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Prefácio

Quando recebi o livro do Prof. Danilo para ler, fiquei muito surpreso com a profundidade com 
que ele tratou o assunto da padronização brasileira de plugues e tomadas.

A comunidade técnica brasileira e também a população em geral precisam de informações 
sobre o assunto, e este livro cumpre com esse objetivo com louvor. A falta de esclarecimento 
da sociedade brasileira, inclusive engenheiros, sobre o processo de padronização, faz com 
que uns achem que esse processo tenha sido desencadeado em função de questões políticas, 
e outros, em consequência de lobby de fabricantes.

Eu acompanhei esse processo, não participando diretamente durante a elaboração ou a 
votação, mas, posteriormente, na fase de esclarecimento para a sociedade. Foi uma luta 
grande e não tem como não lembrar de meu amigo José Rubens, que era diretor de redação 
da revista Eletricidade Moderna, que entrou de “corpo e alma” na campanha pela tomada 
NBR 14136, e como coordenador da comissão responsável pela NBR 5410.

Hoje, quando vejo o padrão consolidado, sinto uma grande alegria, mesmo sabendo que 
muitos não compreenderam esse processo. Agora, outro amigo, o prof. Danilo, faz este 
excelente trabalho para promover a conscientização da sociedade e me convida para fazer 
este prefácio. Devo dizer que minha alegria foi renovada! Ser amigo de duas pessoas que 
lutam pelo ideal de fazer a sociedade em que vivemos um lugar melhor para todos é um 
grande prazer! Zé (José Rubens Alves de Souza) já nos deixou, mas Danilo está à frente 
de sua geração, como um professor competente e compromissado com a segurança nas 
instalações elétricas, com um futuro brilhante pela frente.

No início dos anos 2000 eu visitei a Argentina e o Uruguai para compreender o processo de 
padronização deles. Isso mesmo, o processo de padronização de plugues e tomadas do Brasil, 
Argentina e Uruguai aconteceu simultaneamente, e confesso que fiquei com um pouquinho 



de inveja do povo argentino, já que eles chamavam a tomada deles carinhosamente de 
“tomada argentina”, enquanto no Brasil existia uma crise de identidade: a tomada brasileira 
era rejeitada. Faltava informação! Um exemplo é que ninguém sabia que essa era a tomada 
internacional – a tomada IEC, a tomada compatível com o Europlug (padrão CEE 7/16). Foi 
de fato um período de muita luta.

Agora a Editora da Universidade Federal de Mato Grosso publica um livro completo sobre 
o assunto, e eu só posso desejar que este livro chegue a todas as camadas da sociedade 
brasileira e, assim, que meu amigo e grande profissional, prof. Danilo Ferreira de Souza, 
consiga cumprir a sua missão: a de esclarecer o Brasil sobre a “sua” tomada.

João Gilberto Cunha*

*Engenheiro Eletricista pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) (1981). Mestre em 
Engenharia Eletroeletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) (1988). Professor do 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) (1984). Pesquisador Adjunto no Programa Espacial 
Brasileiro – Centro Técnico Aeroespacial (CTA) (1992). Diretor da MI OMEGA Engenharia e atual 
Coordenador da Comissão da ABNT, responsável pela norma NBR 14039 “Instalações elétricas 
de média tensão de 1,0kV a 36,2kV”.
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Apresentação
A Tomada de Três Pinos deve deixar de existir?

Desde a aplicação compulsória do novo padrão de tomadas com três pinos, a partir 

de 2011 (Resolução CONMETRO n.º 08 de 2009), o debate sobre o tema sempre foi 

cercado de emoções e teorias conspiratórias. Importante dizer aqui que na quase 

totalidade das vezes, sem o devido embasamento técnico/científico. Desde 2018 o 

debate voltou ao cenário com pedidos de revogação da portaria de normalização. 

Esta publicação é necessária, pois, ao pesquisar sobre o assunto, mesmo em 

veículos de informação tradicionais, as informações disponibilizadas apresentam 

grandes problemas técnicos e acabam por desinformar os leitores. Observa-se 

também que diversas autoridades (deputados, lideranças políticas, candidatos etc.) 

se pronunciaram sobre o assunto. Assim, este e-book busca esclarecer o assunto 

por meio de perguntas clássicas sobre a pauta, com respostas técnicas de fácil 

compreensão e linguagem acessível.

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/detalhe.asp?seq_classe=7&seq_ato=229
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O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), 
autarquia federal brasileira com a missão de adoção de mecanismos 
destinados à melhoria da qualidade de produtos e serviços, já registrou a 
existência de 110 diferentes padrões de conexões (tomada)/plugues de 
equipamentos eletroeletrônicos no mundo. No brasil o Inmetro registrou 
a utilização maciça de 12 diferentes modelos antes da padronização.      

QUANTOS TIPOS DIFERENTES DE PADRÕES 
DE TOMADA EXISTEM NO MUNDO?

A International Electrotechnical Commission (IEC), organização 
internacional de padronização de tecnologias elétricas, eletrônicas 
e relacionadas, fundada em 1906 e localizada em Genebra, Suíça, 
reconhece oficialmente 14 modelos de conexões (tomada)/plugues de 
equipamentos eletroeletrônicos no mundo. A IEC propôs um modelo 
internacional de tomadas por meio da norma – IEC 60906-1: IEC 
system of plugs and socket-outlets for household and similar purposes 
– Part 1: Plugs and socket-outlets 16 A 250 V a.c. Entretanto, até o 
momento da publicação deste e-book, somente três países, que não 
tinham um padrão definido, acataram o padrão internacional com 
suaves alterações: Suíça, Brasil e África do Sul.

01

13

https://www.iec.ch
https://webstore.iec.ch/publication/3882
https://webstore.iec.ch/publication/3882
https://webstore.iec.ch/publication/3882
https://www4.inmetro.gov.br


Aos interessados em se aprofundar na 

discussão, sugerimos a leitura de um artigo 

que está disponível no site da Wikipedia. 

Trata-se de um artigo com muitas informações 

compiladas sobre os padrões de plugues 

pelo mundo.

13

https://www.iec.ch/worldplugs/map.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/AC_power_plugs_and_sockets
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A venda de tomadas e equipamentos com plugues fora do padrão da NBR 14136 foi proibida a partir de 2011. 
Mas existe uma longa história, que pode ser simplificada em uma linha do tempo, conforme dados adaptados 
do Inmetro (2011):

a) 1981 – CONMETRO – PRIORIDADE PARA CONCESSÃO DE MARCA;

A Resolução n.º 01 do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro), 
publicada em 14 de outubro de 1981, considerou os plugues e tomadas como produtos prioritários para 
concessão da Marca de Conformidade às Normas Brasileiras.

b) 1983 – INMETRO – PORTARIA N.º 111 – CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA;

A Portaria n.º 111 aprovou o Regulamento Específico de Plugues e Tomadas de uso doméstico, instituindo 
a certificação compulsória a ser realizada com base nas normas técnicas de segurança para o produto, 
publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Essa certificação dizia respeito apenas 
à segurança do produto, não fazendo qualquer menção à padronização, pois no Brasil era aceito qualquer 
tipo de plugue e tomada.

c) 1986 – ABNT – INÍCIO DOS ESTUDOS PARA A NORMA DE TOMADAS;

A ABNT começou a discutir a criação de um padrão para plugues e tomadas, tendo essa discussão se iniciado 
no Brasil ainda na década de 80, tomando como base o projeto de norma internacional fundamentada na 
norma (IEC 60906-1: IEC system of plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 1: 
Plugs and socket-outlets 16 A 250 V a.c.). A IEC 60906-1 foi concluída com ampla participação dos fabricantes 
de plugues e tomadas e de equipamentos eletroeletrônicos.

