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RESUMO 

A eletricidade, entre todas as formas de energia, é a mais utilizada para suprir as 
necessidades comerciais, industriais e domésticas da sociedade. Após ser 
transportada dos locais de geração para os de consumo, a energia elétrica pode ser 
convertida em outros tipos de energia, como luminosa, térmica e mecânica. A 
relação de dependência que o homem moderno tem com a eletricidade pode ser 
considerada imensurável. É um tipo de energia que caminha lado a lado com a 
evolução tecnológica e com o bem-estar dos seres humanos. Ao mesmo tempo 
continua sendo um agente de risco causador de muitos acidentes, não só com 
pessoas, mas também com severos prejuízos materiais. As instituições de ensino 
que possuem cursos profissionalizantes em áreas que envolvem eletricidade são 
responsáveis pela formação de profissionais que sejam capazes de reconhecer os 
riscos da atividade, bem como atuar no controle dos mesmos, e devem estar 
adequadas e serem modelos na aplicação da norma de segurança em eletricidade. 
Este trabalho se propõe a efetuar um estudo de caso sobre as condições atuais das 
instalações elétricas dos laboratórios de eletrônica, eletrotécnica, mecânica e 
automação do Instituto Federal da Bahia – IFBA, Campus Paulo Afonso-BA, 
culminando com uma proposta de adequação conforme a norma regulamentadora 
de nº 10 (NR-10), verificando todos os pontos que tratam de segurança em 
instalações elétricas. Foram encontrados alguns pontos como sinalização e 
documentação exigível nas instalações elétricas que não estão de acordo a NR-10. 
Os resultados revelam ainda que há a necessidade de se realizar melhorias nas 
instalações elétricas dos laboratórios, para que possam proporcionar conforto e 
segurança de modo a garantir condições seguras aos trabalhadores e estudantes da 
instituição de ensino.  

 
Palavras-chave:NR-10. Instalações Elétricas. Laboratórios. Riscos elétricos. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Electricity, among all forms of energy, is the most used to meet the commercial, 
industrial and domestic needs of society. After being transported from generation to 
consumption sites, electricity can be converted into other types of energy, such as 
light, thermal and mechanical. The relation of dependence that modern man has with 
electricity can be considered immeasurable. It is a type of energy that goes hand in 
hand with technological evolution and the well-being of human beings. At the same 
time it remains a risk agent causing many accidents, not only with people, but also 
with severe material losses. Educational institutions that have vocational courses in 
areas that involve electricity are responsible for the training of professionals who are 
capable of recognizing the risks of the activity, as well as acting in their control, and 
must be adequate and be models in the application of the safety standard in 
electricity. This work proposes to carry out a case study on the current conditions of 
the electrical installations of the Federal, Bahia, Federal Institute of Bahia, IFBA, 
Paulo Afonso-BA Campus, culminating with a proposal of adequacy according to the 
norm (NR-10), verifying all points dealing with safety in electrical installations. Some 
points were found as signaling and documentation required in electrical installations 
that do not conform to NR-10. The results also show that there is a need to make 
improvements in the electrical installations of the laboratories, so that these facilities 
can provide comfort and safety in order to ensure safe conditions for workers and 
students of the educational institution. 

Keywords: NR-10. Electrical Installations. Laboratories. Electrical hazards.  
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1. INTRODUÇÃO  

A eletricidade, entre todas as formas de energia, é a mais utilizada para suprir 

as necessidades comerciais, industriais e domésticas da sociedade. Após ser 

transportada dos locais de geração para os de consumo, a energia elétrica pode ser 

convertida em outros tipos de energia, como luminosa, térmica e mecânica. A 

relação de dependência que o homem moderno tem com a eletricidade pode ser 

considerada imensurável. É um tipo de energia que caminha lado a lado com a 

evolução tecnológica e com o bem-estar dos seres humanos. Ao mesmo tempo 

continua sendo um agente de risco causador de muitos acidentes, não só com 

pessoas, mas também com severos prejuízos materiais. 

Atualmente, apesar dos esforços realizados pelas políticas publicas através 

de campanhas de conscientização e normativas sancionadas, o numero de pessoas 

levadas a óbito em acidentes elétricos é praticamente o mesmo de pessoas que 

morreram pelo vírus da dengue. Ano após ano o número de acidentes de origem 

elétrica só aumenta, tendo apresentado em 2017 um total de 1.387 acidentes 

notificados, porém esse número deve ser muito mais elevado (ABRACOPEL, 2017). 

No Brasil através da Portaria nº 3.214 de 08 de Junho de 1978 foram 

aprovadas as Normas Regulamentadoras-NR, dando um grande passo para 

melhorar as condições de segurança dos trabalhadores brasileiros. Segundo a NR-

1, as Normas Regulamentadoras são de observância obrigatória pelas empresas 

privadas e pelos órgãos públicos da Administração Direta e Indireta, bem como os 

órgãos dos poderes legislativos e judiciários, que possuam empregados regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (BRASIL (a), 2008). 

Foi determinado em 2004 pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o 

texto mais recente da Norma Regulamentadora nº 10 – Segurança em Instalações e 

Serviços em Eletricidade – NR-10, que dispõe sobre os requisitos e condições 

mínimas para a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, com 

o objetivo de garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou 

indiretamente, interajam em instalações elétricas. 

A NR-10 deve ser aplicada em todas as fases, da geração ao consumo e em 

todas as etapas – projeto, construção, montagem, operação e manutenção do 

trabalho em instalações elétricas. Ainda, deve ser aplicada em tudo que de alguma 
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forma interajam com as instalações e serviços em eletricidade. Infelizmente, muitas 

instalações são construídas sem a preocupação com a legislação, e as existentes 

também possuem várias não conformidades perante as conformidades regidas pelas 

normas, fazendo com que os índices de acidentes mantenham-se sempre alteroso. 

As instituições de ensino que possuem cursos profissionalizantes em áreas 

que envolvem eletricidade são responsáveis pela formação de profissionais que 

sejam capazes de reconhecer os riscos da atividade, bem como atuar no controle 

dos mesmos, e devem estar adequadas e serem modelos na aplicação da norma de 

segurança em eletricidade. Este trabalho tem como finalidade levantar as condições 

atuais nas instalações elétricas dos laboratórios de mecânica, eletrotécnica, 

eletrônica e automação do Instituto Federal da Bahia – IFBA, Campus Paulo Afonso-

BA, culminando com uma proposta de adequação conforme a norma vigente – NR-

10. 

1.1. Justificativa 

Segurança e eletricidade devem sempre andar atreladas. Como é um tipo de 

perigo invisível, que só pode ser detectado através de instrumentos específicos, a 

energia elétrica continua matando desavisados. Boa parte dos acidentes com mortes 

acontece em contatos com cabos energizados e instalações elétricas inadequadas. 

Para combater essa infeliz realidade, a disseminação de formação técnica de 

qualidade se torna instrumento eficaz. Assim, o presente trabalho procura analisar 

as instalações elétricas dos laboratórios de eletrotécnica, eletrônica, automação e 

mecânica, diante da norma regulamentadora de nª10, (NR-10).   

A motivação para este trabalho está na necessidade de análise das 

instalações elétricas dos laboratórios que compõem a instituição de ensino, uma vez 

que a NR-10 possui como objetivo regulamentar quanto à segurança dos serviços 

que de algum modo envolva a eletricidade. Durante o processo de formação de 

profissionais da área elétrica deve haver uma maior atenção quanto à visão de 

segurança.  

Desta forma, sendo o papel do engenheiro eletricista e objetivando facilitar 

futuras adequações para garantia da segurança de todos que de forma direta ou 

indireta utilizem desses ambientes, este trabalho visa avaliar as instalações elétricas 

dos laboratórios e confrontá-las como o que é estabelecido na NR-10. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo Geral 

Analisar as instalações elétricas dos laboratórios de eletrônica, eletrotécnica, 

automação e mecânica do IFBA campus Paulo Afonso de acordo com a norma 

vigente – NR10. 

1.2.2.  Objetivos Específicos 

 Elaborar um checklist dos pontos da NR-10 que trata de instalações elétricas; 

 Levantar as condições atuais através das perguntas do checklist e confirmá-las 

com fotografias para orientar a identificação dos pontos de não conformidade com 

a norma; 

 Avaliar a segurança das instalações elétricas dos laboratórios seguindo as 

determinações da NR-10; 

 Propor um plano de ações para adequações de cada pendência encontrada. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Ao filósofo Tales de Mileto é atribuído o primeiro conhecimento sobre 

eletricidade com seus primeiros relatos desde 600 a.C, sendo o autor da experiência 

estabelecida pela fricção de uma fração de âmbar em uma pele de carneiro, 

acarretando na atração de pedaços de palha sobre o âmbar. Desde então, buscando 

entender os fenômenos da eletricidade, a fim de utilizá-la como fonte de energia, o 

homem começou a estudá-la (ANJOS, 2018). 

Daí em diante, o homem passou a estudar e explorar os fundamentos da 

eletricidade a fim de buscar maneiras de se usufruir dela como uma fonte de energia 

para as suas invenções.  

