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Áreas Técnicas e de Segurança
CAPACITAÇÃO TÉCNICA / COMERCIAL

• Excell Básico, Intermediário e Avançado
• Auto-CAD 
• GIS – Geographic Information System
• Projetos de Redes de Distribuição Aérea
• Projetos de Redes de Distribuição 

Subterrânea
• Projetos e Construção de Linhas de 

Transmissão Aérea – CMLTA - e Subterrânea
• Projetos de Torres de Transmissão
• Projetos de Regularização Ligações 

Clandestinas e Baixa Renda
• Planejamento de Sistema Elétrico
• Operação de Sistemas de Geração, 

Distribuição e Subtransmissão
• Certificação de Operadores – COD, COS e 

COG.
• Análise de Projetos Centro de Medição 

Predial, Comercial e Industrial
• Projetos de Rede de Iluminação Pública
• Sistemas SAP – CRM, CSC, MM, ERP
• Elaboração de MPT – Manuais de 

Procedimentos de Trabalho

ÁREA DE SEGURANÇA
• Brigada de Incêndio – Predial e 

Subestações ;
• CIPA;
• Primeiros Socorros;
• PPRA (Programa de Prevenção de

Riscos Ambientais);
• Direção defensiva;
• Meio Ambiente e Sustentabilidade;
• NR10;
• NR33;
• NR35.

ÁREA Operacional

•      Construção e Manutenção de Estações;
• CMRIP– Iluminação Pública
• STC – Sistemas Técnicos Comerciais 

(C/R)
• Instalação de Cabo Pré-reunido BT e MT
• Poda de Árvores Linha Morta e Linha 

Viva
• Formação de Eletricista de Linha Viva



Como prevenir riscos elétricos em piscinas



Agenda

1. Acidente do Trabalho
2. Acidente com Cliente / Usuário
2. Corrente Elétrica
3. Choque Elétrico
4. Efeitos no Corpo Humano
5. Riscos de Choque Elétrico em Piscinas 



Acidente do Trabalho

Definição
É aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, provocando lesão corporal 
ou perturbação funcional que cause  a morte, perda ou redução permanente 
ou temporária da capacidade para o trabalho

Responsabilidade Civil e Responsabilidade Criminal
Artigo 159 do Código Civil: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, 
negligência, imprudência ou imperícia, causar dano a outra pessoa, obriga-se 
a indenizar o prejuízo.”

Artigo 18 do Código Penal: Doloso  Culposo



Conceito Prevencionista
Atos ou Condições Inseguras
Uso de ferramentas, maquinas, matéria prima, EPI – Equipamento de 
Proteção Individual, EPC – Equipamento de Proteção Coletiva, 
comportamento do trabalhador e do seu ambiente.

Causas Dos Acidentes
Emocional, pessoal, esforço físico, e repetidos produção, ausência de 
Treinamento, qualificação, consciência de segurança. 



Custos de um acidente de trabalho
Quem padece No material No humano

Vítima Perda Salário,  Emprego, Gastos. Inibição, Dor, Complexo

Família Perda de recursos e aumento de 
despesa.

Compadecimento
Aborrecimento.

Oficina Queda da produção, quebra do 
equipamento.

Receio pelo trabalho, pesar.

Empresa Substituição do acidentado, despesas. Aborrecimento.

Comunidade Perda de mão de obra
Produtividade, indenização I.N.S.S.

Problemas sociais, 
solidariedade.



Estudo da Proporção de Acidentes
Pirâmide de Frank Bird
A proporção da Pirâmide de Bird 
demonstra que para cada 1 
lesão séria haveria: 
- 10 lesões menores, 
- 30 acidentes sem lesões, mas 

com perdas patrimoniais 
(danos a propriedade), 

- 600 incidentes ou quase 
acidentes.



Corrente Elétrica



Choque Elétrico

Estímulo rápido e acidental do 
sistema nervoso do corpo 
humano, provocado pela 

passagem de uma corrente 
elétrica. 



Choque Elétrico
Efeitos do choque elétrico
Ao passar pelo corpo humano, a corrente elétrica pode causar:
• a parada respiratória;
• Alteração no ritmo cardíaco podendo produzir fibrilação 
ventricular e a parada cardíaca;
• Queimaduras profundas, produzindo necrose do tecido, ossos, 
músculos, órgãos etc.;
• Alteração do sangue provocada por efeitos térmicos eletrolíticos 
da corrente elétrica;
• Perturbação no sistema nervoso;
• Queimaduras superficiais com sequelas em vários órgãos do 
corpo humano;
• Contrações musculares (tetanização dos músculos)



Soluções Eficazes de Uso Contínuo
Treinamento
Contratar pessoas capacitadas e certificadas para as 
atividades em área de energia elétrica

Informação
Comunicar os usuários das piscinas, banheiras, 
hidromassagens, equipamentos, etc.



