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RESUMO 

LOPES, Edson de Jesus. Prevenção do Risco Elétrico em Indústria do Setor Gráfico. Itatiba, 

2010. 83 f. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade São Francisco, Itatiba, 2010. 

 

Este trabalho discorre sobre os riscos elétricos – choque elétrico, arco elétrico, campos magnéticos e 

incêndios – e sobre os riscos adicionais – altura, espaços confinados, umidade, entre outros – aos 

quais comumente estão expostos os profissionais que interagem em instalações elétricas industriais, 

assim como das medidas para a prevenção destes riscos, especialmente aquelas prescritas pela 

norma regulamentada n° 10 (NR-10) do Ministério do Trabalho. O presente trabalho também 

apresenta um breve histórico da segurança elétrica, um estudo sobre a influência do fator humano e 

do ambiente de trabalho na ocorrência dos acidentes de origem elétrica e uma descrição dos 

documentos que uma instalação elétrica deve possuir segundo a NR-10. Por fim, são descritas as 

ações que foram implementadas por uma indústria de médio porte da região metropolitana de 

Campinas para elevar seu nível de adequação à NR-10 e por consequência controlar seus riscos de 

origem elétrica. 
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ABSTRACT 

This work broaches about the electric risks – electric jolt, electric arc, magnetic fields and 

fires – and about the additional risks – height, confined spaces, humidity, and so on – that 

commonly are exposed the professionals that interact in electric industrial installations, as 

well as the measures for the prevention of these risks, specially those prescribed by the 

regulated norm nº10 (NR – 10) of Work Ministry. The present work also presents a concise 

historic of electric safety, an study about the influence of human factor and the work ambient 

in occurrence of electric origin accidents and a description about documents that an electric 

installation must possess according to NR – 10. At last, are described the actions that were 

implemented by an industry of medium poise on metropolitan area of Campinas to elevate 

your level of adequacy to NR – 10 and on consequence control their risks by origin electric. 
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1 INTRODUÇÃO 

Falar que a energia elétrica é indispensável à sociedade moderna é desnecessário. Ela está 

presente na vida e no trabalho de todos, sendo assim adquirimos o hábito de usufruir de seus 

benefícios, sem nos preocuparmos com os riscos inerentes ao seu uso. Os profissionais da área 

elétrica não são os únicos expostos aos riscos elétricos, qualquer indivíduo que manuseia 

equipamentos elétricos, seja no trabalho ou no lar, está exposto a eles. Acidentes relacionados à 

eletricidade que causam danos materiais e pessoais graves não são raros. Prédios com instalações 

elétricas precárias que ocasionam incêndios e funcionários sem equipamentos de proteção que 

sofrem choques elétricos ou que são atingidos pelo calor incidente gerado por um arco elétrico são 

as ocorrências mais comuns.  

 

Um grande avanço dado no sentido de reverter esse quadro, ocorreu em dezembro de 2004, 

quando foi publicado o novo texto da NR (Norma Regulamentadora) 10 pelo Ministério do 

Trabalho. A norma atualizada trouxe inovações como treinamentos obrigatórios para profissionais 

da área, “Prontuário de Instalações Elétricas”, vestimentas de proteção contra o arco elétrico, 

procedimentos de trabalho obrigatórios, entre outras.  

 

A implementação da NR-10 não é tão simples, pois a norma diz o que é necessário fazer, mas 

não informa como, sendo assim é necessário recorrer às normas técnicas da ABNT específicas e na 

ausência delas as normas internacionais. A implementação da NR-10 deve ser uma prioridade em 

todas as empresas, pois o não cumprimento desta norma pode gerar penalidades previstas na lei. 

 

No trabalho que se segue, descreve-se o que foi feito para implementar essa norma em uma 

indústria de médio porte da região metropolitana de Campinas e os benefícios atingidos. A 

prevenção de acidentes não se limita apenas a cumprir a norma, mas é o mínimo que as empresas 

devem fazer para controlar o risco elétrico e assim desfrutar dos benefícios e progresso 

proporcionados pelo uso responsável da energia elétrica.  
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1.1 Objetivos 

Objetivo geral 

O objetivo deste trabalho é tratar dos riscos elétricos e adicionais, aos quais estão expostos 

os profissionais que interagem em instalações elétricas industriais, assim como das medidas de 

controle relacionadas, especialmente aquelas exigidas pelo texto atual da norma regulamentadora n° 

10 (NR-10) do Ministério do Trabalho. 

Objetivos específicos 

Descrever os procedimentos adotados para a implementação da NR-10 em uma indústria de 

médio porte da região metropolitana de Campinas – SP. Neste trabalho procura-se também: 

 Descrever os riscos potenciais em instalações e serviços com eletricidade; 

 Descrever os possíveis danos que podem advir da falta de controle dos riscos; 

 Descrever as medidas de controle para os riscos identificados; 

 Descrever a metodologia implementada para o controle dos riscos; 

1.2 Metodologia 

Inicialmente fez-se análise de textos, revistas, Internet e vários livros relacionados ao tema. A 

partir dessa análise procurou-se sintetizar as informações obtidas numa obra que tivesse 

objetividade, abrangência e riqueza de dados, de modo a propiciar o entendimento da extensão dos 

riscos elétricos e adicionais, assim como das medidas de controle relacionadas, especialmente 

aquelas que o texto da NR-10 prescreve. 

Em seguida foi avaliada em campo a implementação da NR-10 em uma empresa de médio porte 

da região metropolitana da região de Campinas com o intuito de evidenciar o que for discutido na 

primeira parte do trabalho. 

1.3 Estrutura do Trabalho 

O trabalho está dividido em duas partes. Na primeira parte são tratados os riscos elétricos – 

choque elétrico, arco elétrico, campos magnéticos e incêndios – e os riscos adicionais – altura, 
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espaços confinados, umidade, fauna e flora. Essa primeira parte do TCC está compreendida no item 

fundamentação teórica. Cada um destes riscos é abordado é um subitem específico do trabalho, 

onde são falados sobre suas causas, possíveis consequências, fatores que determinam sua extensão e 

principalmente sobre os recursos e métodos para a prevenção destes riscos, especialmente aqueles 

prescritos pela NR-10. Neste capítulo ainda são apresentados um breve histórico da segurança 

elétrica, um estudo sobre a influência do fator humano e do ambiente de trabalho na ocorrência dos 

acidentes de origem elétrica e uma descrição dos documentos que uma instalação elétrica deve 

possuir segundo a NR-10. 

Já na segunda etapa do trabalho são descritas e demonstradas ações que foram 

implementadas por uma indústria de médio porte da região metropolitana de Campinas para elevar 

seu nível de adequação à NR-10 e por consequência controlar seus riscos de origem elétrica. Nesta 

etapa do trabalho são apresentados, por exemplo, o cálculo de ATPV e a especificação de 

equipamentos de proteção da empresa. 

O trabalho se encerra com as considerações finas e a bibliografia. O trabalho traz ainda 

como anexo à própria NR-10. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fundamentação teórica traz um prevê histórico da segurança do trabalho em eletricidade e 

trata dos principais riscos elétricos e dos riscos adicionais, que normalmente estão presentes na 

rotina de trabalho dos profissionais da área. Discorre também sobre as medidas preventivas para o 

controle destes riscos, baseadas no texto da NR-10. 

2.1 HISTÓRICO SEGURANÇA EM ELETRICIDADE 

A partir de 1882 aparecem os primeiros sistemas de geração e distribuição de energia 

elétrica no mundo desenvolvidos a partir de descobertas de gênios da ciência como Thomas Alva 

Edison e Nikola Tesla. Com a missão de levar os benefícios da eletricidade à sociedade moderna 

surgem os primeiros profissionais da área. No início, um em cada dois morria em serviço. Não 

havia normas nem equipamentos de segurança. 

A sistematização de medidas preventivas ocorreu inicialmente nos Estados Unidos, no início 

do século XX. Desde então, a segurança do trabalho evoluiu muito em todos os setores, inclusive no 

setor elétrico. Surgiram dispositivos que tornaram o trabalho dos eletricistas mais seguro e eficiente 

como as varas de manobra, as luvas de borracha e os caminhões elevadores. 

No Brasil a segurança do trabalho no setor elétrico foi regulamentada pela primeira vez em 

1978 pela portaria 3214 do Ministério do Trabalho. Essa portaria aprovou dentre outras a NR-10 – 

Segurança em Instalações e Serviço em Eletricidade. Na época, o país detinha o lamentável título de 

campeão mundial de acidentes do trabalho. Desde então, houve uma redução gradativa nos índices 

de acidentes de trabalho, no entanto com o passar dos anos a NR-10 se tornou obsoleta, sendo 

imprescindível sua atualização. Essa atualização ocorreu em dezembro de 2004. A norma atualizada 

trouxe inovações como treinamentos obrigatórios para profissionais da área, “Prontuário de 

Instalações Elétricas”, vestimentas de proteção contra o arco elétrico, procedimentos de trabalho 

obrigatórios, entre outras. 
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Os acidentes do setor elétrico preocupam principalmente por sua severidade. Na TABELA 1 

são apresentados os acidentes registrados nos últimos anos nas indústrias do setor elétrico do Brasil 

e compilados pela Fundação COGE.
1
  

TABELA 1. Acidentes no setor elétrico brasileiro (2005 – 2008) 

Acidentes no setor elétrico brasileiro (2005 – 2008) 2005 2006 2007 2008 

N° de trabalhadores próprios 98 mil 101 mil 103 mil 95 mil 

N° de trabalhadores terceirizados * * * 126 mil 

N° de acidentes no trabalho com afastamento 1007 840 906 805 

Óbitos – Acidentes no trabalho     

           Próprios 18 19 12 15 

           Terceirizados 57 74 59 60 

Óbitos 75 93 71 75 

Total de óbitos / 10 mil trabalhadores * * * 3,4 

Fonte: Adaptado de Revista Proteção (2009). * Dados não disponíveis. 

O número de óbitos para cada 10 mil trabalhadores no setor elétrico foi de 3,4 no ano de 

2008. Índice muito superior ao nacional que é de 0,7. Esse índice foi calculado com base no 

levantamento de informações do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). 

No entanto, não há estatísticas mais abrangentes dos acidentes provocados por eletricidade 

no Brasil. Nos Estados Unidos 5000 pessoas chegam aos hospitais todos os anos devido a choques 

elétricos, deste total 1000 casos são fatais. 

Assim como acontece com o choque elétrico, os incêndios cuja causa envolve instalações 

elétricas não possuem estatísticas abrangentes a nível nacional. O Corpo de Bombeiros do Estado 

de São Paulo fez um levantamento das causas dos incêndios registrados entre os anos de 1995 a 

2004 e as causas relacionadas às instalações / equipamentos elétricos inadequados se destacam, 

totalizando quase 39 mil ocorrências, conforme tabela a seguir: 

                                                 
1
 Fundação COGE: Fundação Comitê de Gestão Empresarial. Entidade que conta com 64 empresas do setor elétrico que 

correspondem a mais de 90% da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Brasil. 
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TABELA 2. Causas de incêndios urbanos em São Paulo de 1995 a 2004 

Descrição Quantidade de 

ocorrências 

Representatividade 

Desconhecidas 189.070 49% 

Ato incendiário 104.826 27% 

Instalações elétricas inadequadas 33.080 9% 

Displicência ao cozinhar 11.343 3% 

Displicência de fumante com ponta de cigarro 10.273 3% 

Brincadeiras de crianças 

 

 

9.643 2% 

Práticas de ações criminosas 7.433 2% 

Superaquecimento de equipamentos 5.889 2% 

 
Ignição espontânea 5.323 1% 

Vazamento de GLP 4.490 1% 

Negligência com vela 4.458 1% 

Vazamento de combustível em local aquecido 3.280 1% 

Total 389.108  

Fonte: ABRACOPEL 

Os principais riscos inerentes à eletricidade são: choque elétrico e arco elétrico. 

2.2 Arco Elétrico 

O arco elétrico pode ser compreendido como o fluxo intenso de energia elétrica, térmica e 

luminosa liberadas em um curto espaço de tempo através do ar ou outro meio não condutor (óleo, 

por exemplo). O arco elétrico pode ser do tipo controlado como o utilizado em soldas e fornos 

industriais ou do tipo acidental que ocorre em instalações elétricas devido às falhas. 
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O arco elétrico acidental pode provocar sérias lesões e até morte ao ser humano a distâncias 

de até 3 metros do ponto de falha nos equipamentos industriais de alta tensão mais comuns, 

conforme Tomiyoshi (2004). 

O arco elétrico pode atingir temperaturas de até 20.000 °C. O calor intenso pode gerar fogo 

e queimaduras severas que podem atingir o terceiro grau, a pressão sonora liberada pode chegar a 

160 dB e com isso ocasionar danos auditivos, enquanto que a radiação ultravioleta / infravermelha 

pode provocar lesões nos olhos. A onda de pressão proveniente do arco pode levar o trabalhador a 

sofrer uma queda se estiver trabalhando em altura. 

No momento do arco elétrico o ar é superaquecido instantaneamente e ocorre uma rápida 

expansão deste ar, gerando uma onda de pressão que pode chegar a pressões de 100 a 200lb/ft². Tal 

pressão é capaz lançar estilhaços incandescentes dos componentes elétricos a uma velocidade 

extremamente alta. Nem sempre o arco elétrico vem acompanhado desta expansão intensa do ar, 

mas quando isso acontece pode ser fatal. 

O arco elétrico acidental é geralmente gerado na conexão ou desconexão de dispositivos 

elétricos ou em curtos-circuitos. Bizzo & Reyder (2009, p. 19) apontam ainda como causas 

principais do arco elétrico acidental em instalações elétricas: 

Projetos elétricos mal elaborados ou inexistentes; Manutenções inadequadas; Poluição 

excessiva ou degradação dos meios isolantes; Influências externas; Operação indevida; 

Subtensões de origem atmosféricas ou de manobras; Componente defeituoso; Intrusão de 

itens externos; Esquecimento de ferramentas após manutenção; Ferramental inadequado; 

Características dos componentes e equipamentos, etc. 

A distância entre o trabalhador e o ponto de origem do arco elétrico, o tempo de resposta do 

sistema de proteção e o calor incidente gerado pelo arco são fatores determinantes da extensão dos 

danos pessoais. O calor incidente pode ser entendido como a quantidade de calor que atinge uma 

determinada superfície em um arco elétrico. O calor incidente é medido em calorias por centímetro 

quadrado (cal/cm²) ou joules por centímetro quadrado (J/cm²) e é diretamente proporcional a 

corrente de curto-circuito da instalação elétrica. 

Esse calor incidente pode causar queimaduras diretas e ocasionar a ignição da roupa do 

trabalhador. Assim se as queimaduras diretas não forem fatais, as secundárias provenientes da 

ignição da roupa podem ser. Daí a importância do uso das vestimentas de proteção FR (Flame 

Retardant). 
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Ao se adotar medidas preventivas ao risco elétrico devem ser priorizadas as de âmbito 

coletivo conforme prevê a NR-10. No entanto, as medidas coletivas ao risco de arco elétrico 

(painéis elétricos resistentes ao arco elétrico, por exemplo) não são suficientes para proteção dos 

funcionários em rotinas de trabalho como manutenção, inspeção e troca de componentes elétricos, 

quando é preciso trabalhar com as portas dos painéis abertas e as instalações energizadas. Nesta 

condição, faz-se necessário a adoção de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).  

Ainda conforme determina a NR-10 em seu item 10.2.9.2: “As vestimentas de trabalho 

devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e 

influências eletromagnéticas”. Diante disso, torna-se necessário a especificação de vestimentas de 

proteção ao risco do arco elétrico compatíveis ao calor incidente proveniente do arco para a devida 

proteção dos trabalhadores expostos a esse risco. A indicação do tipo inadequado de EPI pode 

resultar em danos irreversíveis. 

Bizzo & Reyder (2009, p. 8) afirmam que esse item foi inserido na NR “devido ao elevado 

índice de acidentes provocados pela formação do arco elétrico e fogo repentino”. Apontam ainda, 

que esse tipo de acidente representa “80% dos casos relatados pelas empresas”. 