Na sociedade, a acessibilidade de eletricidade encadeou mudanças radicais 

no comportamento, não se restringindo apenas as indústrias e adentrando as 

residências. Porem, não só trouxe aspectos positivos ao homem. Ao ser manuseado 

de forma incorreta, a eletricidade pode ocasionar acidentes fatais. Situação que até 

hoje não se é alertada adequadamente quanto ao risco que as pessoas estão 

expostas. 

Entretanto, com a evolução, várias medidas e instruções foram estudas para 

alertar e prefinir danos ocasionados pela eletricidade. Atualmente, a NR 10 

atentamente com a Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas de nº 5410 

(ABNT NBR 5410:2005), são os principais documentos técnicos brasileiros voltados 

à prevenção de acidentes elétricos em baixa tensão. 

2.1. Caracterização do IFBA - Campus Paulo Afonso 

Sendo formulado pela Lei nº 11.892/2008, ergue-se como resultado das 

mudanças promovidas no antigo Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia 

(CEFET - BA). Encontra-se uma instituição equiparada às universidades, entretanto 

mais ampla, pois oferta a formação básica em cursos de nível médio, além da 

graduação e pós-graduação.  

O campus localizado em Paulo Afonso teve o seu funcionamento autorizado a 

partir da Portaria Ministerial nº 105 de 29/01/2010, publicada no Diário Oficial da 

União em 01 de fevereiro de 2010, tendo como propósito desenvolver um ensino de 
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qualidade no interior da Bahia. O instituto iniciou suas atividades acadêmicas 

ofertando três cursos na modalidade subsequente no segundo semestre de 2010, 

oferecendo os Cursos Técnicos em Biocombustíveis, em Eletromecânica e em 

Informática, e em 2011 na modalidade subsequente e integrada. A partir de 2012, 

passou a ofertar o Curso Superior de Engenharia Elétrica na modalidade noturna.  

Possui sua estrutura física principal construída em 1949, onde funcionava o 

antigo colégio Paulo Afonso (COLEPA), que passaram por reformas de ampliação e 

adaptações, funcionando as atividades de caráter administrativo e acadêmico. Já o 

prédio anexo foi construído em 2015 após o IFBA se instalar, destinando-se apenas 

as atividades acadêmicas. 

Enquadra-se como consumidor do grupo A, sendo atendido pela 

concessionária Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, o 

fornecimento de energia no nível de tensão de 13,8kV, por possuir potência 

instalada superior a 75kW, tendo enquadramento tarifário para o faturamento 

realizado pela tarifa denominada convencional binômia, a qual é caracterizada por 

uma tarifa de consumo e outra de demanda de potência contratada. 

2.2. Norma Regulamentadora Nº10 

2.2.1. Surgimento 

Nos anos 60 surgiram várias discursões na sociedade brasileira relacionada à 

segurança dos profissionais que trabalham com eletricidade, despertando pela 

primeira vez os governantes para esse assunto. Diante de diversas recorrências, 

surge a apresentação da NR-10 pelo Ministro do Trabalho e Emprego com a 

publicação da portaria GM n.º 3.214, em 08 de junho de 1978. 

Godoi (2016) afirma que a NR-10 de 1978 foi prestigiada, mas os números de 

acidentes continuavam alarmantes, por desconhecimento dos profissionais 

terceirizados da época, impulsionando alterações e atualizações em 1983. 

Diante dos anos ocorreram diversas mudanças, visto o desenvolvimento 

constante da sociedade, sendo importante realizar atualizações. Na atualidade, está 

em vigência a NR-10 de 07 de dezembro de 2014. 
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A NR-10 transformou a forma de se executar, projetar e manter as instalações 

elétricas. Também assegurando maior confiabilidade na realização de serviços com 

eletricidade. 

2.2.2. Aplicabilidade 

É um regulamento aplicável a profissionais que se submetem a atividades de 

forma direta e indireta como de acordo com o item 10.1.2 da NR-10: 

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 (BRASIL (b), 2004,p.01). 

No entanto, conforme ABNT ISO/IEC Guia 2, também pode ser empregada na 

segurança e na saúde de quem usa eletricidade, assegurando desaparecimento de 

riscos inaceitáveis de dano. 

2.2.3. Objetivo e Diretrizes 

Tem explicito os objetivos no seu item 10.1.1: 

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 (BRASIL (b), 2004, p.01). 

Verifica-se que os requisitos e condições estabelecidos na NR-10 necessários 

para tornar mais seguras e salubres atividades que envolvam eletricidade são 

mínimos já no início do item, mas podendo ser superados. Denota-se ―mínimo‖ 

objetivando a implementação do menor grau de exigibilidade, passível de 

punibilidade e auditoria (PEREIRA, SOUSA, 2010). 

Sendo o objetivo da NR-10 evitar acidentes, o alcance do texto aos 

trabalhadores diretos envolve (eletricistas, montadores, instaladores, técnicos...), 

sendo os indiretos, pessoas sujeitas as irregularidades ou ausência de medidas de 

controle e sistemas de prevenção, usuários de equipamentos e sistemas elétricos e 

outras pessoas não advertidas. Contudo, deve-se atentar para o fato de que esta 

legislação do Ministério do Trabalho e Emprego-MTE, não tem alcance, por falta de 

amparo legal, para estabelecer regras e exigências em locais ou situações 
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destinadas à segurança de outros cidadãos, não trabalhadores (PEREIRA, SOUSA, 

2010). 

2.2.4. Relevância da NR-10 para as Normas Técnicas Brasileiras 

As Normas Regulamentadoras são documentos que contêm regras de caráter 

obrigatório e que é adotado por uma autoridade (ABNT ISO/IEC GUIA 2). A NR-10 

engloba um vasto conteúdo a respeito da segurança em serviços com eletricidade, 

porém se limita aos requisitos essenciais do que fazer, deixando para as normas 

técnicas brasileiras (ABNT NBR), as prescrições específicas do como fazer. 

Uma norma brasileira (NBR-Norma Brasileira Registrada) é um documento 

elaborado segundo procedimentos e conceitos emanados no Sistema Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - SINMETRO, conforme Lei nº 

5.966, de 11 de dezembro de 1973, e demais documentos legais desta decorrente. 

São resultantes de um processo de consenso nos diferentes fóruns do sistema, cujo 

universo abrange o governo, o setor produtivo e os consumidores. 

2.3. Riscos em Instalações Elétricas 

Os riscos de acidentes são altos em um ambiente onde temos instalações 

elétricas, sendo que todos que interajam de forma direta ou indireta com as 

instalações estão susceptíveis. Apenas um contato com uma parte energizada pode 

fazer com quem a pessoa chegue até mesmo a óbito. Segundo Santos Jr (2013), 

independente do nível de tensão, o contato com a eletricidade pode levar a graves 

consequências.  

2.3.1. Choque Elétrico 

O estímulo originado pela passagem de corrente elétrica externa é chamado 

de choque elétrico. Para ISASTUR (2018), a resistência elétrica do corpo humano 

depende de múltiplos fatores, pelo que o seu valor pode ser considerado, em certo 

grau, aleatório. Ao vencer esta resistência apresentada pelo corpo, surge um 

caminho para a passagem de corrente. 

Segundo Kindermann (2013), o choque elétrico é um distúrbio da natureza de 

efeitos diversos que se manifesta no organismo humano quando este é percorrido 

por uma corrente elétrica. Sustentando o texto supracitado. 
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Os impactos do choque elétrico procedem do percurso que a corrente elétrica 

desempenha sobre o corpo humano, do nível de tensão, da intensidade da corrente 

elétrica e das condições orgânicas do indivíduo. Em geral, pode acarretar efeitos 

como a tetanização, parada respiratória, fibrilação ventricular e queimaduras 

(BARROS, 2010). 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), como qualquer outro acidente, 

o choque elétrico é enquadrado como um acontecimento desencadeado pela ação 

repentina e rápida de uma causa externa produtora ou não de lesão corporal ou 

mental. 

i. Contato direto: Refere-se ao contato diretamente a um condutor energizado de 

uma instalação elétrica; 

ii. Contato indireto: Entende-se como o contato de pessoas ou animais que ao tocar 

num material isolante seja submetido a um choque por falha de isolação ou algo 

relacionado. 

Acidentes por contato direto possuem maior gravidade, por serem 

ocasionados por remoção ou cessação do isolamento de forma indevida dos pontos 

energizados. Sendo ocasionados na maioria das vezes por imprudências das 

pessoas, somando casos de acidentes fatais. 

Já os acidentes causados por contatos indiretos são vistos como menos 

graves, pois apresentam correntes de menor intensidade devido à concentração de 

cargas estáticas em carcaças de equipamentos elétricos. 

Importante ressaltar que a maior parte dos acidentes por choques elétricos 

poderiam ser evitados caso fossem adotadas as medidas de proteção adequadas 

apontadas pelas normas técnicas. 