Onde estão os riscos elétricos nas Piscinas



Dispositivo Diferencial Residual

DDR: Dispositivo Diferencial Residual
Um disjuntor diferencial, ou disjuntor diferencial 
residual, é um dispositivo de proteção utilizado em 
instalações eléctricas, permitindo desligar um 
circuito sempre que seja detectada uma corrente de 
fuga superior ao valor nominal.



Riscos elétricos nas Instalações de Piscinas
Projeto e Execução de Instalação Elétrica

Um bom projeto de iluminação para a piscina é indispensável. 
Além de deixá-la mais atraente, a iluminação traz segurança e 
usabilidade noturna.

Já que se trata de uma piscina, todo cuidado e profissionalismo na 
instalação dessa iluminação
deve ser criterioso, para evitar acidentes.

Deixe todo o trabalho de instalação com um profissional 
especializado na área, o risco de curto-circuito é altíssimo, não 
aceitando amadorismo.



Grau de Proteção IP



Grau de Proteção IK
A IEC definiu uma metodologia de classificação que leva em conta a energia do impacto
a que os produtos são submetidos. Esta classificação é expressa da seguinte forma:

IK XX

Em que IK significa “índice de proteção mecânica” e “XX” são dois dígitos que indicam a
resistência do produto.

Efetivamente, é feito um teste no qual o produto é colocado contra uma parede e um
peso é colocado em uma haste que na outra ponta está presa a um eixo rotativo. Este
peso é elevado a certa altura e depois abandonado em queda livre de forma a atingir a
superfície do produto que está sendo testada.

Na tabela ao lado mostramos os índices IK, um esquema do teste e a energia a que o
produto é submetido.

A Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) é uma organização de padronização de
tecnologias elétricas, eletrônicas e relacionadas.
Alguns dos seus padrões são desenvolvidos juntamente a Organização Inter-

nacional para Padronização (ISO).



Bombas para Piscina
Para ligar a bomba da piscina e o aquecedor não é necessário usar tomada e nem regulador de 
voltagem.

Um profissional devidamente capacitado, providenciará um circuito elétrico independente 
derivado do quadro de disjuntor, desde que este fio esteja dimensionado para esta ligação.

Apresentador
Notas de apresentação
Bomba para piscina, dicas para uma boa instalação!SalvarEscrito por Instrutor Daniel FerreiraPreciso instalar uma bomba para piscina Dancor de ½ cv com opção para ligar só o filtro e para ligar o aquecedor de piscina, para isso preciso ligá-la por meio de tomada.Quais as instruções e especificações do material elétrico, para evitar danos a bomba e oscilações de voltagem.Seria necessário um estabilizador de voltagem?Resposta: Ligação elétrica da bomba da piscinaPara ligar a bomba da piscina e o aquecedor não é necessário usar tomada e nem regulador de voltagem, você pode ligar diretamente ao fio que deriva do quadro de disjuntor, desde que este fio esteja dimensionado para esta ligação.VAMOS DIMENSIONAR O FIO PARA A BOMBA:Suponhamos que esta bomba é de 400 wattsA tensão é de 127 voltsA fórmula é I = P/V (Corrente é igual à potência dividida por tensão)Fazendo a conta temos: I = 400/127 = 3,14 ampéresComo margem de segurança, acrescentamos vinte por cento na amperagem anterior e temos o seguinte valor:�I = 3,8 ampéresSuponhamos que a distância seja de 5 metros entre o quadro de disjuntor e a bomba, você pode utilizar um fio de 4 mm. .OBS: Para dimensionar o fio para o aquecedor, utilize o mesmo procedimento, e consulte a tabela abaixo.Cabos de AlimentaçãoCORRENTE ELÉTRICASEÇÃO DO CABO (MM2) DE ACORDO COM COMPRIMENTO DO CABO (METROS)CONSUMO (AMPERES)ATÉ 1M1M A 2M2 A 3M3 A 5M5 A 7M7 A 10M1 a 20 A4.004.004.004.006.006.0020 a 30 A4.004.006.006.0013.3013.3030 a 40 A4.004.006.0013.3013.3013.3040 a 60 A6.006.0013.3013.3013.3021.2060 a 100 A13.3013.3013.3021.2021.2033.60100 a 125 A13.3013.3013.3021.2033.6033.60125 a 150 A21.2021.2021.2021.2033.6054.40150 a 175 A33.6033.6033.6033.6054.40–175 a 200 A33.6033.6033.6054.40––200 a 225 A33.6033.6054.40–––225 a 300 A33.6054.40––––Acima de 300 A54.40–––––Fonte: Som & Carro, n 19 abril de 98. Consultoria Márcio Grahl Você deve também utilizar um dispositivo de proteção deste sistema, tanto da bomba da piscina quanto do aquecedor, para isso também é necessário fazer os cálculos para saber de quantos ampéres será o disjuntor.Mas como deveria ser calculada a capacidade deste disjuntor?Com a potência e com a tensão de trabalho calcula-se a capacidade em ampere do disjuntor, este disjuntor é fundamental para o perfeito funcionamento da instalação, vejamos como calcular a capacidade do disjuntor:A tensão é de 127 vOBS: Consideremos que 1/2cv é aproximadamente igual a 1/2hp        1HP=1, 0138CVConsiderando que 1 HP=745,7Watts , convertendo-se temos :A potência da bomba é de 1/2 HP=372,8 wattsFazendo uma conta simples e rápida, temos:I=P/V (Corrente é igual à potência dividido por tensão), então temos:I=372,8/127I = 3,0 A aproximadamenteI = 3,0 A (ampere), aplicando 20% em cima deste valor, temos:�I = 4,0 AEntão você deve utilizar um disjuntor de 10 A amperes para proteger a bomba da piscina, pois é a potência mínima para disjuntores.Você pode também utilizar somente um disjuntor para a bomba e o aquecedor, basta achar a corrente utilizada por cada um, como foi explicado acima e somar as duas correntes e achar a capacidade do disjuntor.OBS: É preciso saber que no caso de dimensionamento de fios e disjuntores é sempre necessário consultar o catálogo do fabricante, pois, lá estão os detalhes técnicos para um dimensionamento perfeito.Para ligar e desligar a bomba e o aquecedor você pode utilizar botoeiras de acionamento, que possuem o funcionamento e instalação semelhantes ao do interruptor de luz, como mostra a foto abaixo, pois, não é aconselhável ligar e desligar estes equipamentos através do disjuntor 