O nível de proteção das vestimentas é definido pelo seu ATPV (Arc Thermal Performance 

Value). O ATPV do tecido indica o valor máximo de energia incidente que ele pode suportar sem 

que o trabalhador sofra queimaduras de 2° grau. O limiar para queimadura de segundo grau é de 47 

°C ou 1,2 cal/cm² (5 J/cm²). 

Conforme a norma internacional NFPA E as vestimentas de proteção FR são classificadas 

em categorias conforme sua resistência mínima ao arco elétrico. 
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TABELA 3. Protective Clothing Characteristics NFPA 70 E 

Table 130.7(C) (11) Protective Clothing Characteristics NFPA 70 E - 2009 

Categoria Descrição da Vestimenta Resistência Mínima ao Arco 

Elétrico para avaliação do 

EPI [J/cm² (cal/cm²)] 

0 Não inflamável, materiais inflamáveis (ou seja, sem 

tratamento, algodão, lã, rayon, ou seda, ou misturas 

destes materiais), com um tecido de gramatura de pelo 

menos 4,5 oz./yd². 

N/A 

1 Vestimentas FR podendo ser camisa e calça ou 

macacão. 

16,74 (4) 

2 Vestimentas FR podendo ser camisa e calça ou 

macacão. 

33,47 (8) 

3 Vestimentas FR podendo ser camisa e calça, capa ou 

macacão e selecionado de acordo a categoria mínima 

requerida do arco elétrico. 

104,6 (25) 

4 Vestimentas FR podendo ser camisa e calça, capa ou 

macacão e selecionado de acordo a categoria mínima 

requerida do arco elétrico. 

167,36 (40) 

Fonte: Bizzo & Reyder (2009) 

Para a seleção do tecido com ATPV adequado é necessário calcular o calor incidente. 

Existem vários métodos para realizar esse cálculo. 

2.2.1 Cálculo do calor incidente 

Os métodos mais utilizados para determinação do calor incidente no segmento industrial são 

os das normas internacionais NFPA 70 E – 2009 e IEEE 1584 – 2004. 
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2.2.1.1 Cálculo do calor incidente NFPA 70 E 

A NFPA 70 E apresenta as seguintes equações: 

Para tensões até 600 V com correntes entre 16 – 50 kA, aberto (open-arc): 

Ei = 527,1D
-19593

(0,0016 Ibf
 2 

- 0,0076 Ibf + 0,8938) 

Para tensões até 600 V com correntes entre 16 – 50 kA, fechado (arc-in-a-box): 

Ei = 103,87D
-1,4738

(0,0093 Ibf
 2 

- 0,3453 Ibf + 5,9675) 

Essas equações foram determinadas empiricamente pelos pesquisadores Neal, Binghan e 

Doughty (1996). Esse mesmo estudo também mostrou que enclausurando o arco para criar o 

chamado “arco in the box” potencializa-se a energia incidente e os seus efeitos em até 3 vezes. 

Para valores acima dos limites de tensão e corrente estabelecidos pelas equações anteriores: 

Ei = (793.Ibf.V.t) /D² 

Onde: 

Ei = energia máxima incidente [cal/cm²] 

D = distância do arco [in] 

Ibf = corrente de curto circuito [kA] 

V = tensão do arco [kV] 

2.2.1.2 Cálculo do calor incidente (método IEEE 1584) 

As condições de contorno no método do IEEE são: 

Tensão entre 208 V e 15 kV – trifásico 



22 

 

Frequência de 50 ou 60 Hz 

Corrente de curto-circuito sólido de 700 A a 106 kA 

Espaçamento entre condutores entre 13 mm e 152 mm 

Arco dentro do invólucro de equipamentos e em locais abertos 

Aterramento de sistema sólido e isolado com e sem resistência 

 Para determinar a corrente do arco são utilizadas três equações, cada qual deve ser utilizada 

para uma determinada faixa de tensão: 

 Para tensão menor de 1 kV: 

 

 Para tensões entre 1 e 15 kV: 

 

 Para tensões acima de 15 kV: 

 

Onde: 

Log  Logaritmo na base 10. 

Ia  Corrente do arco elétrico [kA]. 

K  (- 0,153) para configuração aberta ou (- 0,097) para configuração em caixa fechada. 

Ibf  Corrente presumida de curto circuito sólido trifásico simétrico valor r.m.s. [kA]. 

 

V  Tensão do sistema [kV]. 

G  Distância dos condutores [mm] – conforme TABELA 4  

Uma vez obtida a corrente do arco, calcula-se a Energia Incidente Normalizada:  
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Onde:  

En  energia incidente [J/cm2] 

K1  (- 0,792) para configuração sem compartimento (sem invólucro) ou (- 0,555) para 

configuração em compartimento 

K2  ( 0 ) para sistema isolado e aterrado por alta resistência ou (- 0,113) para sistema 

solidamente aterrado. 

G  É a distancia dos condutores em mm (barramento) – verificar TABELA 4. 

Determinar o tempo de duração do arco em segundos, considerando a corrente de arco 

calculada, e para 85 % da mesma corrente. 

Por fim, calcular a Energia Incidente:  

 

Sendo as variáveis: 

E Energia incidente [J/cm²]. 

Cf Fator de cálculo (1,5 para tensão igual ou menor do que 1 kV ou 1,0 para tensão 

acima deste valor). 

En Energia normalizada. 

t Tempo de duração do arco [s]. 

D Distância até o ponto de origem do arco [mm]. 

x Expoente de distância, conforme TABELA 4. 
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TABELA 4. Variáveis para cálculo da energia incidente – método IEEE 1584 

Tensão do 

sistema (kV) 

Tipo de equipamento Distância típica dos 

condutores/barramentos (mm) 

Expoente de 

distância x 

0,208 – 1  Painel de distribuição 32 1,473 

CCM 25 1,641 

> 1- 5 Painéis 13 – 102 0,973 

> 5 - 15 Painéis 153 0,973 

Fonte: TOMIYOSHI (2004) 

 Calcular a energia incidente também para 85% da corrente normalizada e do tempo de 

duração do arco. A vestimenta deve ser definida considerando o maior valor encontrado de energia 

incidente. 

2.2.2 Cálculo da fronteira de proteção contra arco elétrico 

A fronteira de proteção contra arco elétrico é a distância que um trabalhador, que não esteja 

vestindo roupa de proteção térmica, possa permanecer de uma parte energizada exposta e ter não 

mais que uma curável, queimadura de segundo grau, na ocorrência de um arco elétrico.  

Assim como na questão do calor incidente, há diferentes métodos para se calcular a fronteira 

de proteção contra arco elétrico.  

O método da norma do IEEE 1584 adota a seguinte equação: 

DB = [4,184*Cf*En(t/0,2)*(610
x
/En)]

1/x 

Onde: 

DB = Distância da fronteira de proteção ao ponto de origem do arco elétrico [mm]. 

Cf = Fator de cálculo: = 1 para tensões superiores a 1 kV e 1,5 para tensões iguais ou 

inferiores a 1 kV. 

En = Energia normalizada. 
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t = Tempo de duração do arco [s]. 

X = Expoente de distância, conforme TABELA 4. 

Ibf  Corrente presumida de curto circuito sólido trifásico simétrico valor r.m.s. [kA]. 

 

V  Tensão do sistema [kV]. 

A sinalização de segurança também deve contemplar o risco de arco elétrico. Abaixo segue 

exemplo de sinalização de advertência conforme NEC 110.16, na qual são especificados os riscos 

de choque e arco elétrico e medidas de controle (EPIs e distâncias seguras do ponto energizado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Bizzo & Reyder (2009) 

          FIGURA 1. Sinalização de advertência conforme NEC 110.16 

2.3 Choque Elétrico 

O choque elétrico é o estímulo físico que ocorre no corpo humano quando ele é percorrido 

por uma corrente elétrica. Esse fenômeno começou a ser estudado em 1930 com H. Freiberger e 

L.P. Ferris, desde então inúmeras pesquisas são desenvolvidas sobre o assunto. 
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2.3.1 Fatores determinantes da gravidade 

Diversos fatores determinam à severidade do choque elétrico. Dentre eles: condição 

fisiológica do trabalhador, resistência elétrica e condição da pele do indivíduo, percurso que a 

corrente elétrica faz pelo corpo, área de contato, duração do choque elétrico, intensidade da corrente 

elétrica e da tensão que gerou o choque e a frequência da corrente. 

A condição fisiológica do indivíduo que sofre um choque elétrico tem grande influência nos 

danos advindos deste choque. Indivíduos com problemas específicos no coração ou pulmão têm 

maior chance de sofrer lesões mais graves do que indivíduos saudáveis, quando a corrente elétrica 

percorre seus corpos. 

A corrente que flui pelo corpo humano em um choque elétrico segue a lei de Ohm: 

I = U / R  

Onde: 

I = intensidade da corrente, ampères (A). 

U = tensão aplicada, volts (V). 

R = resistência da parte do corpo por onde a corrente flui, ohms (Ω)  

A resistência do corpo humano é devida predominantemente à pele, mais especificamente a 

camada córnea (camada mais externa da epiderme) formada basicamente pela proteína queratina. 

Quanto maior a espessura desta camada, maior será a resistência elétrica oferecida. No entanto, se a 

pele apresenta algum corte ou abrasão ou ainda se estiver úmida, condição comum na prática, a 

resistência elétrica oferecida a corrente de choque é reduzida. Outros fatores que também podem 

fazer com que a resistência do corpo humano varie: elevadas taxas de álcool no sangue a diminuem, 

cansaço físico, concentração mental, excitação e doença também podem gerar essa variação. 

A área de contato também determina a resistência elétrica imposta a corrente de choque e 

por consequência a sua intensidade. Agarrando-se um condutor com a mão inteira a resistência 

obtida é muito menor do que quando o mesmo condutor é apenas tocado com um dedo. 
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TABELA 5. Valores de resistência nominal de várias partes do Corpo Humano 

  Resistência 

Condição (área de contato) Seco Molhado 

Toque do dedo 40 k – 1 MΩ 4 – 15 kΩ 

Mão segurando fio 10 – 50 kΩ 3 – 6 kΩ 

Aperto dedo polegar 10 – 30 kΩ 2 – 5 kΩ 

Mão segurando um alicate 5 – 10 kΩ 1 – 3 kΩ 

Toque palma da mão 3 – 8 kΩ 1 – 2 kΩ 

Mão em torno de uma furadeira manual 1 – 3 kΩ 0,5 – 1,5 kΩ 

As duas mãos em torno de uma furadeira manual 0,5 – 1,5 kΩ 250 – 750 Ω 

Mão imersa _ 200 – 500 Ω 

Pé imerso _ 100 – 300 Ω 

Corpo humano, interno, com exceção da pele _ 200 – 1000 Ω 

Fonte: adaptado de Electrical Safety Handbook (2000) 

O percurso que a corrente elétrica faz dentro do corpo humano é outro fator de grande 

importância para severidade do choque elétrico. Quando a corrente elétrica passa pelo coração pode 

ocorrer a fibrilação ventricular, evento com efeito equivalente ao de uma parada cardíaca. A 

TABELA 6 apresenta possíveis percursos da corrente elétrica no corpo humano e o percentual desta 

corrente que passa pelo coração. 

TABELA 6. Percurso da corrente elétrica no corpo humano e percentual de corrente no coração 

 

Local de entrada Trajeto Porcentagem da corrente 

Figura A Da cabeça para o pé direito 9,7% 

Figura B Da mão direita para o pé esquerdo 7,9% 

Figura C Da mão direita para a mão esquerda 1,8% 

Figura D Da cabeça para a mão esquerda 1,8% 

Fonte: Apostila Senai (2005) 

Quando a corrente elétrica flui através de uma resistência há liberação de energia em forma 

de calor. Esse fenômeno é chamado de efeito Joule e é caracterizado pela transformação de energia 

elétrica em térmica: 

A B C D E 
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J = I² * R * t onde: 

J = energia liberada, joules (J). 

I = corrente de choque elétrico, ampères (A). 

R = resistência do corpo humano, ohms (Ω). 

t = tempo de duração do choque, segundos (s). 

Sendo assim, o grau de severidade da queimadura é diretamente proporcional à intensidade 

da corrente e ao tempo de duração do choque elétrico.  

A intensidade da corrente é um dos fatores mais significativos para determinação da 

severidade dos danos provenientes do choque elétrico. Correntes acima do limiar de largar 

percorrendo o corpo humano são especialmente perigosas, pois nesta condição, o trabalhador não 

pode se libertar sozinho da fonte do choque elétrico. Se a corrente não for interrompida ou se o 

trabalhador não for libertado por alguém da fonte do choque elétrico rapidamente, o acidente poderá 

ser fatal. O limiar de largar para correntes alternadas de 50 ou 60 Hz é de 6 a 14 mA em mulheres e 

entre 9 e 23 mA em homens. Em C.C., o limiar de largar é em média 51 mA em mulheres e 76 mA 

em homens. A corrente contínua possui um limiar de largar maior quando comparada a uma 

corrente alternada com valor eficaz igual à intensidade desta corrente contínua. 

Suponha o exemplo apontado por Cadick no qual o trabalhador da figura 2 está de pé sobre 

solo úmido utilizando calçado de couro. Considerando-se os valores de resistência da tabela 5 e que 

a resistência da sola de couro, úmida, é de 5 kΩ obtêm-se uma corrente de choque elétrico de 21,1 

mA para uma tensão de 120 V. A corrente de 21,1 mA é superior ao limiar de largar, sendo assim o 

trabalhador do exemplo não conseguirá largar espontaneamente da furadeira. 

I = 120 / [500 Ω (mão úmida segurando furadeira) + 200 Ω (interna) + 5000 Ω (calçado úmido)]. 

I = 21,1 mA. 

Correntes de choque de 15 mA com tempo superior a um quarto de segundo podem 

ocasionar fibrilação ventricular. Correntes de 30 mA já são capazes de provocar parada respiratória, 

pois inibem o movimento dos músculos responsáveis pela respiração e/ou à paralisia dos centros 

nervosos que comandam a função respiratória. 
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Zona 1 – habitualmente nenhuma reação. 

Zona 2 – habitualmente nenhum efeito patofisiológico perigoso. 

Zona 3 – habitualmente nenhum risco de fibrilação. 

Zona 4 – fibrilação possível (probabilidade de até 50%) 

Zona 5 – risco de fibrilação (probabilidade superior a 50%) 

 

 

 

 

 

Fonte: Electrical Safety Handbook (2000) 

FIGURA 2. Corrente de choque 

A norma NBR 6533 da ABNT define 5 zonas dos efeitos da corrente elétrica alternadas de 

50 e 60 Hz, considerando pessoas que pesam 50 kg e com percurso da corrente elétrica entre 

extremidades (mão / mão ou mão / pé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NBR 6533 

FIGURA 3. Zonas dos efeitos da corrente elétrica 

As zonas 4 e 5 são as mais preocupantes, pois nestas condições há efetiva chance de 

fibrilação ventricular. 
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A intensidade da tensão aplicada também pesa para determinação dos danos originados pelo 

o choque elétrico. O contato com fontes onde a tensão aplica é maior do que 400 V são mais 

perigosas, pois esse valor de tensão é suficiente para perfurar a camada córnea da pele. Como essa 

camada é a parte do corpo onde se concentra a maior parcela da resistência do corpo humano, sem 

ela a intensidade da corrente pode se elevar muito. Esse fenômeno é especialmente importante, pois 

há disseminação de sistemas de distribuição industriais e comerciais de 480 V. 

A frequência da corrente elétrica é inversamente proporcional ao calor devido ao efeito 

Joule. As frequências mais perigosas são aquelas compreendidas entre 20 e 100 Hz, especialmente 

60 Hz, pois nesta frequência a probabilidade de ocorrer fibrilação ventricular é maior. Quanto maior 

a frequência maior a tendência de a corrente percorrer a parte superficial do condutor, no caso do 

choque elétrico, o corpo humano. Esse fenômeno é o efeito pelicular ou Skin. Deste modo, quanto 

maior a frequência menor a possibilidade de danos aos órgãos vitais. 