2.3.1.1. Consequência do Choque Elétrico Sobre o Corpo Humano 

São vários o efeito do choque elétrico no corpo humano, os quais dependem 

de três fatores primários para se determinar a agressividade do choque elétrico. São 

eles: 

  Quantidade de corrente que flui pelo corpo (medida em Ampères); 

  Caminho da corrente pelo corpo; 



 
 
 

11 
 
 

 
 

  Duração do tempo que o corpo permanece no circuito. 

Além desses fatores, existem outros que têm relação, também, com as severidades 

dos danos causados: 

 A tensão da corrente; 

 A presença de umidade no ambiente; 

 A fase do ciclo cardíaco quando ocorre o choque; 

 A saúde geral da pessoa antes do choque. 

Entretanto, um dos pontos mais relevantes está associado à resistência 

elétrica do corpo submetido ao choque elétrico, pois o mesmo é um dado crucial 

para se terminar a intensidade de corrente. 

Para a Comissão Tripartite Permanente de Negociação do Setor Elétrico no 

Estado De São Paulo (CPN/SP):  

A intensidade da corrente que circulará pelo corpo da vítima dependerá, em 
muito, da resistência elétrica que esta oferecer à passagem da corrente, e 
também de qualquer outra resistência adicional entre a vítima e a terra. A 
resistência que o corpo humano oferece à passagem da corrente é quase 
que exclusivamente devida à camada externa da pele, a qual é constituída 
de células mortas. Esta resistência está situada entre 100.000 e 600.000 
ohms, quando a pele encontra-se seca e não apresenta cortes, e a variação 
apresentada é função da sua espessura. Quando a pele encontra-se úmida, 
condição mais facilmente encontrada na prática, a resistência elétrica do 
corpo diminui. Cortes também oferecem uma baixa resistência. Pelo mesmo 
motivo, ambientes que contenham muita umidade fazem com que a pele 
não ofereça uma elevada resistência elétrica à passagem da corrente. A 
pele seca, relativamente difícil de ser encontrado durante a execução do 
trabalho, oferece maior resistência à passagem da corrente elétrica. A 
resistência oferecida pela parte interna do corpo, constituída, pelo sangue 
músculos e demais tecidos, comparativamente à da pele é bem baixa, 
medindo normalmente 300 ohms em média e apresentando um valor 
máximo de 500 ohms (CPN/SP, 2004, p. 21). 

Sendo assim, considera-se muito relativo os dados do choque elétrico de uma 

pessoa para outra. 

2.3.1.1.1. Tetanização 

Resultado da contração muscular em sua capacidade máxima em que há 

encolhimento muscular nas regiões estimuladas provocadas por impulsos elétricos é 

a tetanização (GUYTON; HALL, 2002). 
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A veemência da corrente elétrica imposta ao corpo humano mantido em 

contato com materiais condutores será capaz de gerar a tetanização das mãos, que 

somente será cessado no caso de desligamento da fonte geradora (CAMINHA, 

1997). 

Sendo uma pessoa submetida a uma diferença de potencial ao entrar em 

contato com um condutor e a intensidade seja capaz de provocar a tetanização 

muscular e dependendo da duração, pode causar sua inconsciência e até mesmo a 

morte. Vale ressaltar, que esse fenômeno ocorre para valores de baixa corrente, não 

podendo ser ignorada, principalmente considerando a resistência elétrica do corpo 

humano diminuindo com o tempo de contato.  

2.3.1.1.2. Parada Respiratória 

O surgimento da corrente ao passar pelo corpo humano com elevada 

vivacidade em curtos períodos podem provocar parada cardíaca e também o 

coração parar de funcionar (GUYTON; HALL, 2002). Segundo Kildermann (2013) 

acabam-se todos os sinais elétricos de comando do coração, desenvolvendo-se 

hipóxia intensa devido à respiração inadequada. A hipóxia impedirá as fibras 

musculares e as fibras de condução cardíacas de preservarem os potenciais 

normais de acumulação dos eletrólitos através de sua membrana. As restaurações 

dos efeitos das paradas cardíacas podem ser retornadas com sucesso por técnicas 

de ressureição aplicadas instantaneamente, entretanto os resultados provocados 

pela redução de circulação sanguínea no cérebro serão indefinidos. 

 

2.3.1.1.3. Queimaduras 

As queimaduras provocadas por correntes elétricas que percorrem os corpos 

são devidas ao Efeito Joule que se caracteriza pelo fenômeno de produção de calor 

(CAMINHA, 1997). A depender do percurso da corrente em nosso corpo e sua 

intensidade durante um choque elétrico a situação se torna crítica, uma vez que a 

pele tem uma alta resistência elétrica, sendo que os tecidos internos são bons 

condutores. Para tensões altas prevalece o efeito térmico de corrente, onde calor 

destrói os tecidos superficiais e profundos, além de romper artérias, provocando 

hemorragias internas. 
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2.3.1.1.4. Fibrilação Ventricular 

Trata-se de arritmia cardíaca que caso não seja interrompida no período de 

um a três minutos pode levar a morte. Segundo Garcia (2002) é decorrente de uma 

sucessão de impulsos cardíacos caóticos que se repetem de forma continua no 

mesmo músculo. A maior probabilidade de causar a fibrilação é através do choque 

elétrico. Para um estímulo de 60 hertz no coração o primeiro ciclo causa uma onda 

de despolarização podendo já acarretar a fibrilação (GUYTON; HALL, 2002). 

2.3.1.2. Ação do Percurso da Corrente Elétrica 

Diversos caminhos podem ser percorridos pela corrente elétrica no corpo. 

Quando percorrida por duas extremidades, entrando em uma e saindo na outra, se 

tem os choques mais danosos, podendo ser mais agravantes se a corrente elétrica 

passa pelo coração. Diversos são esses caminhos como representa a Figura 1 e 

seus riscos como mostra Tabela 1. 

Figura 1 - Percurso da Corrente pelo Corpo Humano. 

 

Fonte: CPN/SP, 2004, p. 20. 

Tabela 1 - Risco diante do caminho da corrente no corpo humano. 

Trajeto 
Percentagem da corrente no 

coração 

Da cabeça para o pé direito (A) 9,7% 

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

Da mão direita para a mão esquerda 
(C) 

1,8% 

Da cabeça para a mão esquerda (D) 1,8% 

Entre os pés 0% 

Fonte: Elétrica (2016) 
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Com uma pequena intensidade de corrente, o choque elétrico pode resultar 

em morte. A Tabela 1 traz valores aproximados de corrente e os danos possíveis. 

Tabela 2 - Valores aproximados de corrente e os danos que causam. 

Valores de Corrente Elétrica  Possíveis danos ao Corpo Humano  

1mA a 10mA  Apenas formigamento  

10mA a 20mA  Dor e forte formigamento  

20mA a 100mA  Convulsões e Parada Respiratória  

100mA a 200mA  Fibrilação  

Acima de 200mA  Queimaduras e Parada Cardíaca  
 

Fonte: Marques (2013) 

2.3.2. Arco Elétrico 

Fenômeno inerente a instalações e equipamentos elétricos. Decorre quando 

há uma passagem de corrente elétrica por meio de um não condutor devido o 

rompimento de suas características isolante (Barros, 2010). Comumente abrange 

partes metálicas que não estão em contato direto, mas apresentam uma diferença 

de potencial. 

Possui curta duração e se resume na transformação da energia elétrica em 

calor, energia acústica, onda de pressão e energia luminosa. Pode existir de uma 

forma controlada como no caso de solda elétrica ou fornos industriais (Almeida, 

2013). 

Se tratando de curtos-circuitos ou falhas elétricas, é um fenômeno 

indesejável. Além de liberar uma enorme quantidade de calor, libera partículas de 

metais ionizantes que podem ocasionar a condução de corrente, deslocamento de ar 

com o aparecimento de alta pressão, prejudiciais ao sistema auditivo e raios violetas 

prejudiciais à visão. 

2.4. Medidas de Controle 

As instalações elétricas devem ser amparadas, como no seu item 10.1.1 da 

NR-10 de medidas de controle de riscos elétricos e possíveis ricos adicionais, 

garantindo assim segurança às pessoas.  
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Antes das medidas de proteção individual devem ser pensadas as medidas 

de proteção coletiva, a fim de proteger não somente o trabalhador envolvido, mas 

também todos que possam ser afetados por alguma irregularidade (VIEIRA, 2008). 

2.4.1. Documentação Exigível 

Nos projetos ou plantas elétricas a NR-10 exige alguns documentos importantes, 

como dos equipamentos da instalação e esquemas unifilares. O subitem 10.2.3 cita 

essas obrigações: 

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 (BRASIL (b), 2004, p.01). 

Segundo Pereira e Souza (2010), os diagramas unifilares são a interpretação 

gráfica dos componentes elétricos e as relações funcionais e contém apenas os 

componentes principais dos circuitos, representados por uma linha e os diagramas 

devem estar acompanhados de dados e especificações das medidas de proteções 

instaladas. Sobretudo do sistema de aterramento elétrico, que é de fundamental 

importância para segurança dos trabalhadores e usuários, e dos demais 

equipamentos e dispositivos de proteção que agregam a instalação elétrica, tais 

como disjuntores, fusíveis, chaves e outros componentes relacionados à proteção. 

