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INSTRUÇÃO TÉCNICA IT02/DPAE/2015 
INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDO DE ENSAIOS DE 

CONJUNTOS DE MANOBRA E CONTROLE DE BAIXA TENSÃO  
- ELÉTRICA - 

 

Este documento visa uniformizar o entendimento quanto à definição e elaboração de Laudo de 

Ensaios dos Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão, em conformidade com a Norma 

Brasileira aprovada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e pelo International 

Eletrotechnical Commisssion (IEC) - NBR IEC 60439-1 e NBR IEC 60439-3, para obras públicas da 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. 

 

1. DESCRIÇÃO 
1.1 A Avaliação de Conformidade é um processo sistematizado, acompanhado e avaliado, 

de forma a propiciar adequado grau de confiança de que um produto, processo ou 

serviço, ou ainda um profissional, atende a requisitos pré-estabelecidos em normas e 

regulamentos técnicos. Segundo o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia - INMETRO a certificação de produtos ou serviços é, por definição, realizada 

pela terceira parte, isto é, por uma organização independente acreditada para executar 

essa modalidade de Avaliação da Conformidade. 

1.2 A definição de conjuntos de manobra e controle de baixa tensão, dita no item 2.1.1 a 

norma NBR IEC 60439-1, é dada como a combinação de um ou mais dispositivos e 

equipamentos de manobra, controle, medição, sinalização, proteção, regulação, etc., em 

baixa tensão, completamente montados, com todas as interconexões internas elétricas, 

mecânicas e partes estruturais. Este conjunto completamente montado é de 

responsabilidade do fabricante e, complementa a definição - na nota 3 do mesmo item 

- que, por várias razões (por exemplo facilidade de transporte ou de produção) certas 

operações de montagem podem ser feitas fora da fábrica do produtor. 

1.3 A certificação dos conjuntos de manobra e controle de baixa tensão é definida pelas 

normas NBR IEC 60439-1 e NBR IEC 60439-3 as quais fornecem definições, 

características técnicas e testes aplicáveis nos conjuntos. 

1.4 Segundo a norma NBR IEC 60439-1 os conjuntos de manobra e controle de baixa 

tensão podem ser do tipo TTA – Conjuntos com ensaios de tipo totalmente testados e 

do tipo PTTA – Conjuntos com ensaios de tipo parcialmente testados. Em conformidade 

com esta norma deverão ser realizados sete ensaios de tipo e três ensaios de rotina 

(Itens 1 à 10 descritos na tabela 7 da norma NBR IEC 60439-1). O ensaio 11 (descrito na 

tabela 7 da norma NBR IEC 60439-1) será apenas realizado para quadros do tipo PTTA, 

quando o mesmo não foi submetido a um ensaio dielétrico de acordo com os itens 2 

ou 9 da mesma tabela. 

1.5 Aos conjuntos de manobra e controle de baixa tensão, definidos pela norma NBR IEC 

60439-3, são adicionados seis ensaios de tipo além dos previstos na NBR IEC 60439-1. 

Estes ensaios são descritos na tabela 7 NBR IEC 60439-3. Eles são aplicados aos 
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conjuntos cuja corrente de entrada não é maior do que 250A e quando instalados em 

locais acessíveis por pessoas não qualificadas. 

 

  

 

 

2. RESPONSABILIDADE DOS ENSAIOS 
2.1 A norma prevê ensaios de tipo e ensaios de rotina para verificação das características de 

um conjunto. 

2.2 Os ensaios de tipo são destinados para verificar a conformidade com os requisitos 

colocados em Norma para um determinado tipo de Conjunto. Esses ensaios devem ser 

realizados sob a iniciativa do fabricante. 

2.3 Os ensaios de rotina são destinados à detecção de falhas em materiais e na fabricação. 

Estes ensaios podem ser realizados pelo fabricante quando montados em fábrica. Para 

os conjuntos que são montados, a partir de componentes padronizados (uso exclusivo 

de partes e acessórios especificados ou fornecidos pelo produtor para este propósito), 

fora da fábrica do produtor, devem ser realizados ensaios de rotina pela empresa que 

montou o conjunto. 

 

3. PRODUTOS TEXTUAIS 
3.1 A empresa fornecedora dos Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão deverá 

fornecer laudos técnicos, conforme modelo padronizado - vide Apêndices. 

3.2 Os laudos deverão ser apresentados conforme a norma de utilização à qual ele se 

aplica, NBR IEC 60439-1 ou NBR IEC 60439-3, e do tipo de ensaio aplicado (Tipo ou 

Rotina). 

•Acima de 250A;  

•Instalação: Salas técnicas; 

•Acesso: Pessoal qualificado; 

•Sete ensaios de tipo; 

•Três ensaios de rotina. 

NBR 60439-1 

•Até 250A;  

•Instalação: Salas de aula, laboratórios e corredores; 

•Acesso: Pessoal não-qualificado; 

•Sete ensaios de tipo (NBR60439-1) + Seis ensaios de tipo 

(NBR60439-3); 

•Três ensaios de rotina. 

NBR 60439-3 
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3.3 Os relatórios dos ensaios deverão vir anexos aos laudos. Estes relatórios deverão ser 

realizados por laboratórios com sistema de gestão baseado na norma NBR/ISO/IEC 

17025 e deverão ser acreditados pelo INMETRO. 

3.4 Quando os ensaios dos Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão forem 

acompanhados por órgãos certificadores de conformidade, estes devem ser acreditados 

pelo INMETRO, ou pelo órgão acreditador do país de origem, baseado nos Acordos de 

Reconhecimento Mútuo (Mutual Recognition Agreement - MRA). Neste caso não há 

necessidade de apresentar os relatórios dos ensaios, mas apenas o certificado de 

conformidade com a identificação clara do produto a qual se refere. 

3.5 Os laudos e relatórios dos ensaios de tipo, ou certificados de conformidade, devem ser 

apresentados antes do fornecimento dos Conjuntos à UFSC (compra). 

3.6 São indispensáveis as apresentações dos relatórios dos ensaios de rotinas e dos seus 

respectivos laudos técnicos. 

3.7 A empresa fornecedora, antes do fornecimento dos Conjuntos de Manobra e Controle 

de Baixa Tensão, deverá identificar o tipo e código do produto enviando o catálogo ou 

link do site do produto. 

 

4. APÊNDICES 
4.1 Modelo de Laudo dos Ensaios de Tipo, conforme NBR IEC 60439-1. 

4.2 Modelo de Laudo dos Ensaios de Rotina, conforme NBR IEC 60439-1. 

4.3 Modelo de Laudo dos Ensaios de Tipo, conforme NBR IEC 60439-3. 

4.4 Modelo de Laudo dos Ensaios de Rotina, conforme NBR IEC 60439-3. 


