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Um antigo projeto se materializa com a publicação desta obra.

O Guia O Setor Elétrico de Normas Brasileiras é uma forma que encontramos de devolver para a 
comunidade técnica do setor elétrico nacional um pouco do muito que aprendemos com ela.

Com o Guia OSE de Normas, como carinhosamente chamamos esta publicação, reunimos sob a mesma 
capa quatro dos mais importantes documentos técnicos do País na área de instalações elétricas: a NBR 5410, 
de instalações elétricas de baixa tensão; a NBR 14039, de instalações elétricas de média tensão; a NBR 
5419, de proteção contra descargas atmosféricas; e ao final, amarrando todas elas, a NR 10, norma de 
segurança em serviços de eletricidade do Ministério do Trabalho.

Além de reunir as quatro normas, o Guia OSE de Normas promoveu uma invejável reunião de 
reconhecidos especialistas. Ao todo foram dez profissionais que participaram da preparação desta 
publicação, compartilhando com prazer, dedicação e muito interesse os seus vastos conhecimentos 
com os leitores. Todos, sem exceção, além de fantásticos profissionais, são pessoas com grande 
preocupação em transmitir seus conhecimentos para a sociedade em que vivem. Deixamos aqui 
registrado nosso agradecimento a cada um dos autores pela dedicação que tiveram com este projeto.

Agradecemos o apoio de primeira hora que o Instituto Brasileiro do Cobre, Procobre, deu a este 
trabalho, assim como o apoio da Abrasip-MG – Associação Brasileira de Engenharia de Sistemas 
Prediais de Minas Gerais.

Agradecemos também a toda a equipe que ajudou a tornar esta obra uma realidade. E às nossas 
famílias que entenderam e apoiaram as horas dedicadas a este projeto.

Finalmente, numa publicação que trata de normas técnicas de instalações, não podemos esquecer de 
voltar um pensamento para aquele que muito nos ensinou nesta área, o eterno e saudoso Professor 
Ademaro Cotrim, que tão cedo nos deixou em agosto de 2000. Temos certeza que, se ainda estivesse 
entre nós, teria sido um dos autores e um dos mais entusiastas participantes deste Guia.

A publicação do Guia OSE de Normas espera contribuir com o aperfeiçoamento profissional e a 
formação dos estudantes da área elétrica.

Boa leitura e bons conhecimentos,

Adolfo Vaiser e Hilton Moreno

São Paulo, novembro de 2011

Apresentação
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Figura 54 – Coordenação entre DPSs por tempo de atuação

Figura 55 – Posicionamento do DPS classe II, primeiro nível para surtos induzidos ou no segundo nível com DPS classe I instalado a montante, na rede elétrica de energia

Posicionamento dos dPss no 1º nÍvel de Proteção da instalação

 Seguindo a classificação das influências externas e análise de 
riscos, a NBR 5410 divide em duas as possibilidades de instalação 
do conjunto de DPS no primeiro nível de proteção:
• Proteção contra os efeitos indiretos dos raios (surtos induzidos 

na linha externa de alimentação ou contra surtos causados por 
manobra): os DPSs devem ser instalados junto ao ponto de entrada 
da linha na edificação ou no QDP, localizado o mais próximo 
possível do ponto de entrada. Simplificando: para a proteção contra 
os efeitos indiretos é correto instalar os DPSs sempre no QDP 
(Figura 55);
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Figura 89 – Instalação de condutor isolado em perfilado sem tampa

Figura 91 – Profundidades mínimas em instalações com cabos diretamente enterrados

Figura 90 – Instalação de eletrodutos enterrados14.6.11 requisitos esPecÍficos Para instalação em linhas 
enterradas