DESDE QUANDO É OBRIGATÓRIO O 
NOVO PADRÃO DE TOMADA?

02

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=306415
http://www.inmetro.gov.br/LEGISLACAO/detalhe.asp?seq_classe=7&seq_ato=104
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC000053.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC000053.pdf
https://webstore.iec.ch/publication/3882
https://webstore.iec.ch/publication/3882
https://webstore.iec.ch/publication/3882
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d) 1998 – PUBLICADA A NBR 14136;

Finalmente em julho de 1998 foi publicada a norma ABNT NBR 14136 – Plugues e tomadas para uso 
doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada – Padronização.

e) 1999 – PUBLICADA A LEI N.º 9.933;

De acordo com a Lei n.º 9.933, de 20 de dezembro de 1999, cabe oficialmente e somente ao Inmetro, por 
meio da Secretaria Executiva do Conmetro, estabelecer e aplicar a regulamentação de plugues e tomadas.

f) 2000 – PORTARIA INMETRO N.º 185;

Atendendo a pleitos de diversos setores e de entidades de defesa do consumidor, publicou-se a Portaria 
Inmetro n.º 185, de 21 de julho de 2000, tornando obrigatório que plugues e tomadas fabricados e 
comercializados no país atendessem aos requisitos da ABNT NBR 14136, a partir de 1º de janeiro de 2006.

g) 2006 – RESOLUÇÃO CONMETRO N.º 11;

Com a publicação da Resolução Conmetro n.º 11/2006, fabricantes e comerciantes teriam prazo até 
dezembro de 2009 para, gradativamente, adaptarem-se à NBR 14136. Dessa forma, em 2000, com a 
publicação da Portaria Inmetro n.º 185, que institui a certificação compulsória de plugues e tomadas, 
iniciou-se o processo de transição entre a tolerância ao uso dos diversos modelos de plugues e tomadas 
utilizados e comercializados no país até aquele momento, que colocavam em risco a integridade física 
do usuário, até a aplicação efetiva da norma, para a instituição definitiva do padrão brasileiro.

h) 2006 – PORTARIA INMETRO 324;

A Portaria Inmetro n.º 324 de 21 de agosto de 2007 estabelece que, a partir de 01 de janeiro de 2009, 
fabricantes e importadores não poderão mais fornecer adaptadores que não estejam certificados. Ou 
seja, os adaptadores deverão possuir marca de conformidade do Inmetro desde 01 de janeiro de 2009.

i) 2009 – RESOLUÇÃO CONMETRO N.º 08;

A Resolução Conmetro n.º 08 de 2009 determinou os prazos de adequação sendo que, a partir de 01 
de janeiro de 2010, não mais poderiam ser fabricados ou importados aparelhos elétricos, eletrônicos e 
eletroeletrônicos fora do padrão brasileiro. O último prazo para a implantação do padrão brasileiro foi 01 
de julho de 2011, com a proibição da venda de tomadas no padrão antigo em todo o território nacional. 

J) 1° DE JULHO DE 2011 - Proibição completa da venda de plugues e tomadas fora do padrão em 

todo o território nacional.

Para acesso ao texto completo sobre o assunto tratado, clique aqui!

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=306415
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=306415
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9933.htm#:~:text=LEI%20No%209.933%2C%20DE%2020%20DE%20DEZEMBRO%20DE%201999.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20as%20compet%C3%AAncias%20do,Metrol%C3%B3gicos%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/detalhe.asp?seq_classe=1&seq_ato=654
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/detalhe.asp?seq_classe=1&seq_ato=654
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=306415
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/detalhe.asp?seq_classe=7&seq_ato=199
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=306415
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/detalhe.asp?seq_classe=1&seq_ato=654
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/detalhe.asp?seq_classe=1&seq_ato=1183
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/detalhe.asp?seq_classe=7&seq_ato=229
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pluguestomadas/base-normativa.asp
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03
Como visto no item anterior a história do trâmite para a padronização do Brasil seguiu o padrão internacional. 
Segue um breve histórico do desenvolvimento do padrão internacional IEC 60906-1, documento base 
praticamente acatado na íntegra para o desenvolvimento da NBR 14136:

a) 1906 – FUNDAÇÃO DA INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC);

A IEC foi fundada em 1906 para fornecer uma plataforma de normatização para os cientistas, de maneira que 
eles pudessem se basear nas pesquisas uns dos outros e estimular o desenvolvimento e a comercialização 
de máquinas e tecnologia elétrica.

b) 1933/1938 – DISCUSSÃO SOBRE A PADRONIZAÇÃO DE CONEXÕES;

A IEC em sua reunião em Paris em janeiro de 1933 decidiu que seu CA (Comitê de Ação) deveria entrar em 
contato com o Internationale Fragens-Kommission (IFK), para envolver a colaboração em questões de interesse 
mútuo. Em 1934 foi assinado um acordo de cooperação IEC/IFK. Como resultado, o novo TC (Comitê Técnico) 
23 foi criado para lidar especificamente com as necessidades de padronização das conexões elétricas.

O trabalho do TC 23 levou muito tempo para começar. O CA da IEC, em sua reunião em Torquay — Reino 
Unido, em junho de 1938, e novamente em Paris — França, em junho de 1939, solicitou aos especialistas 
do TC 23 para que dessem prioridade à questão da padronização dos plugues e tomadas. Em função do 
acontecimento da Segunda Guerra Mundial, por vários anos, os plugues e tomadas estavam longe da 
preocupação das pessoas.

E QUANDO SURGE O PADRÃO 
INTERNACIONAL?

https://webstore.iec.ch/publication/3882
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=306415
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c) 1947 – TC 23 INICIA O TRABALHO DE NORMALIZAÇÃO;

Após a guerra, e sua subsequente recessão econômica, o trabalho sobre tomadas e tomadas domésticas 
teve início na primeira reunião do TC 23 em Luzern, na Suíça, em outubro de 1947. Nessa época, o trabalho 
europeu havia se mudado para a Comissão Internacional de Regras para a aprovação de equipamentos 
elétricos (CEE), e junto com o TC 23 discutiram uma possível cooperação com o CEE no campo da unificação 
das normas internacionais relacionadas a plugues e tomadas.

d) 1951 – PRIMEIRA PUBLICAÇÃO DA PADRONIZAÇÃO;

O trabalho da CEE levou à primeira edição de sua publicação 7, em 1951. Em essência, essa era simplesmente 
uma seleção dos plugues e tomadas mais amplamente utilizados na Europa, excluindo o Reino Unido e a 
Irlanda.