Uso de Temporizador em Piscinas
O que é o temporizador?
Também conhecido como timer, é um aparelho que dispensa a 
necessidade alguém para dar início ao processo de filtragem e ter que 
esperar por horas para desligá-lo.

Onde Instalar?
Na mesma tomada de energia da bomba da piscina, equipamento 
responsável pelo movimento da água e programar a hora de início e 
outra de término do processo.

Como funciona?
Ele faz com que a bomba se ligue e desligue automaticamente nos 
horários designados, retornando no fim do dia e encontrar a piscina nas 
condições ideais para o banho.

Apresentador
Notas de apresentação
Por que instalar um temporizador na piscina.Muito do trabalho de limpeza de piscinas diz respeito à filtração. Mais do que isso, grande parte da limpeza depende da filtração!��O papel que a casa de máquinas tem na manutenção da cristalinidade da água é definitivamente fundamental e por isso um determinado equipamento ganha protagonismo ao lado do conjunto filtrante.��Até aqui, falamos dele em apenas três publicações:� Dicas para a limpeza da piscina� Quanto custa uma piscina em Belo Horizonte� Manuseio do filtro da piscinaVocê sabe qual é este importante equipamento sobre o qual falamos nestes três textos?�Se você respondeu “Temporizador” você acertou! Vamos falar um pouco dele e tentar te mostrar um pouco acerca desse papel essencial no tratamento da piscina.O que é este tal temporizador usado em piscinas?�Temporizador é um equipamento instalado na casa de máquinas da piscina para ligar e desligar automaticamente o sistema de filtração.Muitas vezes ele é chamado de “Timer”, temporizador analógico e vulgarmente de “Liga-desliga para casa de máquinas”. Um dos mais famosos é analógico e permite a programação diária do funcionamento da motobomba que por sua vez faz a água da piscina passar pelo filtro e voltar mais limpa para a piscina.Por que o timer é tão importante para a piscina?�Frisamos a importância do timer na filtração da piscina pois é uma tarefa que precisa ser feita diariamente. Além disso, a filtração é mais eficiente se for feita em horários intercalados do que de uma vez só. Em outras palavras, se você precisa filtrar a água oito horas por dia, é melhor dividir este tempo em quatro filtrações de duas horas (totalizando oito horas de filtração) do que filtrar apenas de oito da manhã às quatro da tarde (as mesmas oito horas de filtração).��Como se não bastasse, a ideia de automatizar a filtração da piscina soa como música para os ouvidos de quem não está disponível todo dia para ligar e desligar a motobomba da piscina.Na teoria é simples: basta ligar e desligar a motobomba em intervalos que, somados, totalizem oito horas. Na prática é extremamente complicado: Como lidar com a filtração da piscina se você precisa acordar cedo e ir para o trabalho? � Como ligar e desligar a bomba da piscina se você precisa buscar as crianças na escola?� Como lembrar de filtrar a piscina quando é fechamento de mês na empresa?� Como manter o filtro funcionando de duas em duas horas se você precisa dormir de meia-noite às sete?��Então, por isso, recomendamos a instalação do liga-desliga na casa de máquinas!��Como funciona este liga-desliga para a piscina�Existem temporizadores analógicos e digitais. Os mais básicos, analógicos, simplesmente permitem que a casa de máquinas seja ligada diariamente em horários predeterminados. A título de ilustração, se quiser dividir as oito horas necessárias de filtração em quatro, poderá escolher quais períodos quer que ele ligue o sistema por duas horas. Se quiser dividir essas mesmas oito horas de filtração em dezesseis sessões menores, basta programar!��Assim, você não precisa confiar na sua memória que, querendo ou não pode vir a falhar, e se preocupar com o que realmente importa na sua vida: seu trabalho, seus filhos, sua casa, suas atividades…��Como fazer a instalação do timer na casa de máquinas�A instalação do timer para controlar o filtro é um procedimento bem simples. Fazemos este tipo de serviço aqui em Belo Horizonte a muitos anos e o resultado é sempre satisfatório: uma piscina mais cristalina, fácil de manter limpa e um cliente livre para se dedicar às outras questões que não o filtro e a bomba de sua piscina.



