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RESUMO
Instalações elétricas realizadas por profissionais práticos é uma característica
comum na maioria das edificações do país. Consequentemente, circuitos que
deveriam suportar uma potência considerável são instalados de forma aleatória e
baseados, apenas, na experiência do eletricista. Outro fato importante é a natureza
leiga da grande maioria dos proprietários dos imóveis que não possuem nenhuma
ideia da potência suportada por estes circuitos e ao longo do tempo agregam novos
equipamentos a serem conectados a instalação elétrica. Realidades estas que podem
levar a resultados catastróficos com acidentes e principalmente incêndios
incontroláveis.
Diante de tais realidades, este trabalho tem por objetivo avaliar a eficiência
na prevenção de acidentes relacionado com princípio de incêndio da Instruções
Técnica de número 41 – “Inspeção Visual em Instalações Elétricas de Baixa Tensão”
do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e propor novas técnicas para a
detecção de sobreaquecimento no sistema elétrico. Foram avaliadas 248 edificações
para que se possa traçar um perfil das cargas atuais e compará-las a períodos de 20
anos atrás.
Palavras Chave: instalações elétricas, incêndios em instalações elétricas, instrução
técnica 41 (IT-41).
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1. INTRODUÇÃO
As estatísticas do Corpo de bombeiros do Estado de São de Paulo comprovam
que as instalações e equipamentos elétricos são responsáveis por mais de 12% do
total de incêndios. O que representa a segunda maior causa de acidentes, sendo a
primeira, os incêndios criminosos.
É indiscutível a importância da eletricidade no dia a dia, sendo a responsável
por fazer a economia girar, por meio do setor produtivo, além de proporcionar
conforto e bem-estar a toda população. Ela não é visível, por isso, o que observamos
são seus efeitos, tais como: transformação de energia elétrica em energia térmica,
mecânica e/ou luminosa.
Sua utilização inadequada pode trazer efeitos indesejáveis, como os
representados pela figura 1.
Princípio de
Incêndio
Choque Elétrico

Arco Elétrico

Figura 1: Efeitos indesejados da eletricidade

Sabe-se que a eletricidade é uma das principais responsáveis pelos acidentes
de trabalho fatais no País. Fato este que obrigou o governo brasileiro a atualizar a
norma regulamentadora de número 10 – NR-10 em 2004, com o objetivo de diminuir
o índice de acidentes. A revisão da NR-10 enfatizou critérios relacionados com
projeto, execução, operação, manutenção e utilização das instalações elétricas,
propondo medidas que certamente possam contribuir para a diminuição dos
princípios de incêndios e acidentes ocupacionais, pois retrata a observância às
normas técnicas, além da capacitação dos profissionais que interagem com
eletricidade.
A legislação brasileira, por meio da Lei 8.213/91, em seu art. 21, descreve
que o acidente sofrido pelo segurado no local e horário de trabalho em consequência
de incêndio pode ser considerado acidente de trabalho.
Em razão do risco acentuado de princípio de incêndio, e de suas
consequências, o tema vem sendo discutido em diversos países, onde normas e
procedimentos são editados e atualizados constantemente devido a novas técnicas e
tecnologias emergentes.
O National Electrical Code - NEC foi um dos primeiros códigos sobre
instalações elétricas elaborado, sua primeira edição publicada foi em 1897 pela
National Fire Protection Association – NFPA. No Brasil, a Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, além de Legislações Estaduais, vem se esforçando no
intuito de atualizar e elaborar normas e procedimentos voltados para prevenção de
incêndios relacionados com as instalações elétricas. Infelizmente, a realidade atual
do país, aponta para um aumento acentuado dos princípios de incêndios ocasionados
pelas instalações elétricas. Dessa forma, são de extrema relevância as discussões
sobre o assunto.
.

2. METODOLOGIA
2.1. Método
Realizar uma análise crítica da Instrução Técnica 41 – Inspeção visual em
instalações elétricas de baixa tensão com o objetivo verificar sua eficácia na
prevenção de incêndios por meio de um comparativo da revisão do texto com as
principais metodologias de detecção de falhas em sistemas elétricos.

2.2. Abrangência do Estudo e Amostragem
Foram avaliadas 248 edificações na região metropolitana de Campinas (SP),
das quais a grande maioria pertencentes a estabelecimentos comerciais, conforme
Tabela 1

Tabela 1: Total de Edificações Analisadas

Edificações Comerciais

Edificações Residenciais
(Prédios com mais de 5 andares)