Em 1957, o TC 23 publicou a primeira edição da IEC Publication 83 – Standard for plugs and socket-outlets 
for domestic and similar general use, norma para plugues e tomadas para uso doméstico e geral. Essa 
publicação era essencialmente uma coleção de todos os projetos de plugues e tomadas europeus do CEE 7, 
bem como dos EUA e da Grã-Bretanha. Muitos desses foram utilizados em vários países ao redor do mundo.

e) 1970 – NECESSIDADE DE UMA PROPOSTA INTERNACIONAL;

No início dos anos 70 foi formado o TC 64, Instalações elétricas. Era inevitável que, em suas considerações 
sobre instalações elétricas domésticas, enfrentasse o problema da infinidade de plugues e tomadas em uso. 
Isso deu à IEC um impulso adicional para encontrar uma solução global ou, pelo menos, tentar reduzir o 
número de variedades. Com essa perspectiva em mente, a IEC criou o SC (Subcomitê) 23C – Worldwide 
plug and socket outlet system, em 1970.

f) 1986 – A PUBLICAÇÃO FINAL;

O Subcomitê 23C chegou a uma solução aceitável, que foi finalmente publicada 
em 1986 como Padrão Internacional IEC 906-1 (agora IEC 60906-1) para 
instalações de 250V, usando pinos redondos, e em 1992 como IEC 906-2 (agora 
IEC 60906-2) para instalações de 125V, usando o design familiar de pinos planos 
dos EUA.

No entanto, como a IEC continua a destacar, os padrões internacionalmente 
acordados para plugues e tomadas domésticos para as faixas de 250V e 125V 
existem e estão ainda hoje disponíveis para qualquer país que queira implementá-
los. Até o presente momento, somente os países não tinham um padrão único 
nacional adotaram o novo padrão internacional, são eles: Brasil, Suíça e a África 
do Sul praticamente na íntegra.

Para acesso ao texto completo sobre o assunto tratado, clique aqui!

https://webstore.iec.ch/publication/3882
https://www.iec.ch/worldplugs/history.htm
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A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização por reconhecimento 
da sociedade brasileira desde a sua fundação, em 28 de setembro de 1940, e confirmado pelo governo federal 
por meio de diversos instrumentos legais.

Entidade privada e sem fins lucrativos, a ABNT é membro fundador da International Organization for 
Standardization (ISO), da Comisión Panamericana de Normas Técnicas (Copant) e da Asociación Mercosur 
de Normalización (AMN). Desde a sua fundação é também membro da International Electrotechnical 
Commission (IEC).

A ABNT designa os Comitês Técnicos como órgãos de coordenação, planejamento e execução das atividades 
de normalização técnica relacionadas ao seu âmbito de atuação, que devem garantir que as Comissões de 
Estudo representem toda a variedade de partes interessadas no assunto do objeto de estudo, como, por 
exemplo, os especialistas de notável saber, as empresas que atuam na área, universidades etc.

Dos atuais 245 Comitês Técnicos, um dos mais atuantes é o CB-003 (ABNT/CB- 003 – Comitê Brasileiro 
de Eletricidade – Cobei), que foi fundado em 1908, devido a vital necessidade de normas no setor elétrico. 
Sendo assim, fundado antes mesmo da própria ABNT.

O Cobei é Formado por cinco sindicatos e associações, além de 17 empresas, que vão do setor médico-
hospitalar ao de metais ferrosos e eletrodomésticos.

A ABNT, antes da publicação final, também coloca a Norma para “Consulta Nacional”. Onde o Projeto de 
Norma, elaborado por uma Comissão de Estudo representativa das partes interessadas e setores envolvidos 
com o tema, é submetido à apreciação da sociedade. Durante esse período qualquer interessado pode se 
manifestar, sem qualquer ônus, a fim de recomendar à Comissão de Estudo autora a aprovação do texto como 
apresentado; a aprovação do texto com sugestões; ou sua não aprovação, devendo, para tal, apresentar as 
objeções técnicas que justifiquem sua manifestação.

A ABNT É UMA ENTIDADE CONFIÁVEL?

04
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Conforme a norma ABNT NBR 5410/2008 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, nos pontos de tomada 
de corrente para cargas monofásicas (comumente encontradas nas residências) a alimentação é composta 
por dois fios e um fio de proteção, podendo os dois fios da alimentação ser: dois condutores fase, ou um 
condutor fase, e um condutor neutro, sendo essas configurações dependentes da tensão definida para o 
circuito terminal.

QUAL A FUNÇÃO DE CADA 
PINO DE TOMADA?

05

Fase

Proteção

Neutro ou 
Fase

N

Conforme a Portaria n.º 322 e a NBR 14136, o novo padrão de 

tomadas é polarizado. Possuindo a conexão específica para 

o borne de proteção (terra) e para o borne de neutro (2P + T), 

correspondes a simbologia da figura.

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=10146
http://www.ctpconsultoria.com.br/pdf/Portaria-INMETRO-322-de-21-06-2012.pdf
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=306415


20 21

As normas de Instalações Elétricas da ABNT já incluem a utilização do condutor de proteção nos circuitos 
terminais em instalações elétricas residenciais desde os anos 1980. Entretanto, a obrigatoriedade 
veio pela força da Lei nº. 11.337 de 26.07.2006 que determina:

Art. 1º As edificações cuja construção se inicie a partir da vigência desta Lei deverão 
obrigatoriamente possuir sistema de aterramento e instalações elétricas compatíveis 
com a utilização do condutor-terra de proteção, bem como tomadas com o terceiro 
contato correspondente.

É OBRIGATÓRIO TER CONDUTOR 
DE PROTEÇÃO (FIO TERRA) NAS 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS?

06

Neutro

Proteção

Fase

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/L11337.htm#:~:text=LEI%20Nº%2011.337%2C%20DE%2026,nos%20aparelhos%20elétricos%20que%20especifica%20
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Em uma instalação elétrica, um sistema de aterramento é 
definido como o conjunto de eletrodos e condutores (fios) 
interligados, os quais possibilitam a conexão de partes 
específicas da instalação à superfície condutora da Terra 
para fins de segurança e funcionais.

Comumente, nas edificações residenciais, o sistema de 
aterramento é simplificado, sendo utilizado um ou mais 
eletrodos instalados próximos ao quadro de medição.

Os sistemas de aterramento possuem diversas 
funcionalidades nos sistemas elétricos, como por exemplo:

1. Servir de caminho para a circulação de corrente elétrica em caso de falha na isolação de equipamentos, possibilitando 
a atuação de um dispositivo de seccionamento a sobrecorrente ou a fuga de corrente (Disjuntor Termomagnético ou 
Dispositivos a corrente diferencial-residual);

2. Servir de caminho para circulação de correntes oriundas de sobretensões atmosféricas ou de manobra quando utilizado 
associado aos Dispositivos de Proteção contra Surtos de tensão (DPS);

3. Ser parte integrante do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas, dissipando parcela da corrente do raio;

4. Funcional em sistemas eletrônicos, sendo uma referência de tensão para a operação dos sistemas;

5. Servir de caminho para circulação de correntes oriundas de eletricidade estática;

6. Operar como caminho para os ruídos de modo comum acoplados nas blindagens, ou filtrados dos equipamentos 
eletrônicos.

O QUE É UM SISTEMA DE 
ATERRAMENTO?

07
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Em uma instalação elétrica residencial, 
o condutor de proteção tem a função de 
segurança, proporcionando a atuação 
de dispositivos de seccionamento 
(Disjuntores e Dispositivos a correntes 
diferenciais residuais) em caso de fuga 
de corrente, reduzindo a possibilidade 
de morte por choque elétrico. O pino 
de proteção interliga o equipamento 
ao aterramento.

“Um SISTEMA DE ATERRAMENTO pode ser algo de 
elevada complexidade quando abordado em uma perspectiva 
de subestações transformadoras, blindagens para 
compatibilidade eletromagnética, arranjos de transmissão 
e de geração de energia elétrica. Neste e-book busca-se 
simplificar a ideia de sistema de aterramento para a aplicação 
direcionada a segurança em instalações elétricas”. 

