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1 - SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA - SEP 

1.1 Introdução: 

 

A importância em definir como está organizado um sistema elétrico de potência (S.E.P.), abreviatura que 
deste ponto em diante procuraremos utilizar, é de fundamental importância para que se tenha a exata 
compreensão do tema.  
Neste capítulo será abordada de maneira ampla em que consiste a organização do S.E.P. e, para tanto, antes 
de qualquer outra abordagem cabe apresentar a definição clássica do S.E.P. que na verdade é o conjunto de 
equipamentos e instalações destinadas à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, até a 
medição, inclusive (definição firmada pela NBR 5460:1992).  
A Disciplina Eletricidade divide-se em duas formas clássicas: a eletrostática (parte da eletricidade que estuda 
as cargas elétricas em repouso, ou que não registram qualquer movimento, fluidez ou escoamento) e a 
eletrodinâmica (parte da eletricidade que estuda as cargas elétricas em movimento, em fluidez ou 
escoamento).  
Na natureza, entretanto, somente encontramos a eletrostática, que surge, a rigor, a partir de descargas 
atmosféricas, promovidas a partir de diferenças de potencial entre duas massas de potenciais diferentes, que 
nesse caso será entre nuvens ou entre nuvens e o solo.  
A eletrodinâmica só pode existir em nível artificial, ou seja, não existe gerada por fenômenos naturais, apenas 
pela intervenção do homem. No caso do S.E.P. tão somente a eletrodinâmica será passiva de análise.  
A eletrodinâmica é o tipo de eletricidade produzida para fins comerciais. Empresas que possuem a concessão 
estatal para produção, transmissão e distribuição de energia elétrica (conhecidas como ‘concessionárias’ de 
energia elétrica), podem ser de iniciativa privada ou de propriedade do Estado. Atualmente, no Brasil, as 
empresas concessionárias de energia elétrica têm a maior parte do seu capital controlado pela iniciativa 
privada, ficando uma pequena parte ainda nas mãos do Estado.  
O Governo Federal, através da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, promove a edição de regras 
que visam efetuar a gestão da energia elétrica em âmbito nacional. 
Um S.E.P. tem sua circunscrição iniciada na produção dessa energia elétrica e terminada, em tese, no ponto 
de consumo dessa energia. A fim de garantir o fornecimento de energia de modo a que não ocorram 
interrupções ou, em última análise, ocorra cada vez em menor número, todo o sistema elétrico trabalha de 
maneira a colocar as usinas geradoras em paralelo, em estabilidade dinâmica, a fim de evitar oscilações nas 
tensões geradas. Essa estabilidade é obtida por mecanismos construtivos do próprio gerador, como será 
mostrado a seguir. 

1.2 Representação da visão geral de um sistema elétrico de potência. 

 
Visão geral de um sistema elétrico de potência típico, composto de geração,  

transmissão e distribuição de energia. 
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1.3 Geração de energia elétrica 

O gerador elétrico nada mais é que uma máquina elétrica que transforma energia mecânica em energia 
elétrica na forma de tensão, com a ajuda da força magnética promovida por uma corrente elétrica, isto é, com 
a ajuda de um campo eletromagnético girante, tendo esse movimento sendo propiciado graças a uma fonte de 
energia externa.  
A rigor, o gerador é constituído por um ímã indutor girando no centro de um conjunto fixo de três bobinas 
colocadas fisicamente defasadas em 120º uma da outra com o mesmo valor de velocidade angular, o mesmo 
valor eficaz e defasagem entre as três fases em 120º.  
O objetivo de um sistema de geração de energia elétrica é, indubitavelmente, é trabalhar em regime 
permanente, isto é, com o sistema funcionando perfeitamente, com o valor da freqüência uniforme, sem 
variação, no caso do Brasil, em 60 Hz, isto é, sessenta ciclos por segundo.  
A fim de garantir a maior estabilidade possível ao sistema, esse indutor girante possui enrolamentos 
secundários, chamados de enrolamentos de amortecimento. Esses enrolamentos não têm qualquer função, 
não circulando nenhuma corrente neles, no caso do regime se caracterizar como permanente.  
Entretanto, quando há oscilação no sistema, por exemplo, com a diminuição da carga solicitada, há um 
aumento de velocidade e distorção no fluxo magnético, o que faz surgir correntes nesses enrolamentos, que 
tenderão a estabilizar a oscilação provocada pela variação da carga.  
Em sua parte mais significativa, o modelo brasileiro de geração de energia elétrica se distingue como sendo o 
de aproveitamento da energia cinética hidráulica fornecida por meio da diferença entre os níveis de uma 
grande quantidade de massa de água represada e um rio, por exemplo, e também o aproveitamento de 
energia mecânica produzida por um motor movido a combustíveis líquidos, principalmente o óleo diesel.  
 
O princípio básico nada mais é que fazer com que:  
a) no caso da usina hidroelétrica, a passagem de uma queda d’água por uma turbina faz com que um eixo 
central da mesma transmita a energia cinética do fluido até o eixo de um gerador eletromecânico, que por sua 
vez promove a geração de energia elétrica.  
Deve ser considerado o desnível e a vazão de água, que são inicialmente estudados. Também outros 
aspectos são levados em conta, como a geologia, topografia do terreno, a sazonalidade do sistema pluvial 
(chuvas), análise histórica das vazões e, é claro, o impacto ao meio-ambiente (fauna, flora, eventuais 
alterações sociais da região, etc.), além outras variáveis; e  
b) no caso da usina termoelétrica, a energia cinética produzida no eixo de um motor (geralmente diesel) 
acoplado ao eixo de um gerador eletromecânico, substitui a turbina movida pela queda d’água.  
 
A geração de energia termoelétrica pode ainda se fundamentar no aproveitamento de fontes de energia e no 
estabelecimento de circuitos de um determinado fluido de trabalho (que pode ser vapor ou gás) através do 
qual se possibilitará a conversão de um trabalho mecânico para energia elétrica.  
Na maioria dos países desenvolvidos há uma predominância da utilização de centrais termoelétricas, inclusive 
centrais termo-nucleares, que se distinguem pelo aproveitamento da energia nuclear para aquecimento de 
água, geração de vapor, expansão desse vapor saturado, usando-o como fluido de trabalho.  
Esses geradores podem produzir eletricidade ou na forma de tensão contínua ou na de tensão alternada. A 
terminologia correta é essa: gerador tem a propriedade de gerar tensão. A corrente é produzida somente se 
uma carga é colocada entre os terminais desse gerador, em função da resistência ou da impedância por ela 
oferecida.  
Chama-se de tensão para corrente contínua (VCC, em português, evocado pela letra ‘V’ que indica tensão em 
Volts, e as duas letras ‘C’ indicam rigidamente ‘corrente contínua’; ou VDC, que em inglês, indica o mesmo 
quanto à letra ‘V’ e ‘direct current’ para as letras ‘DC’, que é a tradução para corrente contínua).  
Para corrente alternada (VCA, em português, evocado pela letra ‘V’ que indica tensão em Volts, e as duas 
letras ‘CA’ indicam rigidamente ‘corrente alternada’; ou VAC, que em inglês, indica o mesmo quanto à letra ‘V’ 
e ‘altern current’ para as letras ‘AC’, que é a tradução para corrente alternada).  
A geração de tensão para corrente contínua é usada em pequena escala devido à dificuldade operacional de 
se conseguir o aumento ou a diminuição dos valores de tensão e, conseqüentemente, da corrente.  
Pelo princípio eletromagnético, a elevação de tensão não é possível em corrente contínua por meio do 
conhecido processo de transformação.  Como a corrente cria um campo eletromagnético que varia em relação 
ao seu sentido de fluxo, e a corrente contínua que tem seu fluxo invariável (não varia em função do tempo), 
produzirá também um campo invariável, isto é, polarizado, já que ela flui ou escoa unicamente num sentido.  
Assim sendo, o máximo que se conseguirá será criar-se um eletroímã. Sem variação de fluxo, já definido por 
Lenz em uma de suas leis, não existe tensão induzida. Assim sendo, é impossível existir um transformador 
que não seja pelo aproveitamento da tensão alternada.  
Em contrapartida, a corrente alternada permite aumento ou diminuição dos valores de tensão e, por via de 
conseqüência, da corrente, o que pode ser feito por meio de transformadores. Eles induzem, por meio de uma 
corrente de fluxo variável em função do tempo nas bobinas do enrolamento primário uma diferença de 
potencial, isto é, uma tensão elétrica igualmente variável nas bobinas do enrolamento secundário.  
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A corrente alternada facilita muito a transmissão e a distribuição de energia elétrica desde a usina de geração 
(seja hidroelétrica ou termoelétrica) até os consumidores, pois graças à possibilidade de sua elevação para o 
caso da sua transmissão por longas distâncias, favorece o uso de materiais mais baratos (quanto mais 
elevada a tensão menor será a corrente a escoar pelos condutores, permitindo o uso de elementos de menor 
secção transversal, conseqüentemente mais leves e mais baratos).  
No Brasil a eletricidade comercial é gerada em tensão alternada trifásica na freqüência de 60 Hz. Um giro 
completo de 360º do rotor de um gerador de tensão alternada propicia que, por meio da defasagem física de 
120º (um terço do ciclo) entre as três bobinas fixas, a variação de fluxo magnético do rotor dotado de um 
indutor (bobina) cria tensão nas três bobinas, o que cria valores de tensão positivos e negativos, em função da 
posição das linhas de fluxo em relação a cada uma das bobinas.  
Se uma carga for ligada aos terminais desse gerador, a defasagem dos valores de tensão surgirá em 120º, 
assim como os valores de intensidade de corrente, que apresentarão a mesma defasagem.  Cada uma 
dessas três bobinas é absolutamente independente fisicamente e, conseqüentemente, as três fases de igual 
modo o são, apresentando a mesma defasagem angular entre si.  
Em tese, como cada bobina possui um único condutor, o qual tem fisicamente duas extremidades (uma 
entrada e uma saída), o sistema trifásico tem, efetivamente, seis condutores. Para diminuir esse número 
pode-se adotar no gerador dois tipos de ligações entre essas bobinas que permitam reduzir de seis para 
apenas três ou quatro condutores: ligação em estrela e ligação em triângulo.  
Na ligação em estrela (representada pela letra ipsilon maiúscula: ‘Y’), as extremidades de cada fase ou 
bobinas do gerador são ligadas entre si. Esse tipo de ligação poderá ser por quatro fios (com neutro) ou três 
fios (sem neutro).  
O sistema denominado ‘a quatro fios’, isto é, com neutro, os três fios por onde retornam as correntes podem 
ser conectados para formar um só condutor ou fio neutro. É ele quem recolhe o escoamento das três 
correntes das cargas e as conduz ao centro das fases geradoras.  
Em qualquer instante a soma das três tensões, isto é, a soma das tensões de cada uma das bobinas fixas do 
gerador de tensão alternada, equivale a zero. Esse fenômeno se explica pelo fato de que a tensão na fase R 
(letra comumente atribuída à fase I) assume seu valor máximo positivo enquanto que as tensões nas fases S 
e T (respectivamente as fases II e III) apresentam cada uma, no mesmo instante, um valor negativo igual que, 
somados ao valor máximo da fase R irão anular-se matematicamente.  
O significado disso é que a soma das correntes de cada carga é nula no fio neutro. Baseado nessa 
consideração teórica, o fio neutro poderá ser removido, o que resulta a ligação em estrela sem condutor 
neutro, ou sistema ‘a três fios’.  Denomina-se tensão de fase a diferença de potencial entre os terminais ou 
extremidades de cada uma das bobinas individualmente. Já a tensão entre duas fases, ou seja, entre uma 
extremidade de uma das bobinas e a extremidade oposta de outra se denomina tensão de linha.  
No sistema trifásico que for ligado em estrela, a tensão de fase em qualquer instante corresponde à tensão de 
linha dividida pela raiz de três. Isso ocorre devido ao fato de que os valores instantâneos de tensão em cada 
fase não são coincidentes em razão da defasagem de 120º. Isso implica em que:  
EF = EL / √3, ou ainda EF = EL / 1,73.  
A tensão de linha, que deveria ser calculada pela soma de duas tensões de fase, em verdade, não poderá ser 
assim expressa, por meio de uma adição aritmética, isso por causa também da defasagem de 120º.  
Então, a soma de Ef1 + Ef3, por exemplo, deverá ser:  
EL = EF x √3, ou ainda EL = EF x 1,73.  
Portanto, uma tensão de linha (entre fases) de 220 Volts em tensão alternada terá, como tensão de fase 
(entre fase e neutro) um valor aproximado de 127 V.  
Por via de conseqüência, as correntes também assumem valores de fase, tão somente, pois numa ligação em 
estrela elas se anulam no ponto de convergência física dos elementos condutores que estão conectados no 
centro do ‘Y’. Portanto a corrente de linha se equivale à corrente de fase, pois a corrente flui ou escoa em 
série através da fase e da sua carga. Não havendo ramificação, a corrente de fase será idêntica à corrente de 
linha num sistema estrela ideal.  
Já no caso da ligação em triângulo (representada pela letra grega delta: ‘∆’), a extremidade de início de uma 
fase é ligada ao final da outra. Esse tipo de ligação forma, portanto um circuito fechado, sem que a corrente 
circule por esse circuito, já que a tensão resultante é a soma das tensões geradas em cada fase. Pode-se 
perceber que, uma vez que a tensão de uma fase é igual e oposta à soma das outras duas, elas se anulam 
entre si.  
Como na ligação em estrela, denomina-se tensão de fase a diferença de potencial entre os terminais ou 
extremidades de cada uma das bobinas individualmente. Evidentemente que, no caso da ligação em triângulo, 
a tensão entre as extremidades da mesma fase será igual à tensão entre qualquer outro par de fases. Por 
esse motivo, a tensão de linha será a mesma que a tensão de fase: EL = EF.  
No sistema trifásico que for ligado em triângulo, a corrente de fase em qualquer instante corresponde à tensão 
de linha dividida pela raiz de três. Isso ocorre, assim como na ligação em estrela, devido ao fato de que os 
valores instantâneos de tensão em cada fase não são coincidentes em razão da defasagem de 120º.  
Isso implica em que:  
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IF = IL / √3, ou ainda IF = IL / 1,73  
A corrente de linha, que deveria ser calculada pela soma de duas correntes de fase, em verdade, não poderá 
ser assim expressa, por meio de uma adição aritmética, isso  por causa também da defasagem de 120º. 
Então, a soma de IF1 + IF3, por exemplo, deverá ser: IL = IF x √3, ou ainda IL = IF x 1,73  
Portanto, uma corrente de fase de 10 Ampéres em tensão alternada terá, como corrente de linha um valor 
aproximado de 17 Ampéres.  