O documento detalhado permite que os dispositivos de proteção não sejam 

trocados de forma aleatória, ignorando os demais elementos que compõem o 

circuito, pois riscos de incêndios ou outros riscos podem ser acarretados aos 

usuários e pessoas que interajam com as instalações elétricas. 

Ainda no subitem 10.2.4 da NR-10 afirma que estabelecimento com carga 

instalada superior a 75kW devem possuir um prontuário da instalação elétrica e 

mantê-lo atualizado (BRASIL (b), 2004). O mesmo deve conter no mínimo: 

 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; 

 Documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra 

descargas atmosféricas e aterramentos elétricos; 
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 Especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental, 

aplicáveis conforme determina esta NR; 

 Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, 

autorização dos trabalhadores e dos treinamentos realizados; 

 Resultados dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de 

proteção individual e coletiva; 

 Certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas; 

 Relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas 

de adequações, contemplando as alíneas de ―a‖ a ―f‖. 

Conforme a resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) nº 

486 de 29/11/2000 o limite de potência determinado para fornecimento em baixa 

tensão é 75kW, assim a instalação com potência instalada superior ao valor 

determinado, deve acrescentar o prontuário da instalação elétrica por apresentar 

níveis de correntes de curto-circuitos mais elevadas e podendo haver perigos 

maiores. 

Por fim, o item 10.3 da NR-10 que aborda sobre segurança em projeto traz 

alguns subitens que tratam da impotência de segurança nos estudos e 

levantamentos iniciais de instalações elétricas, atentando para afazeres no projeto. 

Como no seu subitem 10.3.9 o que tem que conter no memorial descritivo relativo a 

proteção contra choques elétricos, queimaduras e outros ricos adicionais. 

2.4.2. Barreiras e invólucros  

As barreiras se caracterizam como dispositivos que impossibilita qualquer 

contato com partes vivas. Podem ser identificadas como aquelas a qual a remoção 

só é possível com o uso de chaves ou ferramentas. Está associada a ―regra do 

dedo‖, que visa impedir que partes vivas sejam acessadas pelos dedos, evitando 

aberturas que permitam a inserção de corpo sólido (PEREIRA; SOUZA, 2013). 

Segundo Pereira e Souza (2013) invólucro são componentes que separam as 

partes energizadas com o ambiente, evitando qualquer contato com partes internas 

energizadas. Como exemplo tem-se os quadros elétricos. 

Para Barros (2010) barreiras e invólucros são dispositivos que tem como 

objetivo limitar qualquer contato de pessoas ou animais com condutores energizados 
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de instalações elétricas de modo a preservar a saúde e a segurança das pessoas e 

evitando danos nas instalações. 

Figura 2 - Barreiras de sinalização. 

 

Fonte: VIANA, 2007. 

2.4.3. Obstáculos e anteparos 

São empregados em zonas de serviço elétrico que só podem ser habituados 

por profissionais qualificados ou legalmente habilitados. Implementadas nas 

instalações que envolva eletricidade, designada a impedir contato involuntário de 

pessoas ou animais, com parte energizadas de um determinado circuito. Entretanto, 

eles não impedem o contato ocasionado de uma ação deliberada e voluntária de 

ignorar ou evitar o obstáculo (BARROS, 2010). 

Segundo Cadick (2006) são dispositivos que podem ser retirados sem uso de 

ferramentas, ao contrario dos invólucros e barreiras, porém precisam ser fixados de 

forma a impedir sua remoção involuntária. 

Figura 3 - Barreiras de sinalização. 

 

Fonte: VIANA, 2007. 
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2.4.4. Sinalização 

Medida de controle eficaz para prefinir acidentes de origem elétrica. É um 

procedimento simples de segurança que busca identificar e informar orientações e 

advertências em ambientes que envolva serviços com instalações elétricas. 

Segundo Pereira e Souza (2013) existem três formas de fornecer sinalização, que 

podem ser através de sistemas luminosos, sonoros ou visuais. 

O item 10.10 da NR-10 traz quais medidas segundo a Norma 

Regulamentadora 26, que trata de sinalização de segurança devem ser tomadas a 

fim de indicar e advertir acerca dos riscos existentes. No subitem 10.10.1 da NR-10 

a sinalização de segurança deve atender as situações abaixo: 

a) Identificação de circuitos elétricos. 

b) Travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra. 

c) Restrições e impedimentos de acesso. 

d) Delimitação de áreas. 

e) Sinalização de áreas de circulação, em vias públicas, de veículos e de 

movimentação de cargas. 

f) Sinalização de impedimento de energização. 

g) Identificação de equipamento ou circuito impedido. 

Figura 4- Placas de sinalização. 

 

 

Fonte: VIANA, 2007. 

2.4.5. Seccionamento Automático de Alimentação 

Medida de controle utilizada para evitas choques por contatos indiretos, 

consistindo de um dispositivo utilizado para seccionar determinado circuito de forma 

automática. Método utilizado como proteção para impedir que na ocorrência de falta 

por contato entre parte viva e massa ou parte viva e condutor de proteção, 
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originando tensões entre massa e terra, superiores ao limite denominado máxima 

tensão de contato permissível com duração superior a tempos pré-determinados 

(PEREIRA; SOUZA, 2013). 

A depender do esquema do aterramento utilizado pode se usar dispositivos 

como o de corrente diferencial-residual (DR) com corrente diferencial residual igual 

ou inferior a 30mA. Este tipo de dispositivo não evita o uso de outras medidas de 

proteção, mas são capazes de seccionar a alimentação e diminuir o tempo de 

exposição ao choque ou arco elétrico. 

2.4.6. Aterramento 

Um aterramento elétrico compreende de um sistema físico elétrico, eletrônico 

ou corpos metálicos ao solo, em uma ligação elétrica intencional (VISACRO FILHO, 

2002). É uma das condições mais seguras de perturbações da corrente elétrica, a 

fim de garantir e proteger o funcionamento adequado das instalações elétricas, além 

de atender as exigências normativas. Da definição apresentada pelo autor, se dá a 

importância de determinar o que será aterrado e qual o propósito de tal aterramento 

elétrico. 

Se tratando dos sistemas físicos que serão aterrados, os materiais condutivos 

ou partes condutivas que possam ser energizadas quando da ocorrência de uma 

falta ou fuga de corrente devem ser aterradas por uma questão de segurança. Para 

Williams e Armstrong (2000), deve ser considerado um aterramento adequado, para 

garantir um desempenho satisfatório da funcionalidade das instalações e condições 

de segurança elétrica.  

O aterramento elétrico é citado na NR-10 no subitem 10.2.8.3: 

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 (BRASIL 
(b), 2004,p.02). 

Exigindo assim que o aterramento seja executado conforme normas técnicas 

brasileiras ou internacionais. Segundo Visacro Filho (2002) uma das finalidades do 

aterramento elétrico é a segurança pessoal. 
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Para Barros (2010) o aterramento objetiva eliminar fugas de energia, proteger 

os usuários de possíveis choques e diminuir a variação de tensão de uma rede 

elétrica.  

O sistema de aterramento de laboratórios educacionais devem contemplar os 

ricos naturalmente presentes como em qualquer instalação elétrica, sendo 

adicionados daqueles a depender da atividade a ser executada. Portanto, a partir de 

um levantamento de riscos, é de extrema importância verificar e definir os sistemas 

físicos que serão aterrados, buscando a diminuição de riscos pertinentes as 

atividades. 

2.4.6.1. Sistemas de Aterramento Elétrico 

De acordo com a ligação do alimentador, como por exemplo, o transformador 

e as cargas é possível determinar a configuração do sistema de aterramento. A 

norma técnica brasileira que trata das instalações de baixa tensão, a NBR-5410, 

determina uma classificação para o aterramento elétrico. 

Conforme a NBR-5410/2004 são considerados os esquemas de aterramento 

TN / TT / IT, onde:  

Primeira letra — Situação da alimentação em relação à terra:  

T = um ponto diretamente aterrado;  
I = isolação de todas as partes vivas em relação à terra ou aterramento de 
um ponto através de impedância;  

Segunda letra — Situação das massas da instalação elétrica em relação à 
terra: 

T = massas diretamente aterradas, independentemente do aterramento 
eventual de um ponto da alimentação;  
N = massas ligadas ao ponto da alimentação aterrado (em corrente 
alternada o ponto aterrado é normalmente o ponto neutro);  

Outras letras (eventuais) — Disposição do condutor neutro e do condutor de 
proteção:  

S = funções de neutro e de proteção asseguradas por condutores distintos;  
C = funções de neutro e de proteção combinadas em um único condutor 
(condutor PEN) (CPN/SP, 2004, p. 29). 