Através do gráfico abaixo é possível perceber que a frequência da corrente de choque é 

significativa na severidade da contração muscular resultante do choque. Por exemplo, o limiar de 

largar é menor para correntes de choque nas frequências entre 10 e 100 Hz quando comparado ao 

limiar para correntes com frequências da ordem de kHz. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cotrim (2003) 

FIGURA 4. Corrente elétrica versus frequência para a mesma contração muscular 

A corrente contínua pode ainda causar efeito eletrolítico no sangue e nos demais líquidos do 

corpo humano. Esse efeito ocasiona a aglutinação de sais minerais presentes no líquido e a 

consequente formação de coágulos e tromboses, os quais podem ser fatais. 
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A figura a seguir resume os fatores determinantes da gravidade do choque elétrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Traffos. Curso básico NR-10 

FIGURA 5. Fatores determinantes da gravidade do choque elétrico 

2.3.2 Efeitos do choque elétrico 

Normalmente a contração muscular é induzida por impulsos elétricos provenientes do 

sistema nervoso. Se uma corrente externa flui pelo corpo, se sobrepondo as correntes do sistema 

nervoso, poderá ocorrer contrações violentas nos músculos e o cérebro pode perder o controle do 

corpo. A vítima perde o controle de seus músculos, se a corrente de choque for superior ao “limiar 

de largar”. 

As contrações musculares ocasionadas pela passagem da corrente pelo corpo da vítima – 

esse fenômeno é conhecido como tetanização – podem fazer com que ela fique presa ou que seja 

projetada a distância. Isso é ainda mais importante, quando se leva em conta que boa parte dos 

trabalhos envolvendo instalações elétricas é realizada em alturas acima de dois metros. Sendo 

assim, os danos diretos da passagem da corrente elétrica pelo corpo humano podem se somar 

àqueles provenientes de quedas, que são uma das principais causas de acidentes fatais no trabalho. 

As contrações poderão ainda fazer com que a vítima se choque involuntariamente contra alguma 

superfície, vindo a sofrer ferimentos como fraturas e contusões. 
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O aquecimento da região do corpo por onde a corrente elétrica flui, e por consequência as 

queimaduras, é outro dos efeitos do choque elétrico. As queimaduras podem ocorrer 

superficialmente ou internamente, afetando músculos, órgãos, etc. Normalmente são mais severas 

nos pontos de entrada e saída da corrente de choque elétrico, onde a densidade da corrente e a 

resistência oferecida a corrente de choque são maiores. Quando as queimaduras são severas podem 

resultar até mesmo em óbito. Se a vítima sobreviver, a recuperação será lenta e dolorosa. As 

queimaduras podem necrosar tecidos e por consequência resultar na amputação de partes do corpo. 

Outras sequelas comuns deste tipo de acidente são: perda de massa muscular, perda parcial de 

ossos, diminuição e atrofia muscular, perda da coordenação motora, cicatrizes, etc. 

O choque elétrico provoca ainda dor e sensação de formigamento. 

No entanto, a fibrilação ventricular é certamente o efeito mais grave originado pelo choque 

elétrico. O coração se contrai ritmicamente de 60 a 90 vezes por minuto, fazendo o sangue fluir pelo 

corpo. O movimento do coração é produzido por impulsos elétricos. Se uma corrente externa é 

incrementada ao impulso elétrico fisiológico pode ocorrer a fibrilação ventricular. Quando isso 

ocorre, o coração deixa de bombear o sangue e passa a contrair-se desordenadamente. A fibrilação é 

acompanhada de parada respiratória. Uma vez interrompida a atividade normal do coração, em 

poucos minutos ocorrerão lesões cerebrais permanentes e até mesmo a morte. Para reverter a 

fibrilação ventricular pode ser utilizado um DEA (Desfibrilador Externo Automático). Até que um 

DEA seja utilizado, a reanimação cardiorrespiratória é necessária para que oxigênio seja entregue 

ao cérebro. A importância da reanimação cardiorrespiratória é prevista na NR-10, a qual determina 

em seu item 10.12.2 que “os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e 

prestar primeiros socorros a acidentados, especialmente por meio de reanimação 

cardiorrespiratória”. 

Ainda não há definido um limiar de fibrilação ventricular. As principais dificuldades para se 

determinar esse limiar são, conforme descreve Cotrim (2003, p.99): 

“Impossibilidade de realizar experiências com seres humanos e dificuldades de adequar ao 

corpo humano os resultados obtidos com animais; 

A corrente I0 que atinge o coração e causa diretamente a fibrilação ventricular é apenas uma 

fração da corrente I que circula pelo corpo humano; como apenas I é mensurável, a ela se 

refere o limiar de fibrilação; como a relação I0/I não é constante, pode variar de pessoa para 

pessoa e, em uma mesma pessoa, dependerá do trajeto da corrente; 

As condições orgânicas são distintas nos seres humanos.” 
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A corrente elétrica pode ainda provocar parada respiratória, quando a corrente de choque for 

superior a 30 mA devido à contração do diafragma. 

2.3.3 Causas do choque elétrico 

O choque elétrico pode ser ocasionado por contato direto, indireto ou por descargas 

atmosféricas. 

O choque elétrico direto é caracterizado quando a pessoa toca parte integrante do circuito 

elétrico energizado como terminais, barramentos, conectores, condutores com isolação danificada. 

São comuns acidentes que ocorrem quando pessoas esbarram materiais metálicos como antenas, 

barras de ferro, etc. contra cabos aéreos de distribuição de energia elétrica. 

Choque elétrico indireto é aquele que acontece quando a pessoa toca uma parte energizada 

que não compõe o circuito elétrico – a carcaça metálica de uma máquina ou equipamento elétrico, 

por exemplo – e que se energizou devido à baixa isolação e falta de aterramento. A baixa isolação é 

uma condição que ocasiona uma corrente de fuga. A corrente de fuga é uma fração da corrente do 

circuito que é direcionada à parte do equipamento ou instalação não projetado para integrar o 

circuito elétrico.  

O choque elétrico por descargas atmosféricas é aquele ocasionado por raios. 

O comprometimento da isolação dos componentes elétricos pode causar o choque elétrico 

direto ou indireto. Vários fatores podem ser elencados como responsáveis pela degradação da 

isolação elétrica: calor e temperaturas elevadas, umidade, radiação solar, oxidação, desgaste 

mecânico ocasionado pelo atrito do condutor contra alguma superfície abrasiva, roedores e insetos 

que podem roem o isolamento dos condutores. 

O choque elétrico pode ser classificado como dinâmico ou estático. O choque elétrico 

dinâmico ocorre quando a pessoa faz contato com um elemento energizado. Este tipo de choque 

persiste até que o contato seja interrompido ou que o circuito seja desenergizado. Já o choque 

estático está associado a equipamentos com características capacitivas – como capacitores, veículos 

em movimento, etc. – os quais acumulam eletricidade estática. 
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2.3.4 Descargas atmosféricas 

O choque elétrico pode ainda ser gerado por descargas atmosféricas.  

Os ventos são os responsáveis por eletrizar as nuvens, devido à fricção das partículas de 

água, que as compõem. As cargas positivas ocupam a parte de cima da nuvem, enquanto que as 

negativas ocupam a parte inferior da mesma. Essas cargas negativas na parte inferior da nuvem 

induzem uma concentração de cargas positivas na região da superfície da terra localizada abaixo 

desta nuvem. As descargas atmosféricas (raios) ocorrem quando a diferença de potencial entre 

nuvens ou entre a terra e a nuvem supera a rigidez dielétrica do ar. Neste último caso, inicialmente o 

raio parte da nuvem em direção ao solo numa velocidade de 1500 km/s, tornando o ar ionizado e 

estabelecendo um curto-circuito entre nuvem e terra. Uma vez estabelecido o curto, surge uma 

segunda descarga (descarga de retorno) em sentido contrário ao da primeira, ou seja, da terra em 

direção a nuvem, com velocidade de 30.000 km/s. A intensidade da corrente do raio de retorno pode 

atingir 200 kA. Todo o processo dura micro-segundos, sendo assim há impressão que ocorreu 

apenas uma descarga elétrica. O raio normalmente cai em pontos mais altos de uma determinada 

área. 

As descargas atmosféricas podem causar inúmeros danos. Kindermann (1992, p. 2) destaca 

como prejuízos originados por descargas atmosféricas:  

“Incêndios em florestas, campos e prédios; destruição de estruturas e árvores; colapso na 

rede de energia elétrica; interferência na rádio transmissão; acidentes na aviação; acidentes 

nas embarcações marítimas; acidentes nas torres de poços de petróleo; acidentes nas 

plataformas marítimas de petróleo, mortes em seres humanos e animais.  

O raio pode atingir as pessoas diretamente ou indiretamente. A incidência indireta ocorre 

quando a descarga atmosférica atinge uma estrutura, uma árvore ou o solo e parte desta descarga se 

propaga e atinge alguém que esteja próximo a eles. 

O Brasil é campeão mundial em incidências de descargas atmosféricas. São 70 milhões de 

descargas elétricas por ano ou ainda três raios por segundo. 



35 

 

Para minimizar os danos provenientes das descargas atmosféricas devem ser implementados 

Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA). O princípio destes sistemas é o de 

criar um caminho seguro de baixa resistência para descarga elétrica até o solo. 

No Brasil a norma técnica da ABNT NBR-5419 estabelece os requisitos técnicos para 

implementação destes sistemas. A medição do sistema de aterramento é um destes requisitos. A 

NR-10 determina que o prontuário elétrico deve conter “documentação das inspeções e medições do 

sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos”. 

2.3.5 Medidas de controle ao risco elétrico 

Para que o risco elétrico não resulte em lesões medidas de controle devem ser adotadas, 

dentre as quais podemos destacar: a desenergização, o aterramento, a equipotencialização, o 

seccionamento automático, os dispositivos de corrente de fuga, o emprego da extrabaixa tensão, as 

barreiras e invólucros, os bloqueios, a isolação elétrica e os Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI). 

2.3.5.1 Isolamento elétrico 

É a ação destinada a impedir a passagem da corrente elétrica através do uso de materiais 

dielétricos (não condutores de eletricidade). A isolação deve ser capaz de suportar as demandas 

mecânica, elétrica, química e térmica as quais esteja exposta. 

A isolação de equipamentos, ferramentas e dispositivos elétricos deve ser inspecionada a 

cada uso. Os testes elétricos são fundamentais para garantir a eficácia da isolação elétrica. A 

periodicidade destes testes é definida pelo fabricante. Para objetos isolantes destinados a trabalhos 

em AT os testes deverão ser realizados minimamente uma vez ao ano. São exemplos: tapetes de 

borracha, mantas ou lençol isolante, bastão de manobra. 
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Denomina-se isolação dupla ou reforçada aquela normalmente empregada em ferramentas 

portáteis, que oferece um nível de proteção mais elevado do que a isolação básica. Os equipamentos 

que possuem esse tipo de isolação são identificados com símbolo específico, dois quadrados de 

lados diferentes, paralelos, um dentro do outro. 

2.3.5.2 Aterramento 

O aterramento elétrico é a ligação intencional ao potencial de terra de modo a gerar um 

caminho de baixa impedância para a corrente elétrica de fuga. Os aterramentos são classificados em 

duas categorias: 

Aterramento funcional: é o aterramento necessário para o correto funcionamento da 

instalação. Neste tipo de aterramento um dos condutores da instalação é ligado ao eletrodo de 

aterramento. Não tem por objetivo oferecer proteção contra choque elétrico. 

Aterramento de proteção: ligação das massas e elementos condutores que não façam parte 

do circuito ao potencial de terra com objetivo de oferecer proteção contra choque elétrico indireto. 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Barros (2010) 

           FIGURA 6. Aterramento de proteção 

A NBR 5410 que trata de instalações elétricas de baixa tensão considera os esquemas de 

aterramento TN, TT e IT. As duas letras que denominam os esquemas de aterramento representam 

respectivamente a situação da alimentação da instalação em relação a terra e a situação das massas 

da instalação em relação à terra. 
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Sendo assim, a primeira letra pode ser “T”ou “I”. Se for “T”, o esquema de aterramento 

possui um condutor de alimentação ligado diretamente à terra, normalmente o neutro. Se for “I”, 

não há nenhum ponto de alimentação ligado diretamente à terra. 

Já a segunda letra pode ser “T” ou “N”. Se for “T”, quer dizer que as massas estão ligadas 

diretamente à terra. Já a letra “N” indica que as massas estão ligadas ao condutor de alimentação 

aterrado, geralmente o neutro.  

Os sistemas de aterramento TN são divididos em TN-S, TN-C e TN-CS. O esquema de 

aterramento TN-S é caracterizado por possuir os condutores de proteção (condutor PE ou “fio 

terra”) e neutro separados. Enquanto que no esquema TN-C, o PE e o neutro são o mesmo condutor, 

daí chamado PEN. Já no esquema TN-CS, parte do circuito possui somente o condutor PEN e outra 

parte os condutores PE e N separados. 

A NR-10 trata do aterramento em seus itens 10.2.8.3 e 10.3.4: 

10.2.8.3 O aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme 

regulamentação estabelecida pelos órgãos competentes e, na ausência desta, deve atender às 

Normas Internacionais vigentes. 

10.3.4 O projeto deve definir a configuração do esquema de aterramento, a obrigatoriedade 

ou não da interligação entre o condutor neutro e o de proteção e a conexão à terra das partes 

condutoras não destinadas à condução da eletricidade. 

2.3.5.3 Equipotencialização 

A equipotencialização consiste em interligar todos os aterramentos de um edifício de modo a 

evitar o aparecimento de diferença de potencial entre objetos que possam ser tocados 

simultaneamente, o que resultaria em um choque elétrico. 

Todos os equipamentos elétricos da edificação devem estar interligados a malha de 

aterramento, da qual também devem fazer parte todas as massas metálicas (tubulações, antenas 

ferragens estruturais, etc.), assim como o sistema de proteção contra descargas atmosféricas. 
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2.3.5.4 Seccionamento automático 

O seccionamento automático da alimentação é uma medida de proteção que deve atuar 

desligando o circuito elétrico na ocorrência de uma falta entre parte viva e massa, que resulte uma 

tensão de contato perigosa. Entende-se por tensão de contato perigosa, aquela que excede o 

especificado na tabela abaixo:  

TABELA 7. Valores máximos de tensão de contato limite 

Natureza da corrente 
Situação 1 

(áreas internas) 

Situação 2 

(áreas externas) 

Alternada, 15 Hz – 1000 Hz 50 25 

Contínua sem ondulação 120 60 

Fonte: SENAI. Curso básico de segurança em instalações e serviços em eletricidade: riscos elétricos.

            (2005). 

O seccionamento automático é obtido através de dispositivos contra sobrecorrente 

(disjuntores, fusíveis) ou por meio de dispositivos de corrente diferencial-residual (DR) associados 

aos esquemas de aterramento. Na tabela abaixo são apresentados os tempos de seccionamento 

máximo no esquema de aterramento TN, conforme prescreve a NBR 5410. 

TABELA 8. Tempos de seccionamento máximos no esquema TN 

 Tempo de seccionamento (s) 

U0(V) – (tensão nominal entre 

fase e neutro, valor eficaz em CA) 

Situação 1 

(áreas internas) 

Situação 2 

(áreas externas) 

115, 120, 127 0,8 0,35 

220 0,4 0,20 

400 0,2 0,05 

  Fonte: SENAI. Curso básico de segurança em instalações e serviços em eletricidade: riscos elétricos.

             (2005). 

O dispositivo de corrente de fuga (DR) é um dispositivo capaz de identificar e desligar o 

circuito quando a soma fasorial das correntes dos condutores necessários para alimentar esse 

circuito, incluindo o neutro, for diferente de zero. Em um circuito normalmente energizado esse 

somatório é nulo.  

