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Apresentação

 Com a missão de suprir a carência de informações históricas e 
culturais acerca do mundo das instalações elétricas e sua evolução no 
Brasil, nasceu o projeto da Coleção Elétrica. Trata-se de uma publicação 
seccionada em quatro edições, que deverá trazer à tona importantes 
relatos de personagens que, direta ou indiretamente, contribuíram para 
o desenvolvimento dos projetos e da normalização que rege a engenharia 
elétrica no País.
  Com a coordenação do engenheiro eletricista, consultor e presidente 
da Associação Nacional dos Fabricantes de Materiais Elétricos – Nema 
Brasil –, Hilton Moreno, esta Coleção tem o intuito de contar parte 
da trajetória da eletricidade até os tempos contemporâneos. As quatro 
edições, a serem lançadas no decorrer do ano de 2008, serão alicerçadas 
em quatro bases: normalização e certificação de produtos, normalização 
e certificação de instalações elétricas. Essa estrutura foi eleita por 
representar – as quatro bases juntas – os pedestais essenciais à segurança 
pessoal e patrimonial e por ser, há anos, os principais temas discutidos 
pela comunidade técnica do setor. 
  Os conceitos de historicidade, normalização e evolução tecnológica – 
intrínsecos às reportagens aqui publicadas – são ilustrados nas capas das 
revistas que constituem esta Coleção. Com uma chave-faca cravada em 
um livro, conotamos a idéia de um dispositivo que certamente está na 
memória dos engenheiros mais experientes e, embora não seja adequado 
à utilização, remonta ao início das experiências com eletricidade e, ao 
mesmo tempo, o livro simboliza conhecimento, pesquisa e aprendizado. 
Representaremos cada passo desta Coleção por meio da evolução dos 
equipamentos elétricos. Dessa forma, cada edição trará uma surpresa na 
capa, indo ao encontro das soluções desenvolvidas ao longo do tempo para 
o mundo das instalações elétricas. 
  Caro leitor, esta Coleção é um trabalho realizado com o envolvimento 
e a dedicação de diversos profissionais, com a colaboração de importantes 
fontes do setor elétrico, com o apoio de amigos e familiares daqueles que 
não mais desfrutam dessa vida e com a confiança de empresas que estão 
apostando nesse trabalho. Esperamos que aprecie esta obra.
 
Boa leitura!

Adolfo Vaiser,  Sergio Bogomoltz e Flávia Lima
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O setor de instalações elétricas,

 Disponibilizar para os profissionais brasileiros um conjunto de 
cadernos especiais com a “história dos principais personagens do 
mundo das instalações elétricas e dos caminhos percorridos em busca 
de soluções técnicas” era, e é, um grande presente que a Atitude 
Editorial nos dá em reconhecimento à importância que o setor e seus 
profissionais têm no cenário nacional.
 O objetivo desta Coleção é oferecer um conjunto de informações 
históricas, técnicas, normativas, de exercício profissional, educacionais, 
biográficas, entre outras, focadas no setor de instalações elétricas. 
Este setor emprega no Brasil milhares de pessoas, fatura milhões de 
reais, recolhe outros tantos milhões de impostos e, além de tudo, gera 
e distribui para a população este bem tão indispensável às sociedades 
modernas – a eletricidade.
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cegrandes questões 
A importância do aterramento em projetos elétricos.

história
O nascimento e a evolução do motor elétrico, invento 

indispensável à vida moderna.

biografia
Ademaro Cotrim: parte da história e do legado de um dos 

profissionais mais consagrados do mundo das instalações 

elétricas.

dentro da lei
Arquitetos, técnicos em eletrotécnica, engenheiros civis e 

eletricistas. Quem é responsável por projetos elétricos em 

instalações de baixa tensão?

normalização
Reportagem mostra como a padronização técnica chegou 

ao Brasil. O País se espelhou na Europa e acompanhou a 

evolução da normalização mundial. 

formação
A história da eletricidade, as primeiras instituições 

brasileiras de ensino e a popularização do curso de 

engenharia elétrica.

