétrica, espera-se obter redução dos 
prazos de análise e concessão de ampliação ou novas ligações da Sabesp.

Com o objetivo de orientar e disseminar as diretrizes e padrões estabelecidos foi elaborado 
e revisado o presente Manual Orientador, que resume os conceitos envolvidos e apresenta 
os produtos gerados.

Contribui-se desta forma com os profissionais relacionados ao sistema de Automação 
dos Processos de Água e Esgotos, Áreas de Manutenção, Desenvolvimento Operacional, 
Segurança de Trabalho, Empreendimentos e Alta Administração, como também com as 
Projetistas / Engenharia, Concessionárias de Energia Elétrica e Fabricantes de Quadros 
Elétricos.
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1. INTRODUÇÃO

Este Manual tem como objetivo orientar, estabelecer e disseminar diretrizes e padrões 
para aplicação de tecnologia de Quadros Elétricos e Entradas de Energia Elétrica, de 
acordo com a normalização existente, compondo a Operação, a Automação e a Gestão da 
Empresa.

O manual apresenta os principais padrões de Quadros Elétricos e de Entrada de Energia 
Elétrica da SABESP das diversas Concessionárias fornecedoras utilizadas em todas as 
Unidades de Negócio no Estado de São Paulo.

Todas as instalações elétricas operacionais da Sabesp utilizam Quadros Elétricos, que são 
invólucros em chapas metálicas ou isolantes que protegem os diversos circuitos elétricos, 
tais como de sistemas auxiliares, de iluminação e força, de acionamento dos equipamentos 
elétricos nas estações de recalque ou bombeamento e tratamento de água e esgotos.

As tensões elétricas utilizadas nos circuitos protegidos pelos Quadros Elétricos nesta 
padronização se encontram dentro dos níveis indicados pelo Prodist da ANEEL e 
recomendados em parte pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, a saber: 

• Baixa tensão de distribuição (BT): Tensão eficaz entre fases igual ou inferior a 1kV;

• Média tensão de distribuição (MT): Tensão eficaz entre fases superior a 1kV e inferior 
a 69kV;

• Alta tensão de distribuição (AT): Tensão eficaz entre fases igual ou superior a 69kV e 
inferior a 230kV.

De acordo com a “Cartilha de Acesso ao Sistema de Distribuição” a definição da tensão 
de conexão para unidades consumidoras deve observar: 

• Baixa Tensão - BT: carga instalada igual ou inferior a 75 kW; 

• Média Tensão - MT: carga instalada superior a 75 kW e MUSD (Montante de uso do 
sistema de distribuição) contratado inferior a 2500 kW, inclusive; 

• Alta Tensão - AT: MUSD contratado superior a 2500 kW.

 Os Quadros Elétricos padronizados pela Subcomissão de Quadros Elétricos contemplaram 
apenas os dois primeiros níveis de tensão (Baixa e Média tensão), que são as tensões que 
atualmente abrangem quase todas as unidades da SABESP.
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Na padronização, foram utilizadas a norma regulamentadora NR 10 do Ministério de 
Trabalho e Emprego – M.T.E e as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT NBR 5410, NBR IEC 60439 – 1 e a NBR IEC 62271-200, estas normas são 
apresentadas no item 2. Legislação e Normalização.

Os tipos de Quadros Elétricos padronizados, assim como os detalhes das mudanças com 
relação aos novos padrões de desenhos de projeto e utilização de novos equipamentos e 
acessórios elétricos, que melhoram a qualidade e a segurança dos quadros elétricos são 
apresentados no item 3. Quadros Elétricos da Sabesp.

No item 4. Aspectos Gerais da Padronização de Quadros Elétricos encontra-se a 
atualização do padrão da numeração dos desenhos e Especifi cações Técnicas, os documentos 
da padronização, as siglas utilizadas, padrão de identifi cação de fases, padrão de cores 
utilizadas para os sinalizadores, botão de comando, fi ação, barramentos, os procedimentos 
para o tratamento e a pintura, e a climatização utilizada nos quadros considerando a 
agressão do meio ambiente onde serão implantados.

No item 5.	Normas	Técnicas	Sabesp	-	Tipo	Especifi	cação	Técnica são apresentadas as 
atualizações das normas, também constam atualizações no item 6. Padrões de Quadros 
Elétricos, e no item 7. Padrões de Entrada de Energia Elétrica. Por fi m, o item 8. ANEXOS 
apresenta exemplos da documentação que foi desenvolvida, com a fi nalidade de ilustrar o 
conteúdo e o grau de detalhamento da padronização.

A padronização dos Quadros Elétricos e Entradas de Energia Elétrica é composta pelos 
documentos relacionados a seguir:

1. Memorial Descritivo (necessita de Word. Doc. / PDF)

2. Normas Técnicas Sabesp - Tipo Especifi cação Técnica (necessita de Word. Doc. / 
PDF)

3. Desenhos dos Padrões de Quadros Elétricos (necessita de Auto Cad. DWG)

4. Desenhos dos Padrões de Entrada de Energia Elétrica (necessita de Auto Cad. DWG)

5. Biblioteca Digital de Simbologia (necessita de Auto Cad DWG)

11
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2. LEGISLAÇÃO E NORMALIZAÇÃO

Neste item, são apresentadas algumas considerações importantes estabelecidas na 
legislação e normalização através da Norma Regulamentadora – NR 10 do M.T.E e das 
Normas Técnicas oficiais da ABNT que foram utilizadas na padronização dos Quadros 
Elétricos e das Entradas de Energia Elétrica.

Maiores detalhes poderão ser obtidos, consultando as Normas mencionadas.

2.1. Considerações sobre a NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

A última atualização de 2004 da NR 10 foi motivada pelos altos índices de acidentes, 
relacionados com as atividades no setor elétrico.

Histórico

No período de janeiro a outubro de 2004, o M.T.E constatou que dos 1.629 acidentes de 
trabalho graves e com mortes, 7,37% (120) correspondiam ao setor elétrico.

A Fundação Coge (Eletrobrás) constatou que no ano de 2004 ocorreram 986 acidentes com 
afastamento, 1.050 sem afastamento e 88 mortes relacionadas no setor elétrico.

Segundo dados do INSS, 41,8% dos acidentados no setor elétrico tem menos que 35 anos de 
idade. Os custos com benefícios previdenciários em decorrência dos acidentes com mortes 
somam R$611,5 milhões nos últimos 08 anos.

Em vista desses fatos, o M.T.E efetuou a revisão da NR 10, com objetivo de minimizar os 
acidentes no setor elétrico. Esta norma teve início e aprovação pela Portaria nº 3.214 de 
1978, sendo mantida até o ano de 2004 com a redação dada pela portaria nº 12/83 de 
1983. A nova redação aprovada pela Portaria nº 598, de 07/12/2004 colocou exigências 
mais abrangentes e rígidas, com o objetivo de promover a redução do número de acidentes 
no setor elétrico. Esta norma, hoje, tem caráter legal e suas exigências são estendidas 
para as Normas Técnicas relacionadas com os sistemas elétricos.