Servem para a condução 
normal da corrente elétrica.TERCEIRO PINO

E os outros pinos?

O QUE É UM SISTEMA DE ATERRAMENTO?

Eletrodo

“Choque elétrico é o conjunto de perturbações de natureza 

e efeitos diversos, que se manifestam no organismo, 

quando este é percorrido por corrente elétrica.”

KINDERMANN, G. CHOQUE ELÉTRICO – 4ª Edição. 2. ed. Florianópolis: 

Edição do Autor, 2013. v. 1. 202p.
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Muitos equipamentos eletroeletrônicos são construídos com gabinete envoltório metálico, pois os metais são 
de fácil moldagem, apresentam boa resistência mecânica e, na maioria dos casos, resistência à corrosão. São 
também bons condutores de eletricidade, por esse motivo são utilizados para a construção de fios e cabos.

Assim, quando uma parte energizada interna ao equipamento é danificada e entra em contato com o gabinete 
envoltório metálico, esse fica energizado eletricamente, com as condições propícias para que um indivíduo 
toque o equipamento e seja submetido à uma corrente elétrica causando um choque elétrico.

Na existência do condutor de proteção interligado a um sistema de aterramento, quando houver uma fuga 
de corrente elétrica de um equipamento, essa circulará pelo condutor de proteção, minimizando o risco de 
choque elétrico e possibilitando a atuação do Dispositivo de seccionamento, Dispositivo a Corrente Diferencial-
Residual (DR) ou sobrecorrente (Disjuntor Termomagnético).

PARA A SEGURANÇA EM UMA 
RESIDÊNCIA, COMO O SISTEMA DE 
ATERRAMENTO PODE AJUDAR?

08
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A existência ou não do condutor de proteção no equipamento se dá pela Classe de Isolação do Equipamento 
estabelecidos pela norma internacional IEC 61140 (Protection against electric shock – Common aspects for 
installation and equipment).

Atualmente os equipamentos estão divididos entre quatro classes; de CLASSE 0 até CLASSE III, sendo que 
a CLASSE 0 deve ser futuramente submetida as mesmas exigências da CLASSE II.

9.1 Equipamentos CLASSE 0

Não existe condutor de PROTEÇÃO fazendo a conexão entre a terra e as partes metálicas do equipamento 
eletroeletrônico. 

Obs: A CLASSE O tende a ser completamente substituída pela CLASSE II, pela baixa segurança de se 
trabalhar com camada simples de isolação.

POR QUE ALGUNS EQUIPAMENTOS 
POSSUEM O PINO DE ATERRAMENTO E 
OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO?

09

Ventilador Televisão

https://webstore.iec.ch/publication/23997
https://webstore.iec.ch/publication/23997
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10A10A
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9.2 Equipamentos CLASSE I

Nestes equipamentos eletroeletrônicos o gabinete envoltório metálico deve ser solidamente conectado ao 
sistema de aterramento por meio do condutor de PROTEÇÃO, pois qualquer falha no isolamento do dispositivo 
que cause um contato elétrico entre o(s) condutor(es) energizado(s) e o gabinete envoltório metálico a corrente 
elétrica circula pelos condutores do aterramento, minimizando o risco de choque elétrico e possibilitando a 
atuação do Dispositivo de seccionamento, Dispositivo a corrente diferencial-residual (DR) ou sobrecorrente 
(Disjuntor Termomagnético).

Pela IEC 61140 um equipamento Classe I deve possuir o símbolo de aterramento em seu gabinete, representado 
por três barras na horizontal decrescendo de tamanho, sendo que a primeira é ligada a uma barra vertical.

CLASSE I

Microondas Geladeira Máquina de Lavar

https://webstore.iec.ch/publication/23997
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10A10A

20A20A
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10A10A

9.3 Equipamentos CLASSE II

Um equipamento eletroeletrônico Classe II deve possuir a característica construtiva de DUPLA ISOLAÇÃO, 
aumentando a proteção do usuário contra a energização acidental do invólucro, sendo concebido para não 
necessitar do uso de um condutor de PROTEÇÃO.

O princípio de funcionamento da dupla isolação é que qualquer simples falha não cause perigosas tensões 
elétricas expostas no envelopamento dos equipamentos eletroeletrônicos, expondo os usuários ao choque 
elétrico. Desta forma, interligar o equipamento a terra se torna desnecessário.

A dupla isolação encarece o equipamento, mas aumenta significativamente a segurança. Sendo indicado 
principalmente para equipamentos portáteis ou que os usuários têm alto contato físico, como, por exemplo: 
celulares, secadores de cabelo.

Pela IEC 61140 um equipamento de DUPLA ISOLAÇÃO “Classe II” deve possuir o símbolo de duplo isolamento 
representado por um quadrado dentro de outro quadrado.

CLASSE II

Celular & Carregador Secador

https://webstore.iec.ch/publication/23997
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10A10A

20A20A
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9.4 Equipamentos CLASSE III

Os equipamentos eletroeletrônicos CLASSE III contêm isolação que garante segurança, entretanto a exigência 
nesse caso é que seja alimentado em extra-baixa tensão.

Pela Norma Regulamentadora nº 10 são considerados extra-baixa tensão os circuitos alimentados em 120 Volts 
em corrente contínua ou 50 Volts em corrente alternada, de maneira que esse valor seja ainda considerado 
de segurança para os humanos, não causando correntes de choque elétrico nocivas à vida.

Pela IEC 61140 um equipamento “Classe III” deve possuir o símbolo de três barras verticais dentro de um 
losango. Cita-se como exemplo, os equipamentos portáteis alimentados diretamente por baterias: barbeadores, 
escovas de dente elétrica, headphones etc.

CLASSE III

Máquina de Barbear Escova de Dente 
Elétrica

Headphones

https://webstore.iec.ch/publication/23997


10A10A

10A10A
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9.5 Equipamentos CLASSE ESPECIAL

No caso das fontes de Notebook mesmo sendo um equipamento de dupla isolação, para a devida operação, 
a fonte chaveada necessita do condutor de proteção para operar conduzindo os ruídos de modo comum 
acoplados na blindagem, até o sistema de aterramento. Uma vez que, os ruídos irradiados e os ruídos 
conduzidos podem atrapalhar o funcionamento da fonte, bem como, a própria fonte pode emiti-los, atrapalhando 
o funcionamento de outros equipamentos. Assim, nesses casos, o condutor de proteção tem outra função.

OBS: nem todos os Notebooks possuem essa blindagem que necessita do condutor de proteção.

CLASSE ESPECIAL

Notebook & Carregador

10A10A
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Os equipamentos eletroeletrônicos construídos com gabinete envoltório metálico, antes da tomada de três 
pinos, tinham na parte traseira o cabo de PROTEÇÃO ELÉTRICA. Era um condutor verde ou verde e 
amarelo que deveria ser ligado pelo usuário no sistema de aterramento, pois a carcaça metálica/chassi/
gabinete poderia acidentalmente ser energizada, sendo esses equipamentos pertencentes a áreas úmidas 
e/ou molhadas, o risco de choque elétrico é acentuado. Entretanto, na prática, a maioria dos usuários não 
realizavam a ligação entre o equipamento CLASSE I e os condutores do sistema de aterramento, mesmo 
nos locais que existiam um sistema de aterramento instalado.

