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      A NR-10 e o Projeto de instalações elétricas     

A NR-10 em seu item 10.3 trata da segurança em projetos. Ao se desenvolver sistemas 

sob a ótica desse item, somos remetidos a diversas outras normas que, sendo seguidas, 

darão ao projeto a amplitude necessária, não só para se atingir os objetivos da NR, 

quanto para os aspectos de confiabilidade dos sistemas e à sua disponibilidade 

operacional. 

A NR-10 cita a necessidade de um Memorial Descritivo de Projeto do sistema elétrico 

(Ver item NR-10.3.9), o que leva os projetistas, utilizando o bom senso e a experiência, 

a considerar para além dos objetivos exclusivos da segurança das pessoas, propiciando 

que os mesmos sejam completos em todos os aspectos que o projeto deve abranger. 

Temos observado que muitas das não conformidades encontradas nas instalações 

existentes nasceram na fase de projeto e não foram corrigidas nas demais fases da 

implantação do sistema elétrico, encarecendo e dificultando a sua correção no presente. 

Os gestores das indústrias e dos seus sistemas elétricos precisam adquirir a cultura de 

investir num bom projeto e numa montagem adequada, fase em que qualquer alteração, 

adequação ou melhoria pode ser implantada com baixo custo e sem onerar grandemente 

os prazos do empreendimento. Há que se ter em mente que os custos totais dos sistemas 

elétricos variam entre 7 e 10% do custo total do empreendimento de uma instalação 

industrial típica (Unidades de sistemas elétricos de potência, Usinas geradoras e 

sistemas de distribuição em AT, etc., fogem a esses números pois são empreendimento 

de natureza essencialmente elétrica). Pequenas economias pouco ou nada refletem no 

custo total do empreendimento.  

Assim, por exemplo, a utilização de painéis de MT e BT compartimentados e totalmente 

testados deve ser considerada, bem como outras práticas. Relatamos abaixo algumas 

delas. 

Especificação dos equipamentos: Embora a NR-10 não trate diretamente do 

dimensionamento e especificação dos equipamentos elétricos, as suas diversas 

prescrições embutem a necessidade de vários estudos prévios do sistema elétrico, os 

quais, além da sua utilização para a segurança das intervenções, definem características 

para o dimensionamento e especificação dos mesmos: 

 Estudo de classificação de áreas potencialmente explosivas de modo a permitir 

uma correta especificação de equipamentos elétricos para essas áreas com vistas 

a prevenção de explosões que podem ter consequências às pessoas e instalações 

(Ver item NR-10.9.2). 

 Estudos de curto circuito e estudos de coordenação e seletividade da proteção 

(Ver item NR-10.3.9-g) que permitem o dimensionamento dos equipamentos 

(barramentos, disjuntores, cabos, etc.) quanto à capacidade dinâmica e 

permanente sob condições de curto circuito, bem como a correta parametrização 

dos elementos de proteção, minimizando sempre o tempo de permanência de 

eventuais arcos elétrico que venham a ocorrer. 

 Estudo da energia incidente devida a arco elétrico, que permitirá definir a 

distância limite de segurança para intervenções, adequando os EPIs para cada 

uma delas (camisas, jalecos, luvas, capuzes, viseiras, macacões, etc., que 

propiciem uma adequada proteção térmica). Esse estudo nos leva principalmente 

a definir meios para a diminuição da corrente de arco, através da definição 
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adequada da potência e impedância dos transformadores do sistema, a utilização 

de seletividade lógica e de sensores de arco (Ver item NR-10.2.9.1, 10.2.9.2 e 

NR-6), etc. 

A NR-10, embora não exija, sugere a adoção de painéis compartimentados e 

equipamentos extraíveis que nos permitirão intervenções seletivas, com desenergizações 

mínimas de suas partes, aumentando, além da segurança nestas intervenções, maior 

continuidade do sistema elétrico e sua disponibilidade para o sistema produtivo. Sugere 

equipamentos que somente permitam manobras em seccionadoras e disjuntores através 

de meios externos com as portas dos mesmos fechadas, bem como a operação de 

extração de equipamentos com os mesmos sempre e somente fechados e 

desenergizados. 

A NR-10 torna clara a obrigatoriedade da identificação do estado dos equipamentos de 

manobra (abertura e fechamento de circuitos), tanto quanto à indicação da sua posição, 

quanto à sinalizações luminosas locais (ligado-desligado) (Ver item NR-10.3.1 e 10.3.9-

b). Exige a possibilidade de bloqueio desses equipamentos na sua posição 

desenergizada e/ou extraída (Ver item NR-10.3.1), e a indicação desse estado através de 

etiquetas, com regras definidas, claras, objetivas e de conhecimento de todo o pessoal 

envolvido (Ver item NR-10.3.1). Estabelece também a obrigatoriedade de os 

equipamentos possuírem meios para o aterramento temporário das partes condutoras de 

corrente (Ver item NR-10.3.6). Orienta para as condições de utilização de equipamentos 

elétricos imersos em óleo ou fluido isolante inflamável (com capacidade superior a 100 

l) exclusivamente em ambiente externo à sala elétrica, podendo esse novo ambiente ser 

fechado e coberto ou não. Fica também implícita a necessidade da construção de 

paredes corta-fogo, bacias de contenção de óleo e caixas de drenagem e separação água-

óleo (Ver NBR 13231 item 5.2.2.2, NBR 14039 item 5.8, NBR 5410 item 5.2.2.1.5) 

Todos esses cuidados, se bem estabelecidos na fase de projeto dos sistemas irão, no 

futuro, contribuir não só para a segurança das pessoas, mas também, minimizar a 

possibilidade de ocorrência de falhas por arco e incêndios de grandes proporções, 

aumentando a confiabilidade dos equipamentos. 

 
 

Este conjunto de artigos sobre a NR-10 foi extraído de um trabalho inicial denominado 

NR-10 – ITEM ESTRATÉGICO NA GESTÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS 

INDUSTRIAIS, elaborado por Luis Antonio Brito Leal, engenheiro eletricista pela E-

PUSP/72, engenheiro associado da PDCA Engenharia (Elétrica – Instrumentação e 

Automação) (Campinas SP). Francisco Vitor Barbosa, engenheiro eletricista pela E-

FEI/80 – sócio gestor da PDCA Engenharia (Elétrica – Instrumentação e Automação) 

(Campinas SP). 
 

O objetivo deste primeiro trabalho publicado foi transmitir aos responsáveis pelos 

sistemas elétricos, principalmente das indústrias do Brasil, a experiência que os autores 

adquiriram no trabalho de avaliação da adequação desses sistemas à NR-10, que lhes 

deu a convicção de que a aplicação desta NR é um item altamente estratégico. 

Ele se baseia no resultado de diversas avaliações de sistemas elétricos realizados, o que 

lhes permite apontar e relembrar aos engenheiros e projetistas, bem como aos gestores 

responsáveis pelos sistemas elétricos, alguns aspectos importantes do projeto, gestão, 

operação e manutenção dos mesmos, os quais muitas vezes não são aplicados. O 

trabalho não tem a pretensão, contudo, de cobrir todos os aspectos que devem 

necessariamente ser levados em conta nestas áreas, realçando apenas os aspectos 

oriundos da NR-10 que a tornam uma base sólida a ser seguida. 