1.4 Transmissão de energia elétrica 

Imediatamente após ocorrer a geração da energia elétrica, a sua transmissão até os seus consumidores pode 
ocorrer em diversas etapas e de formas as mais distintas.  Essa transmissão, que está circunscrita a partir da 
subestação elevadora ou rebaixadora (em geral a primeira) pós-geração até a próxima subestação elevadora 
ou rebaixadora (em geral esta última) que irá a partir de si distribuir a energia elétrica para consumo, via de 
regra, dá-se em alta tensão, por motivo de economia, já que quanto maior for a tensão menor será a corrente, 
o que acarretará na redução da secção transversal dos condutores, reduzindo seu peso (menor peso 
específico) e, por via de conseqüência, também reduzindo a necessidade de se ter torres de sustentação 
altamente reforçadas.  
Os materiais mais comuns usados nessas torres são o metal (aço ou alumínio), concreto e madeira (aroeira, 
maçaranduba, ipê e cabriúva), podendo ainda ser do tipo rígida, semi-rígida, flexível ou presa por estais 
(estaiadas).  
Subestação típica de transmissão de energia elétrica. 
A transmissão pode ser feita em tensão contínua ou em tensão alternada, sendo essa última a mais utilizada. 
Um exemplo prático pode ser mostrado abaixo.  
Se considerarmos: Tensão gerada como E1, tensão transmitida como E2, corrente gerada como I1 e corrente 
transmitida como I2 teremos a relação:  
E1/ E2 = I2/I1  
Então:  
I2 = (I1 x E1)/ E2  
Se atribuirmos os valores:  
E1 = 3.000 Volts ou 3 kV;  
E2 = 34.500 Volts ou 34,5 kV; e  
I1 = 5.000 Ampéres,  
então I2 terá um valor aproximado de 435 Ampéres, corrente que permitirá o uso de condutores com secções 
transversais muito menores.  
Na transmissão de energia elétrica o material condutor mais utilizado é o alumínio, por ser mais leve e mais 
barato que o cobre. Para que se tenha uma idéia, para que se possa transmitir, por meio de um cabo de 
alumínio, a mesma corrente transmitida num cabo de cobre a secção transversal do cabo deve ser 1,6 vez a 
do cobre e 1,2 vez o diâmetro do de cobre.  
Em contrapartida, o alumínio tem 50% do peso específico do cobre. A liga utilizada é composta de alumínio, 
magnésio, ferro e silício (conhecida como liga Aldrey).  
Em função do ‘efeito skin’ é comum que condutores de transmissão tenham a chamada ‘alma de aço’, isto é, 
uma estrutura de sustentação própria que, embora condutora, não se destina a esse mister, mas sim à auto-
sustentação do elemento, uma vez que em tensões alternadas, a tendência das cargas é ocuparem a periferia 
do condutor e não a totalidade de sua área disponível de secção transversal.  
Esses cabos devem possuir a mais alta condutibilidade possível a fim de minimizar as perdas Joule. Mas os 
valores de tensão da transmissão não são escolhidos aleatoriamente. São levados em conta aspectos como a 
distância entre a geração e o consumo, o percurso, os acidentes geográficos a serem transpostos 
(montanhas, vales, etc.), o tipo de solo, a segurança do sistema, a altura necessária para manterem-se os 
circuitos fora do alcance na maior distância possível, o acesso às equipes de manutenção e a potência 
instalada.  
Uma central hidroelétrica pode gerar tensão elétrica em corrente alternada em 13.800 Volts, passar por uma 
subestação elevadora de 13,8/230 kV, depois de certa distância passar por uma subestação abaixadora de 
230/88 kV, em seguida, depois de outra certa distância tornar a passar por outra subestação abaixadora de 
88/13,8 kV.  
Será então distribuída pelos logradouros por meio de postes ou por sistema subterrâneo onde, por meio de 
transformadores abaixadores, a tensão ser ofertada em 220/127 V, por exemplo, em sistema trifásico ∆-Y.  
A guisa de informação, a partir da central hidroelétrica de Itaipu, há dois circuitos sendo um em 500 kV/60 Hz 
e outro em 500 kV/50Hz. Esse último alimenta uma estação conversora para corrente contínua em 600 kV 
que segue por cerca de 800 km até Ibiúna-SP.  
 
A principal razão que justifica o uso da transmissão em corrente contínua é, justamente, o aproveitamento 
total da secção transversal do condutor, o que também representa economia, associada à redução do valor da 
intensidade de corrente e redução do peso próprio do condutor. O primeiro circuito, em 60 Hz, passa por uma 
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subestação de 500 kV/750 kV em 60 Hz em Foz do Iguaçu-PR e daí segue por cerca de 900 km até Tijuco 
Preto-SP.  
Os parâmetros elétricos de uma linha de transmissão são, a rigor, os seguintes:  
a) Indutância (medida em mili-Henry por milha ou por quilômetro);  
b) Reatância indutiva (medida em Ohms por milha ou por quilômetro),  
onde XL = (2 x π x f) x L, onde 2 x π x f = ω; então XL = ω x L  
c) Capacitância (medida em micro-Faradays por milha ou por quilômetro),  
d) Reatância capacitiva (medida em Ohms por milha ou por quilômetro);  
onde XC = 1 /(2 x π x f) x C, onde 2 x π x f = ω; então XC = 1/ ω x C  
e) Resistência, caracterizada pelo efeito Joule (medida em Ohms por milha ou por quilômetro);  
f) Impedância série da linha (medida também em Ohms por milha ou por quilômetro);  
g) condutância (relacionada com o ‘efeito corona’, fenômeno provocado pela ionização do meio dielétrico, em 
geral o ar, que provoca interferências nas transmissões de rádio-freqüência, TV e dados).  
Todos esses parâmetros são calculados por fase, embora se admita as três fases equiparadas.  
Isso faz com que o que vale para uma fase valerá também para a linha trifásica.  Entretanto, se a linha é 
transposta, o que ocorrerá numa única fase passará a ocorrer na linha trifásica.  
Neste subitem do capítulo 1 não trataremos especificamente de subestações, passando a abordá-las no 
subitem seguinte quando será tratado o assunto relativo à distribuição de energia elétrica em tensão 
alternada.  

1.5 Subestação típica de transmissão de energia elétrica 
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1.6 Distribuição de energia elétrica 

O estudo da distribuição de energia elétrica tem por objetivo o planejamento, o projeto, a construção e a 
manutenção desses sistemas. No seu escopo está incluído, basicamente o estudo:  
a) das características da carga (seu comportamento),  
b) das quedas de tensão (manutenção da tensão nominal numa determinada faixa, chamada de faixa de 
tensão favorável, isto é, os valores máximo e mínimo de tensão nos quais os equipamentos operam em 
regime normal, sem prejuízo de sua vida útil; existe ainda a faixa de tensão tolerável, ou seja, os valores 
máximo e mínimo de tensão que os equipamentos suportam por período de tempo transitório),  
c) da regulação dessas tensões (que se dá entre dois instantes no mesmo ponto),  
d) do dimensionamento de transformadores (potência),  
e) do dimensionamento dos condutores (capacidade de condução de corrente), e  
f) da confiabilidade do sistema (qualidade do serviço, confiabilidade do serviço, isto é, qual o tempo médio 
mínimo possível para interrupções no fornecimento de energia elétrica a uma dada região e, por fim, a oferta 
de energia, isto é, a quantidade oferecida diante de uma demanda requerida).  
Neste subitem trataremos ainda de subestações, componente que limita a transmissão e, a partir do qual se 
origina a distribuição propriamente dita.  
Duas informações primordiais para a distribuição de energia são a demanda e o fator de carga. Demanda é 
definida, via de regra, para o período de um mês, e é o maior valor medido ou registrado da potência média 
solicitada para cada intervalo de quinze minutos em que foi dividido o período de tempo entre duas leituras 
consecutivas.  
O fator de carga é igual à razão entre demanda máxima, em kW (quilo-Watt), ocorrida num intervalo de tempo 
observado, e a carga instalada, isto é, a soma de todas as potências nominais dos equipamentos e 
dispositivos elétricos (também em quilo-Watt).  
Fácil observar que o fator de demanda é na verdade um número puro, sem uma unidade a identificá-lo, não é 
uma grandeza elétrica, mas simplesmente, como o nome já diz, um fator. Evidentemente é um valor que deve 
ser menor ou, no máximo, equivalente à unidade.  
É ele que traduz exatamente a proporção entre o utilizado e o disponível num S.E.P., a fim de que se possa 
nortear correções de rota quanto ao redimensionamento do sistema de distribuição, seja para aumento ou 
redução da capacidade do mesmo. Define-se pela expressão matemática abaixo:  
FC = Dmax / C.I.  
 
O fator de carga também pode ser calculado como sendo a razão entre o consumo mensal em kWh (quilo-
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Watt-hora) e o produto da demanda em kW (quilo-Watt) pelo número de horas do período:  
FC = Consumo / (demanda x horas do período considerado)  
Geralmente esse tempo é de 24 horas diárias durante 30 dias, o que perfaz 720 horas mensais. Se uma 
empresa tem um consumo de 100000 kWh no mês e uma demanda Max. de 180kW, o fator de carga será de:  
FC = 100.000 / (180 x 720) = 0,77  
Outros dados básicos são:  
a) a similaridade entre consumidores (quanto à sua localização, ainda quanto à natureza de seus 
equipamentos),  
b) crescimento histórico num determinado período, e  
c) plano de expansão da rede de distribuição.  
A NBR 5410:2004 em seu subitem 4.2.2.1. (esquemas de condutores vivos), em sua letra ‘a)’, define para a 
corrente alternada os sistemas:  
1. monofásico a dois condutores (FF ou FN);  
2. bifásico a três condutores (FFN, com neutro derivado do centro da bobina do secundário do transformador 
monofásico – nesse caso cada fase tem senóides opostas, isto é, quando uma atinge seu valor máximo 
positivo, no mesmo instante a outra atinge seu valor máximo negativo);  
3. trifásico a três condutores (FFF – geralmente fechamento em triângulo); e  
4. trifásico a quatro condutores (FFFN – geralmente fechamento em estrela).  
Pode-se ter o sistema trifásico a três condutores também num fechamento em estrela, conseqüentemente 
sem o neutro. De igual modo pode-se ter o sistema trifásico a quatro condutores no fechamento triângulo.  
Neste último, o neutro deriva do enrolamento de uma das fases do secundário do transformador. Caso 
clássico, predominante principalmente na região da Grande São Paulo, implica em alguns cuidados práticos: 
entre o neutro e as fases ligadas ao enrolamento do qual foi derivado existirá uma tensão igual à metade das 
tensões de linha. Por esse motivo não é permitido o uso do ‘quarto fio’ para alimentação de cargas de luz ou 
utensílios domésticos.  
A tensão entre uma fase não-derivada (conhecida como ‘quarto fio’ ou ‘terceira fase’) e esse neutro será 
aproximadamente 1,73 vezes maior que a tensão fase-neutro em uso na instalação. Assim sendo, se a tensão 
entre qualquer uma das fases-derivadas e o neutro for de 115 Volts, a tensão entre o quarto fio (fase não-
derivada) e o neutro será de cerca de 199 Volts:  
Tensão entre fase-derivada e neutro: 115 Volts  
Tensão entre fase-não derivada e fase-derivada: 230 Volts  
Então: 115 + 230 = 345 Volts  
Como se trata de uma soma não aritmética, em função das tensões estarem defasadas entre si, precisará ser 
dividida por √3:  
Então: tensão entre fase-não derivada e neutro = 345 / √3 = 199,19 Volts.  
Nesse sistema são utilizados transformadores monofásicos de várias capacidades diferentes, sendo os mais 
usados os de 10, 15, 25, 37,5, 50 e 100 kVA de potência aparente. As fases estão dispostas de duas formas 
básicas na distribuição de energia: a montagem horizontal e a montagem vertical.  
A montagem horizontal é utilizada para a distribuição em tensão primária, geralmente em 13.800 Volts de 
tensão nominal. Tomando-se como referência o lado da rua, no sentido da rua para a calçada, a seqüência 
das fases é D, E e F.  
Quanto às montagens verticais, utilizadas na baixa tensão, há alguns anos, tomando-se como referência o 
lado do consumidor, na montagem vertical a seqüência era, de cima para baixo, a seguinte: fase R, Neutro, 
fase S e fase T (a seqüência também é conhecida como fase A, Neutro, fase B e fase C, justamente aquela 
que é conhecida como ‘quarto fio’).  
Entretanto, curto-circuito entre a fase A e o Neutro ocorria com freqüência devido o efeito Joule que, 
provocado pela carga excessiva nessa fase, fazia com que o condutor dilatasse e acarretasse contato 
mecânico com o Neutro. O problema foi solucionado quando a concessionária adotou a seguinte seqüência 
de cima para baixo: Neutro, fase A, fase B e fase C.  
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1.7 Configuração típica da distribuição de energia elétrica em área urbana 

 

 
Subestação aérea – Transformador em poste – Rede de média tensão passando acima do transformador e 

rede de baixa tensão e iluminação pública passando atrás do mesmo. 

1.8 A subestação e seus componentes principais 

Com a finalidade de transformar a energia elétrica recebida e entregá-la, de maneira conveniente, aos seus 
consumidores, a subestação compreende os seguintes equipamentos:  
1. de manobra;  
2. de transformação;  
3. de conversão (se houver além da modificação de tensão também houver modificação da freqüência); e  
4. de estrutura.  
Elas se subdividem em três grupos básicos que são as primárias (ou de transformação), secundárias (ou de 
distribuição) e industriais:  
a) primárias: destinadas à transmissão de energia elétrica;  
b) secundárias: transformam, convertem ou subdividem a energia a ser distribuída;  
c) industriais: transformam a energia do sistema de distribuição em energia sob condição de utilização direta 
pelo consumidor.  
 
Existem basicamente quatro tipos clássicos de subestação:  
1. aérea: possui os dispositivos de proteção e controle instalados na própria estrutura da subestação. 
Normalmente é montada em postes ou plataformas ao ar livre, recebendo a alimentação por ramal de entrada 
aéreo e está limitada a determinadas potências, em função da concessionária de energia;  
2. interna: localizada dentro de construção de alvenaria, sendo facilmente acessível à manutenção e 
operação, além de possuir proteção contra interferências externas, proteção em tela metálica ou esquadria 
especial para as áreas de utilização, assim como ramal de entrada subterrâneo, através de dutos. A 
construção que abriga a subestação pode ser independente ou fazer parte do edifício do consumidor;  
3. blindada: é uma subestação interna, na qual seus componentes ficam abrigados em invólucros, que se 
configuram como compartimentos em chapa de aço, e que permite que todos os dispositivos de manobra 
(disjuntor e chave seccionadora) possam ser operados externamente. É muito comum quando há 
necessidade de se reduzir a influência dos campos eletromagnéticos a níveis mínimos;  
4. subterrânea: empregada onde a rede de distribuição já é do tipo subterrânea e, normalmente, é de 
propriedade da concessionária de energia elétrica.  
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1.9 Vista de uma subestação industrial tipo blindada 

 
Subestação blindada – cubículos de média tensão com alavanca de manobra da chave seccionadora externa. 

 

1.9.1 Funcionamento da subestação 

O tipo mais comum é a industrial interna rebaixadora, tendo o seu princípio de funcionamento descrito da 
seguinte maneira:  
a) A alimentação em alta tensão é recebida de um ramal aéreo da concessionária, em poste próximo ao local 
da instalação da subestação (responsabilidade da concessionária de energia);  
b) No poste são instalados os pára-raios e a chave seccionadora (responsabilidade da concessionária);  
c) Por meio de uma mufla (dispositivo mecânico, terminal de ligação, que permite a conexão de um cabo a um 
barramento, a uma chave ou a outro cabo, preservando os valores de tensão de isolamento de linha) o cabo 
trifásico da subestação é emendado aos fios da rede de distribuição na saída da chave seccionadora;  
d) Já na parte interna da subestação, a alimentação chega através do cabo trifásico também terminado em 
uma mufla para permitir a conexão ao barramento interno da subestação, através de chaves seccionadoras;  
e) Entre a mufla interna e a seccionadora interna também é instalado um pára-raios, que já é responsabilidade 
do proprietário das instalações;  
f) Após a segunda chave seccionadora estão ligados ao barramento da subestação os equipamentos 
destinados às medidas de energia consumida nas instalações, ou seja, o quilo-Watt-horímetro (mede kWh) e 
o medidor de quilo-Volt-Ampere-reativo-hora (mede kVArh), que recebem informações através dos 
transformadores de potencial (TP), instalados entre fases e dos transformadores de corrente (TC) que são 
monofásicos (por esse motivo diz-se que a medição é indireta, ou seja, os medidores não estão diretamente 
na alta tensão, mas dependem de transformadores que rebaixam tensão e corrente para valores compatíveis 
com os aparelhos de medição);  
g) Depois da medição, outra chave seccionadora à montante do disjuntor geral de alta tensão;  
h) Após o disjuntor geral o barramento alimenta outra chave seccionadora que antecede o transformador 
rebaixador de tensão, por exemplo, de 13.800 para 220 Volts;  
i) Da saída do secundário do transformador parte alimentação ao barramento do quadro geral de baixa tensão 
(QGBT) ou quadro de distribuição geral (QDG), instalado fora dos limites da subestação;  
j) A partir do QGBT é feita, portanto, toda a distribuição dos circuitos em baixa tensão através de fusíveis e 
disjuntores.  
 