descontração
Histórias em quadrinhos especialmente criadas, de acordo 

com a realidade do engenheiro, para a sua diversão.
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 A superfície da Terra é eletricamente condutiva e mantida permanentemente em um potencial negativo por 
um “circuito elétrico global”. Este circuito tem três fontes geradoras principais: o vento solar, que penetra pela 
magnetosfera; o vento da ionosfera; e as tempestades acompanhadas de descargas atmosféricas (raios). 
 Estima-se que milhares de tempestades com raios aconteçam diariamente no planeta, emitindo, 
conseqüentemente, milhares de descargas elétricas por minuto. Isso gera uma corrente elétrica constante de 
milhares de ampères, que transfere cargas positivas para as camadas superiores da atmosfera e cargas negativas 
para a superfície da Terra. Assim, a superfície de nosso planeta é uma abundante fonte de elétrons livres.
 Nos seres humanos, quando estão em contato direto com a terra (descalços), elétrons livres são conduzidos 
pela superfície da pele e pelo interior do corpo por meio de membranas mucosas dos sistemas respiratório e 
digestivo. Dessa forma, o corpo é mantido no mesmo potencial da Terra. Quando não está em contato com o 
solo (por exemplo, calçando sapatos com solas isolantes), o corpo não aterrado equilibra-se com o potencial da 
atmosfera ao seu redor, que é eletricamente positivo em condições climáticas normais. Quando um corpo não 
aterrado está em pé ou deitado dentro de uma edificação, ele torna-se eletrificado pelo campo eletromagnético do 
ambiente. Alguns estudos evidenciaram que as tensões elétricas de corpos humanos não aterrados diminuíram de 
uma média de 3,27 V para 0,007 V após o aterramento. Isso contribuiu, dentre outros efeitos benéficos, para a 
regularização dos perfis de cortisol e redução de disfunções do sono, dores e estresse.
 Em uma instalação elétrica de baixa tensão, o aterramento é uma parte fundamental para a garantia do 
funcionamento adequado dos sistemas de proteção contra choques elétricos, sobretensões, descargas atmosféricas, 
descargas eletrostáticas, além de ajudar a garantir o pleno funcionamento dos equipamentos de tecnologia de 
informação (computadores, centrais telefônicas, modems, controladores lógicos, etc.). 
 As normas de instalações elétricas e as boas práticas de engenharia fornecem diversas recomendações para 
realizar adequados sistemas de aterramento (e de eqüipotencialização), de modo a serem atingidos ótimos graus 
de proteção e de operação das instalações e seus equipamentos. 
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Aterramento 
Sistema fundamental para o pleno e seguro funcionamento das instalações elétricas



 Falecido em 15 de agosto de 2000, Ademaro Alberto Bittencourt Cotrim deixou em seus parentes, 
amigos, conhecidos e admiradores uma imensa lacuna que só pode ser preenchida e remediada por 
lembranças de momentos marcantes vividos junto a ele. Este espaço é destinado a relatar essas 
lembranças e tem o intuito de, por meio delas, mostrar um pouco de como viveu o professor Cotrim, 
rendendo, dessa forma, uma justa homenagem ao homem que tanto contribuiu intelectualmente 
para o fortalecimento do setor elétrico, mais especificamente, da área de normalização.
 Aos 61 anos, a vida de Cotrim foi subitamente interrompida, de modo fulminante, dentro 
de um avião, ao se aproximar de Fortaleza, para onde se dirigia para ministrar mais uma de suas 
imperdíveis palestras. Nos seus conhecidos, a certeza de que saíra de cena cedo demais, por ainda 
ser jovem, mas também porque sempre fora um realizador e que, se não fosse a morte, muitas outras 
coisas ainda teria por realizar. Convicto do que queria ser, em 1966, Cotrim formou-se na primeira 
turma de engenharia elétrica, modalidade eletrotécnica, pela Escola de Engenharia Mauá, tornando-
se professor nessa mesma universidade um ano depois por convite do professor e pesquisador do 
Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia, José Thomaz Senise. Talvez sempre tivesse 
permanecido no campo docente não fosse a entrada em cena de uma norma que mudaria sua 
trajetória profissional.
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Engenheiro foi e continua sendo um dos nomes mais consagrados da 
normalização brasileira de instalações elétricas de baixa tensão

Ao mestre com carinho
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Profissionais em 
Quem é responsável por projetos de instalação elétrica em baixa tensão? Leis com múltiplas interpretações e envolvidos, 
cada qual com seu ponto de vista, deixam a pergunta sem uma resposta definitiva.