10
NOS ANOS 90 OS EQUIPAMENTOS 
“CLASSE I” NÃO POSSUÍAM TOMADA DE 
TRÊS PINOS. NAQUELE TEMPO ESSES 
EQUIPAMENTOS ERAM INSEGUROS?
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EXISTEM DOIS TIPOS DIFERENTES DE 
TOMADA AGORA?

11

A Norma NBR 14136 prescreve dois tipos de 
pontos de tomada de corrente para conexões 
de até 20 Ampères. O Tipo I é indicado para até 
10 Ampères, possuindo diâmetro de conexão 
de 4 milímetros. Já o Tipo II é indicado para até 
20 Ampères, possuindo diâmetro de conexão 
de 4,8 milímetros. Os plugues e tomadas são 
do mesmo padrão, tendo apenas a diferença 
de diâmetro da conexão.

A conexão Tipo I é indicada para equipamentos 
que solicitam menor corrente elétrica da 
rede, necessitando assim de menor área de 
contato para uma boa conexão elétrica, como 
por exemplo: TV, fogão a gás, videogame, 
computador, rádio, carregador de celular etc.

A conexão Tipo II é indicada para equipamentos que solicitam maior corrente elétrica da rede, como por 
exemplo: condicionadores de ar, secadores de cabelo, ferro de passar roupa, microondas, forno elétrico etc.

Os plugues de 10 Ampères podem ser conectados nos pontos de tomada de 20 Ampères. Lembrando 
que para o contrário não poderá ocorrer.

4 mm para 10A

4,8 mm para 20A
Comumente usado utilizado em:

 

Comumente usado utilizado em: 

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=306415
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 4 mm - 10A

 4,8 mm - 20A



PINOS 20APINOS 20A

37
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POSSO UTILIZAR UM ADAPTADOR 
PARA A CONEXÃO DE UM PLUGUE DE 
20A EM UMA TOMADA DE 10A?

12
JAMAIS UTILIZE UM ADAPTADOR PARA A CONEXÃO, POIS OCORRERÁ AQUECIMENTO NO PONTO 

DE CONEXÃO PODENDO CAUSAR UM INCÊNDIO. A sobrecarga do circuito poderá acarretar desligamentos 
indesejáveis, ou mesmo aquecimento. Contrate um profissional da área de instalações elétricas para avaliar 
a possibilidade de troca da conexão de 10 ampères para 20 ampères de acordo com o circuito terminal 
(previsto no projeto).

PINOS 10A
PINOS 10A

PINOS 20A

Adaptadores devem ser evitados. Entretanto, somente adaptadores certificados pelo Inmetro 

podem ser utilizados. Adaptadores que reduzem a conexão de 20A para 10A (como o da 

figura em destaque), e adaptadores que não possuem o borne de proteção (terra) não 

são passíveis de certificação, pois não constam no Anexo C da Portaria n.º 251, de 15 de 

setembro de 2009.

http://www.ctpconsultoria.com.br/pdf/Portaria-INMETRO-322-de-21-06-2012.pdf
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PINOS 10A

PINOS 20A

13
EXISTE ALGUM ADAPTADOR SEGURO?

O ideal é não utilizar adaptadores. Mas existem situações em que eles são necessários para conectar 
diferentes padrões de maneira provisória. É importante ter claro as colocações abaixo:

a) Jamais utilize adaptador para a retirar o pino do condutor de proteção;
b) Jamais utilize adaptador para reduzir conexões de 20 Ampères para 10 Ampères.
c) Jamais conectar dois ou mais adaptadores em uma mesma tomada;
d) A NBR 14136 permite a certificação de adaptadores de dois pinos. Entretanto, evite adquirir estes 

adaptadores, pois muitos usuários acabam por fazerem um furo no dispositivo para permitir a conexão 
do terceiro pino.

Adaptador Conversor de Sistema



40

Adaptador Reverso

Adaptador Múltiplo

EXISTE ALGUM ADAPTADOR SEGURO?

Existem Adaptadores múltiplos que possuem o selo de certificação do Inmetro. Entretanto 
é importante o usuário observar atentamente, pois a grande parte dos adaptadores 
disponíveis no mercado não possuem a certificação. Ainda assim, os adaptadores 
certificados possuem três pinos de conexão e são projetados de modo geral para a 
conexão de equipamentos com baixa solicitação de corrente elétrica da rede, como 
os equipamentos eletrônicos (computadores, TV, celular etc).
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Segundo a Norma NBR 5410, plugues e tomadas podem ser empregados como dispositivos de comando 
funcional, desde que sua corrente nominal não seja superior a 20 A. Acima de 20 Ampères deve-se realizar 
a conexão direta ao equipamento, como, por exemplo, o caso de chuveiros elétricos nas residências.

ACIMA DE 20 AMPÉRES O 
QUE SE DEVE FAZER?

14

XX

✔✔

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=10146
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QUAIS OS BENEFÍCIOS DO NOVO 
PADRÃO DE TOMADAS?

15

a) Mais de 80% dos antigos aparelhos nacionais foram compatíveis com o novo 
padrão, não sendo necessário a compra de adaptadores;

para ler mais, clique aqui!

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pluguestomadas/index.asp


4342

b) Redução do risco de choque elétrico no ato de conexão do plugue no ponto 
de tomada, de modo a não haver a exposição dos pinos energizados, pois 
a conexão em formato de poço é mais profunda. Assim, o rebaixamento da 
superfície de acoplamento da tomada, em relação ao corpo total do dispositivo, 
está compreendido em uma distância entre 8 mm e 13 mm (essa variação 
existe porque o novo padrão é disponível tanto para tomadas móveis quanto 
para tomadas fixas); 

ANTIGA

NOVA

Esta é uma das grandes 
vantagens do padrão da NBR 
14136, que inclusive pode ser 

verificada independentemente 
da existência do sistema 

de aterramento
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c) Internamente o padrão da NBR 14136 de tomada apresenta um maior 
distanciamento entre a massa metálica energizada de conexão e a superfície 
de contato com o plugue, aumentando a segurança do usuário. Por esse motivo, 
o novo padrão é classificado como Índice de Proteção – 2X, onde também 
em caso de faiscamentos por conexão ou desconexão de equipamentos, o 
usuário não é colocado em risco;

ANTIGA
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d) A conexão via contatos metálicos das tomadas (fêmea) exerce maior pressão 
nos plugues (macho), bem como a área de contato é maior, reduzindo o 
aquecimento e o faiscamento de conexão e desconexão. Aumentando a 
segurança de contato;

ANTIGA

3 mm
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e) Impedimento da conexão unipolar, dificultando o contato com as partes 
energizadas no ato de inserção do plugue no ponto de tomada;

ANTIGA

NOVA
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f) A padronização evita o uso de adaptadores, reduzindo a possibilidade 
de aquecimentos excessivos, sobrecarga e curto circuito nas  
instalações elétricas;



g) Os equipamentos CLASSE II do padrão comum europeu são compatíveis 
com o novo padrão, dado ao diâmetro de conexão, a distância de polos e ao 
espaçamento da área de conexão;

48



h) Garante que o pino ligado ao condutor de proteção seja o primeiro a conectar 
e o último a se desconectar;

49

Pino de conexão do
condutor de proteção
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i) Pode ser facilmente equipada com um protetor para crianças;

j) É compacto o bastante para permitir a instalação de duas ou até 
três pontos de tomadas na mesma caixa de passagem 4x2’’.
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k) Com o rebaixamento no formato de poço, os usuários deixarão 
de utilizar os dedos como guia de conexão entre o plugue e a 
tomada, reduzindo a possibilidade de choque elétrico.
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Quando o Inmetro estabeleceu o prazo para as mudanças, alguns canais de comunicação questionaram 
a necessidade de tal medida, tendo em vista que geralmente mudanças geram desconforto, mesmo que 
sejam para melhorar um produto ou processo.