 Conforme 6.2.11.6.1 da NBR 5410, em linhas enterradas 
(cabos diretamente enterrados ou contidos em eletrodutos 
enterrados), só são admitidos cabos unipolares ou multipolares 
(Figura 90). Adicionalmente, em linhas com cabos diretamente 
enterrados desprovidas de proteção mecânica adicional só são 
admitidos cabos armados.
 Admite-se o uso de condutores isolados em eletroduto 
enterrado se, no trecho enterrado, não houver nenhuma caixa de 
passagem e/ou derivação enterrada e for garantida a estanqueidade 
do eletroduto.
 Os cabos devem ser protegidos contra as deteriorações causadas 
por movimentação de terra, contato com corpos rígidos, choque de 
ferramentas em caso de escavações, bem como contra umidade e 
ações químicas causadas pelos elementos do solo.

  Como prevenção contra os efeitos de movimentação de terra, 
os cabos devem ser instalados, em terreno normal, pelo menos 
a 0,70 m da superfície do solo. Essa profundidade deve ser 
aumentada para 1 m na travessia de vias acessíveis a veículos, 
incluindo uma faixa adicional de 0,50 m de largura de um lado 
e de outro dessas vias (Figura 91). Essas profundidades podem 
ser reduzidas em terreno rochoso ou quando os cabos estiverem 
protegidos, por exemplo, por eletrodutos que suportem sem danos 
as influências externas presentes.
 Deve ser observado um afastamento mínimo de 0,20 m entre 
duas linhas elétricas enterradas que venham a se cruzar ou entre uma 
linha elétrica enterrada e qualquer linha não elétrica cujo percurso 
se avizinhe ou cruze com o da linha elétrica. Esse afastamento, 
medido entre os pontos mais próximos das duas linhas, pode ser 
reduzido se as linhas  elétricas e as não elétricas forem separadas 
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Figura 98 – Sequência para aplicação do fator de correção de agrupamento da Tabela 43 

Figura 99 – Mudança de maneiras de instalar um cabo ao longo do percurso

enterrados e os da tabela 45 a linhas em eletrodutos enterrados.
 A Figura 97 indica através das setas o procedimento para 
determinação do fator de correção por agrupamento a ser utilizado 
no caso de uma bandeja não-perfurada que contém quatro circuitos 
trifásicos com cabos unipolares em camada única.
 A Figura 98 indica através das setas o procedimento para 
determinação do fator de correção por agrupamento a ser utilizado 
no caso de uma bandeja não-perfurada que contém quatro circuitos 
trifásicos com cabos unipolares em três camadas.

variações das condições de instalação num Percurso

 Quando forem identificadas, ao longo do percurso previsto 
de uma linha elétrica, diferentes condições de resfriamento 
(dissipação de calor), as capacidades de condução de corrente 
dos seus condutores devem ser determinadas com base nas 

1

2

3

4

4 circuitos

3 camadas

condições mais desfavoráveis encontradas.
 O exemplo da Figura 99 mostra um caso onde houve a mudança 
do método de instalação dos condutores de perfilado perfurado 
(método C) para eletroduto aparente (método B1).

15.1.1.3 critério de queda de tensão

 Conforme 6.2.7 da NBR 5410, para o cálculo da queda de 
tensão num circuito, deve ser utilizada a corrente de projeto 
do circuito (IB), incluindo as correntes harmônicas. No caso de 
motores, a corrente de projeto deve incluir o fator de serviço (se 
existir), conforme capítulo 18 deste guia.
 Em qualquer ponto de utilização da instalação, a queda de tensão 
verificada não deve ser superior aos valores dados em relação ao 
valor da tensão nominal da instalação, conforme indicado a seguir: 

a) 7%, calculados a partir dos terminais secundários do 
transformador MT/BT, no caso de transformador de propriedade da 
unidade consumidora (Figura 100);
b) 7%, calculados a partir dos terminais secundários do 
transformador MT/BT da empresa distribuidora de eletricidade, 
quando o ponto de entrega for aí localizado (Figura 100);
c) 5%, calculados a partir do ponto de entrega, nos demais casos 
de ponto de entrega com fornecimento em tensão secundária de 
distribuição (Figura 101);
d) 7%, calculados a partir dos terminais de saída do gerador, no 
caso de grupo gerador próprio (Figura 100).