Quando ocorre uma falta fase-massa ou quando uma pessoa toca parte viva do circuito o 

somatório das correntes deixa de ser nulo. Nestas condições o DR atua. O DR oferece ainda 

proteção contra risco de incêndio proveniente da falha de isolação dos condutores. 
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O DR apresenta algumas limitações. Ele não pode, por exemplo, ser utilizado em circuitos 

dos quais façam parte equipamentos, que em condições normais de funcionamento, gerem corrente 

de fuga superior àquela que aciona o DR. São exemplos de equipamentos desse tipo os chuveiros e 

torneiras elétricas. O condutor de proteção não deve ser ligado no DR, somente as fases e o neutro, 

deste modo o DR não pode ser utilizado em circuitos com esquema de aterramento TN-C. Outra 

limitação é que o dispositivo não protege contra choque elétrico um individuo que tocar 

simultaneamente dois condutores. 

2.3.5.5 Barreiras e invólucros 

São dispositivos que impedem qualquer contato com partes energizadas. No caso dos 

invólucros, a parte viva do circuito fica protegida em seu interior, enquanto que na barreira a parte 

viva do circuito fica protegida atrás da mesma. Somente deve ser possível abrir as barreiras e 

invólucros com o uso de ferramentas. Elas devem ser robustas, fixadas de maneira segura, 

adequadas ao ambiente onde estão instaladas e ainda apresentar separação apropriada das partes 

vivas. Conforme NR-10, o interior das barreiras e invólucros não deve ser utilizado para 

armazenamento de qualquer objeto. 

2.3.5.6 Obstáculos e anteparos 

São dispositivos que impedem apenas o contato acidental com o ponto de perigo, mas não o 

contato intencional, que ocorre quando o indivíduo remove ou contorna o obstáculo 

deliberadamente. São exemplos: corrimões, telas de proteção ou outros que possam ser removidos 

sem o uso de ferramentas, mas nunca de maneira involuntária. 
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2.3.5.7 Desenergização 

A desenergização é a medida de controle ao risco elétrico mais eficiente, sendo assim deve 

ser considerada como prioritária dentre todas as medidas de controle. É importante ressaltar a 

diferença entre desligar e desenergizar. A desenergização é um conjunto de ações associadas entre 

si, sequenciadas e controladas pelos trabalhadores autorizados, realizadas com o objetivo de garantir 

a efetiva ausência de tensão no circuito, durante todo o tempo em que estiver sendo executado o 

serviço. O processo de desenergização compreende as seguintes etapas: seccionamento, 

impedimento de reenergização, constatação da ausência de tensão, instalação de aterramento 

temporário, proteção dos elementos energizados da zona controlada e instalação de sinalização de 

impedimento de reenergização. 

a) Seccionamento: nesta etapa a alimentação do circuito ou do equipamento é interrompida, através 

do acionamento de dispositivos que promovem a descontinuidade total do circuito (chave 

seccionadora, disjuntor, interruptor). A NR determina que os projetos, sempre que possível, devem 

adotar dispositivos de seccionamento com ação simultânea, ou seja, dispositivos que seccionam 

todas as fases ao mesmo tempo. Os disjuntores são exemplos de dispositivos que atendem a esse 

requisito. Fusíveis não atendem a essa exigência, pois atuam individualmente por fase e não 

simultaneamente. O acionamento do dispositivo de seccionamento pode ser realizado manualmente, 

automaticamente ou ainda por meio de ferramentas apropriadas (bastão de manobra, por exemplo). 

O seccionamento que permite a constatação visual da separação dos contatos (abertura da 

seccionadora, retirada de fusíveis, retirada de equipamento da tomada, etc.) é mais eficaz. Para 

aumentar o nível de proteção nesta etapa da desenergização é importante abrir todos dispositivos de 

seccionamento que fazem fronteira com o ponto a ser desenergizado, deste modo previne-se uma 

energização acidental proveniente da carga ou de outros pontos vizinhos do circuito (o popular 

“retorno”). A abertura de uma seccionadora com carga pode gerar arco elétrico, deste modo o 

correto é desligar o circuito antes de abrir a seccionadora. 

b) Impedimento de reenergização: bloqueio mecânico no(s) quadro(s) elétrico(s) ou no(s) 

dispositivo(s) de seccionamento, seccionados na etapa anterior, através de cadeados, por exemplo, 

de modo a impedir o religamento do circuito. A retirada dos fusíveis ou disjuntores do circuito é 

outra opção de impedimento de reenergização. Quando o trabalho que originou o seccionamento for 

realizado em equipe, é importante que cada membro da equipe faça seu próprio bloqueio. Deve-se 
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ainda prover meios que garantam que apenas o próprio trabalhador que instalou o(s) bloqueio(s) 

possa removê-lo(s). As FIGURAS 7 e 8 apresentam exemplos de dispositivos de bloqueio para 

aplicações diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fonte: Electrical Safety Handbook (2000) 

         FIGURA 7. Exemplo de bloqueio e etiquetagem 

 

 

 

 

 

    Fonte: Electrical Safety Handbook (2000)   

    FIGURA 8. Exemplos de dispositivos de bloqueio 

c) Constatação da ausência de tensão: nesta etapa é realizada a verificação através de instrumento 

adequado, normalmente multímetro para baixa tensão e detector de tensão para alta tensão, da 

ausência de tensão entre todas as fases. 

d) Instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos: 

nesta etapa os condutores do circuito desenergizado são ligados entre si e também são ligados à 

malha de aterramento, deste modo o trabalhador estará protegido caso o circuito seja energizado por 

indução, contatos acidentais, etc. O dispositivo de aterramento deve ser instalado com o uso de EPI 

(luva de borracha) e EPC (bastão de manobra) adequados às tensões envolvidas. O dispositivo de 
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aterramento também deve ser compatível às grandezas elétricas envolvidas. O ponto do circuito 

onde o serviço está sendo realizado deve estar isolado entre pelo menos dois aterramentos 

temporários. A FIGURA 9 apresenta diferentes topologias de circuitos elétricos e a disposição 

correspondente dos conjuntos de aterramento temporário. No momento da instalação do conjunto de 

aterramento temporário este deve primeiramente ser conectado no condutor de aterramento e depois 

as fases. Se esse procedimento for realizado na sequência inversa e alguma fase estiver energizada, 

o trabalhador que estiver segurando o conjunto poderá sofrer choque elétrico. No momento em que 

o conjunto de aterramento estiver sendo removido, deve-se inicialmente desconecta-lo das fases e 

depois do terra, pelo mesmo motivo citado anteriormente. A NR-10 determina que todo projeto 

deve permitir a adoção do aterramento temporário. A norma ainda destaca os dispositivos de 

seccionamento com equipotencialização e aterramento do circuito seccionado. São dispositivos que 

além da posição aberta e fechada, possuem uma terceira posição, que pode ser a de aterramento do 

trecho do circuito seccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Barros & Gedra (2009) 

          FIGURA 9. Exemplos dos pontos de instalação do conjunto de aterramento temporário 

e) Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. A zona controlada é definida 

conforme anexo I da NR-10 e é diretamente proporcional a tensão do ponto energizado. Nesta 

etapa, se houver algum ponto energizado dentro da zona controlada, este deve ser protegido com 

barreiras, obstáculos, etc. de modo a evitar contatos acidentais.  

f) Instalação de sinalização de impedimento de reenergização. Placas, avisos ou etiquetas 

indicativas do impedimento de reenergização devem ser instalados junto aos bloqueios. A 

identificação deve conter informações do responsável pelo bloqueio, motivo do bloqueio, data e 

horário, dentre outras. 
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 A NR-10 determina que os projetos elétricos devem contemplar recursos necessários para a 

adoção de cada uma das etapas do processo de desenergização. No item 10.3.1 a norma exige que 

os dispositivos de seccionamento disponham de recursos que permitam o bloqueio e a sinalização 

da condição operativa, ou seja, liga ou desligado. 

10.3.1 É obrigatório que os projetos de instalações elétricas especifiquem dispositivos de 

desligamento de circuitos que possuam recursos para impedimento de reenergização, para 

sinalização de advertência com indicação da condição operativa. 

Uma vez encerrado o serviço que motivou a desenergização, a instalação elétrica pode ser 

energizada novamente. A reenergização deve seguir a sequência de passos determinada pela NR-10, 

a saber: 

a) retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos; 

b) retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de 

reenergização; 

c) remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções adicionais; 

d) remoção da sinalização de impedimento de reenergização; 

e) destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento. 

Os passos dos processos de energização e de desenergização podem ser alterados, 

substituídos, ampliados ou eliminados por profissional legalmente habilitado – profissional com 

curso específico na área elétrica reconhecido e com registro no conselho de classe – e autorizado 

pela empresa, desde que amparado por justificativa técnica documentada. O nível de proteção 

obtido deve ser equivalente ao originalmente preconizado pela NR. 

Na impossibilidade de desenergizar a instalação elétrica em uma intervenção, devemos 

priorizar o trabalho com extrabaixa tensão – tensão não superior a 50 V em corrente alternada e 120 

V em corrente contínua. Nesta condição, o contato de um indivíduo com a pele seca com o ponto 

energizado não resulta em corrente de choque perigosa. 

Se o emprego da extrabaixa tensão também não for possível, a NR indica a necessidade de 

empregar-se outras medidas de proteção como: isolação de partes vivas, obstáculos, barreiras, 

sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação, bloqueio do religamento 

automático. 
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2.3.5.8 Equipamentos de proteção individual 

Quando medidas de proteção coletiva não forem suficientes para controlar os riscos de 

acidentes e doenças do trabalho, devem ser adotados equipamentos de proteção individuais 

adequados à tarefa e certificados pelo Ministério do Trabalho. Os EPIs mais comuns contra risco de 

choque elétrico são: capacete de proteção, luva isolante de borracha, manga isolante de borracha e 

calçado de segurança sem elementos condutivos. Os EPIs isolantes devem ser testados 

periodicamente. Todos EPIs devem ser inspecionados antes do uso. Adornos (anéis, pulseiras, 

relógios, etc.) são itens proibidos pela norma nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas 

imediações, pois podem resultar em acidentes, principalmente os adornos metálicos. 

Por cima das luvas isolantes devem ser utilizadas luvas de cobertura de modo a proteger as 

luvas isolantes contra abrasão. As luvas de borracha possuem uma tarja, próxima a borda, em cor 

específica para identificar sua classe, conforme TABELA 9: 

 

 

 

 

 

Fonte: CPN-SP. (2004/2005). 

FIGURA 10. Tarja identificadora da luva isolante de borracha 

As luvas isolantes de borracha devem ser armazenadas em local adequado, onde não estejam 

expostas à umidade, incidência direta de raios solares ou produtos químicos. Devem ser 

armazenadas sem dobrar, enrugar ou comprimir. 
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TABELA 9. Classes e tensão de uso de luvas isolantes (NBR 10622/89) 

 

 

 

 

 

Fonte: CPN-SP. (2004/2005). 

2.3.5.9 Sinalização de segurança 

 A sinalização de segurança é uma medida de proteção complementar contra os riscos 

elétricos. É um item de segurança simples e eficiente para prevenção dos riscos elétricos. A 

sinalização de segurança deve estar presente em todas as instalações e serviços em eletricidade. A 

NR-10 prescreve em seu item 10.10.1 “Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser adotada 

sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação obedecendo ao 

disposto na NR 26...”. A sinalização deve ser utilizada para identificação de circuitos, travamentos e 

impedimentos de energização, bloqueios, restrições e impedimentos de acesso, delimitações de 

áreas de vias públicas e de veículos, delimitação de área de movimentação de cargas, dentre outros. 

Abaixo seguem exemplos de sinalização de segurança utilizada em instalações e serviços em 

eletricidade: 

 

 

 

Fonte: CPN-SP. (2004/2005). 

FIGURA 11. Exemplos de sinalização de segurança 
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2.4 Campo Eletromagnético 

Os campos eletromagnéticos estão presentes em instalações e equipamentos elétricos. A 

intensidade do campo elétrico é diretamente proporcional à tensão. O campo elétrico é medido em 

kV /m. Já o campo magnético resulta do fluxo de corrente e é mensurado em Tesla ou gauss. Tanto 

o campo magnético quanto o elétrico diminuem conforme a distância da fonte aumenta. 

As frequências utilizadas nos sistemas elétricas estão compreendidas na região do espectro 

eletromagnético conhecida como não ionizante, ou seja, nestas frequências não há energia 

suficiente para quebrar as ligações químicas das moléculas das células. No entanto, a exposição aos 

campos eletromagnéticos resulta em efeitos térmicos e endócrinos no corpo humano. 

A Organização Mundial de Saúde / International Committee on Non Ionization Radiation 

Protection (OMS / ICNIRP) estabelece níveis de campo considerados seguros, conforme tabela a 

seguir: 

  TABELA 10. Níveis de referência para campo magnético. 

Tipo de exposição Campo magnético (mG) 

Trabalhadores (jornada de trabalho) 4200 

Público (exposição permanente) 833 

  Fonte: ICNIRP (2005) 

   TABELA 11. Níveis de referência para campo elétrico. 

Tipo de exposição Campo elétrico (kV/m) 

Trabalhadores (jornada de trabalho) 

8,3 

Trabalhadores (período curto) 

Público (exposição permanente) 

4,2 

Público (algumas horas/dia) 

Fonte: ICNIRP (2005) 

Conforme verificou Faraday em 1831 o fluxo de corrente elétrica alternada provoca o 

surgimento de um campo eletromagnético. O contrário também ocorre, ou seja, um campo elétrico 
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variando no tempo induz uma corrente alternada em um condutor. Esse fenômeno é importante do 

ponto de vista da segurança do trabalho, uma vez que circuitos energizados podem induzir corrente 

elétrica em circuitos desenergizados que estejam próximos. Daí a importância de se realizar a 

constatação da ausência de tensão durante a desenergização do circuito. A indução também é o 

motivo pelo qual a NR-10 determina que circuitos elétricos com finalidades diferentes, devem ser 

instalados separadamente. 

10.3.3.1 Os circuitos elétricos com finalidades diferentes, tais como: comunicação, 

sinalização, controle e tração elétrica devem ser identificados e instalados separadamente, 

salvo quando o desenvolvimento tecnológico permitir compartilhamento, respeitadas as 

definições de projetos. 

Os campos eletromagnéticos intensos podem prejudicar o funcionamento de marca passos, 

aparelhos auditivos, dentre outros. Os campos eletromagnéticos podem ainda ocasionar 

aquecimento intenso de próteses metálicas, o que pode resultar em lesões as pessoas que as 

utilizam. 

2.5 Incêndios e Explosões 

Boa parte dos princípios de incêndio é originada por curtos circuitos acidentais em 

equipamentos ou instalações próximos a materiais combustíveis ou inflamáveis, que se propagam se 

não forem combatidos rapidamente, podendo vir a tomar grandes proporções e ocasionar 

verdadeiras tragédias. Exemplos dos danos que podem advir de uma instalação elétrica inadequada 

são os terríveis incêndios dos Edifícios Joelma e Andraus que ocorrem na década de 70 em São 

Paulo, que juntos mataram mais de 200 pessoas e feriram outras centenas. 

O risco de incêndio gerado por eletricidade está contemplado no texto da NR-10. Ela 

estabelece em seu item 10.9.1 que “as áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos 

devem ser dotadas de proteção contra incêndio e explosão, conforme dispõe a NR 23 – Proteção 

Contra Incêndios”. 

O risco de incêndio de origem elétrica pode ser controlado desde que as instalações elétricas 

sejam mantidas em conformidade com as normas técnicas oficiais, que existem equipamentos e 

sistemas contra incêndios adequados e que haja pessoas aptas a manuseá-los. A importância de 
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profissionais treinamentos no manuseio destes equipamentos nos locais de trabalho está previsto no 

item 10.12.4 o qual determina que “os trabalhadores autorizados devem estar aptos a manusear e 

operar equipamentos de prevenção e combate a incêndios existentes nas instalações elétricas”. 

O curto circuito é uma ligação entre diferentes pontos de um circuito por meio de uma 

impedância de valor desprezível. Normalmente ocorre devido a falha na isolação elétrica. A 

corrente de curto-circuito ocasiona o aquecimento excessivo dos condutores e se não for 

interrompida rapidamente poderá resultar em um princípio de incêndio. Para a prevenção deste risco 

todo projeto de instalação elétrica deve prever equipamentos devidamente dimensionados que 

interrompam a corrente de curto-circuito, quando esta assumir valores perigosos. Outro cuidado a 

ser adotado é em relação ao isolamento de componentes da instalação elétrica que se aqueçam de 

modo a gerar risco de incêndio. O contato ou proximidade com materiais combustíveis deve ser 

evitado. 