Atualmente

O Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho – DSST do M.T.E tem por objetivo, 
dentre outros, planejar e coordenar as ações de fiscalização dos ambientes e condições 
de trabalho, prevenindo acidentes e doenças do trabalho, protegendo a vida e a saúde dos 
trabalhadores. E também realiza levantamento de estatísticas de acidentes do trabalho, 
algumas dessas serão apresentadas a seguir.
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Analisando os dados “Acidentes do Trabalho com Máquinas no Brasil 2011 a 2013 (com 
CAT)” apresentados no portal do M.T.E, ao verifi car a SITUAÇÃO GERADORA como sendo 
EXPOSIÇÃO À ENERGIA ELÉTRICA apresentam-se os seguintes dados:

• Total de acidentes = 472

•  Óbitos = 16

Comparando-se o histórico de 2004 do M.T.E ao período de 2011 a 2013, observa-se que o 
número de acidentes com morte neste período (16) representa 13,33% do total ocorrido 
somente no ano de 2004 (120), ou seja, houve diminuição de 86,66 % nos acidentes com 
morte ou graves. Portanto, 10 anos depois de implementada a norma NR 10 é evidenciada 
a diminuição dos acidentes fatais envolvendo eletricidade.

O Comitê de Saúde e Segurança no Trabalho – CSST do COGE (Eletrobrás), apresenta o 
“Relatório de Estatísticas de Acidentes no Setor Elétrico Brasileiro – 2010”, onde os dados 
de acidentes típicos no setor elétrico foram:

•  Total de acidentes = 390

•  Óbitos = 14

Comparando-se o histórico de 2004 do COGE ao ano de 2010, observa-se que o número de 
acidentes com morte no setor elétrico (14) representa 15,91% do total ocorrido no ano 
de 2004 (88), ou seja, houve diminuição de 84,09 % nos acidentes com morte. Portanto, 
7 anos depois de implementada a norma NR 10, é evidenciada a diminuição dos acidentes 
fatais envolvendo eletricidade no setor elétrico.

Tais comparações demonstram a efi ciência na prevenção de acidentes com eletricidade 
quando as empresas aplicam as orientações da norma NR 10.

Salientamos que a partir da revisão da NR 10, o uso das Normas Técnicas é obrigatório e 
não segui-las pode implicar em sanções de ordem judicial e criminal.

O objetivo e o campo de aplicação da nova NR 10 são defi nidos pelos artigos a seguir:

10.1.1	 Esta	 Norma	 Regulamentadora	 –	 NR	 estabelece	 os	 requisitos	 e	 condições	
mínimas	objetivando	a	implementação	de	medidas	de	controle	e	sistemas	preventivos,	
de	 forma	 a	 garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores	 que,	 direta	 ou	
indiretamente,	interajam	em	instalações	elétricas	e	serviços	com	eletricidade.
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10.1.2	 Esta	NR	se	aplica	às	fases	de	geração,	transmissão,	distribuição	e	consumo,	
incluindo	 as	 etapas	 de	 projeto,	 construção,	 montagem,	 operação,	 manutenção	
das	 instalações	 elétricas	 e	 quaisquer	 trabalhos	 realizados	 nas	 suas	 proximidades,	
observando-se	as	normas	técnicas	oficiais	estabelecidas	pelos	órgãos	competentes	e,	
na	ausência	ou	omissão	destas,	as	normas	internacionais	cabíveis.

Devido ao número de acidentes registrados no setor de energia e telecomunicações, a 
nova NR-10 traz mudanças principalmente voltadas para a segurança do trabalhador. As 
empresas terão que se adequar às novas diretrizes impostas pela revisão.

As principais alterações realizadas na nova NR 10 são:

• Criação do prontuário das instalações elétricas;

• Estabelece o relatório das inspeções da conformidade das instalações elétricas;

• Cria o capítulo de segurança em projetos;

• Torna obrigatórias as medidas de proteção coletiva;

• Apresenta um novo conceito de instalações desenergizadas;

• Estabelece zonas de distanciamento seguro;

• Estende o campo de aplicação para os trabalhos em proximidades;

• Cria e torna obrigatório o treinamento de segurança;

• Traz um glossário de termos, (31 itens)

Tendo em vista que a NR10 foi publicada entre o final de 2004 e o início de 2005, a 
SABESP iniciou uma série de medidas para atendimento à Norma, tais como: treinamentos 
estabelecidos pela norma, contratação de consultoria que desenvolveu serviços de 
elaboração e implantação de procedimentos de manutenção e segurança do trabalho, 
implantação de sistema de gestão informatizado e diagnóstico das instalações 
administrativas e operacionais. Este último produto foi consolidado em um “Plano de 
Melhorias”, que consiste na descrição das intervenções necessárias em cada uma das 
instalações da Sabesp para atendimento à Norma NR-10.

Em resposta a este cenário crítico quanto aos acidentes e em vista da obrigação de aplicação 
da NR 10, a SABESP desenvolve um trabalho de adequação de suas instalações operacionais 
e administrativas de todas as unidades de negócio de acordo com as determinações das 
normas. Este trabalho é composto de 3 macro fases: 
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1. Plano de Melhorias das Instalações – Levantamento do estado das instalações (de 2007 
a 2010)

2. Projetos de intervenções nas Instalações – Diagrama Unifi lar, SPDA e Plano de 
Intervenções (de 2011 a 2015)

3. Intervenções nas Instalações – Execução das adequações necessárias (previsão de 
início em 2016)

	
2.2. Considerações sobre a NBR 5410: versão corrigida em 2008 – Instalações Elétricas 
de Baixa Tensão

As principais alterações realizadas na edição do ano de 1997 e apresentadas na nova 
edição desta norma são:

• Reestruturação da seção de proteção contra choques elétricos;

• Criação de uma seção específi ca para locais de habitação;

•  Inclusão de defi nições no capítulo 3;

•  Inclusão de novos anexos explicativos;

•  Redefi nição do critério de quedas de tensão;

•  Aperfeiçoamento da proteção contra sobre-tensão;

•  Aperfeiçoamento na defi nição do eletrodo de aterramento.

Em 17 de março do ano de 2008 foi lançada uma versão corrigida, baseada na norma IEC 
60364 – Low voltage electrical installations. 
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A fi gura 1 ilustra a norma citada.

  Figura 1 - Norma NBR 5410: Versão Corrigida: 2008

2.3. Considerações sobre a NBR IEC 60439 – 1: 2003 - Conjunto de Manobra e Controle 
de Baixa Tensão – Parte 1

A NBR IEC 60439-1, no item 8 - Especifi cações de ensaios classifi cam os ensaios exigidos 
de tipo e rotina.

Dentro dos requisitos, introduzem duas novas condições de ensaios para os Quadros 
Elétricos:
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Conjuntos com ensaio tipo totalmente testado (TTA) e Conjuntos com ensaio tipo 
parcialmente testado (PTTA)

Além dessas condições a norma introduz:

Item 7. Projeto e Construção que trata das exigências relativas à fabricação dos 
Quadros, levando sempre em consideração, a segurança das pessoas que estão 
envolvidas direta ou indiretamente na área de operação dos quadros elétricos.

A fi gura 2 ilustra a norma citada.