1.9.1.1 Chave seccionadora 

A chave seccionadora se caracteriza por ser um dispositivo que não interrompe circuitos sob carga, sendo 
necessária sua manobra ser feita de maneira suave, porém rápida e decisiva se estiver sob tensão.  
A verificação das facas após a abertura é fundamental pois há que se ter certeza absoluta de que abriram 
completamente.  
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Também no fechamento os contatos devem ser inspecionados devendo estar perfeitamente encaixados e não 
existir qualquer tipo de faiscamento.  
 

1.9.1.2 Chave seccionadora típica de uma subestação industrial interna 

 
Chave seccionadora de média tensão. 

 
 

 
Chave seccionadora-fusível de média tensão. 

1.9.1.3 Disjuntor geral de alta tensão 

O disjuntor geral de alta tensão possui a prerrogativa de ser o único dispositivo de manobra em condições de 
ser manobrado em carga.  
Os que operam em corrente contínua são conhecidos como ultra-rápidos, a fim de não permitirem que a 
corrente de curto-circuito atinja valores muito altos. Em corrente alternada os disjuntores dispõem de 
dispositivos corta-arco que podem ser:  
a) a óleo mineral (podendo ser de pequeno ou de grande volume de óleo);  
b) a gás SF6 (hexafluoreto de enxofre, um gás inerte e de excelentes propriedades interruptoras e isolantes; é 
um dos compostos mais estáveis e puros sob condições normais de serviço, sendo ainda não-inflamável, não 
tóxico e inodoro; meras 2 ou 3 atm de pressão são suficientes para que seu poder dielétrico exceda o do 
óleo), muito usados em alta tensão e apresentam vantagens tais como peso reduzido (60% menor que o de 
um disjuntor a óleo equivalente), operação silenciosa (é o mesmo nível de ruído de um disjuntor a óleo 
equivalente operando sem carga), e manutenção simplificada; e  
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c) a vácuo (possuindo vantagens de ser mais econômico e tecnicamente superior, pois possui dielétrico 
permanente, com câmaras herméticas, não sendo afetadas pelo meio ambiente; possui resistência de contato 
constante, não havendo oxidação, garantindo baixíssima resistência de contato; pode interromper correntes 
elevadíssimas devido ao reduzido desgaste dos contatos).  
Além dos contatos fixo e móvel e a câmara de extinção de arco-voltáico, basicamente os relés de sobrecarga, 
de curto-circuito, e de infratensão (ou sub-tensão).  
O relé de sobrecarga é ajustável, e atuam baseados no efeito térmico causado pelo excesso de corrente, 
atuando de maneira inversamente proporcional: quanto menor o tempo de atuação, maior será o valor da 
corrente na sobrecarga.  
Já o relé de curto-circuito é um dispositivo de ação instantânea, ou ainda com retardo ajustável.  
E o relé de infratensão desarma o disjuntor por meio de dispositivo eletromecânico acionado quando a tensão 
está em níveis inferiores à nominal. 

 
Disjuntores à Pequeno Volume de óleo, a gás e a vácuo respectivamente. 

 

1.9.1.4 Transformador de força 

Outro componente importantíssimo no contexto da subestação é justamente o transformador de força e 
distribuição de energia elétrica.  
Construtivamente ele se compõe de enrolamentos primários e secundários, bem como do núcleo magnético, 
normalmente confeccionado de chapas de ferro-silício, laminadas a frio, de perdas reduzidas.  
A forma construtiva dos enrolamentos depende da corrente e da tensão. As chapas magnéticas que compõem 
seu núcleo, em geral têm espessura de 0,35 mm, sendo fixadas solidamente, prensadas por perfis metálicos a 
fim de promover a rigidez mecânica necessária para que não surjam ruídos.  
O bobinado (enrolamentos) é isolado em papel com características dielétricas especiais, principalmente se 
forem permanecer em contato com meio líquido.  
Atualmente os líquidos isolantes mais usados em transformadores são óleo mineral e o óleo vegetal. Ambos 
têm função isolante e refrigerante.  
O primeiro tem seu uso difundido por satisfazer os casos normais de instalação e ser de preço reduzido. 
Contudo, é um composto alifático, isto é, derivado de petróleo, o que o torna potencialmente agressivo ao 
meio ambiente, assim como a uma eventual inflamabilidade, na medida em que suas características físico-
químicas venham a ser alteradas pela condição de trabalho. 
Já está disponível no mercado nacional um fluido refrigerante dielétrico resistente ao fogo à base de éster 
natural. Sua fórmula é à base de óleo de sementes e aditivos de classe comestível, não contendo materiais à 
base de petróleo, halogêneos, silicones ou qualquer outro material discutível. Ele se biodegrada rapidamente 
e perfeitamente tanto em ambientes sólidos como aquáticos, sendo comprovado como não-tóxico em testes 
de toxidez aquática. Seu ponto de combustão é de 360ºC e o ponto de fulgor é de 330ºC, possuindo a mais 
alta resistência à ignição dos fluidos similares atualmente disponíveis.  
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Transformadores avariados devido à sobretensões. 
 
Na foto acima são vistos transformadores monofásicos e trifásicos avariados aguardando recondicionamento. 
A título de comparação, os óleos convencionais para transformadores têm ponto de fulgor em 147ºC e ponto 
de combustão em 165ºC. O fluido ainda apresenta excelentes características térmicas com viscosidade 
próxima ao óleo de transformador convencional, melhor rigidez dielétrica em aplicações novas e existentes, e 
excelente estabilidade química ao longo do tempo.  
 
Algumas de suas propriedades físico-químicas:  
• rigidez dielétrica de 47 a 56 kV a 25ºC;  
• PH 5,8  
• viscosidade cinemática de 33 cSt a 40ºC e de 8 cSt a 100ºC  
• ponto de fluidez de –21ºC  
• calor específico de 0,45 cal/gm/ºC a 25ºC  
• biodegradação aquática 100%  
• toxidez aguda a alevinos de trutas: mortalidade zero para ciclo de teste completo  
• taxa de perigo de foto entre 4 e 5 (os outros óleos podem chegar a 20)  
 
O transformador conta ainda com o relé de gás, conhecido como relé Buchholz (pronuncia-se ‘Búcous’), que 
protege o equipamento contra defeitos internos, que se fazem sentir por fluxo de óleo, e indicando a formação 
de gases provenientes da combustão do meio líquido.  
Possui alto preço de aquisição e sua ligação se faz entre o tanque e o conservador. É equipado com válvulas 
de retirada de amostra de gases, permitindo assim, pela análise dos mesmos, determinar a sua origem. Esse 
relé possui ainda indicador de nível de óleo e nível da quantidade de ar ou gás acumulado em sua abóbada.  
Todo transformador em óleo, possui uma válvula de respiro em sua parte superior, através da qual se 
processa a compensação da variação interna das pressões, devido à dilatação do óleo mineral pelo efeito 
Joule.  
O ar penetrante vem diretamente do meio exterior, vindo acompanhado em grau menor ou maior, com 
umidade, que irá influir desfavoravelmente sobre o comportamento do óleo.  
É portanto freqüente em transformadores de força a exigência da redução a um mínimo de umidade, o que se 
obtém através do secador de ar com sílica-gel, que são cristais contidos dentro de um invólucro através do 
qual o ar penetrante terá que passar.  
Na passagem do ar, os cristais absorvem umidade, estabelecendo as condições exigidas para que haja um 
prolongado funcionamento do transformador e em perfeitas condições.  
Se devido à intensidade da umidade ou ao longo tempo de uso os cristais se saturarem (passam da coloração 
azul para a coloração vermelha), há que se realizar a secagem dos mesmos em estufa para retirada da 
umidade.  
O tanque do transformador é o elemento que liberta o calor transferido por meio líquido além, é claro, de 
suportar o peso de toda a sua parte ativa e dos isoladores, principalmente quando a montagem é feita em 
postes, por meio de ganchos.  
Constituído em chapa reforçada, o tanque pode ser liso em pequenos transformadores ou dotado de 
radiadores, que são tubos com ou sem aletas para troca do calor com o meio externo. Deve garantir perfeita 
estanqueidade e suportar as pressões necessárias em condições adversas até determinado limite.  
Dentro do tanque o óleo é aquecido pelas perdas nos enrolamentos e no próprio núcleo, quando assume o 
movimento ascendente (o óleo se torna menos denso ao ser aquecido). Então o óleo é conduzido aos 
radiadores e toma o movimento descendente, dissipando a caloria com o meio externo.  
É esse tipo de movimento, conhecido por convecção, que garante o funcionamento do transformador em 
condições de sobrecarga, quando o aquecimento da parte ativa se registra mais intensamente.  
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O resfriamento do óleo pode se dar de maneira natural, chamado de resfriamento natural (LN), ou por 
ventilação forçada (LV) quando, neste último caso, a potência máxima permissível é maior que no caso da 
natural, devendo ser observada nos dados de placa do transformador.  

1.9.1.5 Medição e Tarifas 

Por meio dos instrumentos de medição, a concessionária de energia elétrica levanta os dados para efetuar a 
cobrança do custo da energia por ela fornecida. Além do consumo em kWh e em kVArh, ela vale-se também 
da potência ativa (em kW), ou demanda, potência reativa (em kVAr) e fator de potência (cosseno ɸ ou 
simplesmente cos ɸ). O sistema tarifário é dividido em diversos grupos e subgrupos, de acordo com suas 
características específicas:  
a) grupo A: para consumidores de alta tensão de distribuição (acima de 2.300 Volts ou 2,3 kV);  
b) grupo B: para consumidores em baixa tensão de distribuição (entre 110 e 440 Volts);  
Os subgrupos são os seguintes:  
I) A1 para tensões iguais ou superiores a 230 kV;  
II) A2 para tensões entre 88 e 138 kV;  
III) A3 para tensão de 69 kV;  
IV) A3a para tensões entre 30 e 44 kV;  
V) A4 para tensões de 2,3 a 25 kV;  
VI) B1 para a classe residencial;  
VII) B2 para a classe rural;  
VIII) B3 para as demais classes; e  
IX) B4 para iluminação pública.  
A tarifação do grupo B leva somente em consideração a energia consumida no período, medida em kWh 
somada ao ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias e serviços). Como só o consumo é considerado, o 
preço é escalonado de acordo com o número de kWh: as faixas são as seguintes: 
a. até 30 kWh,  
b. de 31 a 100 kWh,  
c. de 101 a 200 kWh,  
d. de 201 a 300 kWh, e  
e. acima de 300 kWh.  
Vale salientar que quanto maior a faixa mais caro se torna o custo unitário do kWh, ou seja, quem consome 
até 100 kWh mensais, por exemplo, paga menos por kWh que quem consome acima de 250 kWh.  
Já a tarifação do grupo A é dividida em dois modelos, o convencional e o horo-sazonal. No modelo 
convencional a conta de energia é calculada levando-se em consideração o consumo mensal de energia 
elétrica em kWh e a demanda mensal em kW, para um período médio de 30 dias. A legislação em vigor 
estabelece com relação à demanda em kW que seja considerado para efeito de faturamento o maior valor 
entre os três abaixo:  
• a demanda registrada no medidor (aparelho chamado RDTD, isto é, registrador digital para tarifa 
diferenciada); ou  
• 85 % da maior demanda registrada em um dos 11 meses anteriores à medição; ou  
• a demanda fixada no contrato de fornecimento com a concessionária.  

   
Medidores de energia elétrica – analógicos e digitais. 

 
Assim sendo, o melhor é que o consumidor do modelo convencional se policie para que o valor da demanda 
faturada (cobrada pela concessionária) seja o mais próximo possível (ou até igual) em relação ao valor da 
demanda registrada, para que efetivamente pague somente o que realmente foi consumido por ele.  
Se, por hipótese, o valor em kW da demanda registrada for inferior ao valor fixado no contrato de 
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fornecimento, é sinal que o consumidor necessita rever a base de negociação junto à concessionária, a fim de 
reduzir o número de kW contratados. Aconselha-se tomar essa iniciativa após no mínimo seis meses em que 
a situação venha se mantendo.  
Por outro lado, se o valor em kW da demanda registrada for de 85 % da máxima demanda registrada nos 
últimos onze meses, é de se depreender que ocorreu em algum momento um valor alto de demanda 
registrada, causado por exemplo por um número excessivo de aparelhos de ar-condicionado ligados 
simultaneamente, ou por testes simultâneos de vários equipamentos elétricos, ou ainda porque o consumidor 
possui vários fornos elétricos que entraram em funcionamento ao mesmo tempo elevando a demanda num 
único intervalo de tempo.  
Para o modelo tarifário horo-sazonal são considerados os seguintes parâmetros: horário de utilização da 
energia elétrica, a região do País e o período do ano. Esse modelo se divide, no Estado de São Paulo em 
duas sub-tarifas: a azul e a verde. Existem aspectos a serem considerados na escolha de qual das duas 
tarifas seja a mais conveniente.  
O critério para escolha da sub-tarifa deve ser estabelecido considerando os seguintes enquadramentos:  
• tarifa azul: consumidor suprido com 69 kV ou mais, independente da demanda;  
• tarifa azul ou verde: consumidor suprido com menos de 69 kV, com demanda superior a 500 kW; e  
• tarifa azul, verde ou convencional: consumidor suprido com menos de 69 kV, com demanda inferior a 500 
kW.  
O custo do kWh e do kW variam de acordo com o horário e do período do ano. São outros parâmetros 
importantes no cenário da distribuição de energia elétrica. São eles:  
a. Horário de ponta: composto por três horas consecutivas definidas pela concessionária, em função do seu 
sistema elétrico, período esse a ser estabelecido entre 17h00 e 22h00 de segunda a sexta-feira. Na região da 
Grande São Paulo o horário de ponta é entre 17h30min e 20h30min;  
b. Horário fora de ponta: são as outras vinte e uma horas diárias que complementam o horário de ponta, 
incluindo sábados e domingos;  
c. período úmido: são cinco meses consecutivos, compreendendo os fornecimentos abrangidos pelas leituras 
do mês de dezembro de um ano até o mês de abril do ano seguinte (período em que as chuvas são mais 
abundantes); e  
d. período seco: são sete meses consecutivos, compreendendo os fornecimentos abrangidos pelas leituras do 
mês de maio a novembro do mesmo ano (período em que as chuvas são mais escassas).  
 

 
Esquema de medição indireta de energia elétrica através de TC’s e TP’s. 

1.10 Manobras e Manutenções Seguras 

Deve ser observado sempre, em qualquer situação, o procedimento determinado pela empresa no que diz 
respeito à ativação e à desativação de uma subestação.  
A NR 10 estabelece em seu item 10.5 as etapas básicas do trabalho, fundamentadas no princípio da 
desenergização e da reenergização, já estudados no módulo básico (curso 1 do anexo III da NR 10, 
denominado curso básico em segurança em instalações e serviços com eletricidade), que se encontram 
transcritos abaixo:  
 
10.5 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESENERGIZADAS 
10.5.1 Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho, 
mediante os procedimentos apropriados, obedecida a seqüência abaixo: 
a) seccionamento;  
b) impedimento de reenergização;  
c) constatação da ausência de tensão; 
d) instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos;  
e) proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada (Anexo II); f) instalação da sinalização 
de impedimento de reenergização.  
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10.5.2 O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para reenergização, 
devendo ser reenergizada respeitando a seqüência de procedimentos abaixo:  
a) retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos;  
b) retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização;  
c) remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções adicionais;  
d) remoção da sinalização de impedimento de reenergização; e  
e) destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento.  
10.5.3 As medidas constantes das alíneas apresentadas nos subitens 10.5.1 e 10.5.2 podem ser alteradas, 
substituídas, ampliadas ou eliminadas, em função das peculiaridades de cada situação, por profissional 
legalmente habilitado, autorizado e mediante justificativa técnica previamente formalizada, desde que seja 
mantido o mesmo nível de segurança originalmente preconizado.  
10.5.4 Os serviços a serem executados em instalações elétricas desligadas, mas com possibilidade de 
energização, por qualquer meio ou razão, devem atender ao que estabelece o disposto no item 10.6. 
(SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ENERGIZADAS).  
 