Cuidados especiais devem ser implementados se na empresa houver equipamentos que em 

funcionamento normal emitem arcos ou fagulhas. O risco é ainda maior em ambientes ou áreas que 

possam apresentar atmosferas explosivas. Essas áreas são denominadas áreas classificadas e a NR-

10 determina alguns cuidados que devem ser adotados: emissão de permissão de trabalho 

contemplando medidas preventivas a serem adotados para a realização de serviços em instalações 

elétricas, equipamentos elétricos do tipo “à prova de explosão” certificados pelo INMETRO, 

dispositivos de proteção contra condições anormais de funcionamento da instalação e dispositivos 

de proteção e descarga de eletricidade estática. Essa última recomendação se estende a todos os 

tipos de instalações elétricas e não somente as existentes em áreas classificadas. 

2.6 Riscos Adicionais 

Comumente riscos adicionais são somados aos elétricos na rotina de trabalho dos 

profissionais da área. Os riscos adicionais mais comuns são: altura, ambientes confinados, áreas 

classificadas, fauna, flora, umidade e condições atmosféricas. Medidas de controle dos riscos 

adicionais também são exigidas pela NR-10. 
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Para os trabalhos em altura acima de dois metros o uso de cinto de segurança tipo pára-

quedista devidamente ancorado e de capacete com jugular é essencial. Dependendo das 

características do trabalho, faz-se necessário o emprego de equipamentos específicos como trava-

quedas, talabarte, andaimes, escadas, dente outros. Esses equipamentos devem estar em perfeitas 

condições de uso e conservação e os trabalhadores devidamente treinados quando ao uso correto 

deles. Cuidados especiais como manter o andaime aterrado e à distância segura da rede elétrica, 

assim como não utilizar escadas metálicas, devem ser observados em trabalhos com eletricidade. 

 

 

 

 

 

Fonte: CPN-SP (2004 / 2005) 

FIGURA 12. Cinto de segurança tipo pára-quedista 

Os serviços em instalações elétricas realizados em espaços confinados exigem medidas 

preventivas específicas. A NR 33 define espaço confinado como “qualquer área ou ambiente não 

projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja 

ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência 

ou enriquecimento de oxigênio.” O manual do CPN-SP cita como exemplos de espaços confinados: 

“dutos de ventilação, tanques em geral, rede de esgoto ou água, tonéis, containeres, cisternas, 

minas, valas, vasos, colunas, silos, diques, poços de inspeção, caixas subterrâneas”. Os profissionais 

que interagem nesses ambientes adversos estão expostos a riscos químicos, de explosão, incêndios, 

engolfamento, quedas, etc. Treinamento específico, monitoramento da atmosfera do ambiente 

confinado, equipamentos de proteção individual e de resgate, são algumas das medidas preventivas 

a serem implementadas em trabalhos em espaços confinados. 

Outros riscos adicionais que também devem ser considerados na análise de risco são os 

riscos devido à umidade, fauna, flora, poeira, riscos ergonômicos e iluminação inadequada. A 

umidade potencializa o risco de choque e arco elétricos. A umidade reduz a rigidez dielétrica do ar, 

com isso a possibilidade de formação de arco elétrico aumenta. Já o risco devido à fauna faz-se 

presente quando equipamentos e instalações elétricas são utilizados como abrigo por cobras, 
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escorpiões, aranhas, etc., gerando risco de acidente aos eletricistas responsáveis pela manutenção 

dessas instalações. O risco devido à flora é encontrado em instalações nas quais há presença de 

riscos biológicos como bactérias e fungos. A poeira além de contaminante, pode ainda ser 

explosiva. Nestes casos equipamento de proteção individual específico e monitoramento da 

concentração de poeiras podem ser necessários. Se o pó for do tipo condutivo pode ainda prejudicar 

a rigidez dielétrica dos componentes da instalação. Os riscos ergonômicos são aqueles provenientes 

de ambientes ou atividades incompatíveis com as características psicofisiológicas dos trabalhadores. 

São exemplos de riscos ergonômicos: esforço físico intenso, exigência de postura física inadequada, 

controle rígido de produtividade, etc. A iluminação adequada é um fundamental para realização de 

qualquer serviço. A NR-10 trata da questão ergonômica e da iluminação nos itens 10.4.5, 10.3.3 e 

10.3.10: 

10.4.5 Para atividades em instalações elétricas deve ser garantida ao trabalhador iluminação 

adequada e uma posição de trabalho segura, de acordo com a NR - 17 - Ergonomia, de 

forma a permitir que ele disponha dos membros superiores livres para a realização das 

tarefas. 

10.3.3 O projeto de instalações elétricas deve considerar o espaço seguro, quanto ao 

dimensionamento e a localização de seus componentes e as influências externas, quando da 

operação e da realização de serviços de construção e manutenção. 

10.3.10 Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores 

iluminação adequada e uma posição de trabalho segura, de acordo com a NR-17 - 

Ergonomia. 

2.7 Causas dos Acidentes Elétricos 

As causas dos acidentes são classificadas em duas categorias: atos e condições inseguras.  

As condições inseguras são aquelas presentes no ambiente de trabalho, que podem resultar 

em um acidente. São exemplos de condições inseguras: falta de ordem e limpeza, iluminação 

inadequada, falta de sinalização, instalações elétricas impróprias ou com defeitos, excesso de ruído 

ou vibrações, falta de proteção em partes móveis de máquinas, dentre outras. Como tratado nos 

capítulos anteriores, a NR-10 exige diversas medidas preventivas e corretivas às condições 

inseguras como: aterramento elétrico, seccionamento automático, sinalização de segurança, isolação 

elétrica, dentre outros. No item 10.4.4 a norma salienta que todas as instalações elétricas devem ser 

mantidas em condições seguras, exigindo para tanto a realização de inspeções de segurança 
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periódicas nos sistemas de proteção destas instalações. A norma não especifica qual deve ser essa 

periodicidade. O recomendável é que seja realizada, pelo menos uma vez ao ano, uma inspeção por 

profissional legalmente habilitado. Essa inspeção deve ser documentada através de um laudo e a 

partir dela, deve ser elaborado um plano de ação para correção das não conformidades identificadas. 

10.4.4 As instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de funcionamento 

e seus sistemas de proteção devem ser inspecionados e controlados periodicamente, de 

acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos. 

A NR-10 dá atenção especial à organização do local de trabalho no subitem 10.4.4.1. Esse 

item especifica que os locais, compartimentos e outros que façam parte da instalação elétrica não 

devem ser utilizados para armazenar qualquer objeto. O interior de cabines elétricas e painéis 

elétricos são exemplos de locais, nos quais esse item da NR deve aplicado. 

10.4.4.1 Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e 

instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibido 

utilizá-los para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos. 

Os atos inseguros são as causas relacionadas ao fator humano, ou seja, às atitudes contrárias 

às normas de segurança adotadas pelo trabalhador. É o modo como o trabalhador se expõe 

(consciente ou inconsciente) aos riscos de acidentes. São muitos os fatores que favorecem a 

ocorrência dos atos inseguros dentro os quais podemos destacar: condição física do trabalhador, 

excesso de confiança, pressão da chefia, falta de treinamento, etc. 

O excesso de confiança, por exemplo, pode limitar o trabalhador a “enxergar” todas as 

especificidades presentes no trabalho em questão e com isso o trabalhador pode realizar falsas 

suposições sobre questões importantes para a segurança da tarefa como: a configuração elétrica, a 

necessidade de EPIs, o tempo e pessoal necessários para execução do trabalho, dentre outras. O 

excesso de confiança é um fator mais presente em trabalhadores com alguns anos de experiência. 

A falta de qualificação do profissional é outro fator diretamente relacionado aos atos 

inseguros e por consequência aos acidentes de origem elétrica. Sendo assim, a NR-10 determina 

quatro perfis para os trabalhadores da área elétrica: 

Trabalhador qualificado: é aquele com curso específico na área elétrica reconhecido pelo 

sistema oficial de ensino. A norma não define “curso reconhecido pelo sistema oficial de ensino”, 

mas pode-se entender que seja curso reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação). 
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Trabalhador habilitado: já o trabalhador habilitado é aquele que além do curso específico na 

área elétrica possui registro no conselho de classe. A norma também não define qual deve ser esse 

conselho de classe, no entanto o mais conhecido na área elétrica é o CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura). 

Trabalhador capacitado: é aquele trabalhador que foi capacitado por um profissional 

habilitado e autorizado e que trabalha sob responsabilidade deste profissional. A capacitação tem 

validade apenas para empresa que o capacitou e nas condições determinadas pelo profissional 

habilitado e autorizado. 

Trabalhador autorizado: o profissional autorizado é aquele que além de ser qualificado, 

habilitado ou capacitado atende os seguintes requisitos da norma: 

- Possui autorização formal da empresa e identificação que informe a abrangência dessa 

autorização. A autorização formal deve constar no prontuário do trabalhador. Para identificação, as 

empresas normalmente adotam o uso de crachá ou uniforme diferenciado ou com algum destaque 

para os eletricistas. 

- Foi submetido a exame médico ocupacional compatível com sua função. 

- Realizou com “aproveitamento satisfatório” curso básico de segurança em eletricidade com 

carga horária de 40 horas e conteúdo programático previsto no anexo II da NR-10. Para os 

profissionais que atuam no SEP é exigida também a participação, com “aproveitamento 

satisfatório”, em curso complementar com carga horária de 40 horas e conteúdo programático 

previsto no anexo II da norma. A norma não especifica o que é considerado “aproveitamento 

satisfatório”, desta forma cabe as entidades e profissionais que ministram esses cursos criar critérios 

de avaliação e aproveitamento. A norma também é omissa em relação aos profissionais que devem 

ministrar esses cursos. Como o curso trata de assuntos diversos como análise de risco, medidas 

técnicas para controle do risco elétrico, riscos adicionais, proteção e combate a incêndio e primeiros 

socorros, o mais coerente é que o curso seja ministrado por uma equipe multidisciplinar de 

profissionais qualificados.  
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Na FIGURA 13 há um resumo dos perfis dos trabalhadores da área elétrica segundo a NR-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Barros & Gedra (2009) 

FIGURA 13. Quadro com os perfis dos trabalhadores segundo a NR-10 

Aqueles trabalhadores que não trabalham em instalações elétricas, mas que trabalham nas 

proximidades devem ser instruídos formalmente quanto a possíveis riscos e precauções necessárias 

para prevenção de acidentes elétricos. Para atender esse item da norma a empresa pode realizar 

palestra sobre o assunto nas SIPATs (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho) e/ou, 

mais eficaz ainda, tratar deste assunto na integração de novos funcionários. 

A NR prevê ainda treinamento específico para profissionais que trabalham em áreas 

classificadas. 

A norma destaca que as atividades na área elétrica devem ser planejadas levando-se em 

conta a competência dos trabalhadores envolvidos. A competência do trabalhador é fundamental 

para prevenção de acidentes do trabalho. Ele deve possuir pleno conhecimento do trabalho a ser 
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executado e dos possíveis riscos. Antes de selecionar os profissionais que irão realizar um serviço 

na área elétrica, o líder da equipe deve levar isso em consideração. 

10.11.8 A alternância de atividades deve considerar a análise de riscos das tarefas e a 

competência dos trabalhadores envolvidos, de forma a garantir a segurança e saúde no 

trabalho. 

São comuns acidentes envolvendo trabalho em equipe, que ocorrem por falta de supervisão 

ou por falha de comunicação entre membros da equipe. A NR dá atenção especial ao trabalho em 

equipe nos itens 10.11.6, 10.11.7 e 10.7.9, os quais exigem respectivamente: que toda equipe de 

trabalho disponha de um líder, que antes do início dos trabalhos a equipe deve se reunir para 

realizar um planejamento e que todo trabalhador em instalações elétricas energizadas em AT deve 

possuir equipamento para comunicação com os outros membros da equipe e com o centro de 

operação. 

10.11.6 Toda equipe deverá ter um de seus trabalhadores indicado e em condições de 

exercer a supervisão e condução dos trabalhos. 

10.11.7 Antes de iniciar trabalhos em equipe os seus membros, em conjunto com o 

responsável pela execução do serviço, devem realizar uma avaliação prévia, estudar e 

planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas no local, de forma a atender os 

princípios técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança aplicáveis ao serviço. 

10.7.9 Todo trabalhador em instalações elétricas energizadas em AT, bem como aqueles 

envolvidos em atividades no SEP devem dispor de equipamento que permita a 

comunicação permanente com os demais membros da equipe ou com o centro de operação 

durante a realização do serviço. 

A norma ainda determina que os trabalhos em AT não devem ser realizados 

individualmente. 

Na área elétrica é comum a adoção de mão-de-obra terceirizada. Conforme estatísticas, os 

funcionários terceirizados sofrem mais acidentes do trabalho do que os funcionários próprios. 

Tendo isso em vista, a norma atribui a responsabilidade ao contratante de informar os trabalhados 

sobre os riscos a que estão expostos, bem como os procedimentos e medidas de controle necessárias 

para prevenção destes riscos. Esse item da norma se aplica tanto para relação entre empresa 

contratante e contratada, quanto para empregador e empregado. 

10.13.2 É de responsabilidade dos contratantes manter os trabalhadores informados sobre os 

riscos a que estão expostos, instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de controle 

contra os riscos elétricos a serem adotados. 
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Normalmente são várias as causas que se associam para ocorrência de um acidente elétrico. 

Deste modo, não é correto atribuir toda a responsabilidade pela causa dos acidentes elétricos aos 

atos inseguros de trabalhadores ("descuido", "imprudência", "desatenção", etc.). A atenção sozinha, 

por exemplo, sem análise prévia de risco, sem ferramentas de trabalho adequadas, sem 

equipamentos de proteção não é o bastante para prevenção de acidentes. O trabalhador está sujeito a 

erros devido às limitações humanas, deste modo torna-se imprescindível os dispositivos de 

proteção. Em um trabalho elétrico devem-se implementar várias “camadas de proteção”, pois se 

trata de um risco grave. 

Um agravante na prevenção dos acidentes elétricos é o fato de que a eletricidade é 

imperceptível aos sentidos. O trabalhador ao se aproximar de uma instalação não pode saber sem o 

uso de equipamentos apropriados se ela está ou não energizada. Acidentes elétricos muito 

comumente ocorrem quando trabalhadores acreditam erroneamente que o equipamento ou 

instalação na qual estão intervindo se encontra desenergizado. 

2.8 Documentação da Instalação Elétrica 

A NR-10 determina vários documentos que uma empresa deve possuir para gestão da 

segurança de suas instalações elétricas. 

2.8.1 Esquema unifilar 

Inicialmente a norma coloca a necessidade do esquema unifilar. Toda empresa deve possuir 

esquemas unifilares de suas instalações devidamente atualizados contendo as especificações do 

sistema de aterramento e dos dispositivos de proteção tais como fusíveis, disjuntores, chaves, dentre 

outros. O diagrama unifilar é uma representação gráfica dos componentes de uma instalação 

elétrica, na qual os condutores de um sistema trifásico são simbolizados por uma única linha. O 

esquema unifilar é de grande relevância para prevenção de acidentes, pois a sua inexistência ou não 

atualização impede ou prejudica o acesso do trabalhador autorizado a informações essenciais sobre 

o funcionamento e características da instalação no momento em que for preciso realizar uma 
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intervenção na mesma. Deste modo, surgem dúvidas e incertezas que podem levar o trabalhador a 

cometer erros. Pode, por exemplo, substituir um dispositivo da instalação por outro incompatível 

com o projeto, desencadeando risco de incêndio ou de choque elétrico devido a alterações nos 

tempos de seccionamento automático. A FIGURA 14 é um exemplo de esquema unifilar. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Barros (2010) 

FIGURA 14. Exemplo de esquema unifilar 

As modificações em instalações elétricas é algo comum nas empresas. Então, um grande 

desafio é manter os diagramas atualizados, conforme prevê a norma. Os diagramas são parte 

integrante do Prontuário de Instalações Elétricas (PIE). É comum observar empresas que mantém 

cópia do esquema unifilar dentro do respectivo painel elétrico para fácil acesso do trabalhador 

autorizado. 