 Nos casos das alíneas a), b) e d), quando as linhas principais 
da instalação tiverem um comprimento superior a 100 metros, as 
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Figura 16 – Proteção por isolação das partes vivas

 b) isolação (de emenda de cabo) montada em obra

5.1.2 Proteção Por meio de barreiras ou invólucros

 De acordo com a NBR IEC 60050-826: 

• Invólucro: elemento que assegura proteção de um equipamento 
contra determinadas influências externas e proteção contra contatos 
diretos em qualquer direção.
• Barreira: elemento que assegura proteção contra contatos diretos, 
em todas as direções habituais de acesso.
 Conforme 5.1.1.2 da NBR 14039, as barreiras e invólucros 
devem conferir, em geral, pelo menos o grau de proteção IP3X 
(impede a penetração de corpos com dimensões acima de 2,5 mm) 
ou IP4X (impede a penetração de corpos com dimensões acima de 1 
mm) quando suas superfícies superiores forem facilmente acessíveis.
 As barreiras e invólucros devem ser fixados de forma segura e 
possuir robustez e durabilidade suficientes para manter os graus de 
proteção e a apropriada separação das partes vivas nas condições 
normais de serviço, levando-se em conta as condições de influências 
externas relevantes.
 A remoção das barreiras, a abertura dos invólucros ou a 
retirada de partes dos invólucros deve ser realizada somente 
após a desenergização das partes vivas protegidas por elas. Essa 
remoção deve ser possível unicamente com a utilização de chaves 

a) isolação (cabo elétrico) aplicada em fábrica

Figura 17 – Exemplo de invólucro

ou ferramentas, sendo que em nenhuma hipótese poderá ser 
restabelecida a tensão enquanto não forem recolocadas as barreiras 
ou invólucros. Isso é possível conseguir por meio do uso de 
intertravamento mecânico e/ou elétrico.
 São exemplos de invólucros as caixas metálicas de conjuntos 
de manobra (quadros elétricos) e os invólucros dos barramentos 
blindados (Figura 17).

5.1.3 Proteção Por meio de obstáculos

 De acordo com 5.1.1.3 da NBR 14039, os obstáculos são 
destinados a impedir os contatos fortuitos com partes vivas, 

Figura 18 –Dimensões e exemplo de obstáculo: tela de proteção em subestação
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Figura 29 - Princípio de funcionamento de detecção de arco voltaico (cortesia SEL)

Figura 30 – Estrutura da NBR 14039 para prescrições de seleção e instalação de 
componentes

significativamente a energia dissipada durante a ocorrência do 
evento. 
 A tecnologia mais atual na área de proteção contra arcos elétricos 
baseia-se em duas técnicas: apenas na detecção da luminosidade 
emitida pelo arco elétrico; ou na detecção da luz emitida pelo 
arco associada a uma verificação do nível da corrente elétrica nos 
circuitos (Figura 29) . Neste caso, o objetivo é evitar operações 
indevidas nos casos onde existe a possibilidade de eventualmente 
o sensor de arco ficar exposto à incidência direta de alguma outra 
fonte de luz que não aquela proveniente do arco (por exemplo, a 
luz do sol, flash de máquina fotográfica, lâmpadas incandescentes, 
etc.). Os sensores de luminosidade são instalados internamente 
nos painéis próximos aos barramentos, aos disjuntores, chaves e 
outros dispositivos potencialmente geradores de arcos. As saídas 
dos sensores atuam relés que, por sua vez, operam dispositivos 
de seccionamento, interrompendo assim o arco no início de sua 
formação, reduzindo a energia correspondente e todos os perigos 
resultantes relatados anteriormente.