	

Figura 2 - Norma NBR IEC 60439-1: 2003
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2.4. Considerações sobre a NBR IEC 62271-200- Conjunto de Manobra e Controle de 
alta-tensão. Parte 200: Conjunto de manobra e controle de alta-tensão em Invólucro 
Metálico para Tensões Acima de 1kV até e inclusive  52kV

Esta norma especifica requisitos para o conjunto de manobra e controle em invólucro 
metálico para corrente alternada, montado em fábrica, para tensões nominais acima  de 1 
kV até e inclusive 52 kV, para instalação abrigada e ao tempo, para frequências de serviço 
até 60 Hz, inclusive. Os invólucros podem incluir componentes fixos e removíveis e podem 
ser preenchidos com fluido (líquido ou gás) para prover a isolação. 

No item 4 desta norma estão indicadas as características nominais do conjunto de manobra  
e controle em invólucro metálico que a seguir redigimos:

•  Tensão nominal (Ur) e número de fases;

•  Nível de isolamento nominal;

•  Frequência nominal (fr);

•  Corrente nominal de regime contínuo (Ir) (para circuitos principais);

•  Corrente suportável nominal de curta duração (Ik) (para circuitos principais e de 
aterramento);

•  Valor de crista da corrente suportável nominal (Ip) se aplicável (para circuitos 
principais e de aterramento);

•  Duração de curto-circuito nominal (tk) (para circuitos principais e de aterramento);

•  Tensão nominal de alimentação de dispositivos de fechamento e abertura de circuitos 
auxiliares e de comando (Ua);

•  Frequência nominal de alimentação dos dispositivos de fechamento.

O item 5 trata de Projeto e Construção. Nos itens 6 e 7 da Norma, classifica os ensaios 
exigidos em tipo e rotina respectivamente.

O propósito do ensaio de tipo é de verificar as características do projeto sendo executado num 
quadro elétrico típico devendo ser realizado em uma unidade funcional representativa. No 
ensaio de tipo um dos principais testes exigidos é o do Arco elétrico que é uma falha muito 
comum, produzido por uma série de fatores, sendo os principais a umidade, condensação, 
falha do equipamento, penetração de pequenos animais, envelhecimento da isolação e 
erros de operação ou manutenção.
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O propósito do ensaio rotina é de verifi car possíveis falhas de fabricação, sendo executado 
em todos os quadros elétricos fabricados para assegurar que o produto está em conformidade 
com o equipamento em que foi realizado o ensaio de tipo. A fi gura 3 ilustra a norma, e a 
fi gura 4 ilustra os cubículos de média tensão de acordo com as exigências da nova norma, 
em comparação à antiga. 

A fi gura 3 ilustra a norma citada neste item.

Figura 3 - Norma NBR IEC 62271-200: 2007
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Correspondência simplifi cada

								

						Metal-Enclosed - LSC1                Metal-Clad - LSC2A               Metal Clad - LSC2B

								

20



Subcomissão de Quadros Elétricos

	

Figura 4 - Cubículos de MT com as exigências da NBR IEC 62271-200:2007

	

Informação sobre a continuidade do serviço do painel e a quantidade de compartimentos 
internos: LSC, LSC1, LSC2, LSC2A e LSC2B.

	
Informação sobre o tipo de material utilizado nas divisões, compartimentos internos e 
guilhotina:

PM – Partições Feita em Material Metálico

PI – Partições Feita em Material Isolante
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Informação sobre o painel: se foi ensaiado ou não para suportar o arco interno.

	

Informa sobre a acessibilidade permitida ao redor do painel:

A= acesso restrito a pessoas autorizadas (ensaio de arco com indicadores a 300mm)

B= acesso irrestrito de pessoas (ensaios de arco com indicadores a 100mm)

R (Rear) = Acesso Traseiro; L (Lateral) = Acesso Lateral; F(front) = Acesso Frontal.

3. QUADROS ELÉTRICOS DA SABESP

3.1. Tipos de Quadros Elétricos quanto ao porte

Os quadros elétricos padronizados foram classificados por tipos de acordo com o porte e 
a utilização.

Para definir o porte dos quadros elétricos na padronização, foram considerados cinco tipos 
principais:

•  Quadro tipo Modular Caixa

•  Quadro tipo Modular Armário

•  Quadro tipo Compacto 

•  Quadro tipo Simplificado

•  Quadros elétricos tipo Média Tensão.
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Para fi xar as dimensões do quadro modular caixa, cuja instalação é em plano vertical 
(parede), deverão ser consideradas as seguintes condições:

• Deverão ser utilizados para classe de operação de tensão de até 220 V trifásico e a 
potência menor ou igual a 15 CV, sendo que a altura máxima do painel deverá ser 
menor ou igual a 1,20 m.

Para fi xar as dimensões do quadro modular armário, cuja instalação é em armário, 
deverão ser consideradas as seguintes condições:

• Deverão ser utilizados para classe de operação de tensão dos equipamentos de 
220/380/440 V trifásico e potencia maior que 15 CV e menor ou igual a 450 CV, sendo 
que a altura do painel deve ser maior que 1,20 m. Admite-se também para esse tipo 
de quadro gaveta fi xa ou extraível.

O quadro tipo compacto é composto por sistema de alimentação e controle digital 
completo, com proteção de entrada, dispositivo de proteção contra surtos - DPS, medição, 
dispositivos de partida e controle por controlador lógico programável - CLP, aplicado para 
alimentação e controle de bombas com supervisão e controle remoto. 

Este tipo de quadro permite o acionamento e controle de até dois conjuntos moto-bombas. 
São aplicados em locais onde se apresenta difi culdade de espaço físico, e tem como objetivo 
compactar o acionamento e controle em um único quadro elétrico. Permite acionamento 
e controle com partida soft starter, conversor de frequência, e partida direta.

As dimensões previstas dos quadros podem ser verifi cadas nos projetos de padronização 
dos respectivos tipos de acionamento.

O quadro	tipo	simplifi	cado é composto por sistema simplifi cado de alimentação e controle 
a relé eletromecânico, com proteção de entrada, dispositivo de proteção contra surtos - 
DPS, medição e dispositivo de partida, aplicado para alimentação e controle de bombas.

Este tipo de quadro permite o acionamento e controle de até dois conjuntos moto-bombas.

São aplicados em locais onde se apresenta difi culdade de espaço físico, pequenas potências 
e sem necessidade de um controle mais complexo, e tem como objetivo simplifi car o 
acionamento e controle em um único quadro elétrico. Permite acionamento e controle 
com partida soft starter, conversor de frequência, e partida direta.

As dimensões previstas dos quadros podem ser verifi cadas nos projetos de padronização 
dos respectivos tipos de acionamento.
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Os quadros elétricos tipo média tensão foram definidos pela subcomissão de quadros 
elétricos nesta revisão do manual, sendo os acionamentos eletrônicos (soft starter e 
conversor de frequência de média tensão).

No caso do conversor de frequência foram efetuados estudos de tecnologia, vantagens 
e desvantagens deste equipamento quando aplicados no saneamento. Deste modo, 
a subcomissão de quadros elétricos consolidou o uso de inversor de frequência com a 
tecnologia Topologia Multinível com IGBT de baixa tensão e tecnologia PWM (Pulse Width 
Modulation), e mínimo de 24 pulsos, conforme norma técnica Sabesp NTS 315.