Importante salientar que o Legislador estabeleceu no subitem 10.5.1.a. o seccionamento como primeiro 
passo, o que não deve ser interpretado como sendo o desarme puro e simples da seccionadora que, como já 
estudado no curso 1, é um dispositivo que não pode ser desarmado em carga. 
 
Portanto, fica subentendido o referido item como englobando duas ações: o desligamento (do disjuntor), e o 
seccionamento propriamente dito, feito no âmbito da chave seccionadora. Essa idéia fica clara no ítem 
10.5.2.e., quando o mesmo Legislador orienta a ser realizado destravamento, se houver, e religação dos 
dispositivos de seccionamento.  

1.11 Programação da Manutenção 

É fundamental que haja uma programação rigorosa quanto à manutenção preventiva das subestações como 
um todo, a fim de garantir o seu perfeito funcionamento. Assim, o acompanhamento do desempenho dos 
equipamentos pode ser feito através de alguns indicadores, tais como:  
 
a) tensão de entrada de rede;  
b) freqüência da rede;  
c) fator de potência da instalação;  
d) seqüência das fases na entrada;  
e) temperatura e nível do óleo isolante/refrigerante, tanto dos transformadores quanto dos disjuntores;  
f) condição de vedação dos recipientes de líquidos isolantes ou refrigerantes;  
g) tensão, freqüência e corrente de saída;  
h) temperatura dos barramentos junto aos pontos de conexão mecânica;  
i) acúmulo de sujidades;  
j) posicionamento correto dos tapetes de alta rigidez dielétrica;  
k) disponibilidade de luvas isolantes devidamente recobertas com outras luvas em  
raspa de couro ou vaqueta;  
l) disponibilidade de varão de manobra para eventual manobra da chave seccionadora;  
m) verificação das condições de iluminação da parte interna da cabine; e  
n) verificação das condições de vedação de portas (no caso de invólucros blindados).  
 
A manutenção preventiva exige a necessidade de uma gestão a partir das informações obtidas. O controle de 
qualidade dos equipamentos da cabine é uma premissa fundamental. E é a manutenção preventiva que 
informa se os parâmetros pré-estabelecidos atingiram níveis críticos importante.  
A análise dos resultados finais de manutenção, é feita através de indicadores de desempenho do sistema 
(conhecido como IDS), indicadores de desempenho de equipamento (IDE) e indicadores de desempenho de 
atividade (IDA), que procuram contribuir para a justa avaliação da precisão e agilidade na execução das 
tarefas de manutenção preventiva, e até mesmo da corretiva. O IDS pode ser medido, por exemplo, como 
sendo o tempo médio de duração de uma interrupção de fornecimento (quanto menor for, melhor se comporta 
o sistema), bem como o tempo médio entre as interrupções (quanto maior for, melhor se comporta o 
sistema).  
 
Por se tratar de tarefas destinadas à verificação, ajustes ou substituição de peças nos equipamentos a fim de 
evitar degradação da qualidade da energia fornecida, a manutenção preventiva deve ser precedida de 
procedimentos e programação pré-estabelecida. As ações de manutenção preventiva podem ser divididas em 
dois grandes grupos:  
1. Testes de verificação; e  
2. Intervenção no equipamento.  
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Os testes de verificação permitem levantamento contínuo das condições dos equipamentos, como um 
monitoramento constante.  
Têm o objetivo de indicar a ocasião oportuna para a intervenção sobre determinadas partes do sistema. A 
intervenção acontece, portanto, com o objetivo de prevenir que a degradação do equipamento ou do sistema 
provoque uma interrupção do fornecimento de energia elétrica.  
Entretanto, quando essa intervenção visa corrigir uma degradação no sistema, então entramos no âmbito da 
manutenção corretiva.  
A manutenção corretiva é basicamente restauradora, visa o retorno ao funcionamento normal de um 
equipamento ou sistema. Caracteriza-se pela eventualidade e, portanto, não é programável, e existe em 
função de falhas ocorridas aleatoriamente.  
Atualmente, o foco da manutenção moderna é o estudo das variáveis que incidem sobre as avarias e defeitos 
e, por meio de modelos matemáticos e estatísticos, busca desenvolver o conceito da confiabilidade, que 
orienta a programação da manutenção preventiva em determinados sistemas e equipamentos, em função da 
sua importância estratégica. Cada vez mais se busca o número zero de intervenções corretivas em áreas 
estratégicas, como subestações de distribuição de energia elétrica.  

1.12 Segurança mais eficiente na operação das cabines 

A fim de garantir a segurança mais eficiente na operação e na manutenção de cabines primárias está 
oferecida abaixo uma relação de itens que podem ser incorporados a procedimentos de trabalho nessas 
importantes áreas: 

1. O acesso à cabine deverá permanecer sempre fechado, para evitar a entrada de pessoas estranhas;  
2. Nenhuma manobra deve ser feita precipitadamente. O primeiro cuidado a ser tomado com a operação 

é o de planejar. É preciso pensar bem sobre as conseqüências que poderão surgir. Deve-se assegurar de que 
não houve troca do equipamento a ser manobrado, nunca tomando de memória a referência de um 
equipamento ou painel, mas sim através da leitura da respectiva placa de identificação. É preferível retardar a 
manobra a realizá-la irrefletidamente e incorrer em riscos de conseqüências desastrosas, como lesões por 
queimadura ou até mesmo em óbito. 

3. As manobras somente poderão ser executadas de acordo com as instruções específicas;  
4. Em caso de dúvida, nunca executar a manobra, antes porém solicitando esclarecimentos à sua 

liderança;  
5. As manobras executadas devem ser sempre conferidas.  
6. Antes de restabelecer manobras executadas por outro colaborador, ou até mesmo por si próprio, 

verificar as condições da cabine ou da subestação.  
7. Sempre que possível, manobrar pelo comando elétrico à distância.  
8. Caso não haja condição de operação motorizada ou se a chave seccionadora não for motorizada, deve 

ser operada com convicção, jamais interrompendo o curso de operação de abrir ou fechar a chave no meio do 
curso.  

9. Ao efetuar manobras em cubículos blindados verificar antes a identificação do mesmo.  
10. Durante a manobra de ligar ou desligar disjuntor de cubículo o colaborador nunca deve se posicionar 

em frente para o mesmo, expondo o corpo.  
11. Antes de manobrar um equipamento, o operador deverá alertar as pessoas próximas de modo a 

evitar susto devido ao alto ruído e, conseqüentemente, um acidente.  
12. Os pontos de manobra devem ser sinalizados com mensagens que indiquem que os equipamentos se 

encontram impedidos.  
13. Nos casos em que fique comprometida a segurança de pessoas devido a alguma anomalia, o 

colaborador deverá desligar todas as fontes de energia que alimentam a parte afetada e, em caso de 
incêndio, proceder ao combate corretamente, usando o meio extintor adequado. Em ambos os casos a 
liderança deve ser notificada.  

2 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO: 

2.1 Introdução: 

 
De acordo com o texto da nova NR 10 em seu subítem 10.11.7., ‘antes de iniciar trabalhos em equipe os seus 
membros, em conjunto com o responsável pela execução do serviço, devem realizar uma avaliação prévia, 
estudar e planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas no local, de forma a atender os princípios 
técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança aplicáveis ao serviço.’  
 
Não se concebe, efetivamente, um trabalho, qualquer que seja, sem o mínimo do que se considera de 
organização. E essa organização, como cita o texto do item da NR 10, acima transcrito, passa 
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necessariamente, por etapas que são:  
a) avaliação prévia;  
b) estudo; e  
c) planejamento de atividades e ações.  
Em se tratando de segurança em instalações e serviços em eletricidade, basicamente, a primeira análise 
necessária, como já descrito no treinamento 1 – curso básico, em seu capítulo de número três, é aquela que 
procura identificar, avaliar e tratar aquilo que chamamos de risco. Intrinsecamente existe o risco de choque 
elétrico, mas além dele – assim como também já descrito no capítulo onze do mesmo treinamento 1, há 
também os chamados riscos adicionais.  
Entretanto, essa avaliação, além de considerar os riscos envolvidos na tarefa e as medidas preventivas 
adotadas deve, forçosamente, considerar quem são os membros da equipe, os seus responsáveis, o nível de 
tensão com o qual se vai interagir, o local de trabalho, data e horário de início, e finalmente data e horário de 
conclusão.  
Só após essa avaliação inicial é que se realiza um meticuloso estudo sobre as atividades que deverão se 
desenrolar.  
E de uma maneira a simplificar esse raciocínio cabe colocar esse estudo como tendo como sua matéria prima 
não só os dados da avaliação prévia, como também a execução de um procedimento de trabalho, em 
detalhes, passo a passo, fazendo constar na ordem de serviço todas as etapas a fim de conectar de modo 
eficiente toda a documentação necessária (análise de riscos, dados técnicos do trabalho e características 
físicas e técnicas do local).  
Na seqüência então se estabelece por meio de um plano de ações exatamente o que fazer (a etapa), como 
fazer (a descrição), a justificativa da necessidade de se realizar a tarefa, o tempo previsto até a conclusão dos 
trabalhos, os colaboradores envolvidos (liderança e liderados) e, finalmente, se possível, os custos envolvidos 
na tarefa quanto a mão-de-obra, material, ferramental, aluguel de equipamentos, etc.  

2.2 Programação e planejamento dos serviços: 

2.2.1 Capacidade de antever e de negociar: frutos da experiência 

  
A premissa básica para uma programação eficiente é, sem dúvida alguma, a antecedência. Essa é a chave do 
sucesso na antevisão de eventos. Isso traz a serenidade necessária para que se tenha o domínio mais 
próximo do ideal em relação a toda complexidade envolvida, tanto no contexto do recurso humano necessário, 
assim como do recurso material. 
Programar – que pressupõe a idéia de programação, ou seja, a idéia de divulgar em pormenores cada etapa, 
estabelecida em ordem cronológica para uma tarefa, via de regra requer a capacidade de negociar prazos 
pois, se é associada à cronologia está, obviamente, associada ao tempo, ou ainda à disponibilidade desse 
tempo, por parte de pessoas, o que torna primordial o senso de pontuar semelhanças e não diferenças. Cabe 
portanto concluir que os principais ingredientes para uma programação adequada são antecedência e 
capacidade de negociação.  
Já disse certa vez um velho presidente norte-americano que o primordial não era que o plano desse certo, 
mas que nunca se deixe de ter um planejamento. Em outras palavras, o recado é um só: não desista de 
planejar, ainda que seu plano não vingue.  
Planejar nada mais é que conjecturar, exercitar o senso de previsibilidade ou projetar uma intenção.  
Nenhuma dessas coisas poderá ser feita sem que se tenha um alicerce que é a experiência. Esse lastro do 
passado capacita aqueles que o têm a ter uma assertividade maior quando se trata de planejar um evento, já 
que dispõe da vivência nele, de ter participado noutras ocasiões da mesma tarefa, de ter um pouco mais ou 
um pouco menos aprendido com os erros dos outros e com os seus próprios.  
Nada como alguém experiente manifestando uma palavra de aconselhamento num momento crucial da vida 
ou no meio de um embaraço operacional, não importa a idade ou a experiência que se tenha. São, portanto, 
aspectos fundamentais para a escolha de um grupo com foco na programação e no planejamento:  
 
a) a antecedência,  
b) a capacidade de negociação, e  
c) a experiência.  
 
Como então transformar em aspectos práticos essas premissas? Existe realmente uma ‘receita’ para que se 
atinja esse alvo com o menor número possível de percalços?  
Quais são os passos ideais para que se obtenha uma programação e um planejamento que nos possam 
conduzir à conclusão satisfatória de um trabalho?  
 
Talvez se compararmos uma programação bem feita com um velho e bom relógio despertador, teremos 
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melhor a idéia da essência do significado do termo.  
Vamos notar que a antecedência da ação de programar um sinal sonoro que nos irá despertar de um sono 
profundo é de vital importância para que não tenhamos que amargar uma justificativa de atraso ao trabalho.  
De modo análogo, se também compararmos um planejamento eficiente a um fidedigno mapa geográfico de 
determinada região, poderá haver então uma percepção mais aguçada da questão.  
O mapa orienta, indica o tipo de relevo, a existência de um acidente geográfico qualquer, a distância entre 
pontos da mesma região, se a estrada é uma rodovia, ferrovia ou hidrovia, e ainda o nome das cidades.  
 

2.3. Aspectos práticos  
 
Qualquer trabalho, por mais elementar que pareça, deve ser executado tão somente após todas as suas fases 
terem sido planejadas, desde a opção pelos mecanismos necessários à sua execução até a sua conclusão. 
À liderança cabe planejar um trabalho juntamente com sua equipe e dar todos os esclarecimentos 
necessários, assim como todas as instruções, sejam quanto ao aspecto técnico, quanto ao de segurança.  
Em geral, para os trabalhos em linhas elétricas energizadas, deve haver sempre a primordial preocupação 
quanto ao nível de tensão nominal à qual o colaborador estará exposto, assim como a posição física ideal 
para que sua integridade física seja mantida.  
Um planejamento já começará falho se as condições pessoais de cada indivíduo forem desconsideradas, 
principalmente em trabalhos em alta tensão em elementos energizados.  
Se alguém, por exemplo, apresentar-se ao serviço revelando indisposição, a liderança deve, ao detectar essa 
situação, direcionar a pessoa em questão ao exercício de tarefas de menor responsabilidade e, se necessário, 
encaminhar o colaborador ao setor que administre recursos humanos, e até à enfermaria.  
É importantíssimo que todos os membros da equipe que irá executar a tarefa tenha:  
 
a) compreensão confirmada por escrito das instruções, se possível repetindo-a ao líder;  
b) condição de executar a tarefa em conformidade com a seqüência estabelecida previamente e segundo as 
orientações da liderança, com a devida coordenação, calma e habilidade, dentro da melhor técnica e 
segurança, e sem qualquer pressa.  
 
Durante a realização das tarefas, é interessante que o colaborador que a executa verifique, de preferência de 
antemão, a possibilidade de executar o serviço como fora planejado inicialmente, levando ao conhecimento da 
liderança sobre algum desvio ou possíveis imprevistos encontrados e que, eventualmente, mereçam novo 
estudo; finalmente, tenha a total ciência de que se caso seja detectada a falta de equipamento(s) e/ou de 
ferramenta(s) próprio(s) à execução dos serviços, estes não deverão ser realizados, devendo o colaborador 
notificar a liderança do motivo pelo qual a tarefa não foi concluída ou mesmo iniciada.  
A título de precauções gerais, vale sempre a pena salientar que:  
 

1. Antes de iniciar um trabalho o colaborador deve desobstruir a área de forma a lhe permitir o livre 
acesso e movimentação necessária à executar a tarefa de maneira segura;  

2. Se alguma dúvida ou risco de acidente não previsto no planejamento surgir durante a realização da 
tarefa, o serviço deverá ser interrompido; o planejamento deve então, nesse caso, ser refeito e os trabalhos só 
terem sua continuidade quando o colaborador obtiver da liderança a plena convicção de que há segurança 
plena e perfeita;  

3. Em locais de iluminação precária, o colaborador deve utilizar-se de dispositivos de iluminação 
portáteis, para que o trabalho seja realizado com toda a segurança necessária; 

4. O isolamento dos cabos e das ferramentas não deve nunca ser considerado adequado para o trabalho 
em redes ou linhas energizadas, devendo ser, impreterivelmente, usadas luvas de borracha com cobertura 
(em raspa de couro ou em vaqueta);  

5. Sempre ao se lidar com fiação flexível deve-se tomar muito cuidado para que se evite que as 
extremidades soltas dos mesmos não toquem na rede energizada ou atinja a face, os olhos, ou ainda que 
cause ferimentos nas mãos.  