Total

Total

194

54

3. CENÁRIO E REFERENCIAL TEÓRICO
3.1. Principais Causas do Princípio de Incêndio
Em geral, o sobreaquecimento dos condutores elétricos, ocasionados por
instalações sobrecarregadas, destaca-se como uma das principais causas do princípio
de incêndio.
Os curtos-circuitos, ocasionados na maioria das vezes por instalações
inadequadas, têm como agravante o arco elétrico que, dependendo da carga
instalada, pode gerar uma temperatura superior a 20000°C. Dessa forma, pode
causar acidentes graves às pessoas que se encontram nas proximidades desses
locais, além de gerar o princípio de incêndio.
Outra presença constante, são as edificações antigas que possuem
dispositivos de proteção inadequados para a realidade atual e evidente falta de
manutenção. O que é pior, com aumento de carga significativo, sem que as
instalações elétricas passassem por revisões e análise de um profissional habilitado.
Os edifícios residenciais analisados, em média, possuem cerca de 20 anos. Ao
se comparar a carga instalada em cada apartamento a 20 anos atrás com a carga
atual, pode-se constatar um aumento significativo da potência consumida.
Fato este que se multiplica pelo número de apartamentos na edificação,
caracterizando-se como uma condição alarmante. Uma vez que, na maioria dos
casos, os edifícios com mais de 20 anos nunca passaram por alterações do sistema
de cabeamento e proteções, tornando-os fortes candidatos a uma catástrofe.
De acordo com DANIEL, EDUARDO, 2010, a consequência é que a maioria das
instalações mais antigas não estão adaptadas às necessidades atuais e foram
projetadas segundo as normas técnicas válidas na época de sua construção, que não
previam o nível de potências atuais nem características dos dispositivos de proteção
mais modernos.

3.2. Fiscalizações
O projeto elétrico da edificação não é solicitado na maioria das prefeituras. Na
vistoria para o habite-se, a parte elétrica é secundária. Isso por causa do despreparo
técnico dos profissionais das prefeituras para avaliarem corretamente as condições
das instalações elétricas. Sem dúvida nenhuma, o habite-se não é fator de garantia
de boas condições das instalações elétricas.
A concessionária de energia fiscaliza e vistoria apenas até a entrada de
energia (padrão de entrada), ficando o consumidor responsável pelas instalações
internas. O problema é que o consumidor é leigo, não tem condições de avaliar sua
instalação e ainda fica à mercê de pseudos profissionais.
O Corpo de bombeiros do Estado de São Paulo vem se esforçando para
aperfeiçoar as técnicas de vistoria nas instalações elétricas. Fato este comprovado
pela instrução técnica de número 41. Porém, ainda existem pontos de melhorias na
própria IT, que serão discutidos a seguir
3.3. Mão de Obra
Outro ponto crítico está relacionado à mão de obra, sendo que os projetos
elétricos possuem um nível satisfatório do ponto de vista técnico, graças às boas
qualificações dos profissionais envolvidos, porém, normalmente, são elaborados
somente na fase de implantação (construção). No aumento de carga, nas adaptações
das instalações, simplesmente o projeto é descartado. Já a mão de obra para
execução e manutenção das instalações é um fator preocupante, isso devido à
desqualificação dos profissionais. Pois, os mesmos não conseguem interpretar o
projeto e executam as instalações de acordo com seus conceitos, que na maioria das
vezes, são equivocados e consequentemente agravam o risco de incêndio.
4. ÁNALISE CRÍTICA DA IT 41
4.1. Considerações Gerais
A instrução técnica de número 41 do Corpo de bombeiros do Estado de São
Paulo é sem dúvida um avanço na prevenção de incêndio relacionado com instalações
elétricas no Brasil, visto que estabelece parâmetros baseados em normas técnicas
vigentes no País, em especial a ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas em baixa
tensão e a ABNT NBR 5419 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.
A IT-41 estabelece se as edificações possuem medidas e dispositivos
relacionados à proteção das pessoas e ainda instalações elétricas contra o risco de
incêndio.
4.2. Ponderações sobre a IT-41
O item 2.2 da Instrução Técnica de número 41 do Corpo de bombeiros do
Estado de São Paulo informa:
A inspeção visual nos termos desta IT não significa que a instalação
atende a todas prescrições normativas e legislações pertinentes, pelas
próprias características dessa inspeção, que é parcial.

Este item sugere que a instalação elétrica não necessariamente precisa
atender a todos os requisitos normativos, abrindo precedente para que, mesmo que
irregular, o estabelecimento possa operar normalmente, contrapondo-se aos
requisitos de segurança. Tem-se a concepção, conforme é descrito na IT-41, de que
a inspeção é visual. Porém, sabe-se que umas das principais causas dos incêndios
relacionados com as instalações elétricas são provenientes do sobreaquecimento de
cabos energizados, conforme relato do próprio Corpo de bombeiros. Portanto, tornase incoerente solicitar apenas uma inspeção visual, pois torna-se impossível
constatar o sobreaquecimento. Nos dias atuais, tem-se diversas técnicas de inspeção

altamente eficientes e com custo acessível, como exemplo pode-se citar: a
termografia e a termometria. A figura 2 ilustra a situação visual, em que não é
possível detectar o sobreaquecimento, além da inspeção realizada por meio de
câmera termográfica, ficando claro os pontos de aquecimento.

