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Eletricidade segura: 
quando será uma 
realidade?

Por Edson Martinho

Desde 2007, a Associação Brasileira de Conscienti-
zação para os Perigos da Eletricidade (Abracopel) 
vem levantando dados sobre acidentes de origem 
elétrica. Desde 2013, quando ampliou a coleta de 
dados, o número de acidentes apurado tem ficado 

em torno de 1.200, sendo que a média de fatalidades está aci-
ma de 600 vítimas. Em 2015, só por conta de choques elétricos, 
foram 590 vítimas fatais e, somado a estas, mais 33 mortes em 
incêndios originados por problemas na eletricidade e 62 por 
descargas atmosféricas, temos um cenário assustador.

E é assustador porque, em praticamente todos os casos de aciden-
tes com origem na eletricidade, alguns poucos cuidados poderiam 
evitá-los e, consequentemente, evitar perda de vida e de patrimônio. 

Muitas vezes sou questionado sobre os motivos que levam 
a tantos acidentes e me limito a responder com duas palavras: 
DESCONHECIMENTO E DESCASO. Talvez o leitor não vá concordar 
comigo, responsabilizando a falta de fiscalização, a possível au-
sência dos conselhos regionais e federais das suas categorias, o 
governo, os políticos, e por aí vai, mas posso refutar todos eles. 
Já o desconhecimento é algo que faz a pessoa se aventurar a 
“mexer” com eletricidade sem conhecer, ou então “contratar um 
serviço” sem saber como e, neste caso, o chamado – gato por 
lebre – pode acontecer. 

Já o descaso, este acontece em todos os setores. O sujeito 
não quer, ou não pode pagar por um serviço e se arvora a con-
tratar um “zé faísca” qualquer para fazer um serviço que requer 
profissionais com conhecimento das técnicas e dos riscos. O 
resultado, todos sabemos: ou o acidente leva a vida ou leva o 
patrimônio. O pior é quando ele próprio, o leigo, se arvora a fazer 
suas ligações, pois afinal de contas, ele sabe qual é o “positivo e 
o negativo”, e então ele coloca um no polo da tomada e o outro 
no outro polo, ou liga nos fios do chuveiro. E aquele fio verde 
que vem no chuveiro? Resposta mais provável: “Liga no parafuso 
da caixinha”. Pronto! Está preparado o acidente.

É fato que nos últimos anos tivemos um avanço na segurança 
com a eletricidade, mas, no meu entender, ainda falta muito. 
Não vejo um programa de divulgação em massa sobre os riscos 
da eletricidade e, principalmente, sobre como evitá-los. Um pro-
grama da mesma grandeza como o que se faz com mosquitos 
da dengue, acidentes nas estradas, setembro rosa, azul, verde e 
outras campanhas por aí. O pouco que vemos, como é o caso da 
Semana da Segurança promovida pela Abradee e seus associados, 
é muito pouco divulgado pelas mídias em geral. Mas não pode-
mos desanimar, pois como já citei, temos avançado nos últimos 
anos e devemos continuar lutando para que este cenário mude.

Para isso, recorremos a legislações, normalizações e regula-
mentos que são a base da nossa engenharia, e quero citar aqui 
o texto normativo ABNT NBR 16384 – Segurança com eletricidade 
que, enquanto eu escrevia este artigo, estava na sua segunda 
consulta pública. Este texto carrega, em sua essência, requisitos 
de segurança para se trabalhar em qualquer ambiente, de forma 
segura no âmbito da eletricidade. Isto pode ser confirmado já 
em seu campo de objetivo, que diz:

INTRODUÇÃO
• O objetivo desta Norma é estabelecer regras para operação 

e realização de serviços em instalações elétricas ou em suas 
proximidades de forma segura, além de fornecer orientação 
para elaboração de um programa eficiente de segurança em 
eletricidade para a execução dos serviços, bem como organizar 
os aspectos humanos na intervenção destas instalações através 
de um sistema de gerenciamento.

• Esta Norma não tem como objetivo estabelecer requisitos 
técnicos para execução da instalação elétrica, ou para fabrica-
ção de equipamentos e componentes. Para estes casos, outras 
normas devem ser consultadas. 