NBr-5410 – Item 9.2 - Piscinas 

9.2.1 Campo de aplicação:
As prescrições particulares desta subseção são aplicáveis aos 
reservatórios de água de piscinas, incluindo os lavapés, e às 
áreas adjacentes às piscinas. Nesses locais, o risco de choque 
elétrico aumenta, devido à redução da resistência elétrica do 
corpo humano e ao contato com o potencial de terra. 

NOTA - Para piscinas de uso médico podem ser necessárias 
prescrições especiais.

SELV: Sistema de Extra Baixa Tensão, do inglês Separated Extra-Low Voltage)

Apresentador
Notas de apresentação
9.2.2 Determinação das características gerais 9.2.2.1 Classificação dos volumes (ver também 4.3) As presentes prescrições consideram três volumes (ver figuras 16 e 17): a) o volume 0 - é o volume interior do reservatório (da piscina e do lava-pés); b) o volume 1 é limitado, - de um lado, pela superfície vertical situada a 2 m das bordas do reservatório e, - por outro lado, pelo piso ou superfície no qual as pessoas possam vir a se postar e o plano horizontal situado 2,5 m acima do piso ou da superfície; NOTA - Quando a piscina possuir plataformas de salto, trampolins, blocos de partida ou escorregadores, o volume 1 deve incluir o volume limitado pela superfície vertical situada 1,50 m ao redor da plataforma, do trampolim, dos blocos de partida e/ou do escorregador e pelo plano horizontal situado 2,5 m acima da superfície mais elevada na qual as pessoas possam vir a se postar. c) o volume 2 é limitado, - de um lado, pela superfície vertical externa do volume 1 e uma superfície paralela situada a 1,50 m da primeira e, - por outro lado, pelo piso ou superfície na qual as pessoas possam vir a se postar e o plano horizontal situado a 2,50 m acima do piso ou da superfície.9.2.3 Proteção para garantir segurança 9.2.3.1 Proteção contra choques elétricos 9.2.3.1.1 Quando for utilizada SELV, a proteção contra contatos diretos deve ser assegurada, qualquer que seja a tensão nominal: por barreiras ou invólucros que apresentem grau de proteção pelo menos IP2X, ou por uma isolação capaz de suportar um ensaio de tensão aplicada de 500 V durante 1 min. NOTA - Ver também 5.1.1.1.3. 9.2.3.1.2 Uma ligação eqüipotencial suplementar local deve ser realizada, reunindo todos os elementos condutores dos volumes 0, 1 e 2 e os condutores de proteção de todas as massas situadas nesses volumes. NOTA - Ver também 5.1.3.1.6. 9.2.3.2 Aplicação das medidas de proteção contra choques elétricos 9.2.3.2.1 No volume 0 somente a proteção por SELV com tensão nominal não superior a 12 V é admitida, sendo que a fonte de segurança deve ser instalada fora do volume. 9.2.3.2.2 As medidas de proteção contra os contatos diretos por meio de obstáculos (5.1.2.3) e por colocação fora NOTA - As dimensões podem ser medidas levando-se em conta paredes e divisões fixas. Figura 16 - Dimensões dos volumes para reservatórios de piscinas e lava-pés NOTA - As dimensões podem ser medidas levando-se em conta paredes e divisões fixas. Figura 17 - Dimensões dos volumes para reservatórios acima do solo (comentário 9.2.3.0.G) (comentário 9.2.3.1.2.G) 108 NBR 5410:1997 Glossário de termos técnicos Proibida a reprodução total ou parcial Proibida a reprodução total ou parcial de alcance (5.1.2.4) não são admitidas (ver também 5.7.2.1). 9.2.3.2.3 As medidas de proteção contra contatos indiretos admitidas em locais não condutores (5.1.3.3) e a proteção por ligações eqüipotenciais locais não aterradas (5.1.3.4) não são permitidas (ver também 5.7.2.2). 