Além dos acionamentos eletrônicos, foram contemplados os seguintes quadros de média 
tensão:

•  Quadro de Distribuição de Média Tensão – Painel Singelo

•  Quadro de Distribuição de Média Tensão

•  Quadro Banco de Capacitores Média Tensão – Potência a partir de 450 CV

•  Quadro de Partida Direta 7,2 kV

Nesta revisão a subcomissão de quadros elétricos decidiu também excluir o acionamento 
Partida Compensada 7,2 kV.

No Anexo I são apresentados os principais tipos de Quadros Elétricos padronizados.

3.2. Tipos de Quadros Elétricos quanto à aplicação

Os quadros elétricos foram classificados de acordo com a aplicação, revisados e atualizados 
conforme segue:

•	PCM – Painel de Comando de Motores

•	PCV - Painel de Comando de Válvula

•	PCE - Painel de Comando da Estação (Pequeno/Médio/Grande Porte)

•	PCD - Painel de Comando de Disjuntor

•	PEB – Painel de Escorva de Bomba

•	PSA - Painel de Serviços Auxiliares

•	PI - Painel de Instrumentação

•	PBC - Painel de Banco de Capacitores
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•	PDM – Painel Porta Desenho Metálico

•	PCM-MTPD – Painel de comando de Motor - Média Tensão Partida Direta

•	PD-MT – Painel de Distribuição de Média Tensão

•	PD-PS – Painel Singelo Média Tensão

Quanto ao nível de tensão foram defi nidos 2 tipos de quadros elétricos:

• Baixa Tensão

• Média Tensão

3.3. Principais Consolidações dos Quadros Elétricos

Nos próximos itens são mostradas algumas das consolidações contempladas pela 
Subcomissão de Quadros Elétricos da Sabesp:

• Normas Técnicas Sabesp - NTS

• Modo de operação com chave de segurança

• Proteção contra descargas atmosféricas e surtos de tensão

• Dispositivos de acionamento eletrônico

• Padrão para os desenhos de quadros elétricos

• Controladores empregados nos Quadros Elétricos

• Climatização dos Quadros Elétricos

• Procedimento Empresarial Engenharia de Operação – PE-EO0008

3.3.1. Normas Técnicas SABESP (NTS)

Com a fi nalidade de fi xar exigências e recomendações para a padronização dos Quadros 
Elétricos, foram revisadas e elaboradas novas Normas Técnicas baseadas na legislação e 
nas normas técnicas ABNT e IEC nas suas últimas revisões, que fornecem todos os detalhes 
necessários para a fabricação, operação e manutenção dos Quadros Elétricos. As referidas 
normas estão relacionadas no item 5, normas técnicas Sabesp – tipo especifi cação técnica. 
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A fi gura 5 ilustra um exemplo das Normas Técnicas SABESP – NTS.

Figura 5 - Norma Técnica Sabesp - NTS

3.3.2. Modo de operação com chave de segurança

Os PCM’s deverão possuir chave de seleção Automático/Desligado/Local/Manutenção, 
nesta ordem, no sentido horário.

Os quatro modos de operação devem atuar como descrito:

No modo de operação Automático: o controlador lógico programável comanda e protege 
os equipamentos do processo, sendo que as proteções instaladas nos painéis locais também 
devem atuar. Devem poder ser realizados comandos pelo operador, a partir da interface 
homem-máquina do controlador lógico programável ou do sistema supervisório, sempre 
de acordo com as regras operacionais estabelecidas no programa do controlador lógico 
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programável. No modo Automático, devem ser bloqueados os comandos dos painéis locais, 
com exceção do botão de emergência.

No modo de operação Desligado: o sistema é desligado.

No modo de operação Local: devem continuar ativas as proteções calculadas pelo 
controlador lógico programável, além das instaladas nos painéis locais. Neste modo, o 
operador deve poder comandar os equipamentos do processo a partir do conjunto de 
dispositivos dos painéis locais (chaves e botões), mas os comandos somente devem ser 
efetivados se estiverem de acordo com as regras operacionais estabelecidas no programa 
do controlador lógico programável para este modo de operação.

No modo de operação Manutenção: devem continuar ativas as proteções de equipamentos, 
mas não as proteções hidráulicas e sistêmicas. Neste modo, o operador deve poder 
comandar os equipamentos do processo a partir do conjunto de dispositivos dos painéis 
locais (chaves e botões). Deve ser possível a operação no modo Manutenção, mesmo em 
caso de falha ou de desligamento do controlador lógico programável.

Os PCM’s deverão também possuir uma chave de seleção Normal / habilita Manutenção, 
sendo que esta chave de seleção deverá poder ser comutada apenas quando for inserida 
chave física que não deverá poder ser removida na posição habilita Manutenção. O 
objetivo dessa chave de seleção com proteção física é impedir que pessoas não habilitadas 
imprimam o modo Manutenção ao conjunto moto-bomba, pois neste modo as proteções 
hidráulicas são desativadas. 
A fi gura 6 ilustra as chaves seletoras de segurança.

Figura 6 – Chaves seletoras de segurança
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3.3.3. Proteção contra descargas atmosféricas e surtos de tensão

A Subcomissão de Quadros Elétricos segue a prática do Manual Orientador SPDA - Proteção 
contra Descargas Atmosféricas e Proteção Contra Surtos – Sabesp, em todos os Quadros 
Elétricos desenvolvidos. Para maiores detalhes para elaboração do projeto, consultar o 
manual atualizado em 2011.

	
Figura 7 – Manual e Procedimentos

3.4. Dispositivos de acionamento eletrônico

3.4.1.	Defi	nição	da	tensão	de	alimentação	em	função	da	potência	do	equipamento

Os motores até 450cv devem ser alimentados em baixa tensão e acima de 450cv devem 
ser alimentadas em média tensão. Sendo que, para motores em baixa tensão o sistema de 
partida deverá ser o de acionamento eletrônico Soft Starter e Conversor de Frequência em	
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função das vantagens que esses equipamentos apresentam. Neste nível de tensão admite-
se também o acionamento tipo partida direta.

As fi guras 8 e 9 ilustram os acionamentos eletrônicos, respectivamente soft starter e 
conversor de frequência.

												

															Soft	Starter

Figura 8 – Soft Starter

																																																																			Conversor	de
																																																																			Frequência	

Figura 9 – Conversor de Frequência

																																																																			Conversor	de
																																																																			Frequência	
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Os motores acima de 450cv devem ser alimentados em média tensão e utilizar sistema de 
partida Direta e Eletrônica (Soft Starter e Conversor de Frequência).

As figuras 10, 11 e 12 ilustram os acionamentos, respectivamente direto, soft starter e 
conversor de frequência.
	

Figura 10 – Partida Direta – Fonte: Schneider Electric
		
	

Figura 11 – Soft Starter – Fonte: WEG
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Figura 12 – Conversor de Frequência – Fonte: ABB

3.5. Padrão para os Desenhos de Quadros e Painéis

3.5.1.	Numeração	de	fi	ação

A Subcomissão de Quadros Elétricos contemplou um sistema de numeração de fi ação 
conhecido como Equipotencial que funciona no seguinte princípio de cima para baixo e de 
esquerda para direita.