• Esta Norma tem como foco principal os profissionais que 
realizam intervenções em instalações elétricas, como operar, 

realizar manutenção e realizar ensaios.
Podemos observar que o texto foi desenvolvido com o obje-

tivo de apresentar ao profissional que tenha intervenção com a 
eletricidade, os requisitos necessários para realizar esta inter-
venção de forma segura. Isto pode soar um pouco estranho, já 
que a Norma Regulamentadora nº 10 – NR-10 tem praticamente 
o mesmo objetivo. E por se tratar de uma norma de gestão, cer-
tamente deverá se preocupar com a segurança de quem executa 
intervenções com a eletricidade. 

O meu comentário é: Sim, você tem razão, pois há um regula-
mento que dita regras mínimas para que os profissionais possam 
estabelecer os procedimentos de segurança para a realização de 
trabalho com a eletricidade e, portanto, a norma se torna sem 
efeito. Mas também quero informar, meu caro leitor, que sim, 
este assunto foi discutido várias vezes durante a elaboração 
do texto normativo, e em todas as vezes, houve o consenso 
de que deveríamos continuar com o texto. Isto porque no texto 
normativo técnico no âmbito da ABNT, você pode e deve citar o 
“como fazer” e nos regulamentos, devemos dizer “o que fazer”. 

Desta forma, o texto normativo ABNT NBR 16384 traz em sua 
essência os requisitos de segurança ampliados para garantir um 
trabalho seguro (Veja no box o escopo do texto normativo). Um 
exemplo está na forma como se deve elaborar o memorial des-
critivo de projeto e de intervenções de forma a garantir a plena 
segurança. Por exemplo, no item 5.3 – procedimentos de segu-
rança para operações do sistema elétrico (veja o item completo 
box 2), há a explicação das possíveis operações, distinguindo o 
que é alterar ou modificar o estado elétrico e as operações de 
desconexão e reconexão. Observe que no texto recomenda-se 
que, no caso da operação, seja modificação ou desconexão/re-
conexão, sejam utilizados sistemas de sequenciamento lógico, 
com a sugestão de intertravamento mecânico, sistema este que 
garante maior segurança e evita, ou pelo menos minimiza, o 
risco de falhas por erro humano.

Outro item que quero destacar neste texto normativo é com 
relação à investigação do acidente, algo que deve ser feito com 
todos os critérios para que seja identificada a causa e sanado o 
risco imediatamente. Neste texto, é sugerido que as investigações 
de acidentes identifiquem três fatores:

a) Fatores físicos – falha nos equipamentos, componentes e 
ou instalação; 

b) Fatores humanos – falha nas ações ou intervenções huma-
nas por falta de conhecimento ou despreparo dos profissionais 
envolvidos no acidente; e 

c) Fatores sistêmicos ou gerenciais – falha da gestão tanto dos 
fatores físicos quanto dos humanos. 

E para terminar este artigo, mas não esgotar o assunto, quero 
destacar o que a norma define como Escopo:

Esta Norma estabelece os requisitos mínimos e princípios ge-
rais para operação segura, e atividades em instalações elétricas 
e equipamentos elétricos, ou em suas proximidades, de forma a 
estabelecer um programa de segurança em eletricidade. 

Esta Norma se aplica aos seguintes serviços:
a) Operação do sistema e instalações elétricas;
b) Realização de quaisquer serviços nas instalações elétricas, 

incluindo construção, manutenção e ensaios;
c) Serviços não elétricos de qualquer natureza, como constru-

ções próximas a linhas elétricas aéreas ou cabos subterrâneos, 
limpezas, e outros realizados por pessoas não advertidas, nas 
proximidades das instalações elétricas.

Esta Norma se aplica às operações de instalações elétricas 
e realização de serviços em instalações elétricas que operam 
em níveis de tensão, desde extra-baixa tensão até alta tensão, 
inclusive. Este último termo inclui os níveis que se conhecem 
como média tensão até extra-alta tensão. 