Arquitetos, técnicos em eletrotécnica, engenheiros eletricistas e civis apresentam algo em comum: 
são peças que deveriam ser fundamentais em um projeto de edificação, porém, devido à situação 
econômica do País, isso nem sempre acontece. Contudo, a importância desses profissionais para que 
uma obra de construção civil seja bem-sucedida é inegável.
 Não obstante a ligação entre eles, quando se pensa no papel que cada um deve ter em uma 
determinada construção, as diferenças tornam-se bem definidas: a grosso modo, o arquiteto deve ser 
o responsável pela elaboração física do projeto, definindo sua forma interior e exterior; o engenheiro 
civil pela análise dos materiais a serem utilizados e pela viabilização técnica da obra; engenheiros 
eletricistas e técnicos eletrotécnicos acumulariam a responsabilidade por tudo que fosse relacionado 
à parte elétrica de uma edificação, com a diferença de que os primeiros, pela formação, seriam 
responsáveis por tarefas mais complexas.
 No entanto, a aparente convivência pacífica não reflete a verdadeira luta existente, há muitos 
anos, entre os representantes dessas profissões quando o assunto envolve atribuições profissionais que 
transitam entre uma área e outra, mais especificamente, atribuições como a de instalações elétricas 
em baixa tensão. Por causa dela muito já se discutiu dentro do Conselho Federal de Engenharia e 
Arquitetura (Confea). 
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 Com o advento da indústria e, conseqüentemente, da produção em massa, surge uma grande 
variedade de formas e tamanhos dos produtos e componentes fabricados. Esse problema contribuiu 
para o aparecimento de alguns entraves na fabricação e, principalmente, na comercialização das 
peças. Os industriais tinham de empregar um maior número de ferramentas, moldes e dispositivos 
de fabricação e controle, o que lhes rendia grandes custos de produção e dificuldades no atendimento 
à demanda, que também era diversificada.
 Foram essas novas necessidades e escalas produtivas que culminaram em iniciativas de elaboração 
de normas técnicas que estabelecessem parâmetros e padrões universais para determinado produto 
ou serviço. Tudo começou quando o engenheiro mecânico inglês Joseph Withworth estabeleceu uma 
padronização para rosca de parafuso em 1839. A partir de então, todos os elementos que compõem 
uma rosca, como o passo, os raios, a altura e os ângulos do filete, passaram a seguir os métodos 
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Os caminhos da 
padronização técnica
Acompanhando o ritmo da normalização mundial, o Brasil cria sua estrutura normativa e se espelha na 
Europa para estabelecer seus documentos técnicos. Eletricidade é um dos setores que mais se desen-
volveu nessa área.
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 Historicamente, a engenharia elétrica nasceu com a ciência do eletromagnetismo, quando, 
por volta do ano 100 a.C. foi encontrada uma pedra que atraía ferro na Grécia. Essa pedra 
recebeu o nome de “magnetita” por ser originária das terras dos Magnésios, uma região da 
Grécia antiga. 
 Bem mais tarde, o eletromagnetismo gerou também o primeiro livro da ciência moderna. 
Willian Gilbert lançou a obra De Magnete em 1600, mostrando como fazer imãs permanentes 
por meio do tratamento do ferro. O livro discutia também aplicações medicinais do magnetismo 
e, pela primeira vez, representava o campo magnético por setas. Gilbert dedicou todo o seu tempo 
ao estudo da eletricidade e do magnetismo. Foi ele quem cunhou o termo “eletricidade” e notou, 
com propriedade, que o fenômeno da atração devido ao atrito do âmbar e aquele devido ao imã 
permanente são de naturezas diferentes, de modo que essas duas classes de fenômenos deviam ser 
estudadas separadamente, como ocorreu nos 200 anos seguintes. 
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engenharia elétrica
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 setor de instalações elétricas,

  O nível de satisfação e de compreensão da filosofia que marca este 
projeto excedeu nossas expectativas e confirmou que estamos no caminho 
certo ao oferecer aos profissionais um conjunto de informações históricas, 
técnicas, normativas, educacionais, biográficas e de exercício profissional, 
entre outras, focadas no setor de instalações elétricas. 
 Foi particularmente tocante a reação de todos à reportagem que 
homenageou nosso inesquecível professor Cotrim. Como era esperado, ao ler 
o texto publicado na Coleção Elétrica, cada um, imediatamente, lembrou-se 
de pelo menos uma história vivida pessoalmente com nosso querido mestre 
ou contada por outra pessoa. Com isso, atingimos plenamente nosso objetivo, 
que não era outro, senão, fazer as pessoas lembrarem e homenagearem esta 
figura tão querida.
 Estimulados pelas avaliações positivas do primeiro número e buscando 
sempre melhorar o que ainda pode ser melhorado, preparamos para esta 
segunda edição algumas matérias que vão ao encontro do objetivo do 
projeto, na medida em que abordarão questões relativas à segurança contra 
incêndio abordadas ou não na ABNT NBR 5410, a história da evolução 
dos fios e cabos elétricos, a obrigatoriedade das normas técnicas brasileiras, 
o processo de avaliação da conformidade e os rumos que tomaram o ensino 
da eletricidade no País. Findamos este número com um diagrama composto 
por termos de eletricidade para o leitor se divertir.
 Mesmo considerando todos os assuntos de relevante importância, destaco 
a seção “Biografia”, na qual prestamos um tributo ao engenheiro e eterno 
professor Eurico de Freitas Marques, uma pessoa e um profissional muito 
especial. Com esta homenagem, reafirmamos nossa admiração por alguém 
que, ao longo de décadas, vem trabalhando arduamente para que a profissão 
e os profissionais do setor sejam devidamente valorizados. Simultaneamente 
a esta luta, Marques elaborou importantes projetos de instalações elétricas, 
que são referências no mercado até hoje.
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ABNT NBR 5410 – eficaz também contra incêndios?

história
Evolução dos fios e cabos elétricos, hoje aparatos 

indispensáveis à transmissão de infra-estrutura, tecnologia e 

comunicação.

biografia
É de Eurico de Freitas Marques a primeira tabela de 

honorários para os engenheiros. Profissional, aos 81 anos, 

continua contribuindo para as engenharias civil e elétrica. 

dentro da lei
As normas técnicas são obrigatórias ou voluntárias?

conformidade
O cumprimento das normas é verificado por mecanismos de 

avaliação de conformidade. Conheça os métodos utilizados 

no Brasil e saiba como isso tudo começou.

formação profissional
Depois da universidade, cursos de menor duração surgiram 

para atender a uma demanda interna: a origem dos 

ensinos técnico e tecnólogo e sua contribuição para o 

desenvolvimento industrial.