 
O aterramento pode ser: 

 Funcional: ligação através de um dos condutores do sistema neutro;  

 Proteção: ligação à terra das massas e dos elementos condutores 
estranhos à instalação; 
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 Temporário: ligação elétrica efetiva com baixa impedância intencional 
à terra, destinada a garantir a equipotencialidade e mantida continuamente 
durante a intervenção na instalação elétrica (CPN/SP, 2004, p. 29).  

Para um bom entendimento sobre as principais configurações de aterramento 

é importante se atentar a simbologia utilizada, como mostra a Figura 5.  

Figura 5- Simbologia utilizada no aterramento. 

 

Fonte: CPN-SP, 2005. 

2.4.6.1.1. Aterramento Funcional 

Tem como objetivo a estabilização da tensão em relação à terra tendo um 

ponto de referência durante o funcionamento e limitar sobretensões devidas a 

manobras e descargas atmosféricas. Usado para proteger os equipamentos durante 

a ocorrência de um problema na rede elétrica, por exemplo, aconteça de o fio neutro 

servir de um condutor alimentador, o aterramento funcional eliminará essas 

correntes escoando-as para a terra.  

2.4.6.1.2. Aterramento Temporário 

Ao ser realizada uma manutenção em uma determinada instalação elétrica, 

diversos riscos estão associados à atividade realizada, mesmo a rede de distribuição 

estando desligada. A possibilidade de uma energização acidental pode ocorrer por 

uma descarga atmosférica ou erro de um dos profissionais envolvidos. 

O aterramento temporário é um dos principais meio de segurança para os 

trabalhadores ao realizar atividade em instalações elétricas. É a ligação do 

equipamento ou de toda a rede condutora de energia com a terra. Assim, caso surja 

cargas passando pela rede, os condutores encaminham para a terra. Evitando 

acidentes gerados pela energização acidental e proporcionando rápida atuação, 

garantindo a proteção. Esse procedimento deverá ser adotado a montante (antes) e 

a jusante (depois) do ponto de intervenção do circuito e derivações se houver, salvo 
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quando a intervenção ocorrer no final do trecho. Deve ser retirado ao final dos 

serviços (CPN/SP, 2004).  

2.4.6.1.3. Aterramento de Proteção 

Aterramento que liga a terra às massas dos elementos condutores estranhos 

a instalação objetivando a proteção contra choques indiretos. Seus principais 

objetivos são: 

 Limitar o potencial entre massas, entre massas e elementos condutores estranhos 

à instalação e entre os dois e a terra a um valor seguro sob condições normais e 

anormais de funcionamento; 

 Proporcionar às correntes de falta para terra um caminho de retorno de baixa 

impedância. 

 Aterramento das massas e dos elementos estranhos, objetivando a proteção 

contra choques (contatos indiretos). 

2.4.6.2. Esquema TN 

Esquema no qual o neutro da alimentação tem conexão para a terra e a carga 

é conectada através de um condutor, onde todas as partes metálicas expostas e as 

partes não pertencentes à instalação são interligadas ao aterramento do neutro. 

Possui variações, ampliando assim a aplicabilidade. Segundo Mamede Filho (2010), 

qualquer parte que integra ou não o circuito que se pretende aterrar deve ser 

conectado ao ponto de aterramento da alimentação por meio do condutor de 

proteção. Este tipo de esquema de aterramento elétrico permite a circulação de 

corrente através do condutor de proteção, a fim de sensibilizar os dispositivos de 

proteção dos circuitos, cessando assim a alimentação e a falta. 

2.4.6.2.1. Esquema TN-C 

Considerado o sistema mais utilizado no Brasil. Neste sistema de aterramento 

o condutor neutro e de proteção são agregados em um único conduto, na qual a 

NBR 5410 o chama de PEN. As massas são ligadas a este condutor através do 

condutor de proteção e existe um ponto da alimentação que é aterrado. Destaca-se 

para este sistema de aterramento elétrico o que diz respeito à referência de 

potencial elétrico entre vários equipamentos, podendo variar ao longo da edificação, 



 
 
 

23 
 
 

 
 

pois, esta referência estaria vinculada ao nível do desbalanceamento entre as fases 

ou da presença de harmônicas de tensão na rede, além, da impedância do condutor 

neutro e de proteção (KINDERMANN; CAMPAGNOLO, 2011). Possui uma 

característica econômica por um único condutor possuir duas funções, entretanto, 

traz algumas desvantagens: 

 Não se admite o uso de dispositivos DR; 

 A tensão do condutor neutro junto à carga não é zero; Perigoso no caso de 

ruptura do condutor neutro. 

Ainda contribui para o aumento dos efeitos das sobretensões induzidas e das 

interferências eletromagnéticas (CPN/SP, 2004). A Resolução de Diretoria 

Colegiada nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, impede a utilização deste sistema de 

aterramento elétrico em estabelecimentos assistenciais de saúde. 

Figura 6 - Configuração TN-C. 

 

Fonte: CPN-SP, 2005. 

2.4.6.2.2. Esquema TN-S 

Para o esquema TN-S, temos um ponto de alimentação diretamente aterrado 

e os condutores de neutro e proteção são distintos. Mas, por os condutores 

possuírem a mesma origem, o ponto de aterramento do transformador de 

alimentação, aquilo que se pretende aterrar estará sujeito a tensões indesejadas no 

caso de sobretensões no ponto de aterramento, uma descarga atmosférica ou um 

surto de tensão (MAMEDE FILHO, 2010). 

No entanto, conforme Mamede Filho (2010), a presença de harmônicos, um 

desbalanceamento de fases ou aparecimento de tensão no condutor neutro, não irá 
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interferir o condutor de proteção nem aquilo que se deseja aterrar, pois as funções 

de neutro e proteção são separadas e condutores distintos. 

Esquema que possibilita a sensibilização de dispositivos diferenciais residuais 

(DR), pois ao surgir uma fuga de corrente é possível sensibilizá-lo, aumentado assim 

a segurança. Na ocorrência de uma falta ou falha, há um caminho de baixa 

impedância através do condutor terra para o retorno das correntes (KINDERMANN; 

CAMPAGNOLO, 2011). Necessitando de condutores que sejam dimensionados sem 

desprezar uma suposta falta de correntes elevadas. 

Na Figura 7 é possível observar a separação existente entre os condutores de 

proteção e neutro na conexão no ponto de aterramento da alimentação. Esta 

particularidade confere ao sistema de aterramento um bom desempenho, 

destacando-se, a melhoria da qualidade de energia elétrica (TELLÓ, 2007).  

Sendo assim, para Kindermann e Campagnolo (2011) o sistema de 

aterramento TN-S independe do valor de impedância de aterramento para 

sensibilizar os dispositivos de proteção, permitindo que edificações em regiões com 

elevados valores de resistividade elétrica do solo também possuam um sistema de 

proteção eficaz de suas instalações elétricas. 

Figura 7 - Configuração TN-S. 

 

Fonte: CPN-SP, 2005. 

2.4.6.2.3. Esquema TN-C-S 

Considerado um sistema híbrido, onde o condutor neutro e de proteção pode 

ser combinados em partes da instalação, mas possuindo partes no qual são 

separados. 
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Figura 8 - Configuração TN-C-S. 

 

Fonte: CPN-SP, 2005. 

2.4.6.3. Esquema TT 

Este sistema de aterramento, de acordo com a CPN-SP (2005), tem a 

alimentação aterrada e as massas da instalação ligada a eletrodos de aterramento 

eletricamente distintos da fonte diretamente aterrado. Por consequência do condutor 

neutro não está aterrado no mesmo ponto do condutor de proteção, o que se 

pretende aterrar não será submetido a tensões que venham a surgir no condutor 

neutro (MAMEDE FILHO, 2010). 

Para Kindermann e Campagnolo (2011), a presença de um solo com alta 

resistividade iria influenciar negativamente, pois o sistema TT necessita de um 

aterramento de baixa impedância. Podendo influenciar o desempenho do sistema. 

Por necessitar de baixa impedância de aterramento, não é recomendado para a 

melhoria da qualidade de energia (TELLÓ, 2007). 

Assim não é a melhor opção quando se tem cargas sensíveis e busca pouca 

interferência eletromagnética. A proteção é garantida por DR, pois é o único meio 

adequado para proteção contra choques elétricos e deve ser instalada a origem da 

alimentação. 

Figura 9 - Esquema TT. 

 

Fonte: CPN/SP, 2005. 
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2.4.6.4. Esquema IT 

O neutro é ligado à terra por intermédio de uma impedância, ou isolado. Neste 

sistema é possível maior continuidade no sistema, indispensável para lugares que 

necessitam de continuidade de serviço, como centros cirúrgicos, pois diante de uma 

falta a proteção não atua. Mas, necessita de aumento de custos por inclusão de 

equipamentos suplementares de controle de segurança. 

Para Kindermann e Campgnolo (2011) o sistema garante a continuidade no 

primeiro defeito, porém no segundo defeito simultâneo os dispositivos de proteção 

poderão ser sensibilizados por conta das elevadas correntes a depender do defeito. 