Dado o momento de polarização política que o país está vivendo na primeira e segunda década do século 
XX, muitas lideranças foram induzidas a desconfiar do novo padrão, e acabaram também, por influenciar os 
seus seguidores. Isso fez com que uma questão técnica/científica, ganhasse corpo ideológico, atrasando, 
assim, os avanços na segurança com o uso final da eletricidade.

Este e-book é estritamente técnico, não contribuindo com qualquer 
viés ideológico. O objetivo único é informar a população brasileira 
sobre o novo padrão de plugues e tomadas.

QUEM TEM DÚVIDAS SOBRE O 
NOVO PADRÃO DE TOMADAS?

16

TwitterFacebook

https://www.facebook.com/JoaoAmoedoNOVO/posts/478294542608715/
https://twitter.com/joicehasselmann/status/1140441103050706944
https://twitter.com/filgmartin/status/1114503943827206144
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“A sociedade brasileira, com toda legitimidade, rejeitou a tomada de três pinos”, 
diz o secretário especial de Produtividade e Competitividade, Carlos Alexandre 
da Costa, que tem impulsionado as discussões. O padrão (obrigatório desde 
2011) é uma “excrescência” e sua revogação não deve ser vista como algo 
meramente folclórico, segundo Costa. “Não é só um tema técnico. É um tema 
que afeta a segurança, a concorrência e a produtividade.” (RITTNER, 2019).

Este e-book é estritamente técnico, não contribuindo com qualquer 
viés ideológico. O objetivo único é informar a população brasileira 
sobre o novo padrão de plugues e tomadas.

https://valor.globo.com/brasil/coluna/tomada-de-tres-pinos-vira-alvo-das-reformas-do-governo-bolsonaro.ghtml
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Sim! Bastaria uma Portaria do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
(Conmetro) – órgão ligado ao Ministério da economia revogando as Portarias/Resoluções:

a) Portaria Inmetro / MDIC número 322 de 21/06/2012;
b) Portaria Inmetro / MDIC número 3 de 11/01/2010;
c) Resolução Conmetro / MDIC número 9 de 09/12/2009;
d) Resolução Conmetro / MDIC número 8 de 31/08/2009;
e) Portaria Inmetro / MDIC número 401 de 05/11/2007;
f) Portaria Inmetro / MDIC número 81 de 10/03/2008;
g) Portaria Inmetro / MDIC número 38 de 26/01/2004.

Entretanto, isso não deve ocorrer, pois o modelo atual representa o consenso de diversos setores e sociedade 
civil organizada. Mas é necessário ficar vigilante.

17
SERIA POSSÍVEL O CANCELAMENTO 
DA TOMADA DE TRÊS PINOS?
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A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) alerta que a revogação 
do padrão de tomada brasileiro representa risco à segurança do consumidor.

Antes da padronização, o consumidor convivia com mais de 12 tipos de plugues e oito 
tipos de tomadas diferentes, o que tornava necessário o uso indiscriminado de frágeis 
adaptadores para ligação dos aparelhos, com diferentes plugues nos diversos modelos 
de tomadas existentes. Em alguns casos, os formatos e as potências distintas dos 
aparelhos tornavam o ato de ligá-los uma ameaça à segurança do usuário.

O diretor técnico da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Guilherme 
Tolstoy, classifica como um “retrocesso” a possibilidade de o governo revogar o uso 
compulsório da tomada da tomada de três pinos — obrigatória desde 2011.

Segundo Edson Martinho, Diretor Executivo da Associação Brasileira de Conscientização 
para os Perigos da Eletricidade – ABRACOPEL. “Com a falta de obrigatoriedade desse 
padrão, as pessoas estarão mais suscetíveis aos choques elétricos voltando ao que 
era antes de 2011, onde eram registrados elevados número de mortes devido aos 
choques-elétricos na conexão de equipamentos ao ponto de tomada.”

Os plugues e tomadas serão padronizados, eliminando a diversidade existente antes (dois 
pinos redondos, chatos e tomadas de dois ou três orifícios). Antes da padronização, o 
consumidor convivia com mais de 12 tipos de plugues e oito tipos de tomadas diferentes, 
tanto de produtos fabricados no país como importados, o que tornava necessário o 
uso indiscriminado de adaptadores de tomadas, colocando em risco a segurança dos 
aparelhos e dos próprios consumidores.

QUEM É FAVORÁVEL AO NOVO 
PADRÃO DE TOMADAS?

18

http://www.abinee.org.br/informac/arquivos/alplug.pdf
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pluguestomadas/index.asp
https://epoca.globo.com/mudar-tomada-de-tres-pinos-seria-retrocesso-diz-associacao-de-normas-23747555
https://idec.org.br/consultas/dicas-e-direitos/entenda-as-principais-mudancas-no-padrao-de-plugues-e-tomadas
https://abracopel.org/blog/abracopel/padrao-das-tomadas/


56

JAMAIS FAÇA ISSO!

Na quebra do terceiro pino o equipamento fica sem sistema de aterramento, podendo em alguns 
casos acarretar para o mal funcionamento e possibilidade de choque elétrico.

POSSO QUEBRAR O TERCEIRO PINO OU 
UTILIZAR UM ADAPTADOR?

19
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Contrate um profissional para realizar a construção do seu sistema de aterramento, pois ele é 
obrigatório, conforme discutido nos itens 06, 07 e 08.

E lembrar que as vidas de pessoas podem estar expostas desnecessariamente ao risco de choque 
elétrico. Sendo esse por contato direto ou fugas de corrente.

E SE A MINHA INSTALAÇÃO NÃO POSSUI O 
SISTEMA DE ATERRAMENTO?

20
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EFETIVAMENTE NÃO!

Ao fabricar o equipamento para a exportação, a indústria analisa as exigências no país de destino, 
buscando o cumprimento de todos os requisitos técnicos.

Existem inúmeras exigências para a importação de um equipamento, como nível de tensão, frequência, 
dimensões, padrões das agências qualidade de produto, temperatura ambiente suportável etc. O 
formato do plugue de conexão é uma das exigências de mais fácil adaptação.

Antes da existência de um padrão único, ou seja, quando não tínhamos um padrão estabelecido, 
certamente era mais complicado para as indústrias fabricantes – fora as dores de cabeça para os 
usuários que acabavam recorrendo aos adaptadores.

O NOVO PADRÃO DE TOMADA 
DE TRÊS PINOS DIFICULTA A 
IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS?

21
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Um dos critérios estabelecidos pela IEC para a confecção da norma internacional de plugues e 
tomadas foi o custo, sendo o padrão que agrega mais segurança a baixo custo.

Para as empresas fabricantes de equipamentos, o cabo de conexão é um dos insumos mais baratos, 
e basta a troca do molde da unidade plastificadora ejetora que molda o plugue para que o processo 
se encontre adaptado.

O molde é um componente ínfimo no processo produtivo e é comum a troca nos processos de fabricação.

Na construção das edificações a tomada do novo padrão também tem um custo muito próximo aos 
diversos modelos encontrados antigamente, e que não forneciam a devida segurança ao usuário.