9.2.4 Seleção e instalação dos componentes 9.2.4.1 Prescrições comuns 9.2.4.1.1 Os componentes da instalação elétrica devem possuir pelo menos os seguintes graus de proteção: a) no volume 0: IPX8; b) no volume 1: IPX4; c) no volume 2: IPX2 para as piscinas cobertas, IPX4 para as piscinas ao tempo. NOTA - Ver também 6.1.3.2. 9.2.4.2 Linhas elétricas (ver também 6.2) 9.2.4.2.1 Nos volumes 0 e 1 as linhas devem ser limitadas às necessárias à alimentação dos equipamentos situados nesses volumes. 9.2.4.2.2 Nos volumes 0 e 1 as linhas aparentes ou embutidas até uma profundidade de 5 cm devem possuir uma isolação que satisfaça às prescrições de 5.1.3.2 e não devem possuir qualquer revestimento metálico. NOTA - Essas linhas podem, por exemplo, ser constituídas por condutores isolados contidos em eletroduto isolante ou por cabos multipolares sem qualquer revestimento metálico. 9.2.4.2.3 No volume 2 podem ser utilizados os seguintes tipos de linhas: a) linhas aparentes ou embutidas possuindo uma isolação que satisfaça às prescrições de 5.1.3.2 e sem qualquer revestimento metálico; ou b) linhas constituídas por condutores isolados ou cabos unipolares contidos em eletrodutos metálicos embutidos, desde que tais eletrodutos sejam incluídos na ligação eqüipotencial suplementar prescrita em 9.2.3.1.2 e que os circuitos neles contidos sejam protegidos por dispositivo a corrente diferencial-residual (dispositivo DR) de alta sensibilidade (I ∆N ≤ 30 mA). 9.2.4.2.4 Nos volumes 0 e 1 não são admitidas caixas de derivação. 9.2.4.3 Dispositivos de proteção, comando e seccionamento (incluindo tomadas de corrente) (ver também 6.3) 9.2.4.3.1 Nenhum dispositivo de proteção, comando ou seccionamento pode ser instalado nos volumes 0 e 1. 9.2.4.3.2 Admitem-se tomadas de corrente, no volume 2, desde que elas sejam: a) alimentadas individualmente por um transformador de separação de acordo com 5.1.3.5; b) ou alimentadas em extrabaixa tensão de segurança (5.1.1.1); c) ou protegidas por um dispositivo a corrente diferencial-residual (dispositivo DR) de alta sensibilidade (I ∆N ≤ 30 mA). 9.2.4.4 Outros componentes (ver também 6.5) 9.2.4.4.1 No volume 0 somente podem ser instalados equipamentos (tais como luminárias subaquáticas, bombas, etc.) alimentados em SELV com tensão nominal não superior a 12 V e nas condições descritas em 5.1.1.1. 9.2.4.4.2 No volume 1, os equipamentos devem ser: a) alimentados em SELV (5.1.1.1); b) ou da classe II (desde que sejam fixos). 9.2.4.4.3 No volume 2, os equipamentos de utilização devem ser: a) da classe II; ou b) da classe I, mas protegidos por dispositivo a corrente diferencial-residual (dispositivo DR) de alta sensibilidade (I ∆N ≤ 30 mA); c) alimentados por transformador de separação de acordo com 5.1.3.5. NOTA - Essas prescrições referentes ao volume 2 não se aplicam aos equipamentos alimentados em extrabaixa tensão de segurança conforme 5.1.1.1 e 9.2.3.1.1.

https://pauloafonsotem.com.br/incorpora.php?patem=ler_not&id_notic=720&noticia=Uso-do-tobo%C3%A1gua-do-CPA-colocava-em-risco-as-crian%C3%A7as-que-usavam-o-equipamento


NBr-5410 – Item 9.2 - Piscinas 
No volume 0 somente podem ser instalados equipamentos 
(tais como luminárias subaquáticas, bombas, etc.) alimentados 
em SELV com tensão nominal não superior a 12 V 

No volume 1, os equipamentos devem ser: 
a) alimentados em SELV (5.1.1.1); ou
b) da classe II (desde que sejam fixos). 