Esta Norma se aplica aos serviços em instalações elétricas ne-
cessários para geração, transmissão, transformação, distribuição 
e utilização de energia elétrica e nas proximidades das:
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a) Instalações fixas e permanentes, como industriais e linhas 
de transmissão;

b) Instalações temporárias, como canteiros de obras, feiras 
e exposições; 

c) Instalações móveis, como subestações transportáveis;
d) Equipamentos capazes de serem transladados, como esca-

vadeiras elétricas.
Esta Norma não se aplica às instalações relacionadas a seguir, 

entretanto, na ausência de outras normas ou regulamentos, os 
princípios indicados nesta Norma podem ser aplicados nas se-
guintes instalações como requisitos mínimos:

a) Instalações elétricas de aeronaves (estas estão sujeitas às 
legislações da Aviação Internacional);

b) Instalações elétricas de embarcações marítimas (estas estão 
sujeitas às legislações da Marítima Internacionais);

c) Em sistemas eletrônicos de telecomunicação e de informação;
d) Em minas de qualquer natureza;
e) Instalações em veículos de brigada de incêndio;
f ) Em sistemas de tração elétrica.
Esta Norma não se aplica às atividades realizadas no uso das 

instalações elétricas e equipamentos, sempre que estes estiverem 
projetados, instalados e mantidos de acordo com os requisitos das 
normas técnicas aplicáveis que garantam a segurança das pesso-
as e animais, para serem utilizados por pessoas não advertidas.

BOX 1
1- Escopo
2- Referências normativas
3- Termos e definições
3.1 – Gerais
3.2 - Áreas classificadas quanto à presença de atmosferas 

explosivas
3.3 - Equipamentos
4- Princípios gerais
4.1 - Segurança na operação
4.2 – Pessoal
4.3 - Organização
4.4 - Comunicação (transmissão da informação)
4.5 - Locais de trabalho
4.6 - Ferramentas, equipamentos e dispositivos
4.7 - Desenhos, documentos e registros
4.8 - Sinalização e advertência
• 5 - Procedimento padrão
• 5.1 - Riscos com eletricidade a serem considerados
• 5.2 - Procedimentos administrativos
• 5.3 - Procedimentos de segurança para operação do siste-

ma elétrico
• 5.4 - Verificações de funcionamento
• 6 - Procedimento de serviço 
• 6.1 - Generalidades 
• 6.2 - Serviços em instalações desenergizadas (zona livre)
• 6.3 - Serviços em instalações energizadas (zona de risco)
• 6.4 - Serviços em proximidade de partes energizadas (zona 

controlada)
• 7 - Procedimento de segurança de manutenção
• 7.1 - Generalidades 

BOX 2
5.3 Procedimentos de segurança para operação do sistema elétrico
As operações (manobras) do sistema elétrico são ações que 

alteram e/ou modificam o estado ou condição da instalação 
e do fluxo de energia elétrica de uma instalação elétrica, por 
meio de equipamentos projetados e instalados para este fim 
(por exemplo, ligar e/ou desligar um disjuntor, abrir e/ou fechar 
uma chave seccionadora). As operações podem ser realizadas 
localmente ou por controle a distância.  

Existem dois tipos de operação do sistema elétrico:
a) operação com finalidade de alterar ou modificar o estado 

elétrico de um sistema elétrico para utilizar um equipamen-
to, partir ou parar equipamentos que necessitam de energia 
elétrica e que foram projetados para certa finalidade sem 
que esta alteração ou modificação do estado apresente ris-
cos às pessoas ou instalação. Esta alteração ou modificação 
do estado elétrico é realizada mantendo a proteção original 
do equipamento conforme projetado para esta finalidade 
(normalmente não necessita de intervenção na instalação e 
remoção das barreiras físicas de proteção);

b) operação de desconectar ou reconectar as instalações para 
realizar serviços, por exemplo, remoção de disjuntor ou outro 
dispositivo para desconectar com barramento principal, des-
conectar cabos de modo a impedir o fluxo de energia elétrica 
(normalmente necessita de intervenção na instalação e remoção 
das barreiras físicas de proteção). 

As operações (manobras) de equipamentos elétricos devem ser 
realizadas por profissionais capacitados ou qualificados e autorizados 
em equipamentos elétricos em condição normal de operação e com 
as características de proteção elétrica e mecânica original do equipa-
mento. Qualquer operação deve ser considerada operação de risco.

As operações de energização dos equipamentos ou instalações 
elétricas logo após a intervenção no equipamento, seja ela para 
manutenção ou colocação em operação pela primeira vez, devem 
ser realizadas após a revisão de segurança de pré-energização 
pelo responsável pela instalação, depois de considerada segura 
para operação e depois de confirmado que a intervenção foi 
executada conforme o projeto devidamente aprovado.