Este sistema nos permite realizar a numeração lógica e sequencial que tem como objetivo 
padronizar este método em toda a companhia. A fi gura 13 ilustra um exemplo desse 
método.
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Figura 13 - Disposição dos disjuntores de comando

3.5.2.	Identifi	cação	dos	Componentes	Elétricos

Para a identifi cação dos componentes de comando e de força foi utilizada a norma NBR 
5280 da ABNT, modifi cando o hábito que havia na Companhia de utilizar a letra d nos 
circuitos de comando para identifi car os contatores auxiliares e a letra C no circuito 
principal, de acordo com a norma, a letra k representa os contatores auxiliares e a letra 
kc representa os circuito principal. A fi gura 14 ilustra um exemplo com a identifi cação 
atual e anterior.

ATUAL

ANTERIOR

Figura 14 - Identifi cação dos componentes elétricos
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3.5.3. Limitação de Colunas nos Diagramas Funcionais

Na elaboração dos Diagramas Funcionais e Principal foi defi nido como padrão:

• Folha no Formato A3 e A4

• Diagramas elétricos com máximo de 8 colunas

A fi gura 15 ilustra o exemplo desta defi nição.

Nº de Colunas = 8

	

Figura 15 - Número de colunas

3.5.4. Polarização dos Sinais Binários

A adoção do sistema de polarização dos sinais binários é importante para proporcionar 
maior segurança no sistema elétrico, como por exemplo, a adoção do contato normalmente 
fechado para o sistema de proteção, no caso de rompimento da fi ação ou mau contato nos 
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terminais é possível verifi car com antecedência, se é problema de fi ação antes de uma 
anormalidade. O contato normalmente aberto é utilizado para solicitação (Comando). A 
fi gura 16 ilustra o sistema de Polarização dos Sinais Binários.

Figura 16 - Polarização dos Sinais Binários

3.5.5. Carimbo padrão para os desenhos

O Carimbo padrão é composto por diversos campos, que permite identifi car o título 
do desenho, logotipo da Companhia, a numeração ofi cial do desenho, a numeração da 
contratada, autor do projeto, aprovação, desenhos de referência, datas e escala dos 
desenhos e outros detalhes pertinentes. Este carimbo é regulamentado pelo Departamento 
de Normas Técnicas da Companhia. A fi gura 17 ilustra o carimbo padrão utilizado.

Figura 17 - Carimbo padrão
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3.5.6.  Controladores empregados nos Quadros Elétricos

Atualmente os controladores lógicos programáveis – CLP - empregados na Sabesp, apresentam 
uma especifi cação que pode normalmente ocasionar um superdimensionamento na sua 
instalação, gerando com isso um custo maior e desnecessário no processo de aquisição.

Com o avanço no uso dos controladores nos processos de água e esgoto, e ainda, 
considerando que o mesmo é o principal equipamento empregado na automação dos 
processos operacionais, tornou-se necessário desenvolver uma especifi cação com maior 
grau de qualidade e que os fornecedores possam atender aos requisitos mínimos de 
qualidade estabelecidos pela Sabesp.

Portanto, com o objetivo de evitar o superdimensionamento, uso inadequado, e sobretudo, 
os custos maiores no processo de aquisição, a subcomissão de QE consolidou uma nova 
especifi cação dos CLPs, considerando os pontos:

1. Estabeleceu os requisitos mínimos do software de programação, baseado na norma 
IEC 61131-3.

2. Estabeleceu diferentes portes (pequeno, médio e grande) do hardware, ou seja, 
seu porte depende da aplicação nas respectivas instalações operacionais da Sabesp.

A subcomissão de QE acredita que com esta especifi cação possa contribuir para a melhoria 
da aplicação dos CLPs nos processos de água e esgoto, e também para a redução dos custos 
no processo de aquisição. As fi guras 18, 19 e 20 ilustram o Controlador Lógico Programável 
– CLP empregado no processo de água e esgoto.

	
Figura 18 – Arquitetura básica do CLP empregado no Processo de Água e Esgoto -                             
Fonte: Allen Bradley
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	Figura 19 – Frontal Quadro de Controle - PCE - Empregado no Processo de Água e Esgoto

	

Figura 20 – Detalhe do CLP dentro do Quadro de Controle
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3.5.7. Climatização dos Quadros Elétricos da Sabesp

Com o advento da automação e a utilização dos acionamentos eletrônicos, surge também 
a necessidade de controlar a temperatura interna dos quadros elétricos - QE dos processos 
de água e esgoto.

Sabe-se que o inimigo principal da eletrônica é a temperatura ambiente onde estão 
instalados seus respectivos componentes. Este controle é fundamental, porque além de 
evitar paradas e interrupção do processo, também contribui para a preservação da vida 
útil dos componentes internos dos quadros elétricos.

Existem várias formas de dissipar o calor de dentro dos QE, tais como ventiladores, 
trocadores de calor ar/ar, trocadores de calor ar/água, e condicionadores de ar. Em caso de 
necessidade de aumentar a temperatura dos QE existem as resistências de aquecimento.

O fundamental na climatização dos quadros elétricos é que ao iniciar o dimensionamento 
de um sistema de ventilação ou refrigeração, é necessário inicialmente considerar as 
suas condições periféricas (ambiente - sala dos quadros elétricos), como a temperatura 
externa, temperatura interna e o grau de proteção (IP) do quadro elétrico. Ou seja, é 
necessário sempre relacionar a temperatura que deseja no interior do quadro com a 
temperatura externa.

Somente desta forma que a subcomissão QE acredita em uma climatização adequada para 
os quadros elétricos dos processos de água e esgoto, minimizando as interrupções/paradas 
do processo, reduzindo custos com substituições de equipamentos e componentes, e 
proporcionando a conservação da vida útil dos componentes.

3.5.8. Procedimento Empresarial – Quadros Elétricos

Segundo o Departamento de Qualifi cação e Inspeção de Materiais – CSQ, “Qualifi cação 
de material ou equipamento é o processo através do qual se efetua avaliação técnica 
do equipamento e a capacidade do fabricante em produzi-lo de acordo com as normas 
pertinentes ou especifi cações técnicas da Sabesp.” E ainda, material ou equipamento 
qualifi cável é aquele de aplicação nos sistemas; a critério da Sabesp, cuja falha ou falta 
possa infl uir no desempenho operacional, comprometer a qualidade do produto fi nal ou 
colocar em risco a segurança das pessoas, instalações ou meio ambiente.

Sua fabricação ocorre segundo normas elaboradas por entidade de reconhecida competência 
técnica, de acordo com as normas descritas abaixo:

• Norma Técnica Sabesp – NTS

• Normas Técnicas Brasileiras – NBR

• Normas Técnicas Internacionais – IEC
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Neste contexto, os materiais ou equipamentos são classificados com objetivo de definir o 
critério de avaliação / qualificação conforme descrito a seguir:

Classe A – Aquele que requer qualificação e deve ser submetido à inspeção técnica em 
fábrica, quando fornecido à Sabesp de forma direta ou indireta; através de contratadas; 
tendo como referências ensaios normativos e normas técnicas Sabesp.
Classe B – Aquele que requer qualificação e deve ser submetido à inspeção técnica visual, 
qualitativa e quantitativa quando do seu recebimento.
Classe C – Aquele que, atualmente, não está sujeito à qualificação e seu recebimento é 
precedido de exame visual e simples conferencia.
Nota: Havendo interesse da Unidade requisitante da Sabesp, o material ou equipamento 
classe “B” e “C” poderá ser inspecionado pelo CSQ, desde que a Unidade forneça 
especificações técnicas e demais documentos necessários à realização da inspeção, 
aprovados por responsável técnico da Sabesp.