No volume 2, os equipamentos de utilização devem ser: 
a) da classe II; ou 
b) da classe I, mas protegidos por dispositivo a corrente 

diferencial-residual (dispositivo DR) de alta sensibilidade (I 
∆N ≤ 30 mA); 

c) alimentados por transformador de separação de acordo 
com 5.1.3.5.

c

c

c

c

c c

c

Apresentador
Notas de apresentação
9.2.2 Determinação das características gerais 9.2.2.1 Classificação dos volumes (ver também 4.3) As presentes prescrições consideram três volumes (ver figuras 16 e 17): a) o volume 0 - é o volume interior do reservatório (da piscina e do lava-pés); b) o volume 1 é limitado, - de um lado, pela superfície vertical situada a 2 m das bordas do reservatório e, - por outro lado, pelo piso ou superfície no qual as pessoas possam vir a se postar e o plano horizontal situado 2,5 m acima do piso ou da superfície; NOTA - Quando a piscina possuir plataformas de salto, trampolins, blocos de partida ou escorregadores, o volume 1 deve incluir o volume limitado pela superfície vertical situada 1,50 m ao redor da plataforma, do trampolim, dos blocos de partida e/ou do escorregador e pelo plano horizontal situado 2,5 m acima da superfície mais elevada na qual as pessoas possam vir a se postar. c) o volume 2 é limitado, - de um lado, pela superfície vertical externa do volume 1 e uma superfície paralela situada a 1,50 m da primeira e, - por outro lado, pelo piso ou superfície na qual as pessoas possam vir a se postar e o plano horizontal situado a 2,50 m acima do piso ou da superfície.9.2.3 Proteção para garantir segurança 9.2.3.1 Proteção contra choques elétricos 9.2.3.1.1 Quando for utilizada SELV, a proteção contra contatos diretos deve ser assegurada, qualquer que seja a tensão nominal: por barreiras ou invólucros que apresentem grau de proteção pelo menos IP2X, ou por uma isolação capaz de suportar um ensaio de tensão aplicada de 500 V durante 1 min. NOTA - Ver também 5.1.1.1.3. 9.2.3.1.2 Uma ligação eqüipotencial suplementar local deve ser realizada, reunindo todos os elementos condutores dos volumes 0, 1 e 2 e os condutores de proteção de todas as massas situadas nesses volumes. NOTA - Ver também 5.1.3.1.6. 9.2.3.2 Aplicação das medidas de proteção contra choques elétricos 9.2.3.2.1 No volume 0 somente a proteção por SELV com tensão nominal não superior a 12 V é admitida, sendo que a fonte de segurança deve ser instalada fora do volume. 9.2.3.2.2 As medidas de proteção contra os contatos diretos por meio de obstáculos (5.1.2.3) e por colocação fora NOTA - As dimensões podem ser medidas levando-se em conta paredes e divisões fixas. Figura 16 - Dimensões dos volumes para reservatórios de piscinas e lava-pés NOTA - As dimensões podem ser medidas levando-se em conta paredes e divisões fixas. Figura 17 - Dimensões dos volumes para reservatórios acima do solo (comentário 9.2.3.0.G) (comentário 9.2.3.1.2.G) 108 NBR 5410:1997 Glossário de termos técnicos Proibida a reprodução total ou parcial Proibida a reprodução total ou parcial de alcance (5.1.2.4) não são admitidas (ver também 5.7.2.1). 9.2.3.2.3 As medidas de proteção contra contatos indiretos admitidas em locais não condutores (5.1.3.3) e a proteção por ligações eqüipotenciais locais não aterradas (5.1.3.4) não são permitidas (ver também 5.7.2.2). 9.2.4 Seleção e instalação dos componentes 9.2.4.1 Prescrições comuns 9.2.4.1.1 Os componentes da instalação elétrica devem possuir pelo menos os seguintes graus de proteção: a) no volume 0: IPX8; b) no volume 1: IPX4; c) no volume 2: IPX2 para as piscinas cobertas, IPX4 para as piscinas ao tempo. NOTA - Ver também 6.1.3.2. 9.2.4.2 Linhas elétricas (ver também 6.2) 9.2.4.2.1 Nos volumes 0 e 1 as linhas devem ser limitadas às necessárias à alimentação dos equipamentos situados nesses volumes. 9.2.4.2.2 Nos volumes 0 e 1 as linhas aparentes ou embutidas até uma profundidade de 5 cm devem possuir uma isolação que satisfaça às prescrições de 5.1.3.2 e não devem possuir qualquer revestimento metálico. NOTA - Essas linhas podem, por exemplo, ser constituídas por condutores isolados contidos em eletroduto isolante ou por cabos multipolares sem qualquer revestimento metálico. 9.2.4.2.3 No volume 2 podem ser utilizados os seguintes tipos de linhas: a) linhas aparentes ou embutidas possuindo uma isolação que satisfaça às prescrições de 5.1.3.2 e sem qualquer revestimento metálico; ou b) linhas constituídas por condutores isolados ou cabos unipolares contidos em eletrodutos metálicos embutidos, desde que tais eletrodutos sejam incluídos na ligação eqüipotencial suplementar prescrita em 9.2.3.1.2 e que os circuitos neles contidos sejam protegidos por dispositivo a corrente diferencial-residual (dispositivo DR) de alta sensibilidade (I ∆N ≤ 30 mA). 9.2.4.2.4 Nos volumes 0 e 1 não são admitidas caixas de derivação. 9.2.4.3 Dispositivos de proteção, comando e seccionamento (incluindo tomadas de corrente) (ver também 6.3) 9.2.4.3.1 Nenhum dispositivo de proteção, comando ou seccionamento pode ser instalado nos volumes 0 e 1. 9.2.4.3.2 Admitem-se tomadas de corrente, no volume 2, desde que elas sejam: a) alimentadas individualmente por um transformador de separação de acordo com 5.1.3.5; b) ou alimentadas em extrabaixa tensão de segurança (5.1.1.1); c) ou protegidas por um dispositivo a corrente diferencial-residual (dispositivo DR) de alta sensibilidade (I ∆N ≤ 30 mA). 9.2.4.4 Outros componentes (ver também 6.5) 9.2.4.4.1 No volume 0 somente podem ser instalados equipamentos (tais como luminárias subaquáticas, bombas, etc.) alimentados em SELV com tensão nominal não superior a 12 V e nas condições descritas em 5.1.1.1. 9.2.4.4.2 No volume 1, os equipamentos devem ser: a) alimentados em SELV (5.1.1.1); b) ou da classe II (desde que sejam fixos). 9.2.4.4.3 No volume 2, os equipamentos de utilização devem ser: a) da classe II; ou b) da classe I, mas protegidos por dispositivo a corrente diferencial-residual (dispositivo DR) de alta sensibilidade (I ∆N ≤ 30 mA); c) alimentados por transformador de separação de acordo com 5.1.3.5. NOTA - Essas prescrições referentes ao volume 2 não se aplicam aos equipamentos alimentados em extrabaixa tensão de segurança conforme 5.1.1.1 e 9.2.3.1.1.