Quando ocorrer a desenergização de um equipamento elétrico 
para intervenção, deve ser assegurado que o seccionamento de to-
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das as fases seja efetivo por meio da verificação da ausência de tensão do lado de 
saída do dispositivo de seccionamento, e este dispositivo de seccionamento deve 
ser bloqueado e todas as fases curto-circuitadas e aterradas para impedir eventual 
energização indevida. O bloqueio deve ser sinalizado e constar as informações do 
responsável pelo bloqueio. Somente o responsável pelo bloqueio pode removê-lo, 
não sendo permitida a transferência desta responsabilidade.

Em serviços que envolvam várias pessoas ou atividades, deve haver múltiplos 
bloqueios e, além do impedimento de energização, deve ser instalado um sistema 
para aterrar todas as fases do sistema em um único ponto de tal forma que quando 
energizado indevidamente, ele não permita que a energização exponha as pessoas ao 
risco da eletricidade. O dispositivo de aterramento deve possuir o menor comprimento 
possível para evitar eventuais movimentos provocados por forças eletromagnéticas 
(chicoteios) quando ocorrer uma energização indevida. 

Os procedimentos, instruções e práticas devem buscar a eliminação dos riscos 
de lesões às pessoas e de interrupção do fornecimento de energia à operação. 
Estes documentos devem abordar o seguinte, quando apropriados:

a) sequências de chaveamento lógico por meio de intertravamento mecânico 
para minimizar o risco de exposição aos arcos elétricos;

b) técnicas para identificar e comunicar de maneira eficaz as zonas de tra-
balho seguro nos equipamentos;

c) atualizações de estudos do sistema, como: análise de risco de arco elétrico, 
coordenação da proteção e outros considerados adequados ou necessários;

d) os estudos devem ser reavaliados toda vez que houver mudança ou al-
teração no sistema elétrico e substituição de tecnologias de proteção, e estas 
mudanças ou alterações devem ser refletidas nos documentos e procedimen-
tos. Caso nenhuma alteração ocorra no sistema elétrico, deve ser reavaliado o 
estudo pelo menos a cada cinco anos; 

e) plano operacional alternativo para sistema de energia elétrica no caso de 
condição climática severa;

f ) plano de gerenciamento para a instalação de geradores temporários.
As operações de desconexão ou conexão antes e após a intervenção – ser-

viços em instalação desenergizada – devem ser realizadas por profissional 
devidamente capacitado e/ou qualificado, e autorizado conforme definido na 
legislação brasileira e detalhado nos procedimentos administrativos. 

Nos procedimentos devem ser indicados e definidos os meios para interromper 
o fluxo de energia elétrica a equipamentos em situações de emergência para 
segurança das pessoas, incluindo fluxo de fontes alternativas, por meio de sec-
cionamento local ou remoto. 

Somente pessoas autorizadas podem realizar operação de emergência em 
instalações elétricas. 

Se em uma instalação elétrica de baixa tensão a falha de uma fase para 
terra não for isolada automaticamente pela proteção, deve haver meca-
nismos para indicar que houve a falha para terra e condição para localizar 
esta falha o mais rápido possível para evitar que ocorra a falha de outra 
fase. Estas medidas de segurança devem ser adotadas para a proteção e 
segurança das pessoas.

NOTA: As medidas adequadas a serem tomadas dependem da tecnologia uti-
lizada e do projeto da instalação. Em instalações elétricas de baixa tensão, com 
utilização do sistema de aterramento do neutro por impedância para redução da 
corrente para terra e energia do arco, a corrente de uma fase para terra pode não 
ser suficiente para atuação da proteção. Neste caso, recomenda-se que sejam 
previstos outros meios para localizar e sinalizar a falha.

• 7.2 – Pessoal
• 7.3 - Serviços de reparo
• 7.4 - Serviços de substituição 
• 7.5 - Interrupção temporária 
• 7.6 - Término do serviço de manutenção 
• 8 - Planejamento e atendimento à emergência e resgate
• 9 - Serviços em áreas classificadas
• Anexo A - Guia de distâncias no ar para os procedimentos de trabalho
• Anexo B - Informações complementares para o trabalho em segurança
• Anexo C - Informação complementar e passos para cálculo 

da energia do arco (IEEE Std 1584- 2002)
• Anexo D - Orientação para procedimento de trabalho seguro 

para atmosferas explosivas de gás