Inspeção Termográfica

Inspeção Visual

Figura 2: Comparativo Inspeção Termográfica versus Inspeção visual
Com a inspeção termográfica, o diagnóstico é preciso. A IT-41 é um marco
na prevenção dos incêndios, porém existe a possibilidade de diminuir
consideravelmente o risco de princípio de incêndio por sobreaquecimento, utilizando
técnicas com medições. A eletricidade não é visível, por esse motivo, há necessidade
de atenção redobrada.
Outro ponto de melhoria está relacionado com o formulário do Anexo A
(Atestado de conformidade das instalações elétricas) da IT-41. Esse formulário
deverá ser preenchido pelo profissional habilitado, após a vistoria no local. Nesse
documento, existem apenas os campos “Conforme” e “Não Aplicável”. Não deixando
opção para o profissional habilitado indicar pontos de não conformidade. A figura 3
ilustra o formulário do Anexo A, da IT-41. Nesse caso, a simples inserção da coluna
de Não Conformidade seria o suficiente.

Figura 3: Visão parcial do Anexo A da IT-41

5. ANÁLISE DA CARGA INSTALADA
5.1. Levantamento em campo
Foi realizado um levantamento de carga por meio de entrevista com
moradores dos 54 Prédios residenciais e com os 194 proprietários dos
estabelecimentos comerciais, visando traçar um perfil da carga 20 anos atrás, além

do mapeamento das cargas atuais. Essa análise foi realizada com objetivo de
evidenciar o grau do risco de um princípio de incêndio nessas edificações.
O comparativo utilizado foi identificar os equipamentos elétricos/eletrônicos
com suas respectivas potências, e, consequentemente, obter a carga instalada em
cada apartamento e ou estabelecimento comercial. Não foi levada em consideração
a demanda nem o fator de utilização. Na tabela 2 e a tabela 3, tem-se os resultados
do levantamento realizado nas unidades residenciais.
Pode-se observar que houve um aumento de 272,3% da carga instalada nos
edifícios residenciais. De acordo com a pesquisa, 83% deles ainda continuam com os
mesmos componentes de proteção no ramal de entrada (Cabos e
chaves/disjuntores), ou seja, com grau de risco alto de princípio de incêndio. Na
Figura 4, tem-se a evolução da carga instalada nos edifícios residenciais, ao longo
de 20 anos.
Nos estabelecimentos comerciais, além do aumento de cargas, existem
outros agravantes em razão da alteração de atividades no local. Não foi realizado
nenhum estudo prévio das características de proteção necessárias a cada alteração
de atividade.
Na prática, isso significa que, 20 anos atrás no local, em geral havia uma loja
pequena e ou residencial, e hoje há oficinas, lojas de porte médio, relacionados com
autopeças, por exemplo. Em geral, cerca de 68% dos estabelecimentos comerciais
não passaram por revisão do dimensionamento do cabeamento e proteções por meio
de um profissional habilitado.
Tabela 2: Carga Instalada atual (W)

Tabela 3: Carga Instala à 20 anos (W)

Cerca de 12% não souberam informar se houve ou não revisão da parte
elétrica, e 20% dos estabelecimentos passaram por uma revisão completa,
coordenada por profissional habilitado.
O mais alarmante é que 98% dos
estabelecimentos comerciais informaram que houve aumento de carga considerável
nesse período.

Figura 4: Evolução da Carga Instalada em Edifícios Residenciais

6. CONCLUSÕES
Com os resultados obtidos, pode-se afirmar que somente a inspeção visual
nas instalações elétricas não é suficiente para garantir um nível satisfatório de
segurança na prevenção de riscos contra incêndios. O aumento da carga instalada,
em razão do crescimento da oferta de equipamentos eletroeletrônicos, além de falta
de manutenção e planejamento dos sistemas elétricos atualmente instalados, sinaliza
uma condição crítica, com risco alto de incêndio.
As atuais estatísticas mostram que o sobreaquecimento é um dos principais
fatores de incêndio. Dessa forma, a importância de adotar técnicas de análises mais
eficientes, como a termografia, é evidente. A Instrução Técnica de número 41 do
Corpo de bombeiros do Estado de São Paulo demonstra a preocupação da corporação
com os requisitos elétricos nas edificações, porém existe a necessidade de alterar
seu princípio de ação, sendo exigidas técnicas mais eficientes de detecção de falhas
elétricas.
Outro fator importante levantado na pesquisa foi referente à mão de obra
desqualificada que contribui de forma contundente para o aumento da probabilidade
do risco de acidente e princípio de incêndio
Outro fator importante é a conscientização dos órgãos públicos, que
poderiam exigir projetos elétricos na fase de construção, ampliação e reforma, além
de qualificar a fiscalização por meio de profissionais treinados e habilitados na área
de elétrica.
E, por fim, há necessidade de uma campanha pública, com foco nos
usuários, síndicos e proprietários, que possa informar a necessidade de realizar uma
revisão geral, periodicamente, nas instalações elétricas.
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