13 seleção e INsTAlAção dos compoNeNTes

 Na seção 6 da NBR 14039 são apresentadas inúmeras 
prescrições relativas à seleção e instalação dos mais diversos 
componentes de uma instalação elétrica de média tensão, que são 
estruturadas conforme indicado na Figura 30.



N
BR 5419

GUIA O SETOR ELÉTRICO DE NORMAS BRASILEIRAS

313



N
BR

 5
41

9
GUIA O SETOR ELÉTRICO DE NORMAS BRASILEIRAS

314

ABNT NBR 5419: 2005  
PRoTeção de esTRuTuRAs coNTRA 

descARgAs ATmosféRicAs

317

316

320

339

347

350

317

316

322

342

349

352

320

316

322

343

349

354

320

329

343

349

Sumário

1      iNTRodução

2      oBjeTivo, cAmPo de APlicAção e ABRANgêNciA 

3      ResPoNsABilidAdes 

4      AvAliAção dA NecessidAde dA PRoTeção (coNfoRme o ANexo B dA NBR 5419)

4.1     RoTeiRo dA ANálise dA NecessidAde de PRoTeção

4.2     exemPlo de AvAliAção dA NecessidAde dA PRoTeção coNTRA descARgAs ATmosféRicAs diReTAs

5      sisTemA de PRoTeção coNTRA descARgAs ATmosféRicAs (sPdA)

5.1     sPdA exTeRNo

5.1.1    cálculo do Nível de PRoTeção do sPdA exTeRNo

5.1.2    suBsisTemA de cAPToRes ou cAPTAção

5.1.3    suBsisTemA de coNduToRes de descidA

5.1.4    suBsisTemA de ATeRRAmeNTo

5.1.5    fixAções e coNexões do sPdA exTeRNo

5.2     sPdA iNTeRNo

5.2.1    equAlizAção de PoTeNciAl ou equiPoTeNciAlizAção

5.2.2    PRoximidAde do sPdA com ouTRAs iNsTAlAções (disTâNciA de seguRANçA)

5.3     esTRuTuRAs esPeciAis

6      iNsPeção e documeNTAção

6.1     iNsPeção

6.2     documeNTAção

7      PRoTeção dAs PessoAs coNTRA descARgAs ATmosféRicAs em áReAs ABeRTAs

8      diAgRAmA de Blocos PARA elABoRAção de um PRojeTo de sPdA coNfoRme A NBR 5419



N
BR

 5
41

9
GUIA O SETOR ELÉTRICO DE NORMAS BRASILEIRAS

326

tabela 12 - posiCionamento de Captores para o método do modelo eletroGeométriCo 
Conforme a Classe do spda (fonte: ieC 62305)

valores máximos permitidos para o raio da esfera rolante Correspondentes à Classe do spda

Método de proteção

Raio da esfera rolante r  (m)

20

30

45

60

Classe do SPDA

I

II

III

IV

Figura 12 - Aplicação do método do modelo eletrogeométrico (EGM)

5.1.2.3 método do modelo eletroGeométriCo (eGm) (ou da 
esfera fiCtíCia)

 O método EGM, que é tratado no anexo C da NBR 5419, 
estabelece o volume de proteção de elementos captores de um 
SPDA em qualquer direção. 
 A aplicação do método EGM consiste em rolar uma esfera 
imaginária por todas as partes externas da edificação (Figura 
12). Esta esfera tem em seu raio (R) uma projeção estimada da 
distância entre o ponto de partida do líder ascendente (terra - 
nuvem) e a extremidade do líder descendente (nuvem - terra) 
que formam a descarga atmosférica. 
 Simplificando a questão, a NBR 5419 define o raio da esfera 
fictícia (R) em função dos quatro níveis de proteção adotados 
(Tabela 11) e fornece a equação no caso de ser necessário um 
estudo mais específico. Da mesma forma, a IEC 62305 apresenta 
os raios da esfera rolante em função da Classe do SPDA (Tabela 
12), que são os mesmos da NBR 5419.
 Os locais em que a esfera tangencia a estrutura são 
preferenciais (maior probabilidade) para o impacto direto dos 
raios. Resumindo, pode-se dizer que “os locais onde a esfera 
toca, os raios também podem tocar” e, portanto, deve-se protegê-
los. Isto é obtido pela instalação de condutores de tal modo que 
eles apóiam a esfera rolante sem permitir que a tangente da 
esfera toque na estrutura a ser protegida, ou, no mínimo, que 
a esfera toque em um elemento do SPDA posicionado naquele 
ponto da estrutura.