Nesta revisão da padronização de quadros elétricos, a subcomissão entendeu que os quadros 
elétricos utilizados pela Sabesp são equipamentos com engenharia e sua fabricação requer 
cuidados no que diz respeito à segurança operacional, aspectos de qualidade, bem como 
na responsabilidade do fornecedor. Acontece que hoje os quadros elétricos utilizados pela 
Sabesp, dentro do critério do CSQ, são classificados na Classe C. 
No intuito de exigir maior qualidade e um desempenho operacional de acordo com 
os critérios normativos, assim minimizando os riscos com a segurança das pessoas, 
instalações e o meio ambiente, a subcomissão de quadros elétricos consolidou a alteração 
da classificação dos quadros elétricos empregados na Sabesp; de classe C para Classe A; 
ou seja, exigindo qualificação do equipamento e fornecedor. 
Além disso, passou-se a exigir dos fornecedores/fabricantes de quadros elétricos o 
recolhimento da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica. Nesse sentido, a subcomissão 
de quadros elétricos consolidou a elaboração do procedimento empresarial PE-EO0008 – 
Aquisição e Utilização de Quadros Elétricos de Baixa e Alta Tensão; de acordo com 
os critérios do departamento de qualificação – CSQ; autoridade funcional no assunto da 
companhia.
Este procedimento PE-EO0008 está disponível nos sistemas de gerenciamento corporativo 
da companhia, e tem como principal objetivo de dotar a empresa de metodologia para 
aquisição e utilização de quadros elétricos, de baixa e alta tensão, bem como:

• Auxiliar os usuários da companhia para aquisição e uso de quadros elétricos;

• Estabelecer padronização nos empreendimentos, desde o projeto até a montagem e 
instalação, facilitando a análise e aprovação, inspeção, operação e manutenção;

• Racionalizar e integrar recursos e esforços de todas as funções e unidades;
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• Facilitar a convergência de interesse entre as diversas unidades organizacionais e 
autoridades funcionais.

A fi gura 21 mostra os procedimentos utilizados, como referência na elaboração do PE-
EO0008.

	Figura 21 – Procedimento Empresarial Quadros Elétricos

4. ASPECTOS GERAIS DA PADRONIZAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS 

4.1.	 Numeração	Ofi	cial	dos	Desenhos	e	Especifi	cações	Técnicas

Todas as Normas Técnicas - NTS elaboradas são do tipo Especifi cações Técnicas, e devem 
orientar de forma corporativa as normas da SABESP.

4.1.1.	Numeração	Ofi	cial	das	Especifi	cações	Técnicas

Todas as Normas Técnicas Sabesp - NTS são identifi cadas por um número ofi cial da 
companhia.

4.1.2.	Numeração	Ofi	cial	dos	Desenhos	Elétricos

Todos os desenhos são numerados com uma sequência numérica, fornecida pelo arquivo 
técnico corporativo da companhia. Outra referência é o número da contratada que 
confeccionou os desenhos, tanto o número SABESP como número da contratada é composto 
no carimbo padrão dos desenhos. Este número facilitará a identifi cação do atual padrão 
praticado na companhia.
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4.2. Documentos compostos da padronização

4.2.1.	Definições

a) MEMORIAL DESCRITIVO

É um documento introdutório que relata todo o conteúdo da padronização, campo 
de aplicação, justificativa e as considerações gerais. Apresenta a documentação da 
Padronização dos Quadros e Entrada de Energia Elétrica da Sabesp.

b) ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

É um documento textual que fixa todas as características técnicas do painel padronizado, 
tanto da parte elétrica como da parte mecânica, que visa dar as condições mínimas na 
sua fabricação mantendo a qualidade desejada, tem como objetivo definir; Característica 
Construtiva, Característica Elétrica, Padronização de Cores, Normas a Seguir, Ensaios e 
outros detalhes pertinentes.

c) DESENHOS DOS QUADROS ELÉTRICOS

Os desenhos dos Quadros Elétricos são todos padronizados em formato A3 ou A4, cada 
conjunto de desenhos é constituído por: Capa, Diagramas unifilar, bifilar, trifilar e funcional, 
layout geral do painel, folha de características técnicas e lista de materiais.

d) DESENHOS DE ENTRADA DE ENERGIA DAS CONCESSIONÁRIAS

Os desenhos de Entrada de Energia Elétrica das Concessionárias são padronizados em 
formato A1, onde estão todos os detalhes da entrada, tais como, planta, corte, vistas, 
diagrama unifilar e lista de material básica.

e) BIBLIOTECA DE SIMBOLOGIA

A biblioteca de simbologia contém todos os símbolos elétricos utilizados nos desenhos, 
diagramas unifilares, bifilares, trifilares e funcionais dos painéis padronizados. Além disso, 
foi criada uma biblioteca digital em AutoCad, permitindo a inserção em forma de bloco 
nos diagramas elétricos, facilitando desse modo, estabelecer uma linguagem única na 
Companhia e maximizar o tempo de elaboração e alteração dos desenhos elétricos. Essa 
Biblioteca foi baseada nas Normas Técnicas da ABNT.

4.3. Siglas utilizadas na padronização SABESP

Para facilitar a identificação dos Quadros do sistema elétrico, foram adotadas siglas de 
acordo com o estudo elaborado pelo grupo de revisão do Manual Orientador (2006), essas 
siglas foram elaboradas e revisadas pela Subcomissão de Quadros Elétricos.
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4.3.1. Tipos de Quadros Elétricos

Os quadros foram classifi cados pelo formato físico e porte em:

• Painel Modular;

• Painel Compacto;

• Painel Simplifi cado.

As siglas utilizadas para identifi car os painéis são as seguintes:

•	PDM – Porta Desenho Metálico

•	PM-EM – Painel Modular de Entrada e Medição;

•	PM-SS – Painel Modular do Soft Starter;

•	PM-CF – Painel Modular do Conversor de Frequência;

•	PM-PD – Painel Modular de Partida Direta de Motor;

•	PM-BC – Painel Modular do Banco de Capacitores;

•	PCE – Painel de Comando da Estação;

•	PSA – Painel de Serviços Auxiliares;

•	PCV-MOT – Painel de Comando de Válvula – acionamento Motorizado;

•	PCV-MIC – Painel de Comando de Válvulas – acionamento Microprocessado;

•	PC-AG – Painel de Comando – acionamento do Gerador;

•	PEB – Painel de Escorva de Bomba;

•	PI – Painel de Instrumentação;

•	PC-1SS – Painel Compacto de Partida com Soft Starter (1 motor);

•	PC-2SS – Painel Compacto de Partida com Soft Starter (2 motores);

•	PC-1CF – Painel Compacto de Partida com Conversor de Frequência (1motor);

•	PC-2CF – Painel Compacto de Partida com Conversor de Frequência (2 motores);

•	PC-1PD – Painel Compacto de Partida Direta (1motor);

•	PC-2PD – Painel Compacto de Partida Direta (2 motores);

•	PS-1SS – Painel Simplifi cado de Partida com Soft Starter (1 motor);

•	PS-2SS – Painel Simplifi cado de Partida com Soft Starter (2 motores);
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•	PS-1CF – Painel Simplificado de Partida com Conversor de Frequência (1motor);