2.8.2 Prontuário de instalações elétricas 

O PIE é uma das mais importantes inovações do texto mais atual da NR-10. Essa é uma 

exigência da norma direcionada as empresas com carga instalada superior a 75 kW, exatamente o 

mesmo valor estabelecido pela ANEEL para ligar uma instalação em alta tensão. O prontuário é 

uma espécie de memorial da instalação elétrica, no qual são reunidos os principais documentos 

dessa instalação. Devem estar incluídos no PIE: 

 Procedimentos de trabalho; 
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 Documentação das inspeções e medições do SPDA e aterramentos elétricos; 

 Especificação dos EPIs, EPC e ferramental para serviços elétricos. As especificações devem 

trazer informações sobre o uso correto, limitações e características desses itens, tais como: 

níveis de tensão para equipamentos isolantes, categoria para multímetros, corrente 

suportável para conjunto de aterramento temporário, dentre outros; 

 Certificados de qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores; 

 Testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva; 

 Certificados dos equipamentos e materiais elétricos das áreas classificadas; 

 Relatório técnico das inspeções realizadas com cronograma para adequação das não 

conformidades; 

Para aquelas empresas integrantes dos SEP o PIE deve conter além dos documentos 

descritos anteriormente: 

 Procedimentos para emergências; 

 Certificados dos equipamentos de proteção coletiva e individual. 

O prontuário deve ser organizado de modo que o trabalhador autorizado tenha acesso a ele, 

sempre que preciso. Esse arquivo facilita a gestão, ações e auditorias de segurança elétrica. A norma 

não exige, mas recomenda-se que os projetos elétricos também sejam agregados ao PIE. Os 

documentos técnicos exigidos no prontuário devem ser elaborados por profissional legalmente 

habilitado. 

2.8.3 Procedimentos de trabalho e ordem de serviço 

A norma ainda exige a existência de procedimentos de trabalho específicos, nos quais 

devem ser descritos sequencialmente e passo a passo as ações que serão executadas pelo trabalhador 

autorizado, quando for realizar um serviço em uma instalação elétrica. O procedimento deve incluir 

todos meios materiais e humanos, instruções e orientações técnicas de segurança e as circunstâncias 
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impeditivas para execução do serviço. Os procedimentos devem ser arquivados no prontuário de 

instalações elétricas. 

Os procedimentos de trabalho devem conter no mínimo: 

 Objetivo: é o resultado final que será atingido caso todas as etapas sejam seguidas 

corretamente; 

 Campo de aplicação: abrangência ou limite para aplicação do procedimento; 

 Base técnica: são as referências utilizadas na elaboração ou execução do 

procedimento. Exemplo: normas técnicas; 

 Competências e responsabilidades: no campo competência especifica-se qual perfil 

técnico ou formação deve possuir o profissional executante do procedimento. No 

campo responsabilidades são descritos os responsáveis pela execução, coordenação, 

revisão, dentre outras atribuições associadas ao procedimento em questão; 

 Medidas de controle: são as ações de âmbito coletivo ou individual que serão 

adotadas com objetivo de reduzir ou eliminar riscos de acidentes pessoais, materiais 

ou ambientais. Neste campo devem, por exemplo, constar quais EPIs são necessários 

para execução do serviço; 

 Orientações finais: comentários e observações que encerram um procedimento. 

A NR-10 não especifica qual é o profissional responsável por elaborar o procedimento, no 

entanto ela cita que o procedimento deve ser assinado por trabalhador autorizado e que a equipe do 

SESMT (Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho) deve participar da 

elaboração do procedimento. O ideal é que o procedimento seja desenvolvido por uma equipe 

multidisciplinar, inclusive com a participação de trabalhadores responsáveis pela execução do 

procedimento. 

A norma não apresenta uma padronização específica para os procedimentos, deste modo 

cada empresa deve implantar seu próprio padrão, o qual deve contemplar todos os itens previstos na 

NR. O procedimento deve possuir descrição detalhada com linguagem simples e objetiva. É 

essencial que os trabalhadores sejam devidamente treinados sobre os procedimentos de trabalho. 
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 Um procedimento de trabalho bem elaborado, atualizado e praticado pelo trabalhador é uma 

ferramenta muito eficaz para prevenção de acidentes elétricos. 

Quanto à ordem de serviço trata-se de um documento que autoriza o início de um serviço em 

instalações elétricas. A ordem de serviço deve ser aprovada por um trabalhador autorizado e deve 

conter minimamente as seguintes informações: tipo do serviço, data, local e referências aos 

procedimentos de trabalho correspondentes. 

2.8.4 Análise de riscos 

As medidas de proteção, assim como os procedimentos, são planejadas e desenvolvidas a 

partir da análise de riscos. A NR-10 exige em seu item 10.2.1 a adoção de medidas preventivas para 

serviços em instalações elétricas, mediante técnicas de análise de riscos. 

A análise de riscos é um processo no qual é realizado o reconhecimento dos riscos – 

elétricos e adicionais – presentes em cada uma das etapas de uma atividade, levando-se em conta as 

pessoas expostas, os equipamentos e instalações e o ambiente. Uma vez identificado risco 

significativo, deve-se implementar medidas de prevenção e controle, a fim de neutralizar ou 

eliminar o risco. 

Assim como o procedimento de trabalho, a análise de riscos também deve ser realizada 

passo a passo em ordem cronológica por pessoa com pleno domínio e conhecimento da atividade 

em questão. A seguir modelo simples de formulário para análise de riscos: 

Empresa:       

Setor:   Responsável:   

Tarefa:   Data:   

Tarefa Risco Causas do risco Ações de controle 

        

        

        

Fonte: Barros (2010) 

FIGURA 15. Exemplo de formulário para análise de riscos 
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2.8.5 Projeto elétrico  

Muitos riscos de acidentes podem ser eliminados ou controlados, se o projetista da 

instalação elétrica elaborar um projeto pensando na segurança dos usuários e dos profissionais 

responsáveis pela execução do projeto e pela manutenção da instalação elétrica. Sabendo disso, a 

norma determina que todo projeto deva levar em consideração as Normas Regulamentadoras de 

Saúde e Segurança no Trabalho e as normas técnicas. 

10.3.8 O projeto elétrico deve atender ao que dispõem as Normas Regulamentadoras de 

Saúde e Segurança no Trabalho, as regulamentações técnicas oficiais estabelecidas, e ser 

assinado por profissional legalmente habilitado. 

O memorial do projeto elétrico deve conter minimamente: 

 Especificação da proteção contra riscos elétricos e adicionais; 

 Padronização da identificação das posições dos dispositivos de manobra (Verde – 

“D”, desligado e Vermelho – “L”, ligado); 

 Especificação da identificação dos elementos da instalação elétrica e do modo como 

essa identificação deve ser aplicada fisicamente; 

 Indicação dos locais ou componentes, os quais o acesso deve ser restrito. Exemplo: 

subestação de alta tensão (cabine primária); 

 Detalhamento das precauções necessárias devido às influências externas. Exemplo: 

proteção contra infiltração de água para painéis instalados em áreas externas. 

 Descrição do funcionamento dos dispositivos de proteção e da compatibilidade deles 

com a instalação elétrica; 
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3 IMPLEMENTAÇÃO DA NR-10 EM UMA INDÚSTRIA 

A partir da publicação do novo texto da NR-10, a empresa criou um grupo de trabalho com 

o intuito de elaborar um diagnóstico do status atual da empresa e um plano de ação para adequação 

da empresa a essa nova norma. Profissionais do setor de Manutenção Elétrica e de Segurança do 

Trabalho integravam esse grupo de trabalho. Os documentos técnicos previstos na norma foram 

elaborados por profissionais legalmente habilitados contratados pela empresa e com a emissão de 

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).  

A empresa possui uma cabine de entrada alimentada pela concessionária. A tensão de 

entrada é de 13 kV com corrente alternada em 60 Hz. Existem duas subestações que rebaixam a 

tensão para níveis adequados para utilização na fábrica e na administração. Existem ainda quatro 

geradores que suprem à empresa, quando falta energia da concessionária. A empresa trabalha em 

regime ininterrupto com escala de turno 6x2. Cada turno possui dois trabalhadores autorizados da 

área de Manutenção Elétrica. Os trabalhadores autorizados desenvolvem atividades como 

montagem e manutenção em quadros de distribuição, manobras nas cabines elétricas, troca de 

lâmpadas, dentre outras. 

3.1 Ações Implementadas 

A partir de então, gradativamente a empresa adota uma série de ações para elevar o nível de 

adequação a NR-10, das quais se destacam: 

Atualização dos esquemas unifilares das instalações elétricas da empresa. Uma cópia de 

cada esquema é mantida no PIE e outra dentro do painel elétrico correspondente.  

Adequação de painéis elétricos com alguma abertura ou perfuração em sua carcaça. O painel 

elétrico é um tipo de invólucro, sendo assim não deve conter aberturas. Instalação de proteção de 

acrílico sobre os barramentos dos painéis elétricos, de modo a prevenir contatos com partes vivas. 

Organização dos cabos dentro dos painéis e fixação de dispositivos que se encontravam soltos 

dentro dos painéis. Adequação da identificação externa e interna dos painéis elétricos. Adequação 
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do fundo dos painéis elétricos para cor laranja, conforme NR 26. Sinalização de segurança nos 

painéis elétricos alertando sobre os riscos elétricos e medidas de proteção necessárias, conforme é 

possível observar na FIGURA 16. Adequação de eletrodutos e eletrocalhas de modo a se 

encaixarem perfeitamente aos painéis. A FIGURA 17 é a foto de um painel elétrico no qual foram 

feitas algumas melhorias de segurança. 

 

 

 

 

 

 

   

   FIGURA 16. Painel elétrico de BT da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

FIGURA 17. Painel elétrico de BT da empresa 

   

Limpeza geral e retirada de todos os objetos desnecessários das circunvizinhanças e do 

interior de painéis elétricos e cabines elétricas, mantendo-os sempre desobstruídos.  
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Fixação / substituição de tomadas, espelhos de tomadas e interruptores soltos ou danificados 

e identificação de tensão das tomadas. 

Aquisição de equipamentos de proteção descritos na TABELA 12 para os trabalhadores 

autorizados. O custo dos EPIs e dos dispositivos de bloqueio foi estimado em R$ 16.500 e R$ 4.800 

respectivamente. O cálculo para especificação das vestimentas de proteção contra arco elétrico foi 

realizado conforme metodologia da norma do IEEE 1584 – 2004. Alguns dos valores obtidos 

constam na TABELA 13. Os equipamentos isolantes são testados periodicamente, conforme 

determina a NR-10 e os laudos são arquivados no PIE. 

TABELA 12. Especificação de equipamentos de proteção. 

Especificação de Equipamentos de Proteção Individual 

ITEM Utilização 

Luva isolante de borracha CLASSE 
00 - 500V e luva de cobertura 

Tensão < 500V. Um par para cada trabalhador autorizado. Para 
trabalhos em painéis elétricos da fábrica e da administração. 

Luva isolante CLASSE II – 17000V e 
luva de cobertura 

Tensão < 17kV. Cabines elétricas. 

Mangas isolantes 1 kV. Um par para cada trabalhador autorizado. 

Calçado de segurança, sem partes 
condutoras. 

Um par para cada trabalhador autorizado. 

Camisa FR de mangas longas - 
RISCO 2 - ATPV 8,0 cal/cm

2
 

ATPV < 8cal/cm2. Um par para cada trabalhador autorizado. 

Calça FR - RISCO 2 - ATPV 8,0 
cal/cm

2
 

ATPV < 8cal/cm2 

Capacete CLASSE B 50 V < tensão < 20000V. Um para cada trabalhador autorizado. 

Protetor facial – Nível II - 8 cal/cm
2
 ATPV < 8cal/cm

2
. Um para cada trabalhador autorizado. 

Capa 7/8, calça e capuz carrasco - 
Nível III - ATPV 25 cal/cm

2
 

8 < ATPV < 40cal/cm
2
. Cabines elétricas. 

Bastão de Manobra de dois 
segmentos - 15kV 

Tensão < 15kV. Abrir / fechar as chaves seccionadoras das 
cabines elétricas. Um para cada cabine elétrica. 

Especificação de Equipamentos de Proteção Coletiva e equipamentos de medição 

ITEM Utilização 

Conjunto de aterramento temporário. 
(diâmetro das garras ajustáveis) 

Cabines elétricas. 

Tapetes isolantes 15 kV. Um para cada local de manobra em alta tensão. 

Cadeados e etiquetas para realizar 
processo de desenergização. 

Duas peças de cada para cada trabalhador autorizado. 

Detector de tensão por contato ou 
aproximação classe 15 kV 

1 kV < Tensão < 15 kV. Cabines elétricas. 

Alicate Amperímetro Categoria 3 de 
Segurança – 600V  

Tensão < 600V 

Conjunto de chaves manuais 
isoladas. 

Dois conjuntos disponíveis no setor de Manutenção. 
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Proteção contra quedas para luminárias fluorescentes. Fixação das placas de identificação 

dos transformados nas grades de suas respectivas baias, deste modo o trabalhador não precisa entrar 

dentro da baia para consultar informações sobre o transformador. Instalação de luminárias de 

emergência e de placas de restrição de acesso nas cabines elétricas. A iluminação de emergência é 

essencial nestes locais, pois muitas vezes quando o trabalhador precisa fazer uma intervenção na 

cabine elétrica, a empresa, inclusive a cabine, se encontra sem energia elétrica e por consequência 

sem iluminação artificial. 

Isolamento total das fiações aparentes em dutos, bandejas ou calhas. Substituição de cabos 

com isolamento danificado. 

Instalação de DR para circuitos das áreas externas, refeitório e vestiários. 

Realização de ensaios periódicos no óleo dos transformadores, na malha do sistema de 

aterramento e no SPDA. Realização de análise termográfica anual nos painéis elétricos da empresa. 

Realização dos treinamentos previstos na NR-10 (básico e SEP) para os trabalhadores 

autorizados. Realização de palestra sobre riscos elétricos para todos os funcionários na SIPAT. 

Exigência do curso de NR-10 para terceiros, que realizam trabalhos nas instalações elétricas da 

empresa. Implementação de procedimento formal para liberação de trabalhos de risco elétrico. 

Elaboração e implementação de procedimentos de trabalho para serviços em instalações 

elétricas. Reunião e organização de todos os documentos das instalações elétricas da empresa em 

um armário no setor de Manutenção, constituindo assim o PIE da empresa. 
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TABELA 13. Planilha de cálculo de energia incidente para especificação de vestimenta FR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado Traffos  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É evidente que o novo texto da NR-10 elevou de forma significativa à preocupação das 

empresas e dos profissionais da área elétrica com a prevenção de acidentes de origem elétrica. Ela 

inovou principalmente ao prescrever treinamentos obrigatórios, prontuário das instalações elétricas, 

vestimentas de proteção contra o arco elétrico e procedimentos de trabalho obrigatórios. 

A implementação desta regulamentação trabalhista é um pouco complexa principalmente 

para as industriais de médio ou grande porte, onde a implantação da NR demanda um investimento 

considerável. O trabalho de uma equipe formada por profissionais de diferentes áreas da empresa, 

tais como Engenharia, Manutenção, Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacional, e em alguns 

casos até mesmo o de uma consultoria externa, costuma ser necessário. O envolvimento do 

trabalhador também é imprescindível, uma vez que ele é a pessoa que melhor conhece os serviços e 

as instalações elétricas da empresa. 

A implantação da norma não deve ser encarada pelas empresas apenas como um custo 

adicional e sim como um investimento. Deve-se lembrar que um acidente ocasiona muitas perdas: 

custos médicos, indenizações, danos nas instalações e equipamentos, interrupção ou redução do 

ritmo da produção, reflexo negativa para imagem da empresa, etc. No entanto, é difícil se 

quantificar a eficácia das medidas de controle implementadas, pois não é possível se saber ao certo 

quantos acidentes foram evitados.  