tabela 11 - posiCionamento de Captores para do método do modelo 
eletroGeométriCo Conforme o nível de proteção (fonte: tabela 1 da nbr 5419)

R (m)

20

30

45

60

Nível de proteção

I

II

III

IV

R = raio da esfera rolante

exemplo de apliCação do método do modelo eletroGeométriCo 
(eGm) (ou da esfera fiCtíCia)

 Cálculo da proteção para a estrutura utilizada no exemplo 
tratado em 4.2 utilizando-se o método do Modelo Eletrogeométrico 
(EGM) (ou da esfera fictícia).
 Trata-se de uma escola, localizada em Paragominas (PA), 
construída com estruturas de concreto armado fechadas por 

R

R

R

Detalhe ampliado
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Figura 22 - Interligação dos condutores de descidas não naturais

Figura 21 – distribuição das descidas não naturais
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 Em uma edificação nova, quando for necessário o uso de 
condutores de descida internos, há que se considerar a distância de 
separação e tomar medidas preventivas para evitar riscos inerentes 
à situação. Esse também pode ser o caso de uma reforma, quando 
uma descida que era externa passa a ser interna por conta de uma 
modificação estrutural. Tal situação pode ocorrer, por exemplo, em 
expansões industriais em que uma rua, que separava dois prédios, 
recebe uma cobertura e, dessa forma, a antiga descida externa 
torna-se interna à edificação.

 Em 5.1.2.3.2, a NBR 5419 determina que “os condutores de 
descida não naturais devem ser interligados por meio de condutores 
horizontais, formando anéis. O primeiro deve ser o anel de 
aterramento (ver 5.1.3.5.2) e, na impossibilidade deste, um anel até 
no máximo 4 m acima do nível do solo e os outros a cada 20 m de 
altura. São aceitos como captores de descargas laterais elementos 
condutores expostos, naturais ou não, desde que se encontrem 
aterrados ou interligados, com espaçamento horizontal não superior 
a 6 m, mantendo-se o espaçamento máximo vertical de 20 m”.
 Como visto, para a captação das descargas atmosféricas é 
obrigatória a instalação de um anel na periferia superior das 
edificações. Dessa forma, fica evidente que as edificações em que 
há obrigatoriedade da instalação do SPDA externo devem também 
possuir, no mínimo, dois anéis interligando as descidas: um no 
topo e outro na base. Note-se que a exceção para o deslocamento 
até 4 m de altura acima do anel inferior deve ser acompanhada de 
justificativa técnica consistente e não desobriga a construção do 
subsistema de aterramento (Figura 22).
 Os condutores de descida não naturais devem estar afastados 
de, pelo menos, 0,5 m de portas, janelas e outras aberturas que 
permitam acesso a seres vivos. Sua fixação deve ser feita a cada 
metro do percurso em questão (Figura 23).