•	PS-2CF – Painel Simplificado de Partida com Conversor de Frequência (2 motores);

•	PS-1PD – Painel Simplificado de Partida Direta (1motor);

•	PS-2PD – Painel Simplificado de Partida Direta (2 motores);

•	QTA – Quadro de Transferência Automática;

•	PCM-MTPD – Painel de comando de Motor - Média Tensão Partida Direta;

•	PBC - Painel de Banco de Capacitores;

•	PD-MT – Painel de Distribuição de Média Tensão

•	PCD-R – Painel de Comando do Disjuntor – Relé Indireto

•	PD-PS – Painel Singelo

4.3.2. Tipos de Partida

•	PD – Partida Direta

•	SS – Soft Starter

•	CF – Conversor de Frequência

4.3.3. Tipos de Alimentação Elétrica
•	BT – Baixa Tensão

•	MT – Média Tensão

4.3.4. Tipos de Acionamentos de Válvula

•	MOT – Acionamento Motorizado

•	MIC – Microprocessada

4.3.5. Tipo de Painel de Comando de Disjuntores

•	PCD-R – Disjuntor com Relê Indireto

4.3.6. Tipo de Documento

•	BIB – Biblioteca

4.3.7. Tipos de desenho

•	Capa – Capa

•	List – Lista
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•	Func – Funcional

•	Unif – Unifi lar

•	Bifi	 - Bifi lar

•	Trif – Trifi lar

•	Fron – Frontal

•	Born – Bornes

•	Relé – Relé

•	EANA - Entrada Analógica

•	EDIG – Entrada Digital

•	SANA – Saída Analógica

•	SDIG – Saída Digital

•	SIMB – Simbologia

4.4. Norma Geral para Quadros Elétricos

Foram revisadas duas Normas Técnicas NTS 255 e NTS 266, que tem como fi nalidade 
padronizar aspectos comuns dos Quadros Elétricos da Companhia, conforme descrito:

4.4.1.	Padrão	de	Identifi	cação	das	Fases,	Neutro	e	Terra

Ficou defi nido que as identifi cações das fases, neutro e terra em baixa e média tensão, 
seguirão a seguinte nomenclatura:

• Baixa Tensão:

• Fases: –   R, S e T;

• Neutro: – N;

• Terra: -    T.

• Média Tensão:

• Fases: – A, B e C;

• Neutro: – N;

• Terra: -    T.

4.4.2. Padrão de cores das lâmpadas de sinalização e botão de comando dos painéis
O padrão de cores das lâmpadas de sinalização e botões de comandos serão as defi nidas 
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pela IEC 60073 (norma mencionada no item 7.6.5.4 da NBR IEC 60439-1), IEC 60204-1 e 
NR10- item 10.3.9-b.

Padrão cores das lâmpadas de sinalização:

Padrão cores dos botões de comando:

4.4.3. Padrão de cores dos condutores dos painéis

Para o padrão de cores dos condutores será aplicada a norma IEC 60445, mencionada no 
item 7.6.5.1 da NBR IEC 60439-1 e a norma NBR 5410 no seu item 6.1.5.3.
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Padrão cores dos condutores de comando e controle (IEC 60445):

Padrão cores dos condutores de potência (NBR 5410):

4.4.4. Padrão de cores para barramento

Foi defi nido o seguinte padrão de cores para Identifi cação de barramento em painéis;
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4.4.5. Procedimento de pintura para os Quadros Elétricos da Sabesp

A subcomissão de quadros elétricos ressalta a todos os usuários da importância de manter 
os quadros elétricos dentro de uma sala isolada do processo e dos agentes agressores. 
Evitando, assim, os danos provocados por esses agentes agressores.

Portanto, para corroborar com a proteção deste equipamento, a subcomissão considerou 
04 tipos de ambiente com as seguintes características:

• Normal

• Orla Marítima (Litoral)

• Estação de Tratamento de Água (ETA)

• Estação de Tratamento de Esgotos (ETE)

De acordo com um levantamento efetuado no ambiente de algumas unidades operacionais 
da Sabesp, foram caracterizados alguns agentes agressores, que após um determinado 
período poderão provocar danos nos Quadros Elétricos. Os principais agentes agressores 
caracterizados conforme o ambiente são os seguintes:

• Litoral: Cloreto de sódio, umidade (predominante);

• ETA: Cloro, Sulfato Férrico, Hidróxido de Sódio, Cloreto Férrico;

• ETE: Gás Sulfídrico (predominante).

Concentração dos agentes variando de 15% a 20%.

Baseados na Norma – NTS 266 ficou definido que para cada ambiente deverá ser observado 
um procedimento para proteção da chapa metálica dos quadros elétricos, cuja estrutura é 
fabricada com chapas de ferro, portanto devem sofrer um tratamento especial para evitar 
a corrosão, que é um processo de oxidação que limita a vida útil do quadro elétrico.

Todas as exigências e recomendações para o tratamento da chapa e o tipo de pintura a ser 
utilizado de acordo com o ambiente são baseadas nas Normas Técnicas NBR, IEC e normas 
dos respectivos fabricantes.

O padrão de cores para os quadros elétricos da Sabesp ficou assim definido e também na 
Norma – NTS 266:

•	Quadros e Painéis: – cor cinza, referência RAL-7035;

•	Placa de Montagem: – sem pintura, galvanizada. 

46



Subcomissão de Quadros Elétricos

5. NORMAS TÉCNICAS SABESP - TIPO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1. Considerações gerais

Foram atualizadas e elaboradas aproximadamente 42 normas técnicas da SABESP, 
referentes aos Quadros Elétricos e Entradas de Energia Elétrica de baixa e média tensão. O 
objetivo foi estabelecer os requisitos mínimos consolidados na padronização para auxiliar 
na aquisição, fabricação e fornecimento de todos os equipamentos elétricos dos sistemas 
da SABESP. Estas normas técnicas fornecem todas as características construtivas e elétricas 
dos equipamentos, assim como o tipo de inspeção, ensaios e documentação exigida de 
acordo com as Normas Técnicas Ofi ciais. Nos próximos itens são apresentadas todas as 
listas das especifi cações técnicas.

47



Manual Orientador
Padronização de Quadros Elétricos e

Entrada de Energia Elétrica

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (NORMAS NTS)
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (NORMAS NTS)
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (NORMAS NTS)

6. PADRÕES DE QUADROS ELÉTRICOS

6.1. Considerações Gerais

A concepção da padronização dos Quadros Elétricos levou em consideração o atendimento 
aos projetos de automação, à legislação e às Normas Técnicas vigentes e manter um 
padrão unifi cado em toda a Companhia.

A classifi cação dos tipos de quadros elétricos está indicada no item 3.2 deste manual. 
No Anexo 1 é apresentado o Quadro 1 onde são ilustrados todos os tipos dos quadros 
elétricos considerando-se sua utilização e seu aspecto físico.

No Anexo 2 é ilustrado um exemplo de um painel elétrico com os desenhos que compõem 
cada padrão.