A chave da prevenção dos acidentes está em se eliminar os atos e as condições inseguras dos 

ambientes de trabalho. Eliminar as condições inseguras demanda a maior parte do investimento 

financeiro da implantação da NR, no entanto o grande desafio é eliminar os atos inseguros. Eliminar 

os atos inseguros implica em conscientizar o trabalhador a mudar seu comportamento e a agir de 

modo prevencionista, ainda que como isso, a execução do seu serviço se torne mais trabalhosa ou 

demorada do que seria se etapas dos procedimentos de segurança não fossem praticadas. 

Os acidentes de origem elétrica são eventos indesejados que podem provocar danos à 

empresa e principalmente aos trabalhadores. Sendo assim, a implantação da norma deve ser uma 

prioridade para todas as empresas. A implantação da NR-10 inicialmente pode gerar um pouco de 

resistência por parte dos trabalhadores, no entanto em pouco tempo os profissionais passam a se 
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sentirem mais valorizados e a realizarem suas atividades com mais qualidade e responsabilidade.  

Seguindo as normas e procedimentos de segurança, a eletricidade assumirá o papel de aliada e não 

de inimiga. 
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ANEXO I – NR-10 

NR-10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE 

Publicação D.O.U. 

Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978 06/07/78 

Alterações/Atualizações D.O.U. 

Portaria SSMT n.º 12, de 06 de junho de 1983 14/06/83 

Portaria GM n.º 598, de 07 de dezembro de 2004 08/09/04 

(Texto dado pela Portaria GM n.º 598, de 07 de dezembro de 2004) 

10.1 - OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO 

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. 

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. 

10.2 - MEDIDAS DE CONTROLE 

10.2.1 Em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco 

elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde no 

trabalho. 

10.2.2 As medidas de controle adotadas devem integrar-se às demais iniciativas da empresa, no âmbito da preservação 

da segurança, da saúde e do meio ambiente do trabalho. 

10.2.3 As empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas dos seus 

estabelecimentos com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. 

10.2.4 Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem constituir e manter o Prontuário de Instalações 

Elétricas, contendo, além do disposto no subitem 10.2.3, no mínimo: 

a) conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde, implantadas e relacionadas a 

esta NR e descrição das medidas de controle existentes; 

b) documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos 

elétricos; 

c) especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental, aplicáveis conforme determina esta 

NR; 

d) documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores e dos 

treinamentos realizados; 

e) resultados dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva; 

f) certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas; 
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g) relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas de adequações, contemplando as 

alíneas de “a” a “f”. 

10.2.5 As empresas que operam em instalações ou equipamentos integrantes do sistema elétrico de potência devem 

constituir prontuário com o conteúdo do item 10.2.4 e acrescentar ao prontuário os documentos a seguir listados: 

a) descrição dos procedimentos para emergências; 

b) certificações dos equipamentos de proteção coletiva e individual; 

10.2.5.1 As empresas que realizam trabalhos em proximidade do Sistema Elétrico de Potência devem constituir 

prontuário contemplando as alíneas “a”, “c”, “d” e “e”, do item 10.2.4 e alíneas “a” e “b” do item 10.2.5. 

10.2.6 O Prontuário de Instalações Elétricas deve ser organizado e mantido atualizado pelo empregador ou pessoa 

formalmente designada pela empresa, devendo permanecer à disposição dos trabalhadores envolvidos nas instalações e 

serviços em eletricidade. 

10.2.7 Os documentos técnicos previstos no Prontuário de Instalações Elétricas devem ser elaborados por profissional 

legalmente habilitado. 

10.2.8 - MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA 

10.2.8.1 Em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstas e adotadas, prioritariamente, 

medidas de proteção coletiva aplicáveis, mediante procedimentos, às atividades a serem desenvolvidas, de forma a 

garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. 

10.2.8.2 As medidas de proteção coletiva compreendem, prioritariamente, a desenergização elétrica conforme 

estabelece esta NR e, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança. 

10.2.8.2.1 Na impossibilidade de implementação do estabelecido no subitem 10.2.8.2., devem ser utilizadas outras 

medidas de proteção coletiva, tais como: isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de 

seccionamento automático de alimentação, bloqueio do religamento automático. 

10.2.8.3 O aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme regulamentação estabelecida pelos órgãos 

competentes e, na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes. 

10.2.9 - MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

10.2.9.1 Nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis 

ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual específicos e 

adequados às atividades desenvolvidas, em atendimento ao disposto na NR 6. 

10.2.9.2 As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a condutibilidade, 

inflamabilidade e influências eletromagnéticas. 

10.2.9.3 É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades. 

10.3 - SEGURANÇA EM PROJETOS 

10.3.1 É obrigatório que os projetos de instalações elétricas especifiquem dispositivos de desligamento de circuitos que 

possuam recursos para impedimento de reenergização, para sinalização de advertência com indicação da condição 

operativa. 

10.3.2 O projeto elétrico, na medida do possível, deve prever a instalação de dispositivo de seccionamento de ação 

simultânea, que permita a aplicação de impedimento de reenergização do circuito. 
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10.3.3 O projeto de instalações elétricas deve considerar o espaço seguro, quanto ao dimensionamento e a localização 

de seus componentes e as influências externas, quando da operação e da realização de serviços de construção e 

manutenção. 

10.3.3.1 Os circuitos elétricos com finalidades diferentes, tais como: comunicação, sinalização, controle e tração 

elétrica devem ser identificados e instalados separadamente, salvo quando o desenvolvimento tecnológico permitir 

compartilhamento, respeitadas as definições de projetos. 

10.3.4 O projeto deve definir a configuração do esquema de aterramento, a obrigatoriedade ou não da interligação entre 

o condutor neutro e o de proteção e a conexão à terra das partes condutoras não destinadas à condução da eletricidade. 

10.3.5 Sempre que for tecnicamente viável e necessário, devem ser projetados dispositivos de seccionamento que 

incorporem recursos fixos de equipotencialização e aterramento do circuito seccionado. 

10.3.6 Todo projeto deve prever condições para a adoção de aterramento temporário. 

10.3.7 O projeto das instalações elétricas deve ficar à disposição dos trabalhadores autorizados, das autoridades 

competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa e deve ser mantido atualizado. 

10.3.8 O projeto elétrico deve atender ao que dispõem as Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança no 

Trabalho, as regulamentações técnicas oficiais estabelecidas, e ser assinado por profissional legalmente habilitado. 

10.3.9 O memorial descritivo do projeto deve conter, no mínimo, os seguintes itens de segurança: 

a) especificação das características relativas à proteção contra choques elétricos, queimaduras e outros riscos adicionais; 

b) indicação de posição dos dispositivos de manobra dos circuitos elétricos: (Verde – “D”, desligado e Vermelho - “L”, 

ligado); 

c) descrição do sistema de identificação de circuitos elétricos e equipamentos, incluindo dispositivos de manobra, de 

controle, de proteção, de intertravamento, dos condutores e os próprios equipamentos e estruturas, definindo como tais 

indicações devem ser aplicadas fisicamente nos componentes das instalações; 

d) recomendações de restrições e advertências quanto ao acesso de pessoas aos componentes das instalações; 

e) precauções aplicáveis em face das influências externas; 

f) o princípio funcional dos dispositivos de proteção, constantes do projeto, destinados à segurança das pessoas; 

g) descrição da compatibilidade dos dispositivos de proteção com a instalação elétrica. 

10.3.10 Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada e uma 

posição de trabalho segura, de acordo com a NR 17 – Ergonomia. 

10.4 - SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

10.4.1 As instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, reparadas e 

inspecionadas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e dos usuários, e serem supervisionadas por 

profissional autorizado, conforme dispõe esta NR. 

10.4.2 Nos trabalhos e nas atividades referidas devem ser adotadas medidas preventivas destinadas ao controle dos 

riscos adicionais, especialmente quanto a altura, confinamento, campos elétricos e magnéticos, explosividade, umidade, 

poeira, fauna e flora e outros agravantes, adotando-se a sinalização de segurança. 

10.4.3 Nos locais de trabalho só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas compatíveis 

com a instalação elétrica existente, preservando-se as características de proteção, respeitadas as recomendações do 

fabricante e as influências externas. 
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10.4.3.1 Os equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuam isolamento elétrico devem estar adequados às 

tensões envolvidas, e serem inspecionados e testados de acordo com as regulamentações existentes ou recomendações 

dos fabricantes. 

10.4.4 As instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de funcionamento e seus sistemas de proteção 

devem ser inspecionados e controlados periodicamente, de acordo com as regulamentações existentes e definições de 

projetos. 

10.4.4.1 Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas são 

exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibido utilizá-los para armazenamento ou guarda de quaisquer 

objetos. 

10.4.5 Para atividades em instalações elétricas deve ser garantida ao trabalhador iluminação adequada e uma posição de 

trabalho segura, de acordo com a NR 17 – Ergonomia, de forma a permitir que ele disponha dos membros superiores 

livres para a realização das tarefas. 

10.4.6 Os ensaios e testes elétricos laboratoriais e de campo ou comissionamento de instalações elétricas devem atender 

à regulamentação estabelecida nos itens 10.6 e 10.7, e somente podem ser realizados por trabalhadores que atendam às 

condições de qualificação, habilitação, capacitação e autorização estabelecidas nesta NR. 

10.5 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESENERGIZADAS 

10.5.1 Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho, mediante os 

procedimentos apropriados, obedecida a sequência abaixo: 

a) seccionamento; 

b) impedimento de reenergização; 

c) constatação da ausência de tensão; 

d) instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos; 

e) proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada (Anexo I); 

f) instalação da sinalização de impedimento de reenergização. 

10.5.2 O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para reenergização, devendo ser 

reenergizada respeitando a sequência de procedimentos abaixo: 

a) retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos; 

b) retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização; 

c) remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções adicionais; 

d) remoção da sinalização de impedimento de reenergização; 

e) destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento. 

10.5.3 As medidas constantes das alíneas apresentadas nos itens 10.5.1 e 10.5.2 podem ser alteradas, substituídas, 

ampliadas ou eliminadas, em função das peculiaridades de cada situação, por profissional legalmente habilitado, 

autorizado e mediante justificativa técnica previamente formalizada, desde que seja mantido o mesmo nível de 

segurança originalmente preconizado. 

10.5.4 Os serviços a serem executados em instalações elétricas desligadas, mas com possibilidade de energização, por 

qualquer meio ou razão, devem atender ao que estabelece o disposto no item 10.6. 



74 

 

10.6 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ENERGIZADAS 

10.6.1 As intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 Volts em corrente alternada ou 

superior a 120 Volts em corrente contínua somente podem ser realizadas por trabalhadores que atendam ao que 

estabelece o item 10.8 desta Norma. 

10.6.1.1 Os trabalhadores de que trata o item anterior devem receber treinamento de segurança para trabalhos com 

instalações elétricas energizadas, com currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas no Anexo 

II desta NR. 

10.6.1.2 As operações elementares como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em baixa tensão, com materiais e 

equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação, podem ser realizadas por qualquer 

pessoa não advertida. 

10.6.2 Os trabalhos que exigem o ingresso na zona controlada devem ser realizados mediante procedimentos específicos 

respeitando as distâncias previstas no Anexo I. 

10.6.3 Os serviços em instalações energizadas, ou em suas proximidades devem ser suspensos de imediato na iminência 

de ocorrência que possa colocar os trabalhadores em perigo. 

10.6.4 Sempre que inovações tecnológicas forem implementadas ou para a entrada em operações de novas instalações 

ou equipamentos elétricos devem ser previamente elaboradas análises de risco, desenvolvidas com circuitos 

desenergizados, e respectivos procedimentos de trabalho. 

10.6.5 O responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades quando verificar situação ou condição de 

risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. 

10.7 - TRABALHOS ENVOLVENDO ALTA TENSÃO (AT) 

10.7.1 Os trabalhadores que intervenham em instalações elétricas energizadas com alta tensão, que exerçam suas 

atividades dentro dos limites estabelecidos como zonas controladas e de risco, conforme Anexo I, devem atender ao 

disposto no item 10.8 desta NR. 

10.7.2 Os trabalhadores de que trata o item 10.7.1 devem receber treinamento de segurança, específico em segurança no 

Sistema Elétrico de Potência (SEP) e em suas proximidades, com currículo mínimo, carga horária e demais 

determinações estabelecidas no Anexo II desta NR. 

10.7.3 Os serviços em instalações elétricas energizadas em AT, bem como aqueles executados no Sistema Elétrico de 

Potência – SEP, não podem ser realizados individualmente. 

10.7.4 Todo trabalho em instalações elétricas energizadas em AT, bem como aquelas que interajam com o SEP, 

somente pode ser realizado mediante ordem de serviço específica para data e local, assinada por superior responsável 

pela área. 

10.7.5 Antes de iniciar trabalhos em circuitos energizados em AT, o superior imediato e a equipe, responsáveis pela 

execução do serviço, devem realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar as atividades e ações a serem 

desenvolvidas de forma a atender os princípios técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança em eletricidade 

aplicáveis ao serviço. 

10.7.6 Os serviços em instalações elétricas energizadas em AT somente podem ser realizados quando houver 

procedimentos específicos, detalhados e assinados por profissional autorizado. 

10.7.7 A intervenção em instalações elétricas energizadas em AT dentro dos limites estabelecidos como zona de risco, 

conforme Anexo I desta NR, somente pode ser realizada mediante a desativação, também conhecida como bloqueio, 

dos conjuntos e dispositivos de religamento automático do circuito, sistema ou equipamento. 

10.7.7.1 Os equipamentos e dispositivos desativados devem ser sinalizados com identificação da condição de 

desativação, conforme procedimento de trabalho específico padronizado. 
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10.7.8 Os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados com materiais isolantes, destinados ao 

trabalho em alta tensão, devem ser submetidos a testes elétricos ou ensaios de laboratório periódicos, obedecendo-se as 

especificações do fabricante, os procedimentos da empresa e na ausência desses, anualmente. 

10.7.9 Todo trabalhador em instalações elétricas energizadas em AT, bem como aqueles envolvidos em atividades no 

SEP devem dispor de equipamento que permita a comunicação permanente com os demais membros da equipe ou com 

o centro de operação durante a realização do serviço. 

10.8 - HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES 

10.8.1 É considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico na área elétrica 

reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. 

10.8.2 É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado e com registro no 

competente conselho de classe. 

10.8.3 É considerado trabalhador capacitado aquele que atenda às seguintes condições, simultaneamente: 

a) receba capacitação sob orientação e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado; e 

b) trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado. 

10.8.3.1 A capacitação só terá validade para a empresa que o capacitou e nas condições estabelecidas pelo profissional 

habilitado e autorizado responsável pela capacitação. 

10.8.4 São considerados autorizados os trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados, com 

anuência formal da empresa. 

10.8.5 A empresa deve estabelecer sistema de identificação que permita a qualquer tempo conhecer a abrangência da 

autorização de cada trabalhador, conforme o item 10.8.4. 

10.8.6 Os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem ter essa condição consignada no sistema 

de registro de empregado da empresa. 

10.8.7 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem ser submetidos a exame de saúde 

compatível com as atividades a serem desenvolvidas, realizado em conformidade com a NR 7 e registrado em seu 

prontuário médico. 

10.8.8 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem possuir treinamento específico sobre os 

riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em instalações 

elétricas, de acordo com o estabelecido no Anexo II desta NR. 

10.8.8.1 A empresa concederá autorização na forma desta NR aos trabalhadores capacitados ou qualificados e aos 

profissionais habilitados que tenham participado com avaliação e aproveitamento satisfatórios dos cursos constantes do 

ANEXO II desta NR. 

10.8.8.2 Deve ser realizado um treinamento de reciclagem bienal e sempre que ocorrer alguma das situações a seguir: 

a) troca de função ou mudança de empresa; 

b) retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade, por período superior a três meses; 

c) modificações significativas nas instalações elétricas ou troca de métodos, processos e organização do trabalho. 