Anel no perímetro 
superior da estrutura

Anel no perímetro 
superior da estrutura

Anel posicionado na 
lateral da estrutura
h ≤ 4 m
Deve existir justificativa 
técnica para esta 
configuração

Eletrodo de aterramento 
(vertical ou inclinado)

Anel inferior 
eletrodo de aterramento

Situação Ideal

Situação alternativa

h

h



N
R 10

GUIA O SETOR ELÉTRICO DE NORMAS BRASILEIRAS

357



N
R 

10
GUIA O SETOR ELÉTRICO DE NORMAS BRASILEIRAS

358

Norma regulameNtadora No 10
SeguraNça em iNStalaçõeS e ServiçoS

em eletricidade

360

361

373

390

399

360

362

377

394

400

360

368

378

394

400

361

368

384

396

Sumário

1      iNtrodução

1.1     Nr-10 – Força de lei

1.2    aplicação da Nr-10

1.3    trabalho em proximidade

1.4    NormaS regulameNtadoraS verSuS Nbr 

2      medidaS de coNtrole doS riScoS

3      medidaS de SeguraNça elétrica

3.1    medidaS de proteção coletiva 

3.2    medidaS de proteção iNdividual 

3.3    SeguraNça Na coNStrução, moNtagem, operação e maNuteNção daS iNStalaçõeS elétricaS

3.4    ServiçoS em iNStalaçõeS elétricaS deSeNergizadaS 

3.5    ServiçoS em iNStalaçõeS elétricaS eNergizadaS e trabalhoS eNvolveNdo alta teNSão

4      ÁreaS claSSiFicadaS

5      autorização do trabalhador

5.1    Formação do trabalhador

5.2    treiNameNto do trabalhador

5.3    coNtrole médico

5.4    reSumo

6      reSpoNSabilidadeS



N
R 

10
GUIA O SETOR ELÉTRICO DE NORMAS BRASILEIRAS

370

c) Barreiras

 Outra medida de proteção coletiva bastante utilizada são as 
barreiras, dispositivos que impedem todo e qualquer contato com as 
partes vivas. As barreiras, para assim se caracterizarem, só podem 
ser removíveis com o uso de chaves ou ferramentas (Figura 9). 
 A barreira é associada à “regra do dedo”, que visa impedir que 
as partes energizadas sejam acessadas pelos dedos. Neste sentido, as 
barreiras não devem apresentar aberturas que permitam a inserção 
de um corpo sólido com diâmetro superior a 12 mm (tratado no 
Anexo B da NBR 5410 – Grau de Proteção IP2X).

Figura 8 – Invólucros: caixa de passagem, quadro, painel elétrico

sobre os condutores não são considerados como uma isolação 
suficiente no elenco da proteção contra os contatos diretos. 

b) Invólucros

 Os invólucros são considerados como medida de proteção 
coletiva básica, que integra o conceito de isolação das partes 
vivas, consistindo em dispositivos ou componentes envoltórios 
de segregação das partes energizadas com o ambiente, destinados 
a impedir qualquer contato com partes internas energizadas. São 
exemplos dessa medida de proteção coletiva os quadros, caixas, 
gabinetes, painéis, bastidores, etc., assunto tratado no Anexo B da 
NBR 5410 (Figura 8).

 As barreiras e os invólucros devem ser capazes de resistir às 
solicitações mecânicas, elétricas ou térmicas às quais possam ser 
submetidos em uso normal e também devem ser fixados de forma 
segura, possuindo uma robustez e durabilidade suficientes para 
manter os graus de proteção (IP) com a adequada separação das 
partes vivas nas condições normais de serviço, levando-se em conta 
as condições das influências externas relevantes.

d) Obstáculos

 Com algumas restrições, também podem ser consideradas 
medidas de proteção coletiva os “obstáculos”. Eles são elementos 
que impedem o contato acidental ou a aproximação física não 
intencional das partes vivas, porém não impedem o contato por 
ação deliberada. São exemplos de obstáculos as correntes, fitas, 
cordões, cones, corrimãos, barras, etc. 
 É importante notar que essa medida de proteção é considerada 
parcial, porque não se aplica a toda e qualquer pessoa, mas apenas 
a pessoas consideradas advertidas, isto é, pessoas com informações 
e conhecimentos suficientes para se prevenirem dos efeitos danosos 
da eletricidade, normalmente pessoal de operação, manutenção e 
técnicos de um modo geral, que foram treinados, instruídos e por 
isso autorizados (classificados como BA4 e BA5 pela NBR 5410).