2.3 Prontuário e cadastro das instalações 

A NR 10 especifica quais são os documentos básicos de uma instalação elétrica:  
 
a) Procedimentos de instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde implantadas na empresa 

e que digam respeito a instalações e serviços em eletricidade;  
b) As inspeções e medições do sistema de pára-raios e do sistema de aterramentos elétricos instalados na 

empresa (não apenas medições do aterramento, mas incluindo uma inspeção na instalação física);  
c) A especificação de todos os EPIs (equipamentos de proteção individual) e EPCs (equipamentos de 

proteção coletiva) bem como todo o ferramental aplicado nas instalações elétricas da empresa;  
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d) Todos os comprovantes de cursos dos eletricistas, técnicos e engenheiros da empresa, bem como do 

curso básico da NR 10 e/ou do curso complementar da NR 10;  
e) Resultados dos testes de isolação elétrica dos EPIs e EPCs utilizados pelos profissionais da empresa em 

instalações energizadas;  
f) Se houver áreas classificadas (sujeitas a explosividade) na empresa, os equipamentos e materiais elétricos 
instalados nessas áreas devem possuir certificações de que atendem as normas oficiais para essa 

aplicação; 
g) E o relatório técnico de inspeções atualizado onde constem recomendações, cronograma de adequações 

de tudo que diga respeito aos itens anteriores.  
 
Todos esses documentos acima devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado, ou seja, que 
tenha qualificação profissional em nível técnico e que disponha de inscrição no conselho de classe (no caso 
os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia). E não foi à toa que grifamos as 
palavras chave dos sete itens acima. São essas as palavras que dão o sentido do Prontuário de Instalações 
Elétricas (o P.I.E.):  
• procedimentos;  
• inspeções;  
• especificações;  
• comprovantes;  
• resultados de testes;  
• certificações; e  
• relatório técnico.  

2.4 Premissas para um bom Método de Trabalho no SEP 

O conhecimento técnico é o primeiro pré-requisito. Sem ele nem se inicia qualquer trabalho. Na seqüência 
vêem quase que juntas a capacitação (treinamento) e a autorização, premissas sem as quais o colaborador, 
ainda que qualificado, não terá o conhecimento suplementar à qualificação e tão pouco a formalização oficial 
de que tem permissão para realizar a tarefa.  
O equilíbrio emocional é o próximo fator importante no processo, já que circunstâncias externas podem, sem 
dúvida alguma, afetar a área psicológica do indivíduo a ponto de torná-lo um candidato em potencial a integrar 
as estatísticas dos acidentes graves envolvendo instalações e serviços com eletricidade.  
Sem a devida serenidade e controle emocional em momentos críticos de um trabalho que exige atenção e 
concentração, torna-se impossível assegurar que o colaborador em questão conclua seu trabalho com 
grandes chances de retornar ao aconchego do lar sem lhe faltar qualquer parte do corpo, ainda que seja uma 
mera cutícula da base das unhas de um dos dedos de sua mão.  
A proteção coletiva é o principal fator externo pró-segurança e deve sempre ser visto como prioritário ante ao 
individual: equívocos de inversão de valores são muito comuns. E essa inversão se dá repetidas vezes por 
questões envolvendo disponibilidade financeira.  
Por vezes as grandes empresas compram mal porque especificam mal, não compartilham com as áreas de 
Manutenção e Segurança, fazem uma encomenda sem conhecimento do critério adequado em se tratando da 
segurança de seus colaboradores e, na maioria dos casos, os profissionais de Compras e de Engenharia de 
Processos ‘pagam a conta’ pelo não exercício do bom-senso: faltaram-lhes ingredientes básicos, já 
comentados neste capítulo quando tratamos do trabalho em equipe.  
O uso das ferramentas e acessórios apropriados às necessidades da tarefa é a próxima premissa importante. 
São eles, na verdade, as extensões dos dedos, das mãos, dos braços, das pernas, enfim de todo o corpo do 
colaborador. Qualquer deslize ou ação que subestime a necessidade de uma ferramenta ou acessório 
adequado e não improvisado atingirá diretamente seu frágil organismo.  
Depois, os conhecidos EPIs devem ser o complemento do sistema coletivo, de uma maneira ou de outra: 
quando ainda não há um sistema coletivo ainda em funcionamento ou quando o risco ainda não está 
plenamente avaliado, muito menos tratado.  
Finalmente, o pleno conhecimento do procedimento de trabalho implicará em que o colaborador tenha a 
ciência necessária de cada etapa da tarefa que, repetida muitas vezes, o ajudará a lembrar que o mais 
importante é, como já se disse muitas vezes, perder cinco minutos na vida do que a vida em cinco minutos.  
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2.5 Exemplo de um Procedimento de Trabalho 

 
 

3 - ASPECTOS COMPORTAMENTAIS: 

3.1  Introdução: 

 
O simples conhecimento de que seu trabalho está associado a uma fonte de energia perigosa, por si só, já 
traz ao colaborador, envolvido direta ou indiretamente em instalações e serviços com eletricidade no sistema 
elétrico de potência e em suas proximidades, um stress maior do que aquele que normalmente teria em 
condições de menor risco.  
Não que trabalhos fora do sistema elétrico de potência ou abaixo dos níveis de tensão considerados pela NR 
10 como limites superiores de BT – desde que não seja em extra-baixa tensão – não tragam ou não devam 
trazer no seu bojo a atenção e a concentração necessário a que o nível de stress seja considerado útil.  
Aliás, ao considerarmos esse stress como sendo útil, referimo-nos, em contrapartida, ao risco altamente 
nocivo propiciado pela ausência do stress, por vezes provocado pelo excesso de confiança, pela distração, 
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por brincadeiras ou pelo simples descaso às prescrições normativas de segurança.  
Advindo da pressa, por vezes gerada em outras variáveis como circunstâncias pontuais e pessoais 
(problemas de ordem conjugal, financeira, doença na família, dependência química, entre tantas outras), esse 
descaso pode inclusive estar associado ao desajuste nos relacionamentos no ambiente de trabalho.  
Por conta desse nível de stress diferenciado, a manifestação do comportamento do colaborador segue uma 
linha de conduta distinta das demais, semelhante a qualquer outro que esteja exposto de maneira mais ampla 
a um determinado risco mais agudo. 

3.2 Tendências: 

 

A tendência natural é a de que ele procure atender de maneira ampla cada uma das prescrições 
estabelecidas, principalmente se seus afazeres não tiverem um nível de repetições muito alto.  
Alguém que executa o mesmo trabalho ainda que altamente arriscado, por muitas vezes seguidas pode ter 
uma forte tendência de, ao longo do tempo, vir a subestimar orientações escritas a respeito desse trabalho. 
Por outro lado, quem realiza a função vez por outra, numa freqüência menor ou ainda casualmente, e com 
isso certamente não de modo tão corriqueiro ou rotineiro irá, na maioria das vezes estar mais amplamente 
atento a cada detalhe e cuidando que cada etapa da tarefa seja aplicada a prática da maneira mais correta e 
segura que lhe estiver ao alcance.  
Mas nem sempre esse quadro se configura dessa maneira. Acreditar que um procedimento escrito venha a 
garantir uma atitude compatível com a redação é, minimamente, ingenuidade ao tratar-se de seres humanos 
dotados de vontade própria, bem como juízo de valor e arbítrios absolutamente livres, bem como submetidos 
a circunstâncias existenciais diversificadas.  
Um mesmo indivíduo pode, inadvertidamente e, por exemplo, agir de maneira anômala comparada com uma 
mesma ação realizada semanas antes por ele próprio. O mesmo pode ocorrer se comparado a outro 
colaborador, e até com perfil semelhante ao do primeiro, mas submetido a condições de stress diferenciado.  
A tarefa de discernir exatamente a pessoa certa para o trabalho adequado não é nada fácil, nem nunca o 
será. Num dia alguém estará mais bem preparado para uma tarefa do que outra pessoa no mesmo dia, ou 
ainda do que si próprio noutra ocasião, independente do intervalo de tempo. Padrões de comportamento 
existem e são detectáveis, mas sempre o são até um determinado limite.  
Tudo isso ajuda-nos a reduzir a probabilidade de que a qualidade total e final do trabalho comprometa, pela 
ordem, primeiro a vida do colaborador, depois o patrimônio da empresa e, por fim, o produto ou serviço a ser 
por ele efetuado. Contudo não nos dá a garantia efetiva de que tudo será previsto e contemplado seja num 
procedimento de trabalho, seja pela postura da liderança desse trabalho.  
Contribuir decisivamente para que a qualidade de vida do colaborador, especialmente o que desenvolve 
serviços e tarefas em exposição a riscos de contato com fontes de energia altamente lesivas, – e até 
literalmente letais –, torna-se uma prioridade acima de qualquer outra justifica, dando razão e motivo ao foco 
central da Engenharia de Segurança do Trabalho, que é o homem.  
Por isso prover qualidade de vida no trabalho não se restringe apenas ao palpável, na forma de equipamentos 
de proteção coletiva, equipamentos de proteção individual, ferramental, dispositivos e outros objetos, embora 
sejam, indiscutivelmente úteis, necessários e até mesmo imprescindíveis. 
O universo de condições para o provimento dessa qualidade de vida vai além do limite que meros objetos 
impõem. É coadjuvante num processo que envolve além deles a própria vida do colaborador, o seu ser, o seu 
interior, a sua essência, ou até mesmo, como muitos preferem chamar, a sua alma que, entre outras tarefas 
tem a função de acumular uma memória emocional. 
Essa central de dados pode comparecer ao ambiente de trabalho num estado de alto grau de contaminação 
por registros indesejáveis àquele tipo de trabalho, principalmente se for um trabalho eminentemente de risco, 
como no caso de trabalho desenvolvido em instalações elétricas energizadas, de alta tensão, na circunscrição 
ou nas proximidades de um sistema elétrico de potência.  

3.3 O Papel do Líder: 

 

Cabe em primeira instância ao líder prover não apenas condições materiais e administrativas para que não só 
o trabalho se torne simples, mas também estar atento para que o ambiente subjetivo do trabalho reflita um 
clima propício a que as relações interpessoais não se transformem em atalhos para uma exposição a risco de 
acidente, assim como criar as condições básicas para que, individualmente, cada colaborador tenha no líder a 
imagem de alguém em que possa confiar, e não apenas a de um simples feitor, ou mesmo de um mero 
transmissor de ordens superiores.  
É, sem dúvida, considerável a parcela de participação e contribuição do líder na tarefa de transformar o 
ambiente de trabalho positivando-o. Seria o mesmo que procurava significar um termo muito em voga em 
meados da última década do século passado, ou seja, o de ‘energizar’ a equipe. Claro que não se trata de 
conectar os membros do grupo a potenciais elétricos contrários, absolutamente.  
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Mas na verdade é desafiar a equipe, motivando-a a atingir metas mais arrojadas, mostrando o alvo, ensinando 
como atingi-lo, estimulando a equipe a não desistir na busca desse alvo, atribuir o sucesso à capacidade dela 
própria, e ter a maturidade de saber identificar o erro quando vier um fracasso, bem como dispor do 
conhecimento necessário para avaliar o desvio e corrigi-lo adequadamente.  
Não é nem nunca será uma postura fácil. Primeiro porque nem sempre esse líder teve a chance de ver em 
seus pais, efetivamente, modelos de liderança. Por vezes não teve a oportunidade de viver e conviver com pai 
e mãe juntos, ambos vivendo uma vida conjugal estável.  
Cada um, portanto, teve uma origem totalmente diversa do outro. Segundo, porque esse líder também lida 
com pessoas de origens antagônicas numa mesma equipe. E terceiro, o conflito de valores e de idéias acaba 
destruindo ou, pelo menos, impedindo a construção de um relacionamento interessante para o bem da 
empresa.  
A desconfiança, a insegurança, os preconceitos e, finalmente, a maledicência, isto é, o ato de, digamos, 
sutilmente, realçar aspectos negativos de alguém num comentário, ou ainda o ato de difamar – denegrir a 
fama por meio de calúnia, desonrar ou comprometer a reputação de alguém, e de criar intrigas, ou ainda em 
outras palavras, o ato de ‘fofocar’, que compromete seriamente os relacionamentos, fazendo com que alguns 
indivíduos colecionem inimigos dos mais mordazes.  

3.4 Definições de Personalidade: 

 

Só cada um pode mudar sua maneira de pensar, se assim o desejar. Dificuldades, por sinal, em se tratando 
de relacionamentos, existirão sempre, disso não devemos ter dúvidas. As definições abaixo ajudam a 
compreender isso melhor:  
 
Agressivo: É caracterizado pela necessidade de dominar o outro. Uma pessoa quando opta pela 
agressividade é capaz de passar por cima do outro para atingir seus objetivos. Sente-se superior e, por isso, 
menospreza, deprecia e desrespeita os direitos do outro. É fácil identificá-lo. A pessoa mostra-se autoritária, 
intolerante, dona da verdade, fala alto, interrompe o outro, tem dificuldade de ouvir e é irônica.  
 
Passivo: Seu principal objetivo é não desagradar o outro. Busca a harmonia e foge do conflito, mesmo à custa 
de seus próprios interesses. Tende a subestimar os seus direitos e sentimentos e superestimar os dos outros. 
Tem dificuldade de dizer não, o que leva a que se aproveitem dele.  
É comum usar expressões do tipo: "Não quero incomodar", "Não vou tomar muito seu tempo", "O que for 
melhor para você é bom para mim". Dificilmente dá opiniões e concorda facilmente com a opinião do outro. O 
passivo espera que as pessoas compreendam o que ele deseja, tem discurso confuso, atitude defensiva, 
postura encolhida, inquieto.  
Culpa-se de tudo, odeia o assunto, evita a abordagem direta, freqüentemente solicita aprovação, cede 
facilmente, gera simpatia, faz com que as pessoas se sintam culpadas em pedir-lhe as coisas etc.  
 
Passivo-agressivo: Este é um comportamento misto, com elementos de agressividade e passividade. Ansioso 
em acertar contas sem correr riscos de confronto, é freqüentemente encontrado em pessoas que querem se 
afirmar sem terem poder para tanto.  
Quem tem este estilo de comportamento utiliza o mínimo de contato visual possível, mas olha para frente 
mais que para o chão. Lacônico, suspira de impaciência.  
Exasperado, usa expressões como "não posso acreditar no que estou ouvindo". Postura fechada. 
Dá respostas indiretas, faz alusões sarcásticas, tem senso de humor irritante.  
Caracteriza-se, principalmente, pelo seu jeito manipulador. É superficial nas suas relações interpessoais. Não 
se envolve com as pessoas nem com as situações.  
Tende a desvalorizar a inteligência do outro, já que pensa que o outro não percebe seu comportamento 
manipulador. É pouco transparente em sua comunicação.  
É fácil identificá-lo, normalmente ele se apresenta com um humor sarcástico, faz chantagem emocional, faz os 
outros se sentirem culpados, distorce as palavras do outro e fala por indiretas.  
 
Assertivo: Este é o comportamento capaz de construir relações eficazes e de estabelecer uma atitude 
negociadora em situações de conflito. O detentor deste comportamento é transparente na linguagem e na 
expressão de idéias e sentimentos. Por outro lado, sabe ouvir e ser empático com o outro.  
É muito fácil lidar com ele porque exprime, sem constrangimento, seus sentimentos positivos e negativos, e 
ouve as críticas e negocia sem ataque pessoal. Ele diz não sem se sentir culpado e, o que é importante, 
aceita o não do outro. Ansioso por defender seus direitos, mas, ao mesmo tempo, capaz de aceitar que as 
outras pessoas também tenham os seus.  
Contato visual suficiente para dar a entender que está sendo sincero. Tom de voz moderado, neutro. Postura 
comedida e segura. Expressão corporal condizente com suas palavras. Ouve bastante, procura entender. 
Trata as pessoas com respeito. Aceita acordos, soluções. Aceita declarar ou explicar suas intenções.  
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Vai direto ao ponto, sem ser áspero. Mas é insistente na busca de seu objetivo.  
Encarar as dificuldades pessoais com mais tolerância e naturalidade é uma forma muito eficaz de começar a 
mudar a maneira de pensar. A partir daí, começa o alcance do alvo que é um comportamento assertivo.  
E seu início começa pela maneira de se dizer as coisas. Construir frases para acusar e julgar o outro, já se 
está criando conflitos desnecessários. É importante lembrar que a assertividade não pode ser falsa. Precisa 
vir acompanhada sempre de tom de voz, postura corporal, expressão facial e movimentos do corpo coerentes. 
Dizer que o corpo fala é tão certo como dizer o famoso resultado da primeira expressão matemática que 
aprendemos.  