O padrão de Quadros Elétricos está constituído por uma série de desenhos e documentos 
nos formatos de folhas A3 e A4, estes padrões são compostos pelos seguintes documentos:

• Capa com a identifi cação do tipo de quadro
• Diagrama Unifi lar
• Diagrama Bifi lar
• Diagrama Trifi lar
• Diagrama Funcional
• Régua de Bornes
• Layout geral do Painel
• Especifi cações Técnicas
• Lista de Material
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Em seguida é ilustrada a lista dos desenhos de todos os quadros elétricos padronizados. 

DESENHOS DE QUADROS ELÉTRICOS
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DESENHOS DE QUADROS ELÉTRICOS

7. PADRÕES DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA

7.1. Considerações Gerais

As distribuidoras de energia elétrica localizadas no Estado de São Paulo possuem normas e 
padrões de entrada de energia elétrica e a Sabesp é atendida por diferentes distribuidoras.

Assim, foram elaborados desenhos padrões de entrada de energia elétrica para o atendimento 
a todas as exigências de cada uma dessas distribuidoras, com o objetivo de otimizar os 
processos de aprovação na distribuidora, reduzir prazo e custo de empreendimentos e 
uniformizar aspectos construtivos, bem como de operação e manutenção.

Com vistas à aprovação corporativa dos desenhos padrões, foram realizadas reuniões com 
as quatros principais distribuidoras que atendem à Sabesp: AES Eletropaulo, CPFL, EDP 
Bandeirante e Elektro.

No Anexo 3 é apresentado o Quadro 2 com todos os desenhos padrões de entrada de 
energia elétrica das quatro principais distribuidoras que atendem à Sabesp.
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Além desses desenhos padrões de entrada de energia elétrica convencionais, estão 
incluídos os que utilizam o gás SF6 (Hexafl uoreto de Enxofre) como meio isolante para 
cubículos blindados.

No Anexo 4 é ilustrado o mapa das áreas de concessão das distribuidoras de energia elétrica 
do Estado de São Paulo. Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo. 

Para melhor defi nição do projeto de entrada de energia a ser aplicado em cada unidade 
consumidora da Sabesp é importante observar o critério abaixo, evitando-se, assim, custos 
maiores ou desnecessários:

A) Fornecimento em Baixa Tensão:

• Carga instalada < 75kW;
• Entrada Tipo Medição Direta, corrente ≤ 100A;
• Entrada Tipo Medição Indireta, 100A ≤ corrente ≤ 200A.

B) Fornecimento em Média Tensão em Posto Primário Simplifi cado:

• Carga instalada < 75kW;

• Potência nominal do transformador: 75; 112,5; 150; 225 e 300kVA;

C) Fornecimento em Média Tensão em Posto em Alvenaria e Cabine Primária Blindada 
(convencional e SF6);

• Carga instalada > 75kW;

• Demanda < 2500kW.

É importante ressaltar que os padrões poderão sofrer alterações ao longo do tempo.

Obs.: Os desenhos padrões desta revisão estão disponíveis na página da TO na intranet.
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8.   ANEXOS

54



Subcomissão de Quadros Elétricos

ANEXO I.  QUADRO 1 – TIPOS DE QUADROS E PAINÉIS ELÉTRICOS
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ANEXO II. DESENHO PADRÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS – EXEMPLO DE UM PAINEL 
ELÉTRICO

 
Capa com a identifi cação da função do quadro elétrico
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Folha de Índice
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Diagrama Unifi lar
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Diagrama Trifilar
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Diagrama Funcional
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Régua de Bornes
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Layout Geral do Painel
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Características Técnicas
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Lista de Material
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ANEXO III. QUADRO 2 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA – CONCESSIONÁRIAS
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ANEXO IV.  ENERGIA ELÉTRICA – MAPA DA ÁREA DE CONCESSÃO DE 
DISTRIBUIÇÃO 
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Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo –  Boletim Informativo, Abril/2015. 



Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo –  Boletim Informativo, Abril/2015. 
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REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

•	 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR – Norma Brasileira e IEC -  
International Electrotechnical Commission:

•	NBR 5410: 2008 Instalações Elétricas em Baixa Tensão
•	NBR IEC 60439-1: 2003 Conjunto de Manobra e Controle de Baixa Tensão – Parte 1
•	NBR IEC 62271-200:2007 Conjunto de Manobra e Controle de alta tensão – Parte 

200:Conjunto de manobra e controle de alta tensão
•	NBR IEC 62271-100 – Disjuntores de alta tensão em corrente alternada
•	NBR IEC 62271-102 – Seccionadoras e chaves de terra de alta tensão em corrente 

alternada
•	NBR IEC 62208 – Invólucros vazios destinados a conjunto de manobra e controle 

de baixa tensão – Requisitos gerais
•	NBR-5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão
•	NBR-5419 – Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas
•	NBR-14039 – Instalações Elétricas de Média Tensão de 1,0kV a 36,2kV
•	NBR 5356-1:2007 Versão Corrigida:2010- Transformadores de Potência – Parte 1: 

Generalidades 
•	NBR 6855:2009 – Transformadores de Potencial Indutivos
•	NBR 15751:2013 – Sistemas de Aterramento de Subestações - Requisitos
•	NBR 5424:2011 – Guia de aplicação de para-raios de resistor não linear em 

sistemas de potência - Procedimento     
•	 IEC 60073 – Basic and Safety Principles for Man-machine Interface, Marking and 

Identification - Coding Principles for Indicators and Actuators
•	 IEC 60204-1 – Safety of Machinery - Electrical Equipment of machines - Part 1: 

General requirements
•	 IEC 60445 - Basic and safety principles for man-machine interface, marking and 

identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations 
and conductors

•	 IEC 60265-1 – Seccionadora de alta tensão com tensões nominais superiores a 1kV 
e inferiores a 52kV

•	 IEC 60721-3-4-1995 – Classification of Environmental Conditions – Parte 3.
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•	 MTE – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO:
•	NR 10 :2004 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

•	 SABESP – COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO:

•	NTS Norma Técnica Sabesp para Quadros Elétricos
•	Manual Orientador SPDA Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas e 

Sobre-Tensões – Sabesp
•	Manual Orientador NR 10 – Plano de Adequação para Atendimento à Norma 

Regulamentadora 10
• Nomenclatura e Codifi cação de Equipamentos e Instalações, Elaborado pelo 

Grupo de Redesenho de Processo – 2000

TRABALHOS

Apresentações Fabricantes / Visitas Fábricas:

ABB

DANFOSS

EATON

RITTAL

SCHNEIDER ELECTRIC

SIEMENS

WEG

YASKAWA

CATÁLOGOS

ABB

SCHNEIDER ELECTRIC – Quadros e Acessórios Elétricos

SIEMENS – Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa tensão – Painéis Elétricos

WEG – Motores Elétricos
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NORMAS TÉCNICAS

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT
Site: www.abnt.org.br

International Electrotechnical Commission – IEC
Site:		www.iec.ch

Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
Site:	www.mte.gov.br

CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Eletropaulo
Site: www.aeseletropaulo.com.br

EDP Bandeirante
Site:	www.edp.com.br

Elektro
Site: www.elektro.com.br

CPFL
Site: www.cpfl	.com.br

Energisa
Site: www.energisa.com.br
								www.grupoenergisa.com.br

Todos os documentos deste manual estão à disposição dos interessados através do Site 
Intranet da Sabesp.

CONSULTORIA EXTERNA

Empresa:
	

Contrato Número: 59633/10
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