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O gerenciamento do risco elétrico
Por Edson Martinho

O 
termo Gerenciamento tem por significado o ato de 
gerenciar, gerir ou administrar algo, e/ou está ligado 
à gerência ou à gestão. No caso deste artigo, começo 
falando do ato de gerenciar os riscos que a eletrici-
dade apresenta. Sabemos que a eletricidade é im-

prescindível, importantíssima, principalmente nos dias de hoje, mas 
também que oferece uma série de riscos quando mal empregada.

Por outro lado, e avaliando as diversas situações de aciden-
tes que temos acompanhado pela Abracopel, posso afirmar que 
praticamente todos os riscos inerentes ao uso da eletricidade 
podem ser controlados, ou seja, já existem inúmeras formas 
de você controlar um risco elétrico e assim não ser vítima ou 
colocar alguém em risco. Na minha modesta opinião, o único 
risco que ainda não conseguimos controlar é o “fator humano”, 
e este requer ações importantes com relação à qualificação do 
profissional que trabalhará com a eletricidade. Mas, muito mais 
do que esta qualificação, à busca por meios que eliminem ou 
reduzam a necessidade de decisão do ser humano.

As normas regulamentadoras, sobretudo, a NR-10, trazem uma 
série de requisitos mínimos para serem implementados na busca 
da redução dos acidentes de origem elétrica, e estão alinhados 
com as principais técnicas de combate ao acidente. Sugerem 
que sejam usadas as técnicas de análise de risco para defini-los 
e, então,  sejam decididas as melhores formas de controlá-los 
(chamamos de análise preliminar de risco). Trazem também várias 
sequências de ações que podem e devem ser usadas para contro-
lar os riscos, como os itens de desenergização ou reenergização, 
os programas de treinamento, combate a incêndio, entre outros.

Mas a NR-10, por ser uma norma de gestão da segurança no 
trabalho e uso com a eletricidade, leva o gestor da segurança a 
buscar as técnicas de segurança nas normas técnicas ou outros 
regulamentos. Por este motivo, devemos sempre buscar o geren-
ciamento do risco elétrico. Isto nos leva a usar como exemplo, 
alguns itens importantes para ilustrar este artigo.

O primeiro deles é: a instalação elétrica deve ser sempre 
construída com base em um projeto elétrico, e este elaborado 
por um profissional habilitado e com base nas normas técnicas 
ABNT NBR5410 – Instalações elétricas em Baixa Tensão e ABNT 
NBR 14039 – Instalações Elétricas em Média Tensão, pelo menos. 
Isto porque estas duas normas chamarão outras tantas que com-
plementarão o projeto. O simples ato de usar a norma ABNT NBR 
5410 como base, na sua versão atual 2004, já garante que “partes 
vivas não estarão expostas e acessíveis”, ou seja, os quadros de 
energia, distribuição de circuitos, caixas de passagem e todos os 
pontos de uma instalação elétrica não poderão ser acessados por 
pessoas, a menos que sejam utilizadas ferramentas para remoção 
da proteção, e esta proteção só poderá ser removida por pessoa 
autorizada e qualificada. Esta prática pode ser considerada uma 
proteção coletiva como previsto na NR-10, por exemplo.

 

Figura 1 – Exemplo de quadro sem
proteção contra contato direto.

Mas o gerenciamento não para por aí, pois requer uma adminis-
tração de todos os riscos e para isso necessita de uma avaliação 
completa e periódica da instalação elétrica e de todos os pontos 
que fazem parte desta instalação, como suportes, ancoragens, 
postes e quaisquer partes que possam interferir no processo de 
manutenção da segurança. 

Podemos apontar a manutenção dos postes e acessórios que 
mantêm os cabos de energia presos a mais de sete metros do 
nível do chão, impedindo que estes se desprendam e causem 
situações de risco, ou mesmo os sistemas de distribuição via 
canais subterrâneos, com ambientes que podem conter gases e, 
portanto, podem explodir. Vale lembrar que a realização de ser-
viços nestes dois ambientes citados deve atender a outras duas 
normas regulamentadoras: a NR-35 – para trabalhos em altura 
e a NR-33 – para ambientes confinados. Estes são só pequenos 
exemplos de como podemos gerenciar o risco elétrico, usando 
todos os documentos e técnicas que temos à disposição, mas 
é importante lembrar que o gerenciamento deverá ser feito de 
forma constante e, sempre que necessário, ajustado para que 
permita ampliar os efeitos da segurança.

Um texto normativo que está sendo desenvolvido no Cobei / 
ABNT e sobre o qual já discorri em outro artigo desta revista, 
ganhou o número de NBR16384, e recentemente, teve a comis-
são reaberta para adequação do texto para um “Guia de Boas 
Práticas na Segurança com Eletricidade” (nome provisório ainda), 
mas que tem o objetivo de fornecer mais subsídios para o ges-
tor da segurança com eletricidade. Um dos itens iniciais versa 
sobre as responsabilidades e qualificações dos profissionais que 
intervirão nos serviços energizados. Assim como a NR-10, um 
dos pontos importantes ressaltados no guia de boas práticas é 
a AUTORIZAÇÃO do profissional. Esta autorização é concedida 
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com base na qualificação e capacitação do restador de serviço 
e deve ser comprovada através de vários meios que podem ser 
um ou mais dos itens citados abaixo:

a) Comprovante de conclusão de curso específico na área elé-
trica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino;

b) Comprovante da realização e demonstração da compreensão 
do treinamento de segurança básica em eletricidade, com conteúdo 
e duração mínima conforme estabelecidos na legislação brasileira; 

c) Caso julgado necessário, comprovação da experiência em 
serviços elétricos similares ao que será designado com demonstra-
ção sobre a percepção dos perigos e riscos que possam aparecer 
durante o serviço e a respectiva medida de proteção a ser tomada; 

d) Compreensão dos procedimentos a serem seguidos para 
execução do serviço; 

