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Os procedimentos de 
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Por Edson Martinho e Sergio Roberto Santos

É 
comum encontrarmos vários dispositivos de se-

gurança, como barreiras e alarmes, instalados em 

sistemas elétricos com o objetivo de garantir a 

segurança dos trabalhadores enquanto esses sis-

temas se encontram em operação. São as formas 

conhecidas como EPCs – Equipamentos de Proteção Coletiva. 
Entretanto, quando atividades não rotineiras como manutenção, 

programação ou inspeção são executadas pode ser necessário 

retirar estes dispositivos para que o serviço seja realizado. Nesta 

condição, outras medidas de segurança devem ser adotadas 

para garantir a integridade física das pessoas envolvidas nesses 

serviços, de modo que elas não sofram nenhum tipo de acidente.

Os procedimentos de trabalho preconizados na NR-10 se 

utilizam destas ferramentas para a garantia de segurança. Um 

dos métodos utilizados e mais eficientes para a proteção dos 

trabalhadores nessas situações é o uso de um programa de 

“Lock-out/Tag-out” (conhecido popularmente como LoTo). Mas 

é um sistema pouco conhecido no Brasil.

O objetivo de um programa LoTo é evitar o contato huma-

no com partes energizadas durante serviços de manutenção. 

Esse contato pode acontecer pela remoção de uma proteção, 

reenergização inadvertida do sistema ou o acionamento, total 

ou parcial, de uma máquina ou equipamento. Se corretamente 

utilizado, o programa LoTo evita que uma ação perigosa possa 

ser realizada, evitando assim que os trabalhadores sejam co-

locados subitamente em uma situação de risco.

Desenergização é um processo utilizado para desconectar e 

isolar um sistema elétrico da sua(s) fonte(s) de energia, impe-

dindo que, inesperadamente, essa energia possa retornar ao 

sistema, causando riscos para qualquer trabalhador que esteja 

realizando algum serviço no momento. Ao desenergizarmos um 

sistema, eliminamos as possibilidades de que ele possa causar 

danos aos trabalhadores pela sua movimentação, aquecimento, 

luminosidade ou ruído, seja por negligência, acidente ou imperícia.

Os procedimentos de LoTo devem estar descritos, identificando 

o que deve ser feito para garantir a segurança de determinada 

tarefa. Deve haver especificação do que deve ser realizado, quando 

deve, com que meios, quem o aprovará e por quem será realizado. 

Por isso, o documento sobre o Loto deve ser claro em informar:

• A situação do sistema, máquina ou equipamento;
• Como e onde deverão ser instalados os dispositivos de LoTo;
• Como a energia é fornecida ao sistema e como ele será 

desenergizado;

• Como estas medidas podem ser verificadas.
O sistema de desenergização de que tratamos até agora diz 

respeito a qualquer tipo de energia, como citamos anteriormente, 

que pode ser elétrica, térmica, mecânica, ou outras que possam 

causar danos. Vamos nos ater à energia elétrica, pois é o nosso 

objetivo neste artigo.

Segundo o item 10.2.8 da norma regulamentadora Nº 10 do 

Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil (NR-10), que versa 

sobre Medidas de Proteção Coletiva, mais precisamente do item 

10.2.8.2, temos:

10.2.8.2 As medidas de proteção coletiva compreendem, prio-

ritariamente, a desenergização elétrica conforme estabelece esta 

NR e, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segu-

rança. {grifo nosso}

Observe que o item fala que a prioridade é trabalhar com 

sistemas desenergizados. Para que esta condição seja realizada, 

devemos seguir o item 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 de ausência de tensão;

D) Instalação de aterramento temporário com equipotenciali-

zação dos condutores dos circuitos;

E) Proteção dos elementos energizados existentes na zona 

controlada

F) Instalação da sinalização de impedimento de reenergização.

A NR-10 não especifica como executar cada uma das etapas acima, 

e existem várias soluções para cada uma delas, mas cita os itens que 

devem ser tratados para que a desenergização seja realizada de forma 

eficaz. O mercado disponibiliza vários produtos, equipamentos e siste-

mas para garantir que esta sequência seja realizada de forma correta.
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Para garantir a eficiência do bloqueio e da sinalização, obtendo 

uma real segurança nos serviços em eletricidade, é necessário um 

estudo feito por profissionais qualificados e deve ser o resultado 

do trabalho conjunto da engenharia, manutenção, segurança 

no trabalho e operação. Um processo de LoTo mal implantado 

pode transmitir uma falsa sensação de segurança, colocando o 

profissional em uma situação extremamente perigosa. 