descontração
Um diagrama com termos de eletricidade para o leitor 

pensar e se divertir. 
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 Fogo, muito fogo. Essa foi a imagem que marcou, há dez anos, milhares de pessoas no País, quando um grave incêndio 
atingiu o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.  Na madrugada do dia 13 de fevereiro de 1998, cerca de 70% dos 
35 mil metros quadrados do prédio de cinco andares foram atingidos pelas chamas. O fogo, que só foi controlado dez horas 
depois, chegou a atingir quase 700 metros de altura e destruiu o terminal de passageiros. O prejuízo na época foi calculado 
em R$ 40 milhões. A provável causa dessa tragédia teria sido um curto-circuito nas instalações elétricas.
 Outro acidente sério, que também apontou como principal culpada a precariedade das instalações elétricas, foi o 
incêndio do Edifício Joelma, em São Paulo. O prédio, localizado no Vale do Anhangabaú, teve 14 de seus 25 andares 
completamente destruídos pelo fogo. Seis pavimentos de garagem queimaram por inteiro e a estatística final dessa 
tragédia revelou mais de 170 mortos e cerca de 300 feridos.  
 Exemplos de tristes episódios como estes apontam como são perigosas e, muitas vezes, fatais, instalações elétricas 
ruins, irresponsáveis e mal projetadas. Mas, será que incêndios causados por falhas como essas não têm normas e 
cuidados a seguir? A resposta é simples: existem sim regras e precauções que deveriam ser cumpridas, mas isso nem 
sempre acontece e não há fiscalização e inspeção que verifique se a regra é cumprida.
 A 66 anos, foi criada uma das mais importantes normas do setor elétrico, a antiga NB-3, depois transformada 
em NBR 5410. Ela estabelece “as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, a fim de 
garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens. Aplica-
se principalmente às instalações elétricas de edificações, qualquer que seja seu uso (residencial, comercial, público, 
industrial, de serviços, agropecuário, hortigranjeiro, etc.), incluindo as pré-fabricadas”. 
 Desde que foi publicada em 1980, a NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão –, considerada a norma-
mãe do setor, passou por quatro revisões, sofrendo algumas modificações e adaptações em cada uma delas. Embora 
a sua última atualização de 2004 tenha sido considerada positiva por alguns especialistas, ainda existem detalhes 
a melhorar. E são esses pontos que muitas vezes fazem a diferença para evitar a ocorrência de grandes transtornos 
quando o assunto é segurança nas instalações elétricas de baixa tensão. 
 A norma por si só aponta uma série de importantes prescrições, mas somente ela não garante a proteção e a 
segurança adequada. O processo de elaboração e de revisão das normas técnicas é aberto à participação de qualquer 
indivíduo. Entretanto, o que se tem observado, não só na última edição, mas como em todas as outras atualizações da 
NBR 5410, é somente a participação de pessoas gabaritadas do setor elétrico, em sua maioria, engenheiros eletricistas. 
 No entanto, será que exclusivamente esses profissionais são suficientes para estabelecer todas as normas de 
segurança exigidas e cabíveis para instalações elétricas seguras?Algumas estatísticas apontam que não. 
 Segundo um levantamento do Corpo de Bombeiros de São Paulo, a segunda maior causa de incêndios no 
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Instalações precárias: 
um incêndio difícil de apagar
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 O homenageado desta edição não entrou na faculdade de engenharia pensando em trabalhar 
na área elétrica, mas acabou tornando-se um dos grandes nomes do setor. Ministrando aulas, 
realizando projetos, lutando pelos honorários da classe e atuando em reuniões da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Eurico Freitas Marques, pouco a pouco, ganhou a 
confiança e a admiração de seus colegas e por isso, segundo eles, merece ter sua história contada 
na páginas que se seguirão. 
 Pode-se dizer que a carreira de Eurico Freitas Marques começou em 1952, quando ele 
se formou em engenharia civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP). 
Amigo de Marini Barros, um arquiteto renomado da época, o recém-formado engenheiro 
tornou-se responsável pelos projetos de instalações hidráulicas de todos os trabalhos realizado 
por Barros. “Ele me dava todas as causas de hidráulica, mas em contrapartida me desafiava a 
realizar os projetos na área de instalação elétrica”, lembra Marques.
 Contudo, havia um obstáculo para que Eurico ficasse responsável também pela parte elétrica 
dos projetos realizados por Barros: a formação recebida por ele na faculdade de engenharia civil 
só o habilitava a trabalhar com instalações que funcionassem com potência de até 75 kW. 
Diante disso, o engenheiro resolveu enfrentar, em meados da década de 1960, mais três anos 
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A engenharia civil foi sua primeira opção, posteriormente, percebeu que a elétrica 
poderia ser um desafio e, hoje, aos 81 anos, Eurico Freitas Marques já fez muito 
pelas duas áreas e ainda quer fazer mais

Engenheiro 
      “dois em um”
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Qualidade e segurança 
são opcionais?
Normas técnicas asseguram o mínimo de qualidade e segurança a serviços e produtos, especialmente os elétricos. Mas, 
afinal de contas, o seu cumprimento é obrigatório ou voluntário?