Durante a discussão do processo de normalização, a ABINEE informa que chegou a cogitar a adoção 
do modelo alemão, considerado muito seguro, mas que foi descartado pelo seu elevado custo de 
aquisição em comparação com modelo internacional, falta de praticidade, demanda por maior espaço 
nas caixas de passagem, tradicionalmente utilizadas no Brasil, e parcial incompatibilidade com parte 
significativa dos modelos de plugues até então existentes no Brasil. Segue abaixo a esquerda a 
imagem do soquete CEE 7/3 padrão alemão (também utilizado em vários outros países europeus) 
conhecido popularmente como “Schuko” e de um plugue compatível alemão CEE 7/4, que também 
é compatível com o padrão francês CEE 7/5.

O NOVO PADRÃO DE TOMADA 
CUSTA MAIS CARO?

22
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Dois “clipes” fazem a conexão de aterramento simultaneamente, antes 
da conexão total entre o plugue a tomada;

Dois chanfros que garantem a fixação, orientação na conexão e 
estabilidade do contato;

Pinos de 4,8 mm que garantem área metálica de contato evitando 
sobreaquecimentos indesejados;

Poço com profundidade de 17,5 mm, impossibilitando a energização 
monopolar e o contato acidental com partes energizadas durante a 
realização conexão entre o plugue e a tomada.

1

2

3

4

1

17,55 mm
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Essa é uma das fake news que sempre circula pelas redes sociais. Conforme já apresentado nos 

itens 02 e 03, o padrão é fruto de um grande consenso internacional com participação de diversos 

setores da sociedade, incluindo agentes neutros, como: universidades, pesquisadores, técnicos 

e agentes públicos.

Uma outra que constitui uma das grandes fake news que chegou até mesmo a circular na 

internet informava que Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como “Lulinha”, teria direitos sobre 

a patente da tomada. Essa fake news foi até mesmo discutida pelo site da UOL Notícias no  

Programa – Fake em Nóis.

O novo padrão de tomadas foi proposto pela ABNT em 1998, que utiliza o modelo da IEC proposto 

em 1986. Não existindo direito algum de patente para nenhum ente civil ou jurídico.

O NOVO PADRÃO FOI CRIADO PELO LOBBY 
DA INDÚSTRIA DE ADAPTADORES?

23

https://noticias.uol.com.br/videos/?id=fake-em-nois-filho-do-lula-tem-patente-as-fake-news-da-tomada-de-3-pinos-0402CD1A3568DCB16326
https://noticias.uol.com.br/videos/?id=fake-em-nois-filho-do-lula-tem-patente-as-fake-news-da-tomada-de-3-pinos-0402CD1A3568DCB16326
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Doze (12) diferentes modelos 
encontrados no Brasil antes da 
padronização.

62
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24
O atual padrão é compatível com o Europlug padrão CEE 7/16 Alternativa II — Tipo C, que é a 

conexão mais utilizada no mundo. Assim, os equipamentos portáteis CLASSE II, padrão Europlug, 

serão, sim, compatíveis.

Como o padrão internacional ainda não foi implementado nos principais blocos econômicos, 

todos os turistas enfrentam dificuldade em compatibilizar equipamentos comprados no exterior 

que não passaram pela adaptação no processo de importação.

Para os equipamentos CLASSE I, aqueles que precisam do condutor de proteção, não é certo que 

haverá compatibilidade. Mas destaca-se que a maior preocupação é com a tensão adequada, 

que não é padronizada no mundo, pois o plugue ainda pode ser adaptado sem grandes custos.

SE EU COMPRAR UM EQUIPAMENTO FORA 
DO BRASIL, CONSEGUIREI UTILIZAR AQUI?

64

https://en.wikipedia.org/wiki/CEE_7_standard_AC_plugs_and_sockets
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Antes da NBR 14136 não existia um padrão antigo.

As tomadas existentes anteriormente apresentavam dificuldades 

para a ligação de equipamentos de CLASSE I (aqueles com o 

condutor de proteção).

Algumas tomadas chegavam a ter dois padrões distintos em um 

único ponto de tomada. Um caso típico é um ponto de tomada com 

o Padrão utilizado no Europlug padrão CEE 7/16 Alternativa II — Tipo 

C e Plugue Americano (Tipo B – NEMA 5-15), no mesmo ponto de 

tomada. Assim, ao tentar ligar um equipamento com o condutor de 

proteção, haveria a possibilidade de encaixe do pino de proteção em 

um ponto energizado, fazendo com que a carcaça do equipamento 

ficasse energizada, dando como certo o choque elétrico.

O Engenheiro Eletricista, João Gilberto Cunha, Coordenador da 

Comissão de estudos CE 64:11, que é responsável pela revisão 

da NBR 14039 em 2003, chegou a apelidar essa tomada fêmea de 

“Tomada Assassina”.

O PADRÃO ANTIGO ERA INSEGURO?

25

“No Brasil o Inmetro 
registrou a utilização 

maciça de 12 diferentes 
modelos antes da 

padronização.”

64

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=306415
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=1099
https://en.wikipedia.org/wiki/CEE_7_standard_AC_plugs_and_sockets
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A comunidade do setor elétrico de modo geral ficou aliviada 

com a padronização já prometida há muito tempo, que 

demorava a se concluir, ora pelo período de confecção da 

norma na ABNT baseada na norma já existente IEC 906-1, ora 

pela emissão ou pelos prazos das portarias Inmetro/Conmetro/

MDIC.

O novo padrão foi tão bem aceito que logo virou símbolo dos 

mais variados eventos técnicos do setor elétrico. Como é o caso 

do Circuito Nacional do Setor Elétrico – Cinase, do prêmio de 

jornalismo da Associação Brasileira de Conscientização para 

os Perigos da Eletricidade – Abracopel, do Encontro Nacional 

de Instalações Elétricas – (ENIE) de 2016 dentre outros.

COMO A ÁREA TÉCNICA DA 
ENGENHARIA ELÉTRICA RECEBEU 
O NOVO PADRÃO DE TOMADA?

26
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Alguns autores da área de Instalações Elétricas como João Gilberto 

Cunha e José Rubens Alves de Souza estamparam na capa de seus 

livros o novo padrão de plugues e tomadas, como forma de comemorar a  

enfim padronização.
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As tomadas de três pinos existem há muitas décadas. Conforme a pergunta do item 1, a IEC reconhece 
oficialmente 14 tipos de tomadas, onde a maioria absoluta possui três pinos ou outras formas de conexão de 
aterramento, como, por exemplo, as tomadas alemãs e francesas. A figura da página 10 ilustra bem essa questão.

Ainda existem tomadas de 2 pinos em alguns países que operam exclusivamente para a ligação de equipamentos 
classe 2, que são aqueles que não possuem o condutor de proteção, conforme explicado no item 9 deste 
e-book. Portanto, não é verdade que apenas em três países existe a tomada de três pinos!

Devido a inexistência de um padrão internacional de plugues e tomadas, a IEC publica em 1986 a norma 
IEC 906-1, que disponibiliza um padrão de baixo custo, para os países que quiserem aderir. Como mudar um 
padrão é algo traumático, o padrão IEC 906-1 só foi atrativo para os países que não haviam ainda padronizado 
os plugues e tomadas, como o caso do Brasil, onde é possível observar na figura da página 59 a variedade 
de plugues encontrados no país antes do processo de padronização.