4 - CONDIÇÕES IMPEDITIVAS PARA O SERVIÇO: 

4.1  Introdução: 

 

Em se tratando de segurança em instalações e serviços com eletricidade, às condições impeditivas para 
esses serviços são exatamente aquelas que se configuram como sendo inseguras e que, potencialmente, 
pode carregar no seu bojo um risco, capaz de gerar um acidente muitas vezes causador de lesões graves e 
até mesmo o óbito da vítima. 
A condição insegura, por definição é toda aquela que, presente no ambiente do trabalho, põe em risco a 
integridade física e/ou mental do trabalhador, devido à possibilidade de vir a sofrer um acidente, não importa 
se de pequenas ou de grandes proporções.  
Dois subitens em especial da NR 10 estabelecem critérios muito próprios sobre o assunto, a saber, os 
subitens 10.6.3. e 10.14.1. Aqui a transcrição literal de ambos:  
 
1) 10.6.3.: Os serviços em instalações energizadas, ou em suas proximidades devem ser suspensos de 
imediato na iminência de ocorrência que possa colocar os trabalhadores em perigo.  
2) 10.14.1.: Os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa, sempre que 
constatarem evidências de riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde ou a de outras pessoas, 
comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis.  
 
Objetivamente, portanto, tudo o que impede que o trabalho prossiga, ou mesmo se principie pode, 
certamente, ser considerado como condição impeditiva. Tudo o que possa demonstrar a iminência de uma 
ocorrência (percepção antecipada, em função de outros sinais, de que situações de risco estão prestes a se 
configurar como evidente), ou a evidência de um risco (ou seja, o risco está presente e foi inequivocamente 
constatado) é considerado condição impeditiva para os serviços. A partir desse conceito podemos então 
indicar quais seriam as situações nas quais essas características podem surgir no desenvolvimento de uma 
tarefa em alta tensão energizada ou próximo do S.E.P. Podem-se relacionar as seguintes condições que 
devem propiciar o impedimento da continuidade dos serviços ou até mesmo nem iniciá-lo. 

4.2 Condições do meio-ambiente externo: 

 

a) presença de ventos: Ventos fortes provocam um grande aumento nos esforços mecânicos envolvidos, 
podendo até fazer com que sejam ultrapassadas as capacidades de trabalho para as quais os bastões e 
ferramentas foram projetados. Além disso, ocorre a dificuldade de mobilidade do colaborador durante os 
trabalhos;  
b) chuvas: Além de reduzirem a rigidez dielétrica dos bastões e de todas as ferramentas e EPIs utilizados na 
tarefa também oferece riscos pessoais, dificultando todos os serviços. Em adição às chuvas, podem ocorrer 
descargas atmosféricas nos equipamentos de linha;  
c) poluição: O intenso acúmulo de poluentes sobre a superfície de bastões, EPIs e ferramentas isolantes 
reduzem sua rigidez dielétrica propiciando a condução da corrente em sua superfície, principalmente se 
associado à umidade;  
d) outros fatores: Umidade relativa do ar excessiva (cerração ou neblina intensa), alta pressão atmosférica 
(que aproxima as moléculas da mistura do ar e o torna com rigidez dielétrica baixa), e ionização do ar 
(aumento do número de elétrons livres no ar nas imediações de equipamentos energizados que gerem campo 
eletromagnético muito intenso, gerando por vezes o conhecido ‘efeito corona’) também são fatores que afetam 
diretamente as condições do isolamento dos equipamentos, ferramentas e dos EPIs; além dessas, qualquer 
outra condição ambiental que configure a presença de qualquer um dos riscos adicionais mencionados na NR 
10 em seu subitem 10.4.2.  
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4.3 Condições da Instalação: 

 

Espaçamento seguro: associado à colocação fora de alcance que é somente destinada a impedir os contatos 
fortuitos com as partes vivas da instalação. Quando há o espaçamento este deve ser suficiente para que se 
evite que pessoas circulando nas proximidades das partes ativas possam entrar em contato com essas 
partes, seja diretamente ou por intermédio de objetos que elas manipulem ou que transportem;  
Iluminação insuficiente: tipificado como risco ergonômico, a NR 10 prescreve em seu subitem 10.3.10. que o 
local de trabalho deve possuir iluminação adequada. A NBR 5413, a antiga NB 57, que estabelece critérios 
técnicos para iluminância de interiores é citada no subitem 17.5.3.3. Alguns exemplos de fluxo luminoso 
mínimo em alguns locais de trabalho típico dos colaboradores envolvidos em instalações e serviços com 
eletricidade, sendo que 150 lux de iluminância podem ser considerados um valor mínimo para a maioria dos 
locais citados na NBR citada. Entretanto, caso a caso deve ser avaliado, levando-se em conta o exato ponto 
da intervenção por parte do colaborador;  
Posição de trabalho: igualmente elencado como risco ergonômico pressupõe que a instalação deve ser 
concebida para que o colaborador tenha totais condições de prestar a devida manutenção de maneira a não 
comprometer sua saúde e sua segurança ocupacional. Locais onde o contorcionismo (dificuldade de acesso) 
for necessário, ou mesmo a prática de alpinismo (colaborador obrigado a escalar equipamentos) ou da 
percepção extra-sensorial (colaborador obrigado a agir por sugestão, pois não tem visão adequada do ponto 
onde terá que ter acesso) não constituem nenhum primor de condição segura. 
Condições gerais para desenergização: em conformidade com o subitem 10.5.1 da NR 10 deve ser observado 
se a instalação dispõe de condições para que todas as etapas requeridas no procedimento de desenergização 
sejam possíveis de serem executadas; caso não se configure possíveis a liderança deve ser notificada e o 
serviço interrompido até que sejam tomadas ações no sentido de que o procedimento seja plenamente 
cumprido; vale salientar que isso inclui todas as sete etapas: desligamento, seccionamento, impedimento de 
reenergização, constatação da ausência de tensão, aterramento temporário, proteção de elementos 
energizados na zona controlada e sinalização de impedimento de reenergização.  

4.4 Condições do ferramental, acessórios, EPCs e EPIs: 

 

a) ferramentas em condições precárias ou duvidosas: qualquer que seja a situação, não há como justificar a 
insistência em concluir ou mesmo iniciar um serviço sem que a(s) ferramenta(s) esteja(m) em condição(ões) 
adequada(s) para o uso, principalmente no tocante à rigidez dielétrica de sua isolação. De igual modo é 
necessário atuar sempre com ferramentas homologadas quanto à sua rigidez dielétrica, devidamente atestada 
em relatório periódico, conforme a NR 10 determina em seu subitem 10.7.8. Importante salientar que a 
isolação original jamais pode ser reconstituída;  
b) acessórios em condições precárias ou duvidosas: o mesmo explicitado no item acima vale para esses: 
escadas, andaimes e outros acessórios; aqui se tratam da estabilidade, condições de sustentação, de 
aterramento (se necessário) e de isolamento;  
c) EPCs e EPIs em condições precárias ou duvidosas: o mesmo explicitado no item acima vale para esses, 
devendo estar homologados quanto à sua rigidez dielétrica, devidamente atestada em relatório periódico, 
conforme a NR 10 determina em seu subitem 10.7.8.;  
Qualquer paralisação por qualquer que seja o motivo, deve ser acompanhada e até precedida de um relatório 
formal que tenha condições de documentar a condição impeditiva para ciência da liderança e que servirá de 
lastro para a tomada de providências.  
No capítulo seguinte é sugerido um esboço de layout para um documento com esse objetivo, podendo ser 
adaptado de acordo com o tipo de atividade da empresa naquilo que diz respeito às condições que possam, 
efetivamente, interromper os serviços, jamais sendo usado como pseudojustificativa, sem que tenha um real 
embasamento técnico tanto em eletricidade como em segurança ocupacional.  
Isso implica em que os colaboradores sejam convenientemente treinados para que, de fato, saibam interpretar 
cada tipo de situação e então, conscientemente, com bases sólidas, se realmente necessário, proceder à 
interrupção formal, já que é direito facultado pela NR 10 em seus subitens 10.6.5. e 10.14.1.  

5 - RISCOS TÍPICOS DO S.E.P. E SUA PREVENÇÃO: 

5.1 Introdução 

 

Introdução - particularidades das instalações.  
 
Por conta disso serão mostrado peculiaridades das instalações, a fim de diferenciar, justamente por conta 
dessas particularidades, como, aliás, é orientado pelo anexo III do novo texto da N.R. 10, em seu item 2, onde 
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reza que do presente capítulo até o de número 18, todos deverão ser dirigidos especificamente para as 
condições de trabalho características do ramo de atividade, do padrão de operação, do nível de tensão e 
outras peculiaridades específicas ao tipo ou condição especial de atividade.  
Vale salientar que no caso de trabalhos envolvendo alta tensão energizada, realizada na zona controlada ou 
ainda desenvolvida em equipamentos e instalações destinadas à geração, transmissão e distribuição de 
energia elétrica, o nível do risco elétrico é muito maior que trabalhos em baixa tensão.  
Aspectos importantes devem ser levados em conta. Não que sejam aspectos exclusivos de trabalhos com 
energia elétrica com as características acima citadas. Pode, sem sombra de dúvida, também estarem 
presentes em baixa tensão. Ocorre que estão em condição mais aguda nas condições já mencionadas.  
Primeiro que três das chamadas ‘sete variáveis da eletrocussão’ são mais acentuadas (diferença de potencial, 
intensidade de corrente e o tipo da corrente –  isto é, tensões acima de 1.000 VAC, nível de corrente em 
Ampéres e por ser alternada), sendo a resistência elétrica do corpo humano, mantida a mesma que no caso 
da baixa tensão no momento do choque elétrico.  
Em segundo lugar que, normalmente, o colaborador deve manter-se num nível de concentração muito alta, o 
que pode levá-lo a sobressaltos (sustos), se ocorrerem sons de alta pressão sonora em suas proximidades 
como queda de ferramentas, estampidos ou outros ruídos. Além disso, o colaborador poderá estar exposto a 
riscos adicionais, já estudados no capítulo 11 do curso básico (risco de trabalho em altura, em ambiente 
confinado, exposto à umidade, a condições atmosféricas adversas, em ambiente de área classificada, etc.), 
principalmente dois tipos: os de trabalho em altura e de trabalho em exposição à umidade.  
O trabalho em altura, embora mais associado a colaboradores que realizam serviços em redes de 
transmissão e distribuição de energia elétrica (não só em nível rural e urbano, mas também em nível interno 
em empresas), e o trabalho em exposição à umidade leva em conta o distanciamento seguro, seja pela 
proteção a transeunte e usuários leigos, seja pela rigidez dielétrica do ar.  
Por um lado, a possibilidade de um acidente provocado por queda, e por outro, de formação de arco-elétrico 
e, conseqüentemente, de queimaduras graves. Portanto, pode-se resumir que condições especiais estão 
associadas a trabalhos envolvendo alta tensão energizada, realizada na zona controlada ou ainda 
desenvolvida em equipamentos e instalações destinadas à geração, transmissão e distribuição de energia 
elétrica:  
 
1. Valores de tensão e corrente alternada elevados (na forma de proximidade com partes energizadas, 
indução elétrica, estática, e campos elétricos e/ou magnéticos);  
2. Susceptibilidade a sobressaltos devida alta concentração;  
3. Trabalho em altura; e  
4. Trabalho em exposição à umidade (seja por baixa rigidez dielétrica do meio – o ar – ou por descargas 
atmosféricas). 
 
Cabe salientar que toda a orientação que compõe o presente módulo (segurança no sistema elétrico de 
potência e em suas proximidades) se destina a atender todos os colaboradores que intervenham em 
instalações elétricas energizadas com alta tensão, que exerçam suas atividades dentro dos limites 
estabelecidos como zonas controladas e de risco, conforme subitem 10.7.1. da NR 10.  
A seguir, será abordado cada um dos riscos típicos, de acordo com as características específicas das 
instalações nas quais os colaboradores em geral estão inseridos.  

5.2 Exemplo de um disjuntor a Óleo: 
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5.3 Exemplo de uma seccionadora de entrada: 

 

 

5.4 Conhecendo cada risco: 

 

Proximidade e contatos com partes energizadas. 

 
Importante indagar de início o seguinte: o colaborador que milita no dia a dia com energia elétrica, realmente, 
desfruta de proximidade segura a fim de não lhe propiciar um trágico contato direto? Procurando responder 
essa questão é que se procurará lançar luz sobre alguns aspectos importantes:  
 
1. Distanciamento de segurança;  
2. Iluminação adequada;  
3. Ventilação adequada; e  
4. Posição de trabalho adequada;  
 
É oportuno, então, em princípio, revermos alguns conceitos:  
a) Parte viva: parte condutora que apresenta diferença de potencial em relação à terra:  
b) M assa: parte condutora que pode ser tocada facilmente e que normalmente não é viva, mas que pode 
tornar-se viva em condições de faltas ou defeitos; e  
c) elemento condutor estranho à instalação: elemento que não faz parte da instalação, mas pode introduzir 
potencial a ela, geralmente o de terra; são elementos metálicos usados na construção de edifícios, das 
canalizações metálicas de gás, água, aquecimento, etc., e dos equipamentos não elétricos a elas ligados, 
bem como dos solos e paredes não isolantes;  
d) contato direto: são contatos de pessoas ou animais com partes vivas sob tensão;  
e) contato indireto: é o contato de pessoas ou animais com massas que fiquem sob tensão devido falha de 
isolamento;  
f) falta: ocorre quando numa instalação ou num equipamento, duas ou mais partes, que estejam sob 
potenciais diferentes, entram em contato acidentalmente, por falha de isolamento, seja entre si ou com uma 
parte aterrada.  
g) falta direta: quando há contato físico entre as partes;  
h) falta não-direta: quando não há contato físico, mas há um arco entre as partes;  
i) curto-circuito: falta direta entre condutores vivos de potenciais diferentes ou entre um condutor vivo e outro 
de potencial neutro ou de terra;  
j) corrente de fuga: corrente que, por imperfeição da isolação, escoa ou flui para o potencial de terra ou para 
elementos condutores estranhos à instalação.  
 
Inicialmente, distância segura é aquela que permite ao colaborador o desenvolvimento de seu trabalho com o 
risco elétrico neutralizado, isto é, eliminado. Risco controlado ou minimizado não é risco neutralizado, tão 
pouco risco eliminado.  
 
Convém, em segundo lugar, lembrar que a definição dada pelo Decreto 93.412/86, de 14/10/1986, que 
instituiu salário adicional em condições de periculosidade para empregados do setor de energia elétrica 
(independentemente do cargo, categoria ou ramo da empresa), para equipamento ou instalação elétrica em 
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situação de risco e, todas aquelas que o contato físico ou exposição aos efeitos da eletricidade possam 
resultar incapacitação, invalidez permanente ou morte.  
 