É importante salientar que, mesmo sendo qualificadas e au-
torizadas, todas as instruções devem ser repetidas durante o 
transcurso dos serviços, principalmente quando estes tiverem 
uma longa duração ou forem de natureza complexa, como por 
exemplo, quando envolvem diversas equipes.

Aqui, quero retomar dois pontos que fizeram parte do início 
deste texto. O primeiro é quanto à capacitação dos profissionais. 
Está previsto na NR-10 que qualquer profissional que for atuar 
em circuitos com riscos elétricos deve ter participado de um 
treinamento sobre riscos elétricos inerentes ao trabalho a ser 
realizado, e este treinamento deve ter no mínimo um currículo 
sugerido de 40 horas. Mas o que me preocupa, e já citei isso no 
artigo, é a decisão do profissional sobre a sua segurança e de 
outros colegas. Primeiro, por sabemos que há inúmeros cursos 
de toda sorte que “pipocaram” por aí e que da mesma forma 
podem ser de qualidade ou não. Segundo porque, pela minha 
interpretação da NR-10, o objetivo destes cursos é fornecer infor-
mações aos profissionais que trabalharão com eletricidade sobre 
os riscos que encontrarão na atividade. Entendo que, apesar de 
muitos dos riscos serem semelhantes, é importante reforçar os 
riscos específicos da atividade que o profissional desempenha-
rá. Digo isto, pois pelo que observo no mercado, existe pouca 
preocupação com este complemento de informações e se confia 
nas informações passadas de forma generalizada nos cursos. No 
meu entender, gerenciar o risco é garantir que “todas” as infor-
mações foram passadas e que o interlocutor as tenha entendido.

O outro item que quero salientar é sobre a decisão do profis-
sional. É fato que praticamente todas as atividades dependem 
de decisões do próprio trabalhador, mas, se pudermos eliminar 
esta etapa, estaremos garantindo ainda mais a segurança, não 
acham? Por exemplo, se um trabalhador tem que realizar os seis 
passos para desenergizar um circuito, ele deve estar ciente de 
que há a sequência e de que ela deve ser seguida. Isto diz res-
peito a treinamento, informações e repetições, mas, como citei 
no início deste artigo, a decisão é do trabalhador que pode, 
por qualquer motivo, falhar e colocar em risco sua própria vida 
ou a de outras pessoas. Se pudermos criar sistemas que não 
permitam que ele falhe na realização desta sequência, como por 
exemplo, a instalação de sistemas intertravados, acionamento à 
distância, bloqueio e sinalização (LOTO), trabalho desenergizado 
e outras técnicas que não deixem a decisão para o trabalhador, a 

segurança será garantida. Lembro que no gerenciamento do risco, 
neste caso com a eletricidade, os procedimentos escritos são 
tão importantes quanto a sua comunicação e sua interpretação, 
mas se pudermos criar dispositivos que exijam que o profissional 
realize o procedimento sem necessitar da sua compreensão ou 
julgamento, teremos a certeza da segurança.

Outra técnica que proponho aqui é avaliar as atividades e veri-
ficar se podem ser eliminadas ou minimizadas com ações simples. 
Por exemplo, uma parametrização de acionadores, inversores e 
CLPs, instalados dentro de quadros de comando, podem exigir 
que o profissional abra o painel para instalar a comunicação e, 
devido ao fato de o painel não possuir adequação, durante a 
parametrização, a porta do quadro deverá ficar entreaberta co-
locando em risco o profissional. 

Dependendo da análise de risco de arco elétrico, este deverá 
estar devidamente paramentado com seus EPIs, o que na maioria 
dos casos o fará “descumprir” as regras de segurança, pois ele 
pode ter que usar uma roupa risco 4 com luvas grossas, o que 
poderá inviabilizar digitar no computador. Se pudermos trazer 
para a porta do painel os comandos dos dispositivos a serem 
parametrizados, reduziremos significativamente o risco e o pro-
fissional poderá trabalhar com roupas mais adequadas. 

Da mesma forma, janelas de inspeção para análise de tempe-
ratura por termógrafos podem evitar que os profissionais tenham 
que abrir os painéis para acessar, minimizando os riscos. Este 
são apenas alguns exemplos que apresento.

 

Figura 2
Conclusão
O artigo não tem a intenção de esgotar o assunto, mas sim 

de alertar para a necessidade de um gerenciamento do risco 
elétrico que tem vitimado cerca de 600 pessoas por ano só com 
acidentes por choque elétrico (fonte Abracopel) e que podem 
ser perfeitamente controlados. A preocupação com os riscos e a 
busca por tecnologias que minimizem ou eliminem estes riscos 
de acidentes por origem elétrica devem ser constantes e fazer 
parte do planejamento de qualquer ambiente de trabalho. Bus-
quem sempre a segurança, independente do custo.
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