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Por Marcus Possi*

 Chegamos ao final do nosso conjunto de artigos 

que procurou ser conduzido de forma não só 

informativa, mas com as opiniões e pensamentos 

próprios desse autor, que compartilha desejos 

e preocupações, mas que espera também a 

participação dos leitores pelo acesso aos fóruns 

de discussão. 

 Analisamos, por meio da própria estrutura 

da norma ABNT NBR 5419, desde o Capítulo 

1 – Objetivo, até o Capítulo 9 – Subestações e 

Anexos, passando pelos itens de referências 

normativas; definições; proteções; seleção e 

instalação de componentes; testes e ensaios; e a 

manutenção e operação.

 Na finalização desses artigos, proponho uma 

revisão geral dos itens abordados e a relação 

entre eles, começando pela desconstrução do 

entendimento e sua reconstrução.

Desconstrução
 O que a norma não é:

• A receita de bolo para o projetista aplicável a 

qualquer condição;

• O manual de construção e testes dos executores;

• Tem de ser aplicada de imediato acertando 

Capítulo XI

Visão geral

todas as instalações elétricas existentes;

• A única forma de se fazer engenharia elétrica 

nessa classe de tensão;

• A lei técnica que não cumprida trará a punição 

aos infratores;

• A única forma de se conduzir e administrar 

instalações de alta tensão.

Reconstrução
• Com exceção das instalações elétricas 

específicas de concessionários dos serviços de 

geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica, das instalações de cercas eletrificadas 

e dos trabalhos com circuitos energizados, esta 

norma se aplica a todas as instalações elétricas 

desse porte e dá as diretrizes básicas de segurança 

e melhores práticas de projeto e trabalho. Serve de 

apoio ao atendimento à Norma Regulamentadora 

Nº 10 em suas definições de segurança ao 

trabalhador, sendo aplicada em instalações novas 

e reformas em caráter de investimento.

 Preservação da segurança dos usuários 

(garantia da vida), das instalações (garantia do 

patrimônio) e da operação (garantia do negócio).

• Elemento a ser considerado pelos profissionais 
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• Apoio ao grande apelo que vemos nos centros urbanos 

na busca constante pela redução de espaços e busca pela 

compactação em função dos custos desses espaços no que 

diz respeito ao uso para apoio e suporte às edificações e 

não a sua venda e locação direta. Diversas subestações de 

energia elétrica nos anos 1980 e 1990 tiveram suas áreas 

projetadas para serem bem menores por conta de tecnologias 

de isolamento mais modernas e de relação custo-benefício 

mais vantajosa. Já nos anos 2000 tivemos a própria 

substituição dos grandes espaços existentes e destinados 

exclusivamente à energia elétrica e sua distribuição por 

shoppings e edificações comerciais. Daí os termos como 

“barramentos blindados”, abordados anteriormente. “Cabos 

aéreos isolados”, meios isolantes não tradicionais como 

“vácuo” e “hexafluoreto de enxofre” tornam-se cada vez 

mais lugar-comum nos projetos do dia a dia.

sua aplicação na história da normalização
 Foram discutidas medidas para “proteção contra choques 

elétricos”, “proteção contra efeitos térmicos”, “proteção 

contra sobrecorrentes” e “proteção contra sobretensões”, as 

quais preveem diretrizes e recomendações para a proteção 

dos trabalhadores, do patrimônio e dos negócios.

 Foram discutidos também itens como definições e 

seleção de equipamentos, ensaios elétricos e procedimentos 

de operação. Ao leitor cabe agora analisar o conteúdo 

aplicado da ABNT NBR 14039 à sua rotina, levando-a em 

consideração sempre que nela encontrar referências e valor.

 Seu alinhamento à NR 10, apontado por diversas vezes 

nos artigos anteriores, mostra que as suas referências são 

comuns às práticas dos profissionais, relatadas tanto no 

início de sua redação, como ratificadas e utilizada como 

referência pelo próprio comitê tripartite que atuou na 

redação dessa norma regulamentadora.

 Não estamos tratando de uma norma complementar 

à norma de baixa tensão, podemos dizer que essa norma 

possui identidade própria e aplicação distinta, sem dispensar 

as demais que referencia em seu texto, em instalações 

específicas e dentro da faixa de tensão de 1 kV a 36.2 kV.

 O grupo de trabalho continua a se reunir periodicamente 

e já no trabalho de uma norma complementar que oriente as 

instalações de média tensão desde o ponto de derivação até 

o ponto de entrega. Essa norma em particular, já no seu final, 

permitiu ao grupo rever alguns pontos e conceitos da ABNT 

NBR 14039, que deverá sofrer uma pequena revisão por 

conta do lançamento da norma complementar. Devo ressaltar 

aqui a participação ativa dos concessionários na produção 

dessas normas na busca constante por referências comuns e 

adequações internas no objetivo maior da padronização das 

instalações.

aplicação no mercado
 De acordo com o item “4.1.10”, que se refere às atividades 

de projeto, montagem, testes e ensaios de manutenção das 

instalações elétricas, estas práticas só devem ser realizadas 

por profissionais qualificados e habilitados, sendo que o nível 

de competência dos profissionais envolvidos com acesso ou 

manuseio se apoiam no entendimento do grupo da norma 

entendido como “utilização das instalações”, apoiado pelos 

textos do item 4.3 – Classificação das influências externas, 

que considera aspectos como meio ambiente, utilização das 

instalações e tipo de construção. Todos esses itens juntos dão 

condições aos projetistas de selecionar mais adequadamente 

os componentes da instalação e reforçam o que já determina 

a NR 10, em seu item “10.8 – Habilitação, qualificação, 

capacitação e autorização dos trabalhadores”. Neste texto, é 

descrita a definição de competências dos trabalhadores:

- qualificado - comprova a conclusão de curso específico na 

área elétrica; 

- habilitado - que estando qualificado, possui registro no 

conselho de classe; e

- capacitado - que recebe a orientação e está sob a 

responsabilidade de profissional habilitado. Todos sempre 

autorizados.

Mensagem final
 Pode parecer que temos muitas coisas “novas” na ABNT 

NBR 14039, mas que fique claro que nada foi esgotado, que 

a norma não está plenamente completa e que não temos 

todos os profissionais e colaboradores desejados para dar 

cabo de tal missão. Fica aqui o convite desse autor para que 

todos se engajem, contribuindo com críticas e comentários 

para o contínuo aperfeiçoamento desta normalização.
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