Desempenha uma elevada segurança em relação aos demais, por não ter a 

conexão da fonte em relação a terra ou ser feita com elevada impedância, evita a 

circulação de correntes ao entrar em contato com uma parte viva da instalação, não 

tendo caminho de baixa impedância para o retorno dessas correntes. 

Este tipo de sistema de aterramento elétrico permite a continuidade do 

fornecimento de energia elétrica mesmo durante a ocorrência de um primeiro defeito 

(KINDERMANN; CAMPAGNOLO, 2011). Porém, a existência de um segundo defeito 

simultâneo poderá interromper o fornecimento de energia elétrica ao equipamento, 

uma vez que elevadas magnitudes de corrente poderão fluir pelos condutores, 

sensibilizando os dispositivos de proteção. Quando se trata de qualidade de energia 

elétrica, não se recomenda este esquema, por não se ter referencia de potência da 

fonte (TELLÓ, 2007). 

O dispositivo mais indicado para proteção de contatos indiretos para o 

esquema IT é o DR e exige uma manutenção especializada, necessitando de 

verificação de isolamento dos condutores periódicas. 

Figura 10 - Esquema IT. 

 

Fonte: CPN/SP, 2005. 
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3. METODOLOGIA 

Neste trabalho foi utilizado o método de investigação através de um estudo de 

caso, o qual melhor se adapta ao objetivo da pesquisa, sendo a análise das 

instalações elétricas dos laboratórios de eletrônica, eletrotécnica, mecânica e 

automação do IFBA – Campus Paulo Afonso segundo a NR-10. 

Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico apontando a 

importância e objetivo da NR-10 e quais itens e subitens abordam a temática 

explorada, que são as instalações elétricas dos laboratórios, buscando suprimir os 

fenômenos que mais causam riscos às pessoas que interagem com as instalações 

elétricas, como o choque elétrico e arco elétrico.  

Elaborou-se uma lista de quesitos a fim de verificar se as instalações 

preenchem os pontos presentes na NR-10, que trata de segurança diante desses 

fenômenos, como medidas de proteção coletivas, identificação de circuitos, 

documentação exigível, entre outras. Em um checklist genérico, foram 

caracterizados os pontos relevantes da NR-10 sobre instalações elétricas e 

questionamentos para verificação da conformidade ou não do ambiente sobre o 

ponto analisado, como mostra o Quadro 1. 

Em seguida, foi iniciada uma análise através de visitas aos laboratórios, 

perante o acompanhamento de um técnico responsável, utilizando o checklist em 

cada ambiente analisado e confirmando as respostas do questionário através de 

imagens. 

Finalizando com o método analítico, através das informações levantadas nas 

visitas aos laboratórios, com o checklist de cada ambiente analisado, pautando com 

as referências da revisão bibliográficas. Buscou-se identificar nas imagens e relatar 

as não conformidades junto com os riscos envolvidos e as medidas a serem 

tomadas para adequação, como também as conformidades nos resultados e 

discussões. 
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Quadro 1 - Checklist da NR-10 sobre instalações elétricas. 

Checklist da NR-10 

ANÁLISE DOS QUADROS, TOMADAS E PAINÉIS ELÉTRICOS. SIM NÃO 

Item 10.2.3 
Possui esquemas unifilares atualizados das 

instalações elétricas? 
  

Item 10.3.4 
Algo formalizado que comprove a 

configuração do esquema de aterramento? 

  

Item 10.2.8 e subitem 
10.2.8.2.1 

Possui medidas de proteção coletiva?                                      
• Isolação das partes vivas; 

• Barreiras; 
• Invólucro; 

• Obstáculos; 
• Sinalização; 

• Seccionamento automático de alimentação 
(DR). 

  Item 10.3.9 Dispõe de Memorial Descritivo? 
  Item 10.10.1 – 

Atendimento a NR-26 – 
Alínea (a) 

Identificação de Circuitos Elétricos? 

  Item 10.9.4 Dispositivos de Proteção? 
  

Item 10.9.1 
Há proteção contra incêndio e explosão, 

conforme dispõe a NR 23? 
  

DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS** 
 
 

Item 10.2.3 

Possui esquemas unifilares atualizados das 
instalações elétricas dos seus 

estabelecimentos com as especificações do 
sistema de aterramento e demais 

equipamentos e dispositivos de proteção? 
  

Item 10.2.4 
Possui prontuário da instalação elétrica? 

(Caso possua potência instalada superior a 
75KW). 

  **Aplicável ao ambiente coletivo, se tratando da documentação geral do ambiente 
analisado. 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Objetivando melhor compreensão na análise dos resultados e pretendendo 

relatar as respostas do checklist com relação a NR-10, comprovando com as 

imagens e trazendo possíveis medidas corretivas, foram feitas duas classificações, 

em conformidades e não conformidades. 

Por fim, foi elaborada uma sinopse em quadro, trazendo um resumo das 

medidas corretivas em relação a cada item e subitem, possíveis objetos que podem 

ser usados, como também, apresentado um orçamento prévio do investimento para 

corrigir as não conformidades. 

4.1. Conformidades 

Item 10.2.8 e subitem 10.2.8.2.1 – medidas de proteção coletiva: O quadro 

elétrico que distribui para todo o prédio e o que distribui para o térreo possui 

sinalização nas suas respectivas portas em relação a risco de choque elétrico. As 

sinalizações estão corretas e podem ser levadas como referencias para corrigir as 

demais que não possuem. 

Figura 11 - Porta do quadro elétrico de distribuição geral do prédio. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 
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Figura 12 - Porta do quadro elétrico de distribuição do térreo. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Item 10.9.1 As áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos 

devem ser dotadas de proteção contra incêndio explosão, conforme dispõe a NR 23: 

Como forma de proteção e combate a incêndio que trata a NR-23, para áreas com 

instalações elétricas devem-se utilizar extintores que sejam empregados de acordo 

com os materiais que desejam extinguir o fogo diante de um incêndio. Os 

laboratórios de automação, eletrônica e eletrotécnica possuem equipamentos 

elétricos como motores, compressores e transformadores e também outros materiais 

não elétricos como as bancadas de madeira. Assim devem ser utilizados mais de um 

tipo de extintor. Na frente dos laboratórios possuem dois extintores: um de agua 

pressurizada indicado para matérias como tecidos, madeira, papel, fibras e outro de 

dióxido de carbono (CO2) que são apropriados para transformadores, quadros de 

distribuição, fios e etc. Assim estando adequados diante da análise feita. Em relação 

ao posicionamento dos extintores, os mesmos podem ser instalados em lugar mais 

apropriado, a fim de garantir maior segurança diante da necessidade de utilizá-los, 

pois as laterais das colunas onde estão instalados possuem espaços abertos, 

podendo ocasionar a queda de pessoas. 
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Figura 13 - Extintor de CO2 localizado na frente dos laboratórios de automação, 

eletrônica e eletrotécnica. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Figura 14 - Extintor de água pressurizada localizado na frente dos laboratórios de 

automação, eletrônica e eletrotécnica. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

4.2. Não conformidades 

Item 10.2.3 – Esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas: 

Como medida de controle a NR-10 no item 10.2.3 preconiza que se devem manter 
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esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas de cada localidade. Todos 

os quadros elétricos não possuem esquemas unifilares para acesso dos 

colaboradores responsáveis pela área elétrica. O objetivo é fornecer para o 

profissional que esta realizando instalações e/ou manutenções informações dos 

principais componentes e suas características, evitando, por exemplo, que 

determinado disjuntor seja trocado por um indevido e coloque em risco a integridade 

física dos equipamentos daquele circuito e das pessoas que interajam de forma 

direta ou indireta com as instalações elétricas. 

Como proposta de medidas corretivas, sugere-se: 

 Elaboração de esquemas unifilares por quadro de distribuição; 

 Fixação de compartimento próprio para guardar os esquemas na parte interna das 

portas dos quadros elétricos, garantindo acesso imediato diante da necessidade. 

Podendo ser em acrílico ou polipropileno como mostra as Figuras 15 e 16; 

 Elaboração de plano de ação para atualização trimestral ou semestral dos 

esquemas, mantendo os sempre atualizados. 

Figura 15 - Porta documento para painel. 

 

Fonte: TASCO, 2018. 
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Figura 16 - Display porta documentos multiuso A4. 

 

Fonte: DELLO, 2018. 

Item 10.2.4 – Prontuário da Instalação Elétrica por possuir carga instalada 

superior a 75kW: Por não possuir nem diagramas unifilares atualizados passa a 

descumprir mais esse item. A norma exige o prontuário por a instalação ser atendida 

em média tensão e os níveis de curto-circuitos serem maiores, aumentando assim 

os perigos e necessitando de material mais detalhado. O mesmo item especifica que 

é necessária a inspeção e medição do sistema de proteção de descarga atmosférica 

e aterramento elétrico, que são medidas mitigadoras de riscos elétricos que também 

estão sendo descumpridas. 