10.8.8.3 A carga horária e o conteúdo programático dos treinamentos de reciclagem destinados ao atendimento das 

alíneas “a”, “b” e “c” do item 10.8.8.2 devem atender as necessidades da situação que o motivou. 
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10.8.8.4 Os trabalhos em áreas classificadas devem ser precedidos de treinamento especifico de acordo com risco 

envolvido. 

10.8.9 Os trabalhadores com atividades não relacionadas às instalações elétricas desenvolvidas em zona livre e na 

vizinhança da zona controlada, conforme define esta NR, devem ser instruídos formalmente com conhecimentos que 

permitam identificar e avaliar seus possíveis riscos e adotar as precauções cabíveis. 

10.9 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E EXPLOSÃO 

10.9.1 As áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos devem ser dotadas de proteção contra incêndio e 

explosão, conforme dispõe a NR 23 – Proteção Contra Incêndios. 

10.9.2 Os materiais, peças, dispositivos, equipamentos e sistemas destinados à aplicação em instalações elétricas de 

ambientes com atmosferas potencialmente explosivas devem ser avaliados quanto à sua conformidade, no âmbito do 

Sistema Brasileiro de Certificação. 

10.9.3 Os processos ou equipamentos susceptíveis de gerar ou acumular eletricidade estática devem dispor de proteção 

específica e dispositivos de descarga elétrica. 

10.9.4 Nas instalações elétricas de áreas classificadas ou sujeitas a risco acentuado de incêndio ou explosões, devem ser 

adotados dispositivos de proteção, como alarme e seccionamento automático para prevenir sobretensões, 

sobrecorrentes, falhas de isolamento, aquecimentos ou outras condições anormais de operação. 

10.9.5 Os serviços em instalações elétricas nas áreas classificadas somente poderão ser realizados mediante permissão 

para o trabalho com liberação formalizada, conforme estabelece o item 10.5 ou supressão do agente de risco que 

determina a classificação da área. 

10.10 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 

10.10.1 Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à 

advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26 – Sinalização de Segurança, de forma a atender, dentre 

outras, as situações a seguir: 

a) identificação de circuitos elétricos; 

b) travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos; 

c) restrições e impedimentos de acesso; 

d) delimitações de áreas; 

e) sinalização de áreas de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas; 

f) sinalização de impedimento de energização; 

g) identificação de equipamento ou circuito impedido. 

10.11 - PROCEDIMENTOS DE TRABALHO 

10.11.1 Os serviços em instalações elétricas devem ser planejados e realizados em conformidade com procedimentos de 

trabalho específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, assinados por profissional 

que atenda ao que estabelece o item 10.8 desta NR. 

10.11.2 Os serviços em instalações elétricas devem ser precedidos de ordens de serviço especificas, aprovadas por 

trabalhador autorizado, contendo, no mínimo, o tipo, a data, o local e as referências aos procedimentos de trabalho a 

serem adotados. 
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10.11.3 Os procedimentos de trabalho devem conter, no mínimo, objetivo, campo de aplicação, base técnica, 

competências e responsabilidades, disposições gerais, medidas de controle e orientações finais. 

10.11.4 Os procedimentos de trabalho, o treinamento de segurança e saúde e a autorização de que trata o item 10.8 

devem ter a participação em todo processo de desenvolvimento do Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e 

Medicina do Trabalho - SESMT, quando houver. 

10.11.5 A autorização referida no item 10.8 deve estar em conformidade com o treinamento ministrado, previsto no 

Anexo II desta NR. 

10.11.6 Toda equipe deverá ter um de seus trabalhadores indicado e em condições de exercer a supervisão e condução 

dos trabalhos. 

10.11.7 Antes de iniciar trabalhos em equipe os seus membros, em conjunto com o responsável pela execução do 

serviço, devem realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas no local, 

de forma a atender os princípios técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança aplicáveis ao serviço. 

10.11.8 A alternância de atividades deve considerar a análise de riscos das tarefas e a competência dos trabalhadores 

envolvidos, de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho. 

10.12 - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

10.12.1 As ações de emergência que envolvam as instalações ou serviços com eletricidade devem constar do plano de 

emergência da empresa. 

10.12.2 Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e prestar primeiros socorros a acidentados, 

especialmente por meio de reanimação cardio-respiratória. 

10.12.3 A empresa deve possuir métodos de resgate padronizados e adequados às suas atividades, disponibilizando os 

meios para a sua aplicação. 

10.12.4 Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a manusear e operar equipamentos de prevenção e combate a 

incêndio existentes nas instalações elétricas. 

10.13 - RESPONSABILIDADES 

10.13.1 As responsabilidades quanto ao cumprimento desta NR são solidárias aos contratantes e contratados envolvidos. 

10.13.2 É de responsabilidade dos contratantes manter os trabalhadores informados sobre os riscos a que estão expostos, 

instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de controle contra os riscos elétricos a serem adotados. 

10.13.3 Cabe à empresa, na ocorrência de acidentes de trabalho envolvendo instalações e serviços em eletricidade, 

propor e adotar medidas preventivas e corretivas. 

10.13.4 Cabe aos trabalhadores: 

a) zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no 

trabalho; 

b) responsabilizar-se junto com a empresa pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares, inclusive quanto 

aos procedimentos internos de segurança e saúde; e 

c) comunicar, de imediato, ao responsável pela execução do serviço as situações que considerar de risco para sua 

segurança e saúde e a de outras pessoas. 

10.14 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
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10.14.1 Os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem 

evidências de riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente 

o fato a seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis. 

10.14.2 As empresas devem promover ações de controle de riscos originados por outrem em suas instalações elétricas e 

oferecer, de imediato, quando cabível, denúncia aos órgãos competentes. 

10.14.3 Na ocorrência do não cumprimento das normas constantes nesta NR, o MTE adotará as providências 

estabelecidas na NR 3. 

10.14.4 A documentação prevista nesta NR deve estar permanentemente à disposição dos trabalhadores que atuam em 

serviços e instalações elétricas, respeitadas as abrangências, limitações e interferências nas tarefas. 

10.14.5 A documentação prevista nesta NR deve estar, permanentemente, à disposição das autoridades competentes. 

10.14.6 Esta NR não é aplicável a instalações elétricas alimentadas por extra-baixa tensão. 

GLOSSÁRIO 

1. Alta Tensão (AT): tensão superior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua, entre fases 

ou entre fase e terra. 

2. Área Classificada: local com potencialidade de ocorrência de atmosfera explosiva. 

3. Aterramento Elétrico Temporário: ligação elétrica efetiva confiável e adequada intencional à terra, destinada a 

garantir a equipotencialidade e mantida continuamente durante a intervenção na instalação elétrica. 

4. Atmosfera Explosiva: mistura com o ar, sob condições atmosféricas, de substâncias inflamáveis na forma de gás, 

vapor, névoa, poeira ou fibras, na qual após a ignição a combustão se propaga. 

5. Baixa Tensão (BT): tensão superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua e igual ou 

inferior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. 

6. Barreira: dispositivo que impede qualquer contato com partes energizadas das instalações elétricas. 

7. Direito de Recusa: instrumento que assegura ao trabalhador a interrupção de uma atividade de trabalho por considerar 

que ela envolve grave e iminente risco para sua segurança e saúde ou de outras pessoas. 

8. Equipamento de Proteção Coletiva (EPC): dispositivo, sistema, ou meio, fixo ou móvel de abrangência coletiva, 

destinado a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores, usuários e terceiros. 

9. Equipamento Segregado: equipamento tornado inacessível por meio de invólucro ou barreira. 

10. Extra-Baixa Tensão (EBT): tensão não superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua, 

entre fases ou entre fase e terra. 

11. Influências Externas: variáveis que devem ser consideradas na definição e seleção de medidas de proteção para 

segurança das pessoas e desempenho dos componentes da instalação. 

12. Instalação Elétrica: conjunto das partes elétricas e não elétricas associadas e com características coordenadas entre 

si, que são necessárias ao funcionamento de uma parte determinada de um sistema elétrico. 

13. Instalação Liberada para Serviços (BT/AT): aquela que garanta as condições de segurança ao trabalhador por meio 

de procedimentos e equipamentos adequados desde o início até o final dos trabalhos e liberação para uso. 

14. Impedimento de Reenergização: condição que garante a não energização do circuito através de recursos e 

procedimentos apropriados, sob controle dos trabalhadores envolvidos nos serviços. 
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15. Invólucro: envoltório de partes energizadas destinado a impedir qualquer contato com partes internas. 

16. Isolamento Elétrico: processo destinado a impedir a passagem de corrente elétrica, por interposição de materiais 

isolantes. 

17. Obstáculo: elemento que impede o contato acidental, mas não impede o contato direto por ação deliberada. 

18. Perigo: situação ou condição de risco com probabilidade de causar lesão física ou dano à saúde das pessoas por 

ausência de medidas de controle. 

19. Pessoa Advertida: pessoa informada ou com conhecimento suficiente para evitar os perigos da eletricidade. 

20. Procedimento: sequência de operações a serem desenvolvidas para realização de um determinado trabalho, com a 

inclusão dos meios materiais e humanos, medidas de segurança e circunstâncias que impossibilitem sua realização. 

21. Prontuário: sistema organizado de forma a conter uma memória dinâmica de informações pertinentes às instalações 

e aos trabalhadores. 

22. Risco: capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde das pessoas. 

23. Riscos Adicionais: todos os demais grupos ou fatores de risco, além dos elétricos, específicos de cada ambiente ou 

processos de Trabalho que, direta ou indiretamente, possam afetar a segurança e a saúde no trabalho. 

24. Sinalização: procedimento padronizado destinado a orientar, alertar, avisar e advertir. 

25. Sistema Elétrico: circuito ou circuitos elétricos inter-relacionados destinados a atingir um determinado objetivo. 

26. Sistema Elétrico de Potência (SEP): conjunto das instalações e equipamentos destinados à geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica até a medição, inclusive. 

27. Tensão de Segurança: extra baixa tensão originada em uma fonte de segurança. 

28. Trabalho em Proximidade: trabalho durante o qual o trabalhador pode entrar na zona controlada, ainda que seja com 

uma parte do seu corpo ou com extensões condutoras, representadas por materiais, ferramentas ou equipamentos que 

manipule. 

29. Travamento: ação destinada a manter, por meios mecânicos, um dispositivo de manobra fixo numa determinada 

posição, de forma a impedir uma operação não autorizada. 

30. Zona de Risco: entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível inclusive acidentalmente, de 

dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados e 

com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho. 

31. Zona Controlada: entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível, de dimensões estabelecidas de 

acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados. 
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ANEXO II 
ZONA DE RISCO E ZONA CONTROLADA 

TABELA DE RAIOS DE DELIMITAÇÃO DE ZONAS DE RISCO, CONTROLADA E LIVRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre, com interposição de 

superfície de separação física adequada. 
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ZL = Zona livre 

ZC = Zona controlada, restrita a trabalhadores autorizados. 

ZR = Zona de risco, restrita a trabalhadores autorizados e com a adoção de técnicas, instrumentos e 

equipamentos apropriados ao trabalho. 

PE = Ponto da instalação energizado. 

SI = Superfície isolante construída com material resistente e dotada de todos dispositivos de segurança. 

 

ANEXO III 

TREINAMENTO 

 

1. CURSO BÁSICO – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE 

 

I - Para os trabalhadores autorizados: carga horária mínima – 40h: 

 

Programação Mínima: 

 

1. introdução à segurança com eletricidade. 

 

2. riscos em instalações e serviços com eletricidade: 

a) o choque elétrico, mecanismos e efeitos; 

b) arcos elétricos; queimaduras e quedas; 

c) campos eletromagnéticos. 

 

3. Técnicas de Análise de Risco. 

 

4. Medidas de Controle do Risco Elétrico: 

a) desenergização. 

b) aterramento funcional (TN / TT / IT); de proteção; temporário; 

c) equipotencialização; 

d) seccionamento automático da alimentação; 

e) dispositivos a corrente de fuga; 

f) extra baixa tensão; 

g) barreiras e invólucros; 

h) bloqueios e impedimentos; 

i) obstáculos e anteparos; 
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j) isolamento das partes vivas; 

k) isolação dupla ou reforçada; 

l) colocação fora de alcance; 

m) separação elétrica. 

 

5. Normas Técnicas Brasileiras – NBR da ABNT: NBR-5410, NBR 14039 e outras; 

 

6. Regulamentações do MTE: 

a) NRs; 

b) NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade); 

c) qualificação; habilitação; capacitação e autorização. 

 

7. Equipamentos de proteção coletiva. 

 

8. Equipamentos de proteção individual. 

 

9. Rotinas de trabalho – Procedimentos. 

a) instalações desenergizadas; 

b) liberação para serviços; 

c) sinalização; 

d) inspeções de áreas, serviços, ferramental e equipamento; 

 

10. Documentação de instalações elétricas. 

 

11. Riscos adicionais: 

a) altura; 

b) ambientes confinados; 

c) áreas classificadas; 

d) umidade; 

e) condições atmosféricas. 

 

12. Proteção e combate a incêndios: 

a) noções básicas; 

b) medidas preventivas; 

c) métodos de extinção; 

d) prática; 

 

13. Acidentes de origem elétrica: 

a) causas diretas e indiretas; 

b) discussão de casos; 

 

14. Primeiros socorros: 

a) noções sobre lesões; 

b) priorização do atendimento; 

c) aplicação de respiração artificial; 

d) massagem cardíaca; 

e) técnicas para remoção e transporte de acidentados; 

f) práticas. 

 

15. Responsabilidades. 

 

2. CURSO COMPLEMENTAR – SEGURANÇA NO SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA (SEP) E EM 

SUAS PROXIMIDADES. 

 

É pré-requisito para frequentar este curso complementar, ter participado, com aproveitamento satisfatório, do curso 

básico definido anteriormente. 

 

Carga horária mínima – 40h 
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(*) Estes tópicos deverão ser desenvolvidos e dirigidos especificamente para as condições de trabalho 

características de cada ramo, padrão de operação, de nível de tensão e de outras peculiaridades específicas ao tipo 

ou condição especial de atividade, sendo obedecida a hierarquia no aperfeiçoamento técnico do trabalhador. 

 

I - Programação Mínima: 

 

1. Organização do Sistema Elétrico de Potencia – SEP. 

 

2. Organização do trabalho: 

a) programação e planejamento dos serviços; 

b) trabalho em equipe; 

c) prontuário e cadastro das instalações; 

d) métodos de trabalho; e 

e) comunicação. 

 

3. Aspectos comportamentais. 

 

4. Condições impeditivas para serviços. 

 

5. Riscos típicos no SEP e sua prevenção (*): 

a) proximidade e contatos com partes energizadas; 

b) indução; 

c) descargas atmosféricas; 

d) estática; 

e) campos elétricos e magnéticos; 

f) comunicação e identificação; e 

g) trabalhos em altura, máquinas e equipamentos especiais. 

 

6. Técnicas de análise de Risco no S E P (*) 

 

7. Procedimentos de trabalho – análise e discussão. (*) 

 

8. Técnicas de trabalho sob tensão: (*) 

a) em linha viva; 

b) ao potencial; 

c) em áreas internas; 

d) trabalho a distância; 

e) trabalhos noturnos; e 

f) ambientes subterrâneos. 

 

9. Equipamentos e ferramentas de trabalho (escolha, uso, conservação, verificação, ensaios) (*). 

 

10. Sistemas de proteção coletiva (*). 

 

11. Equipamentos de proteção individual (*). 

 

12. Posturas e vestuários de trabalho (*). 

 

13. Segurança com veículos e transporte de pessoas, materiais e equipamentos(*). 

 

14. Sinalização e isolamento de áreas de trabalho(*). 

 

15. Liberação de instalação para serviço e para operação e uso (*). 

 

16. Treinamento em técnicas de remoção, atendimento, transporte de acidentados (*). 

 

17. Acidentes típicos (*) – Análise, discussão, medidas de proteção. 

 

18. Responsabilidades (*). 