 O papel de uma norma técnica é, fundamentalmente, fornecer os critérios mínimos de 
segurança e qualidade de produtos e serviços. Tratando-se de produtos elétricos, a atenção com 
os procedimentos normativos é ainda maior, considerando que a eletricidade mal utilizada 
pode trazer riscos de acidentes aos usuários. Entretanto, a grande questão que envolve o assunto 
e o polemiza é: o cumprimento de uma norma técnica é obrigatório ou facultativo? 
 Responsável pela publicação de todas as normas técnicas brasileiras, a Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT) afirma que a norma é voluntária e a define como “documento 
estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido que fornece, para uso 
comum e repetitivo, regras, diretrizes ou características para atividades ou seus resultados, 
visando à obtenção de um grau ótimo de ordenação em um dado contexto”. Denomina ainda 
aquelas normas chamadas de “mandatórias” como documento com aplicação obrigatória em 
virtude de uma lei geral, ou de referência exclusiva em um regulamento.
 A lei e o regulamento mencionados referem-se a Portarias, Resoluções e Leis que determinam 
o uso obrigatório de determinada norma. É o caso, por exemplo, das Resoluções do Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que exigem a 
certificação compulsória de determinados produtos.
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 Pesos e medidas, como os consolidados quilograma e metro, além de outras convenções 
adotadas pelo mundo inteiro – com algumas exceções –, podem ser considerados como o 
start up para o avanço e para a solidificação da metrologia, a ciência das medições. Com o 
desenvolvimento da indústria, a necessidade de padronizações e de critérios de qualidade foi 
ainda mais determinante para o seu progresso. 
 A partir da década de 1960, a difusão das técnicas de controle da qualidade nos Estados 
Unidos e na Europa representou uma transformação nas atividades comerciais, especialmente 
as transnacionais. Todos os setores econômicos – do varejo às compras governamentais – 
passaram a exigir a obediência não apenas às normas, mas também aos procedimentos e 
requisitos de qualidade. 
 Até então, a qualidade de determinados processos, serviços ou produtos era atestada 
por consultores, quando havia algum método de avaliação. A partir de então, começou-se a 
implantar efetivamente técnicas de qualidade e surgiram entidades nacionais e internacionais 
de certificação, organizações capazes de averiguar as condições de qualidade e de segurança, 
muitas vezes, em conformidade com padronizações internacionais.
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Sob controle
Mecanismos de avaliação da conformidade tiveram impulso com a globalização e com 
os avanços industriais e tecnológicos, que passaram a exigir padrões, além de mais 
qualidade e segurança, dos produtos comercializados
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Laser de hélio-neônio com câmara de iodo do 
Laboratório Nacional de Metrologia. É utilizado para a 

realização da unidade de comprimento, o metro (m).
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 Cerca de 200 jovens, com idade entre 8 e 12 anos, aprendiam diversos ofícios, ao mesmo 
tempo em que recebiam técnicas de desenho e lições de escrita. Órfãos, indigentes ou filhos 
de pais reconhecidamente pobres, aos 21 anos, obtinham o certificado de mestre em uma 
especialidade e eram contratados como operários efetivos, passando a ser remunerados. O ano 
era 1884 e os aprendizes eram escalados para trabalhar no Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro. 
Podemos dizer que este foi o início do ensino profissionalizante no Brasil. Mas, de lá para cá, 
muita coisa mudou: escolas técnicas e de tecnologia foram instituídas e os cursos oferecidos 
ganharam reconhecimento como legítimos formadores de profissionais, especialmente, para a 
indústria. Vejamos alguns passos dessa evolução.
 Uma data importante para a educação profissional foi 1909, ano em que foi publicado 
o Decreto nº 7.566, assinado pelo então presidente Nilo Peçanha, que criou as Escolas de 
Aprendizes e Artífices que tinham como objetivo a formação de mão-de-obra especializada 
para atender ao crescente desenvolvimento industrial brasileiro. Essas escolas começaram a 
se espalhar por todo o País, mas ainda eram direcionadas aos “filhos dos desfavorecidos da 
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Educação profissional

Po
r F

láv
ia 

Li
ma

Indústria é a grande fomentadora do desenvolvimento dos ensinos técnico e tecnológico
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Alunos da Escola Profissional Masculina aguardando o sinal de 
início das aulas no pátio da escola. Foto da década de 1910.
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 setor de instalações elétricas,

  Permanentemente estimulados pelos leitores e motivados a trazer 
novos e úteis conhecimentos aos profissionais, preparamos para esta 
terceira edição da Coleção Elétrica algumas matérias que atendem aos 
objetivos do projeto. Você encontrará interessantes textos sobre a história 
dos fusíveis e dos disjuntores, componentes indispensáveis à proteção 
das instalações elétricas; sobre a evolução do projetista, profissional que 
sofreu diversas transformações com os avanços tecnológicos; sobre os 
efeitos da eletricidade no corpo humano; entre outras temáticas.
 Como nas vezes anteriores, destaco a seção “Biografia”, em que o 
homenageado é uma figura ímpar do setor: o engenheiro eletricista, 
nascido em Portugal e com brilhante carreira no Brasil, Armando 
Reis Miranda, ou, como carinhosamente o tratamos no dia-a-dia, 
simplesmente, Engenheiro Miranda. Como poderá ser apreciado ao 
longo do texto, sua história de vida é um aprimorado exemplo de luta, 
dedicação, persistência, coragem e desafios. E tudo isso recheado de muita 
competência, conhecimento teórico e complementados por vivência 
prática inigualável. Pessoalmente, tem sido um grande aprendizado 
conviver profissionalmente com o Engenheiro Miranda, particularmente 
nas reuniões da ABNT, nas quais ele se destaca com suas posições técnicas 
firmes e conceitos sólidos, que muito têm contribuído para o avanço da 
normalização técnica nacional.
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cegrandes questões
Choques elétricos ainda são realidade no Brasil e no mundo. 