Propostas de ações para adequação: 

 Elaborar o prontuário da instalação elétrica do instituto, que além de manter 

esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas dos seus 

estabelecimentos com as especificações do sistema de aterramento e demais 

equipamentos e dispositivos de proteção com exige o item 10.2.3 da NR-10, deve 

cumprir as alíneas do item 10.2.4, que são: 

 
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; 
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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; 

g) relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas de 

adequações, contemplando as alíneas de ―a‖ a ―f‖. 

Item 10.3.4 – Configuração do esquema de aterramento: Com o 

descumprimento de item 10.2.3 da NR-10, não se tem material para ser comprovado 

o tipo de aterramento adotado pela instalação de nenhum dos quadros elétricos. 

Pelas imagens 17 a 20 é perceptível que os barramentos de condutor de proteção e 

neutro estão separados, concluindo assim que o esquema de aterramento adotado é 

TT ou TN-S. Tendo como objetivo proteger as pessoas e equipamentos de correntes 

em excesso, garantindo um caminho de baixa impedância, evitando choques e 

escoando para terra descargas elétricas causadas pelos raios que percorre a rede 

elétrica. 

É recomendável como ações para adequação: 

 Produção de documento que especifique e detalhe o esquema aterramento 

adotado no projeto; 

 Verificação de continuidade do aterramento e medição da impedância do 

aterramento para verificar se a impedância de aterramento possui baixa 

impedância que garanta sua função de forma adequada; 

 Especificação do dispositivo utilizado para interromper a exposição de pessoas a 

correntes de fuga é adequado ao esquema adotado. 
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Figura 17 - Parte interna do quadro elétrico de distribuição geral do prédio. 

 
Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Figura 18 - Parte interna do quadro elétrico de distribuição para os laboratórios de 

eletrônica, eletrotécnica e automação. 

 
Fonte: Autoria Própria, 2018. 
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Figura 19 - Parte interna do quadro elétrico de distribuição do térreo. 

 
Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Figura 20 - Parte interna do quadro elétrico do laboratório de mecânica. 

 
Fonte: Autoria Própria, 2018. 
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Item 10.2.8 e subitem 10.2.8.2.1 – medidas de proteção coletiva: No subitem 

10.2.8.2 determina-se que quando não forem viáveis as medidas de segurança 

―desenergização e tensão de segurança‖, na situação considerada, ficam liberadas a 

adoção de outras medidas de segurança de proteção coletiva, citadas no subitem 

10.2.8.2.1, que são: 

 Isolação das partes vivas; 

 Barreiras; 

 Invólucro; 

 Obstáculos; 

 Sinalização; 

 Seccionamento automático de alimentação. 

A maioria dos quadros elétricos analisados não possui sinalização de 

advertência de riscos elétricos, como também várias tomadas nos laboratórios não 

possuem sinalização quanto ao nível de tensão como mostram as Figuras 21 a 26. 

Por possui grande variação de faixa etária das pessoas que interagem com os 

ambientes analisados, é imprescindível o uso de sinalização quanto ao risco e 

informativo. Por ter a função para que nenhuma informação deixe de ser transmitida, 

permitindo aos indivíduos cuidar de seu próprio bem estar, ou ainda alertar os 

demais.  

Buscando assim adequação e informar os quais interagem com estes 

ambientes: 

 Identificar o nível de tensão nas tomadas não sinalizadas; 

 Sinalizar todos os quadros elétricos com placas que podem ser instaladas nas 

partes externas das portas com sinalização de perigo, podendo ser adotadas as 

mesma que constam no quadro geral que distribui para o prédio, como mostra a 

Figura 11. 
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Figura 21 - Quadro elétrico que distribui para os laboratórios de eletrônica, 

eletrotécnica e automação. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Figura 22 - Quadro elétrico do laboratório de automação. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Figura 23 - Quadro elétrico laboratório de eletrotécnica. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 
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Figura 24 - Tomadas laboratório de automação. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Figura 25 - Tomadas laboratório de eletrotécnica. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Figura 26 - Tomadas laboratório de mecânica. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Se tratando de barreiras e obstáculos ao abrir as portas dos quadros elétricos 

dos laboratórios os mesmo possuem uma espécie de proteção das partes vivas com 

a intenção de barreira, mas possuindo espaços que dão acesso a parte viva através 

do dedo da mão, perdendo assim a função de barreira e se tornando um obstáculo 

como apresenta as circunferências em vermelho das Figuras 27 a 30. Já o quadro 
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geral do prédio e os que distribuem para os laboratórios como mostrado nas 

imagens 17,18 e 19 não possuem nenhum tipo de proteção deste tipo, estando os 

barramentos expostos ao contato.  

Formas de mitigar os riscos são:  

 Fechar os espaços abertos nos quadros dos laboratórios; 

 Aplicar uma barreira externa através de cadeado como mostra a Figura 32; 

 Para os quadros elétricos gerais e os que distribuem para o prédio pode ser 

colocada uma proteção em acrílico como mostra a Figura 31. 

 O item 5.1 da NBR 5410 que trata de proteção contra choque elétrico afirma que 

como medida de proteção contra choque elétricos podem ser adotadas como 

medida supletiva o aterramento de todas as massas da instalação ou partes 

condutivas acessíveis tornam-se acidentalmente vivas. Como as tampas dos 

quadros elétricos e as carcaças das bancadas de comandos elétricos do 

laboratório de eletrotécnica. 

 

Figura 27 - Tampa interna do quadro elétrico do laboratório de mecânica. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 
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Figura 28 - Tampa interna do quadro elétrico do laboratório de eletrotécnica. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Figura 29 - Tampa interna do quadro elétrico do laboratório de automação. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

 

 



 
 
 

42 
 
 

 
 

Figura 30 - Tampa interna do quadro elétrico do laboratório de eletrônica. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Figura 31 - Proteção em acrílico do barramento. 

 

Fonte: SINALIZAÇÃO, 2018. 
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Figura 32 - Bloqueador fixo tipo LL para porta de painéis e armário elétrico. 

 

Fonte: ELETRICA, 2018. 

 Por fim, quando se trata do seccionamento automático na alimentação, os 

quadros elétricos dos laboratórios analisados não possuem DR´s nos circuitos com 

nível de tensão em 127 Volts. Já os circuitos alimentos em 220 Volts dos 

laboratórios de eletrônica, eletrotécnica e automação possuem DR´s, mas não estão 

associados a disjuntores, não possuindo assim proteção contra sobrecarga e curto-

circuito, como mostram as Figuras 33,34 e 35, onde os DR´s estão diretamente 

ligados ao barramento e nos seus terminais os condutores vão diretos a carga. 

Assim diante de uma sobrecorrente, por exemplo, o dispositivo poderá não 

atuar, ocasionando sobreaquecimento nos condutores e chegando até mesmo a 

causar um incêndio. Como a literatura afirma que é muito relativo à intensidade e 

percurso da corrente sobre o corpo, que gera risco, pois está atrelada a vários 

fatores fisiológicos. O DR em todos os circuitos, independente do nível de tensão, se 

torna importante como mais uma medida de proteção. 

Sendo a instituição ocupada por pessoas de várias idades e possuindo 

diversas características fisiológicas a medida corretiva sugerida é: 

 Instalar DR´s também nos circuitos alimentados no nível de tensão de 110 Volts.  

 Instalar os disjuntores nos circuitos de 220 Volts associados aos DR´s existente 

nos laboratórios de eletrônica, eletrotécnica e eletrônica, buscando dimensioná-lo 

de acordo com a NBR-5410. Como também instalar DR´s nos circuitos de 220 

Volts do laboratório de mecânica. 
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Figura 33 - Barramento do quadro elétrico do laboratório de eletrônica. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

 

Figura 34 - Barramento do quadro elétrico do laboratório de eletrotécnica. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 
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Figura 35 - Barramento do quadro elétrico do laboratório de automação. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

 

Item 10.3.9 – Memorial Descritivo: O projeto de instalação elétrica não se 

encontra a disposição dos trabalhadores, desta forma, não foi possível verificar o 

atendimento das alíneas do item 10.3.9.  

A fim de sanar a não conformidade é sugerido: 

 Elaboração do memorial descritivo por pavimento e um geral da instituição, 

contendo os seguintes itens de segurança que propõem o item 10.3.9 da NR-10: 

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; 
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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. 

Item 10.10.1 – Atendimento a NR-26 – Alínea (a) – Identificação de Circuitos 

Elétricos: A maioria dos quadros analisados e tomadas, não possui identificação de 

qual circuito os disjuntores são responsáveis pela proteção de sobrecarga diante de 

uma anomalia. É possível constatar a afirmação através das Figuras 17 a 19 e as 

27,28 e 30. Na Figura 29 o quadro elétrico possui uma lista identificando alguns 

circuitos através de um papel fixado sobre a tampa interna, mas não caracterizando 

qual disjuntor. Também, não possui qualquer identificação de quais tomadas ou 

luminárias estão agrupadas em determinado circuito. Colocando em risco, por 

exemplo, o profissional diante de uma manutenção em determinado circuito, por não 

possuir clareza quanto a informações de sua composição. 