NBr-5410 – Capítulo 9 Item 9.1 
9 Requisitos para instalações ou locais especiais
As prescrições desta seção complementam, modificam 
ou substituem as prescrições gerais contidas nas seções 
anteriores desta Norma.

9.1 Locais contendo banheira ou chuveiro 
9.1.1 Campo de aplicação 

As prescrições particulares desta seção são aplicáveis a 
banheiras, piso-boxes, boxes e outros compartimentos 
para banho, bem como às áreas adjacentes. 

Nesses locais o risco de choque elétrico aumenta, devido à redução da 
resistência do corpo humano e ao contato com o potencial de terra. 

Estas prescrições não se aplicam a cabinas de banho pré-fabricadas e 
cobertas por normas específicas



Riscos elétricos em Banheiras, Hidromassagens

Bruna Souza Cruz - Do UOL, em São Paulo
19/02/2018 17h03

Os perigos de se usar o celular enquanto toma banho já não são novidades. Além da 
possibilidade de estragar o aparelho, os danos podem ser ainda maiores para quem está 
usando. Destacar isso nunca é demais.

Nesta segunda-feira (19), a imprensa internacional publicou que uma mulher se 
eletrocutou na banheira de sua casa em Moscou, na Rússia. O motivo? Ela teria tentado 
tirar uma selfie enquanto o celular estava carregando na tomada.

Ainda não há detalhes sobre a morte, mas tudo indica que o aparelho escorregou das 
mãos da usuária e caiu na água em algum momento. Este já é o terceiro caso registrado 
em Moscou em situações parecidas.

Morte após selfie na banheira reacende riscos de usar celular no banheiro

https://tecnologia.uol.com.br/temas/uol-testa-celulares/
https://estilo.uol.com.br/comportamento/noticias/efe/2018/02/19/mulher-morre-eletrocutada-ao-fazer-selfie-dentro-da-banheira-na-russia.htm
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Utilização de chapinha ou secador de cabelo no banheiro

Tome muito cuidado ao utilizar chapinha e secador de cabelo no 
banheiro. Se o local estiver um pouco úmido, principalmente na pia, 
pense no problema que isso pode causar. Você pode tomar um choque 
elétrico.

Nunca utilize chapinha, secador ou outros aparelhos elétricos perto da 
pia, banheira ou lugares úmidos. Mantenha esses locais sempre secos 
para evitar acidentes.

O número de acidentes deste tipo é muito grande e as consequências de 
um choque elétrico nessas condições podem até ser fatais.

http://programacasasegura.org/blog/2015/09/25/utilizacao-de-chapinha-ou-secador-de-cabelo-no-banheiro/


Descargas Atmosféricas em Piscinas

COMO SE PROTEGER DURANTE AS TEMPESTADES?
Durante tempestades, saia imediatamente da piscina, pois a parte do corpo
que fica para fora da água pode atuar como um para-raios, atraindo as
descargas elétricas. Além disso, os elementos químicos da água são
condutores de eletricidade, assim, se um raio cair em algum ponto da
piscina, a energia poderá ser conduzida até a pessoa.