Como o corpo reage à eletricidade e métodos para evitar a 

fuga de corrente são objetos desta reportagem. 

história
A origem e a difusão dos fusíveis e dos disjuntores, 

dispositivos de proteção fundamentais às instalações elétricas 

em todos os níveis de tensão.

biografia
As aventuras e as contribuições do engenheiro português 

Armando Reis Miranda para as instalações elétricas brasileiras.

dentro da lei
Presente em praticamente todos os países e em todos os 

segmentos econômicos, a pirataria e a contrafação de produtos 

têm uma longa história, diferentemente das Leis que as 

coíbem, que são relativamente recentes.

evolução
Dos árduos e cansativos projetos elétricos desenhados a mão 

em papéis de seda aos rápidos e também eficazes softwares 

de projetos. Como o avanço tecnológico conferiu enérgicas e 

profundas transformações à profissão do projetista.

identidade
As raízes culturais do Brasil são uma das justificativas para a 

despreocupação do brasileiro com normas, leis e regulamentos 

técnicos. Veja como o comportamento baseado no “jeitinho 

brasileiro” acaba comprometendo, muitas vezes, a qualidade 

de projetos e das instalações elétricas, afetando, de modo 

geral, o desenvolvimento do País.

descontração
Jogo desafia o leitor a identificar os sete erros na instalação 

elétrica ilustrada
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 Visitas esporádicas a jornais impressos e televisivos facilmente reforçam a afirmação de que 
acidentes domésticos causados por choques elétricos são há anos fatos corriqueiros no Brasil e 
no mundo. A fatalidade ocorre, na maioria das vezes, quando a pessoa encontra-se com o corpo 
molhado, como foi o caso do menino argentino Farid Affad. A criança de sete anos nadava na piscina 
de um hotel luxuoso da Bahia quando, ao avistar um refletor que se encontrava próximo à borda da 
piscina, esforçou-se para alcançá-lo. O equipamento estava com um fio desencapado e a passagem de 
corrente elétrica para o garoto foi inevitável. 

gr
an

de
s q

ue
stõ

es
Po

r B
ru

no
 M

or
eir

a

Pára-choque elétrico
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Sem as devidas precauções técnicas e sem a merecida atenção, especialmente, 
em ambientes molhados, o corpo humano, desprotegido, funciona como um 
verdadeiro imã de corrente elétrica. São nestas situações que a eletricidade passa 
de benéfica para malévola em um piscar de olhos.



 Quando chegou em terras brasileiras para começar uma nova etapa de sua vida, o engenheiro 
eletricista português Armando Reis Miranda já não era mais nenhuma criança. Tinha 52 anos, 
uma família formada e uma carreira estruturada em Lisboa, cidade na qual nascera e vivera até 
aquele momento. Com tudo isso, por que mudar então? Trocar a solidez conquistada com duro 
esforço na Europa por um caminho movediço em um país estrangeiro parecia insensatez mesmo 
para o mais aventureiro e destemido dos homens. 
 Entretanto, o engenheiro não tinha muitas alternativas: ou procurava outro país para viver ou 
ficava em Lisboa e enfrentava os dias tumultuados da Revolução dos Cravos, movimento liderado 
por comunistas, que começou em 1974, e exigia severas reformulações na estrutura sociopolítica 
de Portugal. Por já ter uma vida estabilizada e algumas posses, Miranda tornou-se um dos alvos 
dos revolucionários que tinham o intuito de balançar as estruturas. “Mais de uma vez recebi 
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Repetindo seus antepassados, o engenheiro português Armando Reis Miranda 
cruzou o oceano atlântico para desbravar novas terras. Conseguiu o seu espaço e 
atualmente é um profissional respeitado no país que escolheu para viver.