A partir daí, deduz-se que qualquer lesão está enquadrada no significado intrínseco do termo ‘incapacitação’, 
haja vista que uma queimadura superficial incapacita parte do maior órgão do corpo humano, a pele, de 
exercer plenamente sua função, assim como uma queimadura profunda, de terceiro grau, destrói tecido 
epitelial, muscular, nervoso e até ósseo, gerando incapacitação e até invalidez permanente da vítima.  
De posse dessas duas premissas, podemos depreender então que a distância segura é aquela que torna o 
risco elétrico neutralizado ou eliminado ao colaborador, isto é, sua exposição ao risco ou aos seus efeitos não 
causará lesão de qualquer nível de gravidade e, conseqüentemente, sequer invalidez permanente ou morte, 
desde que a condição de trabalho promova, em outros quesitos, a mesma segurança que a assegurada em 
nível elétrico.  
Segurança é, como costumamos dizer, a arte de enxergar a parte submersa do iceberg. Claro que o princípio 
se aplica não só no âmbito da abstração que é a energia elétrica (abstração é a palavra escolhida, no sentido 
de que se trata de uma energia que não é percebida, a não ser pelos seus efeitos resultantes, não podendo 
ser detectada a olho nu), mas para qualquer tipo de energia com a qual o corpo humano venha, 
inadvertidamente, a interagir.  
Exatamente por conta disso é que adoção de medidas que eliminem o risco elétrico só é válida se forem 
aplicadas conjuntamente, isto é, de forma interdependente e não isoladamente. Equipamentos de proteção e 
técnicas de proteção ao colaborador, como diz a redação do § 3º do item II, do Artigo 2º do Decreto 93.412/86 
podem, a rigor, eliminar o risco elétrico em muitas circunstâncias, certamente, mas não em todas.  
A definição clara da zona de risco e da zona controlada (que, a rigor, contém a zona de risco, não sendo uma 
‘outra zona’, mas na verdade, fazendo parte uma da outra) foi uma forma eficaz de se buscar um início de 
caminhada no sentido da eliminação dos riscos.  
No item 30 do glossário da NR 10, logo após o subitem 10.14.6., se lê que zona de risco é o entorno de parte 
condutora energizada, não segregada, isto é, que não está separada do restante da instalação, e que é 
acessível inclusive acidentalmente, ou seja, acessível operacionalmente ou acidentalmente. A aproximação 
dessa zona só é permitida a profissionais com a devida autorização do empregador, desde que esses 
colaboradores adotem técnicas e instrumentos apropriados de trabalho. Certamente pode ser descrita como 
sendo a parte mais próxima do ponto energizado.  
Já no item seguinte, zona controlada é definida quase identicamente: a única diferença é que não condiciona 
o uso de técnicas e instrumentos apropriados. Por esse motivo é a parte mais distante do ponto energizado.  
Pela tabela do anexo II da NR 10, vemos que para tensões de 13.200 Volts no ponto energizado, a distância 

para a qual já se torna necessária a adoção de técnicas e instrumento apropriado por parte de profissionais 
autorizados é a partir de 38 centímetros de distância radial em relação a esse ponto energizado.  

Além dessa distância, isto é, acima dela, não são mais necessários a adoção de técnicas, nem o uso de 
instrumentos apropriados, porém só é permitido o ingresso de profissionais autorizados até 1,38 metro.  
Além dessa distância, qualquer pessoa inadvertida poderá circular e ter acesso. 
 
Em uso na maioria das empresas  existem, basicamente, 6 níveis de tensão: 88kV, 13,8 kV e tensões baixas 
(127, 220, 380 e 440V).  
Abaixo, para esses níveis, a distância de segurança é identificada como sendo ‘D’. Os valores de classes de 
tensão podem aparecer como saltados, mas na verdade representam os valores de tensão efetivamente 
adotados em normas internacionais, uma vez que no Brasil a norma registrada que prescreve tecnicamente 
ao maior nível de tensão é justamente a NRB 14039/2003 (instalações elétricas de média tensão – de 1,0 kV 
a 36,2 kV).  
 
Onde: d1 – distância mínima para a não abertura de arco elétrico entre a fase e a terra; d2 – distância mínima 
para a movimentação do colaborador sem entrar na distância d1; e D – distância de segurança. 
As distâncias d1 e d2 circunscrevem em sua somatória a chamada área de perigo, isto é, a área na qual o 
colaborador não deve se aproximar em condições normais de operação. Sua posição segura de trabalho 
encontra-se fora do limite da área de perigo, isto é, a ‘D’ metros de distância do ponto energizado (d1 + d2). 
Se o colaborador portar uma ferramenta, então deverá considerar o limite externo dessa ferramenta como 
sendo seu ponto mais extremo (como se a ferramenta fizesse parte do corpo do colaborador).  
 
Entretanto, vale salientar: iluminação insuficiente, ventilação insuficiente e/ou mesmo posição de trabalho 
inadequada acabarão por elevar o nível do risco, ainda que respeitadas as distâncias acima citadas.  
 
1. Iluminação adequada: Sem que haja uma iluminação adequada, segundo prescreve a NR 17 (ergonomia) 

em seu subitem 17.5.3.3. (que agrega a NBR 5413), o risco de acidente de origem elétrica ficará certamente 
elevado. Iluminação adequada não só diz respeito ao nível de iluminamento, em luxes, mas também quanto 
ao aparelho utilizado, periodicidade da manutenção, cor das paredes, do piso e dos equipamentos, sendo 
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todos, em conjunto, reflexo de um projeto eficiente de luminotécnica em todos os locais onde possam existir 
trabalhos em redes elétricas, pertencentes ou não ao S.E.P.  
 
2. Ventilação adequada: O mesmo aplica-se à ventilação. Sendo normal ou forçada, deverá garantir diluição 

de qualquer que seja o agente estranho à mistura (ar): gases, sejam explosivos, asfixiantes ou tóxicos, 
particulado em grânulos de dimensões que caracterizem explosividade, fibras, etc., garantindo condição 
segura ao colaborador.  
3. Posição de trabalho adequada: Problema comum nas áreas industriais, via de regra é comum que 

colaboradores estejam submetidos a verdadeiro ‘contorcionismo’ para alcançarem determinados pontos da 
instalação, quando não, profissionais deverão recorrer a aulas de alpinismo para alçarem posições que 
facilitem regulagens e reparos.  
 
Além dos fatores acima especificados pode-se ainda ter algumas influências advindas do meio ambiente. As 
seis variáveis mais importantes nesse campo são:  
 
1. Temperatura ambiente;  
2. Presença de água: de quedas de gotas até imersão;  
3. Presença de substâncias corrosivas ou poluentes;  
4. Presença de flora e fauna; e  
5. Radiação solar. 

5.5 Indução, campo elétrico e campo magnético 

 

Quando se estuda o equilíbrio das cargas, começamos a analisar a filosofia do aterramento, porém teremos 
que retomar alguns conceitos da eletricidade.  
Ao passar por uma resistência elétrica uma corrente produzirá efeito Joule porque está dissipando energia ou 
potência elétrica. Essa energia elétrica dissipada em um resistor num dado intervalo de tempo é diretamente 

proporcional ao quadrado da intensidade de corrente que o percorre, definida pela fórmula:   P = R x i2   

 
Ao passar pelo corpo humano a corrente elétrica tende a abalar o sistema nervoso, provocando contrações 
musculares que chamamos de choque elétrico, termo que por muitos autores é dividido em eletropressão 
(acidental) e eletrocussão (intencional).  
Então, se analisarmos o eletricista como uma resistência ôhmica, poderemos dizer com pouca margem de 
erro que quando escoar uma corrente por ele, ocorrerá efeito Joule. Portanto, certamente haverá queimadura 
grave ou leve, de acordo com a intensidade da corrente. O choque elétrico poderá provocar contrações 
musculares que o levarão a uma queda, caso não esteja devidamente atado ao seu cinto de segurança que, 
por sua vez, deverá estar ancorado a estrutura fixa, jamais a uma estrutura móvel.  
Assim sendo, para que não ocorra um choque, o equipamento deverá estar aterrado, isto é, devemos oferecer 
à corrente elétrica a fluidez por um caminho realmente de menor resistência que o corpo do colaborador 
eletricista. Isso também significa desviar possíveis correntes provenientes de induções geradas por linhas 
energizadas próximas de redes desenergizadas onde se está realizando algum reparo como criar, para essa 
corrente, um caminho ‘by-pass’.  
Para que sejam executados com segurança os serviços em uma linha de transmissão ou equipamento 
elétrico, faz-se um desvio que é chamado de aterramento temporário que fará escoar as correntes provocadas 
por uma energização acidental à terra sem colocar em risco a vida do colaborador. Se não existir o cabo de 
aterramento a corrente passaria através do corpo do eletricista provocando-lhe até mesmo o óbito.  
Existem várias técnicas de se aterrar uma linha ou um equipamento elétrico. A forma mais simples é o 
aterramento individual de cada uma das fases de um sistema trifásico.  
Nessa situação, no caso de uma indução no sistema que provoque a energização do mesmo a resistência 
ôhmica do ser humano estará em paralelo com:  
a) as resistências de aterramento de cada uma das fases; e  
b) entre a resistência ôhmica entre cada um dos potenciais de aterramento de cada uma das fases.  
Outra tentativa para se obter um resultado mais satisfatório pode ser obtida através da redução do 
comprimento dos cabos e da resistência entre as fases pela prática do ‘jumpeamento’ direto de uma fase a 
outra. Isso porém não eliminaria a resistência de aterramento no local de trabalho e a conseqüente queda de 
tensão através do colaborador.  
O ‘jumpeamento’ das fases e sua conexão com uma estrutura aterrada logo abaixo do local de trabalho 
deixará o colaborador em paralelo com uma mínima resistência. Como já estudado no curso básico, quando a 
corrente de aterramento encontra uma resistência bastante inferior à do corpo humano, ela fluirá praticamente 
em sua totalidade pela alternativa oferecida, preservando assim o corpo do colaborador. Essa acentuada 
redução na queda de tensão demonstra ser o ‘jumpeamento’ das fases no local de trabalho à malha de terra 
uma condição básica para aumentar a segurança do homem de manutenção.  
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5.6 Descargas atmosféricas. 

 

Não se pretende neste capítulo repetir o que fora ofertado quando do curso básico. Na verdade a proposta é 
aprofundar a análise sobre o fenômeno. Entretanto, a fim de que seja prático ao leitor acompanhar o 
raciocínio que se desenhará daqui a diante dentro do tema, é fundamental que algumas reconsiderações 
sejam feitas.  
Observações fotográficas indicam que as descargas atmosféricas podem iniciar tanto da nuvem para a terra, 
como da extremidade de altas estruturas para a nuvem. A polaridade da descarga atmosférica com mesma 
intensidade de corrente, pouco significado prático tem para quem projeta a proteção, devido ao fato dos 
efeitos causados pela mesma serem praticamente os mesmos.  
Estudos indicam também que as descargas para a terra podem ocorrer tanto de nuvens carregadas 
negativamente como positivamente, porém a maioria das descargas ocorre entre nuvens carregadas 
negativamente e a correspondente carga positiva sobre a terra.  
As descargas geralmente se iniciam dentro da própria nuvem, na qual os gradientes elétricos são bem 
maiores do que no solo. Raramente excedem 100 V/cm, enquanto outros estudos mostram que em regiões 
com gotas do tamanho daquelas encontradas nas nuvens que provocam tempestade, a tensão disrruptiva é 
da ordem de 10.000 V/cm, ou 1 kV/mm sem a presença de gotas de água. Além disso, a baixa pressão nas 
altas altitudes diminui o valor da tensão disrruptiva. Esses são alguns dos fenômenos que facilitam a 
tendência de descargas a se originarem dentro das nuvens.  
Uma nuvem de tempestade típica possui cargas positivas e negativas, existindo portanto um campo elétrico 
entre as mesmas, bem como acima e abaixo destas cargas. Quando uma gota de água esférica é submetida 
a um campo elétrico, a mesma torna-se alongada na direção do campo, e acumulam nas suas extremidades, 
por indução eletrostática, cargas de polaridade opostas. Conforme o campo elétrico aumenta, as cotas 
alongam-se mais, iniciando-se um processo de descarga nas suas extremidades.  
Quando milhares de gotículas estão submetidas a esse processo mais ou menos simultaneamente, as 
descargas de menor intensidade avolumam-se e criam canais de descarga maiores. Esse é o processo que 
se supõe ocorra dentro de uma nuvem de tempestade antes do início de uma descarga.  
Em locais planos, sem estruturas altas, as descargas se iniciam dentro da nuvem. Isso ocorre 
invariavelmente. A descarga se inicia pelo condutor líder escarpado ou, como o termo em Inglês define, o 
stepped leader que se movimenta em direção à terra em ‘saltos’ variando de 10 a 206 metros, aumentando 
seu comprimento quanto mais se aproxima da terra. É como uma grande ponta de flecha (conhecido como 
dart leader, ou simplesmente dardo líder) que abre caminho para uma imensa avalanche de cargas da nuvem 
para a terra, também conhecida como onda de choque. A sua velocidade mais freqüente é entre 105 a 2 x 105 
m/s, ou aproximadamente um milésimo da velocidade da luz, que é 3 x 108 m/s.  
Quando então esse condutor líder escarpado na descendente alcança certa distância da terra, o chamado 
condutor líder ascendente vai ao encontro dele, dando a aparência de que o relâmpago nasce na terra. 
Também chamada de descarga de retorno, possui altíssima corrente em seu bojo, elevando a temperatura do 
ar a níveis altíssimos, da ordem de até 30.000 K (aproximadamente 30.000 ºC). Essa descarga de retorno 
constitui, na verdade, um curto-circuito entre as cargas negativas depositadas ao longo do condutor líder 
escarpado e as positivas induzidas eletrostaticamente sobre a terra.  
A velocidade da descarga de retorno decresce da terra para a nuvem, porém, inicialmente, atinge 1/3 da 
velocidade da luz até chegar a cerca de 1/10 dela, ou seja, cerca de 100 vezes mais rápida que a velocidade 
do condutor líder escarpado.  
Depois de certo intervalo de tempo pode ocorrer uma segunda descarga descendente, seguida de retorno. 
Essa descarga, conhecida como subseqüente, via de regra segue o caminho da primeira descarga, uma vez 
que o mesmo fora ionizado. Entretanto seu caminho será sem ‘saltos’, sendo muito mais rápido que o 
primeiro. Quando esse fenômeno ocorre várias vezes, registram-se as descargas atmosféricas múltiplas. Até 
hoje foi documentada uma incidência de 26 descargas subseqüentes ao longo de 2 segundos, porém, 
normalmente a média é de 3 a 4 descargas até que haja neutralização completa das cargas da nuvem. O 
intervalo entre as descargas pode variar de 3 a 100 ms, com 40 ms como um valor típico. Em média, 50% das 
descargas atmosféricas têm uma única descarga.  
Em altas estruturas, as descargas ocorrem de um modo um pouco diferente. A partir de 1931, com a 
inauguração do Edifício Empire State, em Nova Iorque, E.U.A., foram observadas essas descargas, uma vez 
que o conhecido edifício tem 380 metros de altura.  
As descargas iniciam-se nesse caso com condutores líderes ascendentes, também escarpados, porém sem 
descarga de retorno da nuvem para a estrutura, e sim por uma diminuição gradual de luminosidade ou por 
descargas subseqüentes. Isso se deve ao fato de que se acumula grande concentração de campo elétrico na 
‘ponta’ das estruturas altas e esbeltas, com a conseqüente geração das correntes de descarga pelas pontas. 
Foram detectadas, na Suíça, em torres de mais de 600 m de altura, correntes de até 4 mA de intensidades 
durante uma tempestade, geradas pelo campo elétrico em suas extremidades.  
Via de regra, as descargas ascendentes ocorrem durante os estágios finais das tempestades. Quanto maior a 
altura da ponta, menor será a pressão atmosférica e menor será a rigidez dielétrica do ar, devido sua baixa 
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concentração.  
Esse é o principal motivo que leva os projetistas de linhas de transmissão a estarem atentos à relação entre o 
espaçamento dos condutores horizontais e a altura da linha, como sendo de grande influência quanto à 
geração de condutores líderes ascendentes.  

5.7 Estática. 

 

A principal possibilidade do surgimento de fatores associados à estática nas instalações elétricas em questão 
está associada aos efeitos capacitivos. Por conta disso vale salientar algumas precauções importantes a 
serem observadas.  
 
a. Deve ser observada constantemente a instrução normativa em vigor na empresa;  
b. O colaborador deve aguardar a liberação do banco de capacitores antes da execução de qualquer serviço 
no mesmo;  
c. Após desligado o banco, deverá ser aguardado um tempo de pelo menos 30 minutos antes de se proceder 
ao teste de detecção de tensão;  
d. Efetuar o teste de detecção de tensão nos cabos de 13.200 Volts (alimentação do banco) com dispositivo 
adequado, antes da execução do aterramento temporário;  
e. Executar o aterramento temporário no banco antes de iniciar a manutenção;  
f. O serviço deve ser planejado criteriosamente antes da sua execução;  
g. Proceder ao curto-circuito das buchas do capacitor antes de qualquer intervenção no mesmo a fim de 
garantir sua descarga;  
 
A inspeção por termo-visão é sempre imprescindível, em data previamente agendada a fim de que se tenha 
condição de realizar qualquer serviço que seja necessário, decorrente da inspeção.  