O padrão IEC 906-1 evolui para a IEC 60906, e os países adequaram o padrão internacional por meio de 
normativas nacionais traduzindo e fazendo as mudanças que consideram necessárias. Como já dito em 
outros itens, no caso brasileiro pela Norma NBR 14136. A África do Sul também aderiu ao padrão da IEC.

A suíça utiliza o padrão IEC 60906 com uma leve mudança de posição em relação ao pino do condutor de 
proteção que é mais deslocado em relação aos demais.

Portanto, poucos países aderiram ao padrão internacional, pois a maioria dos países já possuíam uma 
padronização nacional/regional harmônica. 

POR QUE APENAS TRÊS PAÍSES ADERIRAM 
A TOMADA DE TRÊS PINOS?

27

https://webstore.iec.ch/publication/3882
https://webstore.iec.ch/publication/3882
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Desde 2009, o geneticista Oof Oud alimenta constantemente o site https://www.plugsocketmuseum.nl/  

com os mais diversos plugues e tomadas do mundo.

Oof Oud ficou gradualmente fascinado com a diversidade de tomadas e plugues que os diferentes 

equipamentos apresentavam. Hoje a coleção de Oof Oud em formato de museu virtual, conta mais de mil 

itens.

No site, Oof Oud também acumula uma importante discussão sobre a grande variedade de plugues 

e tomadas, bem como, realiza comparações entre os modelos, avalia a compatibilidade, aborda 

historicamente, identifica as origens, elenca vantagens/desvantagens, discute a segurança e aponta 

curiosidades.

O trabalho de Oof Oud é uma contribuição histórica, e nos ajuda a compreender, por exemplo, a imensa 

quantidade de plugues/tomadas de três pinos existentes pelo mundo e a grande diversidade dentre elas, 

ficando evidente as grandes dificuldades de uma padronização mundial.

Curiosidades

https://www.plugsocketmuseum.nl/  
https://www.plugsocketmuseum.nl/
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Este e-book apresentou no formato de perguntas as principais dúvidas sobre a “tomada de 
três pinos” a partir do que se observou nas matérias jornalísticas e nas redes sociais nos 
últimos anos, sobretudo quando o assunto voltou mais fortemente em pauta desde 2018.

Buscou-se aqui esclarecer a temática por meio de exemplos didáticos e, argumentação 
em linguagem acessível, apoiada principalmente nas normas técnicas nacionais e 
internacionais.

Uma série de mitos, fake-news e teorias conspiratórias que pairavam sobre o tema 
foram devidamente esclarecidos neste e-book. Parte dessa discussão infelizmente 
foi levada para o campo ideológico, devido a polarização política de um tema que é 
exclusivamente técnico, e que já se encontra superado há muitas décadas no campo 
da normatização. Acredita-se assim, que este texto contribui para iluminar esse debate.

Uma das grandes contribuições do debate sobre o novo padrão de tomada foi a 
possibilidade de discutir o quão importante é a existência de um sistema de aterramento 
elétrico nas edificações. E nesse sentido, este e-book busca ilustrar de maneira didática 
as principais funções do sistema de aterramento que atuam aumentando a segurança 
contra os choques elétricos.

A necessidade de um sistema de aterramento nas edificações foi discutida por meio 
de algumas perguntas, onde buscou-se demonstrar a necessidade do condutor de 
proteção em todos os pontos de tomada de uma edificação. Bem como, a grande 
dúvida encontrada nas redes sociais em relação ao porquê de muitos equipamentos não 
possuíram os três pinos. Pergunta respondida nos diversos itens do questionamento 09.

Uma das dúvidas mais comuns encontrada é se existe alguma vantagem no novo 
padrão de plugues e tomadas. A resposta para essa pergunta é longa, e todas as 
vantagens foram enumeradas no item 15, onde buscou-se pontuar os benefícios do 
padrão que a NBR 14136 traz, principalmente ampliando a segurança dos usuários 
contra o choque elétrico.

É importante observar que, de forma paralela a padronização dos plugues e tomadas, 
também foram padronizados os soquetes de lâmpadas E27, que ganhou um recuo, 
imprimindo mais segurança aos usuários. Entretanto, essa padronização não trouxe a 
necessidade de adaptação, por esse motivo não foram geradas discussões intensas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Este e-book apesar de ter custo de produção, é de distribuição gratuita, pois possui o 
objetivo específico de informar a população brasileira sobre todo o histórico do processo 
de normalização dos plugues e tomadas visando a segurança dos usuários a baixos 
custos de aquisição e adequações. Bem como, a compatibilidade com a maior parte dos 
plugues já existentes no país.

No final dos anos 90, e início dos anos 2000, a padronização de plugues e tomadas foi 
um movimento observado no Mercosul, pois, Argentina, Uruguai e Chile organizaram 
seus processos de normalização no mesmo período em que o Brasil.

O novo padrão de tomadas é compatível com o padrão de plugue mais utilizado no mundo 
– Europlug padrão CEE 7/16 Alternativa II – Tipo C, sendo, portanto, um padrão de tomada 
de alta compatibilidade mundial. E para os usuários em viagem, o que levam de um lado 
para outro, são os equipamentos, e não as tomadas. Assim, com a forte tendência que os 
novos equipamentos portáteis possuem de ter dupla isolação, ou seja, serem Classe II, 
o padrão brasileiro se apresenta compatível com os mais diversos equipamentos. Sendo 
a tensão de alimentação, uma barreira maior que o padrão de tomadas.

O objetivo fim da produção deste material é informar a população brasileira quanto 
aos avanços para a segurança que representou o novo padrão de plugues e tomadas 
somados a instalação do sistema de aterramento. Bem como, do retrocesso que possa 
ser a revogação das portarias que instituem a obrigatoriedade do padrão.

É importante observar que a troca para o novo padrão não foi obrigatória. A comercialização 
foi proibida a partir de 2011, entretanto, os usuários não foram obrigados a trocar os 
plugues dos equipamentos e as tomadas, possibilitando assim que a substituição fosse 
realizada de forma gradual e de baixo custo.

Por fim, fica claro que o padrão brasileiro de plugues e tomadas não é uma barreira 
protecionista. Trata-se principalmente da necessidade do aumento de segurança,no 
qual inclusive a compatibilidade foi um elemento central para a escolha do novo padrão.

Para o aumento da segurança dos usuários das edificações, reforça-se a importância da 
implementação de um sistema de aterramento, bem como da instalação do Dispositivo 
à Corrente Diferencial Residual (DR), pois segundo o “Raio X das Instalações Elétricas 
Residenciais Brasileiras”, publicado pela Abracopel em 2017, aproximadamente 79% das 
edificações brasileiras não possuem o dispositivo, que é fundamental para a proteção 
contra choque elétrico.
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Desde a aplicação compulsória do novo padrão de tomadas com três pinos, a 

partir de 2011 (Resolução CONMETRO n.º 08 de 2009), o debate sobre o tema 

sempre foi cercado de emoções e teorias conspiratórias. Importante dizer aqui 

que muitas delas geralmente sem embasamento técnico. Desde 2018 o debate 

voltou ao cenário, com pedidos de revogação da portaria de normalização. Esta 

publicação é necessária, pois ao pesquisar sobre o assunto, mesmo em veículos 

de informação tradicionais, as informações disponibilizadas apresentam grandes 

problemas técnicos e acabam por desinformar os leitores. Observa-se também 

que diversas autoridades (deputados, lideranças políticas, candidatos etc.) se 

pronunciaram sobre o assunto. Assim, este e-book busca esclarecer o assunto por 

meio de perguntas clássicas sobre a pauta.
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