Navegar é preciso
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Produtos falsificados de todos os segmentos econômicos são encontrados, sem 
grandes esforços, em toda parte. Além de oferecem riscos aos consumidores, 

sua existência é criminosa, incita a concorrência desleal e desmotiva empresas a 
investirem em pesquisa e desenvolvimento

 O primeiro a usar o termo “pirata” foi Homero, na Grécia antiga, para descrever aqueles que depredavam e 
roubavam navios e cidades costeiras. Piratas navegavam pelos mares, especialmente, seguindo rotas comerciais 
com o objetivo de saquear outros navios e apoderar-se de riquezas. O termo tornou-se popular, sofreu algumas 
transformações ou atualizações ao longo do tempo, mas não perdeu seu caráter ilícito. Assim, piratarias e outras 
formas de contravenção ganharam espaço, atingindo diversas esferas da economia. O segmento de materiais 
elétricos não ficou de fora.
 Grandes empresas do mercado de instalações elétricas enfrentam, há anos, problemas com cópias de produto 
e de marca e, ainda, com propriedade industrial. O mais visível é o caso dos artigos eletrônicos, como softwares, 
CDs e DVDs, cujas cópias são encontradas fácil e abundantemente no Brasil e em praticamente todos os lugares 
do mundo. Vindos principalmente de países da Ásia, os produtos copiados são também frutos do desenvolvimento 
tecnológico. Nunca foi tão fácil copiar alguns produtos, especialmente os eletrônicos. Criam-se mecanismos com o 
objetivo de coibir e tornar mais difícil a cópia, mas, sem grande demora e dificuldade, o método criado é burlado 
ou também é copiado. É o caso, por exemplo, de selos holográficos e de marcas de certificação de produtos. 
 Leis que dão direitos de uso de uma criação exclusivamente ao seu criador são relativamente recentes, 
principalmente no Brasil. Primeiro, teria nascido uma preocupação com a propriedade intelectual. Na Antiguidade 
e na maior parte da Idade Média, as dificuldades inerentes aos processo de reprodução dos originais, por si só, já 
exerciam um poderoso controle da divulgação de idéias, pois o número de cópias de cada obra era naturalmente 
limitado pelo trabalho manual dos copiadores.
 Com a invenção da imprensa, os soberanos sentiram-se ameaçados ao ser democratizada a informação. 
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 É fato histórico que, nos primórdios de sua existência, o homem levava uma vida nômade, não possuía 
ainda a técnica da agricultura e vagava a esmo pelo território em busca de alimento, que poderia vir por meio 
da caça ou pela coleta. Sem laços que o prendessem a um determinado lugar, o homem errava. Dessa forma, a 
construção de moradias se fazia desnecessário e quando elas existiam eram instalações precárias, improvisadas, 
com o objetivo não de fixar residência, mas como uma espécie de solução emergencial.
 Aos poucos, no entanto, a situação mudou e o homem aderiu às práticas sedentárias. Sua vida deixou de 
ser uma eterna peregrinação e fincou raízes. Pequenos agrupamentos humanos acabaram por se encorpar e 
sociedades cada vez mais complexas se estabeleceram. Com elas surgiram habitações rudimentares, que deram 
lugar a construções mais rebuscadas, além de cabanas, que cederam espaço para habitações de pedra e tijolos, 
o que refletia o desejo por uma rotina estável e duradoura. 
 Certamente, as primeiras construções não primavam pelo refinamento estilístico e deveriam ser realizadas 
muito mais na base da intuição do que no emprego sistemático de uma técnica. Entretanto, como homem tem 
a peculiaridade de aprender com seus erros, muitas edificações tiveram de cair para que o homem descobrisse a 
fórmula correta. A prática levou à teoria, que consolidou a técnica, o que permitiu, com o decorrer do tempo, 
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Da rudimentaridade dos instrumentos analógicos à eficiência obtida pelas novas 
tecnologias computacionais:a transformação das atividades realizadas pelo engenheiro 
projetista de instalações elétricas através dos tempos.
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 setor de instalações elétricas,

 Homenageamos personalidades marcantes do setor, começando pelo Professor 
Ademaro Cotrim, passando pelo professor Eurico Freitas Marques e pelo Engenheiro 
Armando Reis Miranda. E, nesta última edição, brindamos os leitores com a biografia 
do saudoso engenheiro Moshé Gruberger, que tanto contribuiu para a evolução das 
instalações elétricas no Brasil a partir de seu escritório localizado em Belo Horizonte. 
Assim como no caso do engenheiro Miranda, Moshé não nasceu no Brasil, mas sua 
família escolheu nosso País para viver e aqui deixou suas marcas de competência e 
profissionalismo. Além das biografias, procuramos oferecer diversos temas específicos 
do setor de instalações elétricos escritos de uma forma diferente do habitualmente 
disponibilizado.
 Para esta quarta e última edição da “Coleção Elétrica”, preparamos algumas 
matérias que estão alinhadas com as metas deste projeto. Leia a curiosa passagem 
sobre as discussões relativas ao uso das correntes alternada e contínua que incendiou 
a rivalidade entre Thomas Edison e Nikola Tesla; aprenda um pouco mais sobre os 
Dispositivos Protetores de Surtos (DPS), que a cada dia tornam-se mais populares e 
necessários; não deixe de acompanhar a evolução das lâmpadas, desde sua invenção 
até as tendências futuras; veja um interessante ponto de vista sobre o estado da arte 
dos materiais elétricos disponíveis no mercado brasileiro; acompanhe o fechamento da 
discussão sobre pirataria; e divirta-se com uma palavra cruzada totalmente “eletrificada”.