Outra dica importante é que todas as informações devem ser 

compartilhadas, para que todas as situações de riscos sejam 

devidamente consideradas.  

Nota: Segundo informações da OSHA (Occupational Safety & 

Health Administration), órgão do Departamento do Trabalho dos 

Estados Unidos, publicadas em 2002, a utilização de medidas 

de Lockout e Tagout evitavam anualmente a ocorrência de 120 

mortes e 50.000 feridos nos Estados Unidos.

Cabe a nós, no Brasil, envolvidos com o projeto, instalação 

e manutenção de instalações elétricas, utilizarmos os procedi-

mentos de Lockout e Tagout corretamente, de forma a garantir 

a segurança e o bem-estar de todos os trabalhadores.

Vale salientar alguns detalhes dentro deste tema de desener-

gização. O LoTo garante a segurança após o procedimento de 

desenergização ser realizado, o que invariavelmente necessitará 

da atenção humana para seguir os procedimentos. Neste caso é 

necessário que a pessoa seccione todos os pontos de energia, 

insira os dispositivos de travamento, constate ausência de tensão, 

insira os dispositivos de sinalização, entre outras ações. Mas esse 

procedimento de segurança pode ser ampliado, ao usar dispositi-

vos que garantam a segurança, diminuindo a responsabilidade do 

usuário. É o caso dos sistemas de intertravamento, que garantem a 

execução do procedimento, como na sequência de seccionamento, 

quando os profissionais selecionados para o serviço tenham que 

realizar essa sequência. Desta forma, não há riscos.

Ao final da sequência de seccionamento, há o impedimento de 

reenergização, que é garantido pelo Lock-out do programa LoTo (veja 

na figura 1 um sistema de intertravamento com dispositivo de LoTo). 

No terceiro passo, devemos constatar a ausência de tensão, que 

deverá ser executada por sistemas de detecção e tensão, por contato 

ou não. Mas se, por exemplo, a desenergização for em um painel, 

será necessário abrir a porta para se ter acesso aos barramentos, 

e então realizar a medição. Neste caso, se o seccionamento não foi 

executado corretamente, ou por algum motivo existirem circuitos 

energizados, o sistema poderá causar um arco elétrico e, então, o 

acidente. Neste cenário, podemos utilizar sistemas de sinalização 

visual que possam informar ao profissional que o sistema está 

sem tensão, ou até inserir pontos de medição de tensão no painel 

para realizar a constatação da ausência de tensão (veja na figura 2 

um sistema de sinalização de painel, que inclui pontos de teste).

Para completar, devemos garantir no procedimento que este teste 

de tensão use o sistema Testa – Verifica – Testa (veja quadro expli-
cativo). Com esses procedimentos e dispositivos de segurança, o 

profissional nem precisará abrir o painel para garantir a segurança. 

E, a partir dessas medidas de segurança aumentadas, ele poderá 

finalizar o procedimento, que é: abrir e confirmar a ausência de 

tensão, instalar aterramento temporário, proteger os elementos 

energizados, e então, instalar a sinalização para iniciar o trabalho.

Concluindo, devemos sempre nos precaver contra possíveis 

erros e não deixar a cargo do ser humano as maiores decisões. 

É preciso sempre buscar eliminar riscos e garantir a segurança de 

quem trabalha em sistemas com energia, sobretudo, a eletricidade.

Procedimento Teste – Verifica – Testa
Inicialmente, devemos testar e constatar a ausência de tensão 

usando instrumentos de medição e detecção de tensão, acessando 

as partes vivas tecnicamente já desenergizadas. Ao verificar que 

não há tensão, devemos ter uma segunda atitude de segurança.

Verifique se o equipamento está funcionando corretamente, 

testando-o em uma fonte de energia conhecida. Constatado o 

funcionamento, volte a testar o circuito alvo da desenergização 

para, então, ter a certeza de que o circuito está desenergizado.
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Figura 1 – Conjunto para bloqueio e identificação.
(Kirk Key Interlock Company)

Figura 2 – Dispositivo para identificação e medição da energia 
elétrica (Grace Engineered Products).