O PERIGO DE NADAR DURANTE AS TEMPESTADES
A água é uma grande condutora de eletricidade, assim como o cloro,
presente nas piscinas – e essa combinação intensifica a condução.
Portanto, ao estar na piscina, o banhista tem chances de um sério acidente
caso um raio o atinja, pois seu corpo poderá agir como um para-raios acima
da água.

Apresentador
Notas de apresentação
O perigo dos raios e das tempestades nas piscinasPostado em: 13/02/2017 às 9:47A localização geográfica do Brasil confere ao país o título de campeão mundial de raios, já que ela permite a formação de nuvens convectivas em grande parte do ano.De acordo com uma pesquisa, 50 milhões de raios caem sobre o país todos os anos, sendo que as estações com maior incidência são a primavera e o verão, pois, nesses períodos, o ar esquenta e fica mais úmido – e essa é uma combinação essencial para a formação das nuvens convectivas.Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em média, são 111 mortes por raios por ano, sendo que 45% dos casos ocorrem no verão.Por isso, além de todos os cuidados que são necessários ao usar a sua piscina, é preciso estar atento ao perigo dos raios e tempestades.Conheça, a seguir, quais são os principais riscos que esses fenômenos naturais podem oferecer a quem utiliza a piscina.O PERIGO DE NADAR DURANTE AS TEMPESTADESA água é uma grande condutora de eletricidade, assim como o cloro, presente nas piscinas – e essa combinação intensifica a condução. Portanto, ao estar na piscina, o banhista tem chances de atrair um raio, pois seu corpo age como um para-raios.E os riscos são altos mesmo quando o raio atinge uma distância superior a 500 metros, pois a corrente elétrica pode ser conduzida pelas tubulações de água. Por recomendações da NLSI, as atividades aquáticas devem ser suspensas sempre que as tempestades estiverem mais próximas do que 13 km, ou seja, um intervalo entre raios menor do que 40 segundos.De acordo com dados divulgados pela Defesa Civil, até 30% das vítimas atingidas por raios morrem, a maioria delas por parada cardíaca e respiratória, e cerca de 70% dos sobreviventes sofrem sérias sequelas psicológicas e orgânicas, por um longo tempo, como redução ou perda de memória, diminuição da capacidade de concentração e distúrbio do sono.O QUE PODE ACONTECER DURANTE AS TEMPESTADES?Se uma pessoa que estiver próxima à descarga elétrica, ou seja, até 50 metros de distância do raio, for atingida, ela sofrerá um choque tão grande que provocará um ataque cardíaco fulminante.Se a distância for entre 50 e 85 metros, o indivíduo terá chances de sobreviver, mas sofrerá queimaduras, asfixia e, em alguns casos, parada cardíaca.Já a uma distância entre 85 e 125 metros do ponto de descarga, a pessoa sentirá um choque por tempo reduzido. Acima de 125 metros, a única sensação será de formigamento no corpo.COMO SE PROTEGER DURANTE AS TEMPESTADES?Durante tempestades, saia imediatamente da piscina, pois a parte do corpo que fica para fora da água pode atuar como um para-raios, atraindo as descargas elétricas. Além disso, os elementos químicos da água são condutores de eletricidade, assim, se um raio cair em algum ponto da piscina, a energia poderá ser conduzida até a pessoa.Apesar de muitos pensarem o contrário, roupas de borracha também não evitam os acidentes, portanto, mesmo se estiver no mar, busque um local seguro até que o mau tempo passe.De acordo com orientação do Corpo de Bombeiros, o ideal é procurar abrigo em locais fechados e manter distância de materiais elétricos e árvores.O QUE FAZER PARA AJUDAR UMA VÍTIMA ATINGIDA POR UM RAIO?Conforme a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado (SBAIT), o primeiro passo é ligar para um serviço de emergência e solicitar ajuda especializada.Sim, um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar, portanto, proteja-se antes de ajudar alguém que tenha sido atingido, espere até que o perigo imediato passe, ou remova a vítima para um local mais seguro.Se a pessoa apresentar sinais de consciência, o ideal é levá-la para um local seguro. Caso contrário, é necessário detectar se ela está em parada respiratória ou parada cardíaca – ou até mesmo ambos.Nesses casos, a recomendação, novamente, é buscar ajuda especializada, ligando para o 192 (ambulâncias), solicitando um desfibrilador automático e iniciar a massagem cardíaca.Para aproveitar o verão sem riscos, a atitude prudente é, em caso de tempestades e raios, não se arriscar, sair da piscina, buscar um local seguro e aguardar até que o tempo melhore e o ambiente da piscina esteja seguro para, novamente, usufruí-lo.Dessa forma, você garante a sua segurança e a da sua família durante a estação mais quente do ano.
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