Apoio

ín
di

cegrandes questões
Descargas atmosféricas podem interromper o fornecimento de 

energia e trazer danos aos equipamentos elétricos. Conheça o 

dispositivo que ajuda a proteger as instalações e os aparelhos 

ligados à eletricidade.

história
Da lâmpada incandescente ao moderno Led: a evolução de 

uma brilhante idéia narrada com detalhes na reportagem de 

Bruno Moreira.

biografia
Homenageado desta edição, o engenheiro Moshé Gruberger 

está reconhecido nas páginas e depoimentos que ilustram sua 

força no setor elétrico.

dentro da lei
Reduto de fábricas nacionais e estrangeiras, formais e informais, 

a China é reconhecida por exportar produtos falsificados e de 

baixa qualidade, mas esforça-se para reverter a fama e tornar-

se provedora de qualidade e tecnologia de ponta.

guerra das correntes
A histórica polêmica sobre o uso das correntes alternada e 

contínua e a rivalidade entre seus criadores: Nikola Tesla e 

Thomas Edison.

 

desenvolvimento
Brasil trilha longo caminho em busca de crescimento no 

mercado de materiais elétricos e de técnicas de instalação. 

Com seriedade, muito já foi feito, mas veja nesta matéria os 

desafios que faltam para o País se tornar referência no setor. 

descontração
Arrisque-se no jogo de palavras cruzadas e teste os seus 

conhecimentos em elétrica.
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 Temporais costumam ser desoladores em muitos sentidos. Um deles refere-se aos efeitos que as descargas 
atmosféricas, quase sempre presentes nos maus tempos, podem ocasionar. Trata-se de problemas na rede 
elétrica que podem interromper o fornecimento de energia elétrica ou trazer danos aos equipamentos 
elétricos ligados à rede.
 Um raio é uma corrente elétrica muito intensa que ocorre na atmosfera com típica duração de meio 
segundo e típica trajetória com comprimento de cinco a dez quilômetros. É conseqüência do rápido 
movimento de elétrons de um lugar para outro, fazendo o ar ao seu redor  aquecer e iluminar-se. Sua 
periculosidade é sabida. Se uma pessoa for atingida diretamente por uma descarga elétrica desse porte, 
certamente, falecerá. Por aí vê-se a importância do pára-raio, invenção de 1753 do norte-americano Benjamin 
Franklin. Contudo, numa época de intenso desenvolvimento tecnológico, em que toda nossa vida é mediada 
por equipamentos eletrônicos, outros tipos de proteções contra raios  também se tornaram necessárias. 
 Segundo o coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe), Osmar Pinto Júnior, um raio pode produzir um campo eletromagnético que 
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Salvem as máquinas!
O DPS é  a maneira mais prática de lidar com  uma sobretensão na 

rede elétrica de uma edificação, evitando ou minimizando os danos aos 
equipamentos elétricos e eletrônicos. E seu uso é praticamente obrigatório.
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 Uma idéia brilhante é, com freqüência, representada com uma lâmpada sobre a cabeça do gênio. 
É como se o objeto iluminasse a mente da pessoa que até aquele momento se encontrava imersa 
em sombras de ignorância. Contudo, não poderíamos ilustrar aquele dia de outubro de 1879, no 
qual o jovem cientista norte-americano Thomas Alva Edison sentou-se à bancada de seu laboratório 
para desenvolver o projeto mais audacioso de sua vida até então, com a imagem de uma lâmpada 
pairando sobre sua cabeça, simplesmente porque a peça seria criada naquele instante.
 Iluminado, talvez, pelo próprio lampião a gás, invenção do cientista, Edison pôs-se a realizar 
a experiência que culminaria na execução da primeira lâmpada incandescente que se tem notícia.
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Após diversas experiências, a lâmpada elétrica tomou forma graças à genialidade 
de Thomas Edison. De lá para cá, com o progresso da humanidade, também 

ela evoluiu e ganhou novos conceitos, tecnologias, tamanhos e formatos, mas o 
propósito permaneceu o mesmo: o de iluminar caminhos.

Uma idéia brilhante!
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O engenheiro civil Moshé Gruberger trouxe grandes contribuições para 
o conceito de sistemas prediais em Belo Horizonte (MG) e é hoje, 
reconhecidamente, um dos grandes nomes da engenharia brasileira.

A força de Moshé



 O duelo era mesmo de gigantes. De um lado, Nikola Tesla. Sérvio, tinha como pai um 
reverendo e uma mãe inventora, e era um dos cinco filhos do casal. Avançou nos estudos de 
engenharia elétrica em uma escola politécnica na Áustria, graduando-se posteriormente na 
Universidade de Praga. Passou por Budapeste, em que desenvolveu atividades como engenheiro 
eletricista na National Telephone Company e por Paris, na Continental Edison Company, 
trabalhando no aperfeiçoamento de equipamentos elétricos. Já de olho nos estudos sobre 
corrente elétrica, Tesla arrumou as malas, emigrou-se para os Estados Unidos e se tornou 
assistente de quem iria travar, mais tarde, uma pequena guerra, o famoso cientista da época, 
Thomas Alva Edison.
 Do outro lado, um tanto mais experiente e trazendo na bagagem a invenção da lâmpada 
elétrica incandescente, o gramofone, o cinetoscópio, entre outros grandes inventos, Edison 
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