Como ações corretivas, propõem: 

 Identificar quais tomadas ou luminárias estão agrupados em um circuito; 

 Identificar qual disjuntor está destinado a esse circuito e atribuir uma identificação; 

 Verificar se os disjuntores são adequados para o circuito destinado e se possui 

DR, verificar as condições técnicas e atribuir, também, identificação; 

 Repassar todas as informações para documentos específicos. 

 

4.2.1.  Não conformidades conforme a ABNT NBR 5410 e 5419 

Outras não conformidades que podem ser apontadas são tratadas pelas NBR 

5410 e NBR 5419. Como a NR-10 trabalha em conjuntos com essas duas normas 

no que trata de segurança em instalações elétricas, onde as mesmas não são de 

caráter obrigatório, mas por serem citadas pelas NR-10, tornam-se indispensáveis, é 

de grande relevância apontar algumas não conformidades encontradas.  

A primeira trata-se de que a NBR 5410 no seu subitem 6.2.11.1.6, afirma que 

a taxa de ocupação de eletroduto com três ou mais condutores tem que ser de 40%. 

Mas a Figura 36 mostra que não se cumpre a norma, pois os condutores estão 

exprimidos, ocupando quase toda área do eletroduto, como também, por não possuir 

a tampa na caixa de passagem, acaba perdendo a isolação dupla e tendo como 
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proteção apenas a cobertura do condutor. Sendo capaz de ocasionar 

sobreaquecimento nos condutores e comprometer a isolação. 

Por ultimo, a NBR 5419/2015 parte 3 no seu item 5.5.2 trata-se da distancia 

de separação entre os condutores de descida do SPDA e as instalações metálicas, 

massas e condutores do sistema elétrico de potência. Na sua versão antiga a 

distancia permitida era de 0,5 metros dos captores de descida para as massas que 

podem gerar diferencia de potencial, diante de uma corrente de descarga 

atmosférica pelos captores, com indução do campo magnético gerado. Na sua 

versão atual a NBR 5419 traz a Equação 1 para se determinar a distância de 

segurança que deve ser utilizada. 

 

 
  

       

  
 

(1) 

 

Sendo: 

S = Distância de segurança; 

Ki = Constante que depende do nível de proteção do SPDA (Tabela 2); 

Kc = Constante que depende do arranjo dos condutores e da corrente de descarga 

atmosférica (parcial) (Tabela 3); 

Km = Constante que depende do material isolante (Tabela 4); 

l = é o comprimento expresso em metros (m), ao longo do subsistema de captação 

ou de descida, desde o ponto onde a distância de segurança deve ser considerada 

até a equipotencialização mais próxima. 

 

Tabela 3 - Constante Ki pelo nível de proteção do SPDA. 

Nível de proteção do SPDA Ki 

I 0,08 

II 0,06 

III e IV 0,04 

Fonte: Adaptado de ABNT, 2015. 
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Tabela 4 - Constante Kc pelo número de captores de descida. 

Número de captores de descida Kc 

1 (somente para SPDA isolado) 1 

2 0,66 

3 ou mais 0,44 

Fonte: Adaptado de ABNT, 2015. 

Tabela 5 - Constante Km pelo material utilizado na isolação do SPDA. 

Material Km 

Ar 1 

Concreto, tijolos 0,5 

Fonte: Adaptado de ABNT, 2015. 

Com o descumprimento do item 10.2.4, não possui nenhuma documentação 

relacionada ao sistema de descargas atmosféricas, não sendo possível determinar 

todas as constantes, a fim de calcular a distancia de segurança. Como mostra as 

Figuras 37 e 38 os captores estão muito próximos das janelas dos laboratórios de 

eletrônica, eletrotécnica, automação e mecânica, com uma distancia em torno de 

0,25 metros. Podendo ocasionar diante de uma descarga atmosférica uma indução 

eletromagnética, ocasionando uma diferença de potencial no material metálico da 

janela, colocando em risco os que interajam como o ambiente. 

Como ação a fim de eliminar os riscos, recomenda-se: 

 Verificar o dimensionamento de condutores e eletrodutos dos laboratórios, 

buscando, diante da NBR 5410 constatar se os circuitos estão dimensionados de 

forma correta. 

 Com a elaboração do documento do sistema de aterramento, utiliza-lo para 

calcular a distancia dos captores de descida e se comprovado que não possui 

distancia de segurança, adequá-los. 
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Figura 36 - Caixa de passagem de condutores do laboratório de eletrotécnica. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Figura 37 - Visualização da janela do laboratório de eletrônica do captor de descida 

do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 
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Figura 38 - Visualização da janela do laboratório de eletrotécnica do captor de 

descida do sistema contra descargas atmosféricas. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

 

4.3. Sinopse das medidas corretivas 

O Quadro 2 traz os pontos na NR-10 que as instalações elétricas analisadas 

não possuem conformidade total ou parcial. O objetivo é resumir as opções de 

medidas sugeridas para mitigar os perigos presentes. São apresentadas sugestões 

de objetos que podem ser usados. Já no Quadro 3 é apresentado um orçamento 

prévio do custo e quantidade de objetos que os ambientes analisados necessitam. 

Vale ressaltar que foi levado em consideração o menor preço do produto através de 

cotações entre fornecedores. E que foram considerados apenas os circuitos em 

funcionamento, podendo aumentar a quantidade de objetos com o aumento de 

carga. Não considerou o preço da mão de obra, pois a instituição de ensino possui 

contrato com uma empresa que tem a função de fazer manutenções nas 

instalações, como também de manter sua continuidade. 
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Quadro 2 - Sinopse de possíveis medidas corretivas das não conformidades. 

SINOPSE DE MEDIDAS CORRETIVAS 

ITENS E SUBITENS 
(NR-10) 

MEDIDA CORRETIVA 
OBJETOS 

NECESSÁRIOS 

ITEM 10.2.3 
Elaborar esquemas 
unifilares e deixá-los 

nos quadros elétricos. 
Porta Documentos. 

ITEM 10.2.4 Elaborar o Prontuário 
da instalação elétrica. 

- 

ITEM 10.3.4 

Elaborar documento 
que comprove o 

esquema de 
aterramento adotado. 

- 

  

Aplicar barreira através 
de cadeado externo. 

Bloqueador fixo tipo 
LL para porta de 
painéis e armário 

elétrico. 

  
Fechar espaços 

abertos nos quadros. 
- 

ITEM 10.2.8 e 
SUBITEM 10.2.8.2.1 

Aplicar obstáculo no 
barramento com placa 

acrílica. 

Tela Acrílica para 
barramento 

Colocar DR nos 
circuitos de 127 Volts. 

DR 

Identificar os níveis de 
tensão das tomadas. 

Adesivo. 

Colocar placas de risco 
elétrico nos quadros. 

Placas Adesivas. 

ITEM 10.3.9 
Elaborar memorial 

descritivo das 
instalações elétricas. 

- 

ITEM 10.10.1 

Identificar os 
equipamentos de 

proteção ao circuito 
que pertence. 

Adesivo. 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 
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Quadro 3 - Orçamento prévio para adequação. 

Orçamento para Adequação 

Descrição do Material Quantidade Preço(R$) Valor total 

DR 110 Volts 15 60,90 913,50 

DR 220 Volts 2 74,30 148,60 

Adesivo para tomadas, circuitos e DR 70 0,60 42,00 

Placas adesivas de advertência 5 5,70 28,50 

Porta documentos 7 12,00 84,00 

Tela acrílica para barramento 3 53,00 159,00 

Disjuntor 220 Volts 8 33,00 264,00 

CUSTO TOTAL (R$) 1639,60 
Fonte: Autoria Própria, 2018. 
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5. CONCLUSÃO 

Após o estudo de caso e esforço despendidos na análise de parte das 

instalações elétricas do IFBA se pode afirmar que o trabalho atingiu os objetivos 

inicialmente propostos. Assim, o checklist apontando as não conformidades e 

conformidades foi realizado com sucesso e a partir dessa análise foi possível indicar 

propostas de ações corretivas para as não conformidades, que constam nesse 

documento e estão descritas na forma de medidas corretivas que, juntamente com 

os resultados obtidos, serão divulgadas às autoridades competentes, para que se 

tome conhecimento dos problemas apontados.  

Em síntese, o trabalho foi essencial para o IFBA – Campus de Paulo Afonso, 

pois, direcionou a reflexão de que as instalações elétricas analisadas ainda 

apresentam alguns pontos que não estão conformes à norma vigente, mas que 

medidas corretivas indicadas, podem ser tomadas, para garantir mais segurança e 

conformidade as instalações, sendo que algumas medidas são mais complexas que 

outras. 

Por ser uma norma de caráter obrigatório e pelo levantamento orçamentário 

apresentar um valor irrisório, levando isto como premissa, demonstra que a 

implantação das adequações necessárias é válida. 

Como sugestão para aplicar as medidas corretivas na parte documental, 

sugere-se, uma interação entre as autoridades competentes e a empresa júnior de 

engenharia elétrica do IFBA, a Luminus, procurando solucionar os problemas 

encontrados e permitir uma maior experiência dos alunos no que rege as normas 

sobre segurança em eletricidade. 
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