e) Colocação fora de Alcance

 Consiste em manter as partes vivas suficientemente distantes de 
forma que as pessoas não as alcancem acidentalmente. 
 A NBR-5410 determina que a zona de alcance normal 
compreende um volume com altura de 2,5 m acima do piso, 1,25 m 
além do fim do piso, 1,25 m abaixo do piso e 0,75 m por baixo do 
piso. 
 Da mesma forma como os obstáculos, essa medida só é válida 
para os locais onde o acesso é restrito a pessoas  BA4 e BA5.

Figura 9 – Exemplos de barreiras
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3.4.2 impedimeNTo de ReeNeRgização

 É a aplicação de condições que impedem, de modo 
garantido, a reversão indesejada do seccionamento efetuado, 
assegurando ao trabalhador o controle do seccionamento 
efetuado. Na prática, trata-se da aplicação de travamentos 
mecânicos, por meio de fechaduras, cadeados e dispositivos 
auxiliares de travamento nos dispositivos de alimentação 
elétrica (chave seccionadora, interruptor, disjuntor, relé, etc.), 
ou com sistemas informatizados equivalentes (Figura 17).
 Cabe ao trabalhador autorizado a aplicação do sistema 
de travamento do dispositivo de seccionamento no quadro, 
painel, disjuntor ou caixa de energia elétrica, de modo a 
garantir o efetivo impedimento de reenergização involuntário 
ou acidental do circuito durante a interrupção de energia até o 
encerramento do serviço.
 Dessa forma, o circuito somente poderá ser religado 
quando o último trabalhador concluir o seu serviço e destravar 
a chave, o disjuntor, o quadro, o painel, etc. Após a conclusão 
dos serviços, deverão ser adotados os procedimentos de 
liberação e os circuitos religados depois de haver a certificação 
de que todos os equipamentos estejam desligados pelos seus 
dispositivos de comandos.
 Deve ser tomado um cuidado especial para a desenergização 
de todos os circuitos, ou até mesmo de apenas um circuito, que 
deve ser sempre programada e amplamente divulgada, de modo 
que o corte repentino da energia elétrica não cause transtornos 
e possibilidade de acidentes. A reenergização deverá ser 
autorizada mediante a divulgação aos envolvidos.

3.4.4 iNsTalação de aTeRRameNTo TempoRáRio com 
equipoTeNcialização dos coNduToRes dos ciRcuiTos

 Constatada a inexistência de tensão no circuito, um condutor do 
conjunto de aterramento temporário deverá ser ligado ao condutor de 
proteção mais próximo e ao condutor neutro do sistema, quando houver, 
e às demais partes condutoras estruturais acessíveis. Na sequência, 
deverão ser conectadas as garras de aterramento aos condutores de 
fase, já desligados, obtendo-se assim uma equipotencialização entre 
todas as partes condutoras no ponto de trabalho (Figura 19)

Figura 17 – Exemplos de dispositivos para impedimento de reenergização

Figura 18 – Constatação da ausência de tensão

Figura 19 - Aterramento temporário aplicado em manutenção de cabine primária

3.4.3 coNsTaTação da ausêNcia de TeNsão

 É a verificação da efetiva ausência de qualquer tensão no 
ponto da execução do serviço elétrico. A verificação deve ser feita 
com instrumentos calibrados e testados, podendo ser realizada 
por contato ou por aproximação e de acordo com procedimentos 
específicos (Figura 18).

3.4.5 pRoTeção dos elemeNTos eNeRgizados exisTeNTes Na zoNa 
coNTRolada 

Todos os elementos energizados, situados na zona controlada 
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