5.8 Comunicação e identificação 

 

O item 10.4. da NR 10 elucida procedimentos durante a construção, montagem, operação e manutenção em 
instalações e serviços em eletricidade, mostrando a necessidade da existência de procedimentos seguros, 
objetivos e exeqüíveis.  
Embora já relatados no subitem ‘c’ do capítulo 2, vale lembrar:  
1. Autorização formal quanto ao profissional responsável pela supervisão dos serviços – subitem 10.4.1.;  
2. Relatórios periódicos de testes nos sistemas de proteção, conforme regulamentações existentes – subitem 
10.4.3.1.;  
3. Instrução quanto à proibição da utilização dos locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de 
equipamentos e instalações elétricas para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos – subitem 

10.4.4.1.;  
A necessidade da implementação de procedimentos que não dêem margem a quaisquer dúvidas é 
fundamental para que se estabeleça uma comunicação fluida e sem percalços num ambiente onde o convívio 
com a presença do risco de acidente de origem elétrica é diuturno.  
Já o item 10.3. da NR 10 nos municia de todos os detalhes de projeto que devem ser, todos eles, adotados 
com a eloqüência devidamente proporcional às premissas de segurança necessárias que serão, a partir da 
sua implantação, co-responsáveis com as medidas de controle, em promover a saúde e segurança 
preconizada no objetivo intrínseco da NR 10. 

 
a) Especificação de dispositivos de desligamento de circuitos que possuam recursos para 

impedimento de reenergização para sinalização de advertência com indicação da condição operativa – 
subitem 10.3.1.;  

 
b) Previsão da instalação de dispositivo de seccionamento de ação simultânea que permita a 

aplicação de impedimento de reenergização do circuito – subitem 10.3.2.;  
 
c) Previsão de espaço seguro no que diz respeito ao dimensionamento e a localização de seus 

componentes e as influências externas, tanto quando da operação como da realização de serviços de 
construção e manutenção – subitem 10.3.3.;  

 
d) Previsão de instalação em separado de circuitos com finalidades diferentes, a mesmos que o 

desenvolvimento tecnológico permita compartilhamento – subitem 10.3.3.1.;  
 



Apostila NR 10 – SEP –  Treinamento Avançado: Eletrotécnicos e eletricistas 

 

3A Instalações – Treinamento e Desenvolvimento de Colaboradores 34 / 67 

 

e) Configuração do sistema de aterramento, se será obrigatório ou não a interligação com o condutor 
neutro e o condutor de proteção e também quanto à conexão à terra das partes condutoras não destinadas à 
condução de eletricidade – subitem 10.3.4.;  

 
f) Previsão do uso de dispositivos de seccionamento que já incorporem recursos fixos, não móveis, 

de equipotencialização e aterramento do circuito seccionado; – subitem 10.3.5.;  
 
g) Previsão de condições para a adoção do aterramento temporário – subitem 10.3.5.;  
 
h) Manter o projeto à disposição de todos os colaboradores autorizados, das autoridades de âmbito 

Municipal, Estadual e Federal, devendo ser mantido atualizado, assim como atender todas as prescrições 
normativas do Ministério do Trabalho e Emprego, assim como as normas técnicas oficiais em vigor, sendo 
assinado por profissional legalmente habilitado, isto é, com registro no CREA – subitem 10.3.7.;  
 

i) Especificação das características relativas à proteção contra choques elétricos, queimaduras e 
outros riscos adicionais (trabalho em altura, em ambiente confinado, em local sob ação de campos elétricos e 
magnéticos, em ambiente explosivo ou área classificada, em ambiente com excesso de umidade ou poeira, 
em ambiente que exponha a flora ou a fauna); - subitem 10.3.9.a.  

 
j) Indicação de posição dos dispositivos de manobras de circuitos elétricos (verde – D - desligado e 

vermelho – L – ligado); - subitem 10.3.9.b.  
 
k) Descrição do sistema de identificação de todos os circuitos elétricos e dos equipamentos, assim 

como equipamentos de manobra, de controle, de proteção, de intertravamento, dos condutores e os próprios 
equipamentos e estruturas, e como essas indicações serão aplicadas fisicamente a esses componentes; - 
subitem 10.3.9.c.,  

 
l) Recomendações de restrições e advertências quanto ao acesso de pessoas aos componentes das 

instalações; - subitem 10.3.9.d.;  
 
m) Descrição das precauções aplicáveis em face das influências externas; - subitem 10.3.9.e.  
 
n) Descrição do princípio de funcionamento de todos os dispositivos de proteção que se destinam à 

segurança das pessoas que constarem do projeto; - subitem 10.3.9.f.  
 
o) Descrição da compatibilidade dos dispositivos de proteção com a instalação elétrica; - subitem 

10.3.9.g. e  
 
p) Prever condições para que os colaboradores possam trabalhar sob iluminação segura e 

adequada, bem como numa posição de trabalho igualmente segura – subitem 10.3.10.  

 
Reputado como de enorme importância no contexto dos sistemas preventivos (ações) prescritos na NR 10, o 
projeto elétrico deve conter, em síntese:  

 
a) Desenhos;  
b) Memorial descritivo; e  
c) Parâmetros de projeto.  

 
É vital que esse conjunto represente, numa representação gráfica ou descritiva, a configuração do que existe 
no físico das instalações. Todos os componentes da instalação devem ser identificados (subitem 10.3.9.c.), 
com a correspondência física de sua citação no projeto. Portanto, se uma bandeja tem uma identificação no 
projeto como sendo BD-54-CM-P11, deve ter, além da explicação da sua codificação (por exemplo, BD – 
bandeja, 54 – número de ordem, CM – comando, P11 – prédio 11), também a orientação de em quais locais 
devem estar as identificações, a fim de facilitar manutenções, reparos e ampliações que se mostrarem 
necessárias.  
O mesmo vale para tubulações, quadros, leitos, perfilados, aparelhos de iluminação, tomadas de uso geral e 
específico, painéis, condutores, circuitos, equipamentos de subestação, ou de instalação de comando, 
sinalização e potência.  
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5.9 Trabalhos em altura, máquinas e equipamentos especiais 

 

É de nosso conhecimento que os gatos podem sobreviver a quedas, dependendo da altura da mesma, devido 
sua imensa agilidade em virarem-se rapidamente no ar, além de contarem com verdadeiros amortecedores 
em suas patas.  
Mas os seres humanos não são tão afortunados. As quedas ocorridas devido o trabalho em altura são 
responsáveis pela terça parte de todos os acidentes fatais na indústria da construção civil. Quando estiver 
trabalhando em altura é fundamental usar os equipamentos adequados para prevenir a queda. Os principais 
equipamentos de proteção são o guarda-corpo e o cinto de segurança.  

O guarda-corpo é usado para impedir a queda. Caso a queda ocorra, o cinto de segurança mais apropriado 
para proteger o funcionário é o tipo pára-quedista, pois previne lesões lombares quando ocorre o impacto 

(ele distribui adequadamente o peso pelo corpo diminuindo a possibilidade de ferimento sério).  
O talabarte ou cabo-espia, como é geralmente chamado, é um cabo produzido em aço (recoberto com 
poliamida) ou em náilon, com ganchos nas extremidades, que têm a finalidade de ancorar o cinto a uma 
estrutura. Alguns modelos também possuem um absorvente de choque para amortecer a queda.  
Outro equipamento importante na prevenção da queda é o cabo-guia, usado para ancorar os cintos e permitir 
a movimentação horizontal da pessoa.  
Tenha cuidado dobrado durante a movimentação horizontal ou vertical (escalada e descida) em um local 
elevado. É neste momento que a probabilidade de uma queda é maior, por isso é necessário estar todo o 
tempo preso na estrutura, usando um sistema de trava-quedas fixo ou retrátil ou alternando os talabartes.  
Já o andaime é uma estrutura provisória construída para a montagem ou manutenção. A estrutura do andaime 
deve ser sólida para proporcionar estabilidade e liberdade de movimentos a quem for utilizá-la. Isso somente 
será possível por meio de uma somatória de fatores que vão desde a base de sustentação desse andaime, 
sua estrutura, o acesso, a plataforma de serviço e suas respectivas proteções: guarda-corpo, rodapé, etc, até 
a necessidade do uso de cinto de segurança ancorado a um ponto seguro.  
Além desses fatores existe o lado comportamental, pois se o usuário tiver que usar a estrutura do guarda -
corpo para apoiar-se ou ultrapassá-lo com a metade de seu corpo para executar um serviço, significa que 
houve falha no planejamento desse andaime ou negligência do usuário.  

Outro fator geralmente negligenciado é com relação à plataforma de serviço, principalmente quando a 
estrutura é tubular. Se a área da plataforma não estiver totalmente preenchida e o piso bem fixado é bem 
provável que aconteçam quedas.  
Ao usuário compete inspecionar o andaime antes de usar e, se for o caso, fornecer subsídios das 
características do serviço que vai executar para que, durante o planejamento ou até mesmo a construção, 
esse andaime atenda às necessidades do serviço: deve ser bem-feito e ter um alto índice de segurança.  
 

Quando a escada for removível e de madeira ou outro material isolante utilizada para transporte manual 

de cargas por parte de eletricistas, deverá seguir as seguintes especificações:  
a) Largura mínima de 1m;  
b) Altura máxima em relação ao solo de 2,25m;  
c) Guarda-corpo de 1,20 m de altura;  
d) Altura do espelho sempre inferior a 15cm; largura do piso sempre superior a 25cm;  
e) A escada deve ser, sempre que possível, envernizada, nunca pintada com tinta; isso porque a tinta 

encobre possíveis trincas na madeira que poderão colocar o usuário em risco.  

 

Nas escadas portáteis:  
a) A distância entre os degraus deve ser inferior a 30cm;  
b) Devem ultrapassar o plano de acesso no mínimo em 90cm (parte superior onde a escada deve ser 

apoiada);  
c) Os pés da escada devem possuir calços antiderrapantes (sapata de borracha);  
d) Distância da escada ao apoio: o recomendável é de 1/4 de altura, de modo que permaneçam 

dentro das inclinações limites de 50 e 75 graus.  

 
Quedas podem ocorrer inclusive em pisos do mesmo nível, sendo comuns em função de piso escorregadio, 
tropeções em pisos com depressões e/ou saliências. Em uma queda de mesmo nível podem ocorrer 
ferimentos sérios como a fratura de um braço, um pé ou qualquer outra parte do corpo. Pode-se ainda bater a 
cabeça e ficar inconsciente. Por isso, certifique-se de usar o tipo certo de calçado de segurança e que esteja 
com a sola em boas condições de uso. Se seu local de trabalho tende a ter superfícies escorregadias ou 
acumular derramamento de líquidos, seus sapatos são importantes, as solas devem ter boa aderência. As 
superfícies escorregadias causam quase dois terços das quedas em mesmo nível. Tropeçar é muito comum e 
uma das maneiras mais simples de evitar tropeções é manter os olhos bem abertos para objetos que estão à 
frente. Quando carregar uma carga, certifique-se de ter visualização livre de tudo que está à sua frente. Por 
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fim, mantenha sua área de trabalho livre de obstáculos que possam causar tropeções. Você não tem que 
estar em uma grande altura para fazer um exame do local e prevenir uma queda.  
A NR 18, de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, dá instruções claras a 
respeito de trabalhos em altura. 

6 - TÉCNICAS DE ANÁLISE DE RISCO NO S.E.P.: 

6.1 Introdução 

 

Um risco pode estar presente, mas pode haver baixo nível de perigo, devido às precauções tomadas. Um 
transformador de alta tensão possui um perigo inerente de choque elétrico, já que está energizado.  
Há um alto nível de risco caso esteja desprotegido, isto é, não haja invólucros ou obstáculos, e encontrar-se 
numa área com pessoas. O mesmo perigo estará presente quando o transformador estiver trancado num 
cubículo no subsolo. Entretanto, para as pessoas o risco será mínimo.  
Um operário da construção civil desprotegido pode cair de uma viga a 3 metros de altura, resultando em dano 
físico, por exemplo, uma fratura fechada na perna. Se a viga estivesse colocada a 90 metros de altura ele, 
com boa certeza, estaria morto.  
O risco (possibilidade) de queda é o mesmo nos dois casos, tanto a 3 metros como a 90 metros, mas o perigo 
(exposição) é maior, à medida que a altura é maior, pois a diferença reside apenas na severidade do dano 
que poderia ocorrer com a queda.  

6.2 Análise Preliminar de Riscos 

 
A Análise Preliminar de Riscos (APR) consiste no estudo, durante a fase de concepção ou desenvolvimento 

prematuro de um novo sistema, com o fim de se determinar os riscos que poderão estar presentes na fase 
operacional do mesmo.  
Trata-se de um procedimento que possui especial importância nos casos em que o sistema a ser analisado 
possui pouca similaridade com quaisquer outros existentes, seja pela sua característica de inovação, ou 
pioneirismo, o que vale dizer, quando a experiência em riscos no seu uso é carente ou deficiente.  
A APR é, normalmente, uma revisão superficial de problemas gerais de segurança; no estágio em que é 
desenvolvida, podem existir ainda poucos detalhes finais de projeto, sendo ainda maior a carência de 
informações quanto aos procedimentos, sendo normalmente definidos mais tarde.  
 

6.2.1. Etapas básicas na APR: 
 
Os 7 passos abaixo podem ser seguidos, no desenvolvimento de uma APR:  
 

a) Rever problemas conhecidos: Revisar a experiência passada em sistemas similares ou 

análogos, para a determinação de riscos que poderão estar presentes no sistema que está sendo 
desenvolvido; em outras palavras: aprender com o passado ou com a experiência;  

b) Revisar a missão: Ou seja, os objetivos, as exigências de desempenho, as principais funções e 

procedimentos, os ambientes onde se darão as operações; ou seja reciclar o foco;  
c) Determinar os riscos principais: Quais serão os riscos principais, como potencialidade para 

causar direta e imediatamente lesões, perda de função, danos a equipamentos, perda de material; isto é, 
recolher os dados mais importantes;  

d) Determinar os riscos iniciais e contribuintes: Para cada risco principal detectado, determinar os 

riscos iniciais e contribuintes; em outras palavras: recolher os dados considerados menos importantes; 
e) Revisar os meios de eliminação ou controle dos riscos: Elaborar uma revisão dos meios 

possíveis, procurando as melhores opções compatíveis com as exigências do sistema. Significa também: 
melhoria contínua do que já se faz.  

f) Analisar os métodos de restrição de danos: Devem ser considerados os métodos possíveis 

mais eficientes na  restrição geral de danos, no caso de perda de controle sobre os riscos; isto é, aprofundar o 
conhecimento e aperfeiçoar.  

g) Indicar quem levará a cabo as ações corretivas: Indicar claramente os responsáveis pelas 

ações corretivas, designando as atividades que cada unidade deverá desenvolver. Por fim, significa 
especificar quem faz o quê.  
Para muitos que se aventuram no estudo dos fenômenos físicos e escolhem a eletricidade (que inclui a 
eletrostática e a eletrodinâmica), há um obstáculo no início dessa caminhada.  
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Como estudar algo que só poderá ser considerado no terreno do abstrato? Será fácil estudar uma 
energia se seus efeitos só poderão ser percebidos de maneira indireta. 

 
Diferentemente da mecânica, a eletricidade é abstrata, intangível, e tanto que ministra ou é ministrado acerca 
dela não tem outra saída senão valer-se de comparações ou analogias, pois, só elas poderão ajudar esse 
professor ou esse estudante a fazer-se compreender ou a compreender o tema. Via de regra a hidráulica é a 
principal fonte de inspiração para estabelecer esse paralelo. Que o digam mestres e discípulos.  
Essa condição de ser uma fonte de energia abstrata coloca a eletricidade numa condição muito especial. 
Embora seja uma maneira abrupta e talvez brutal de nos referirmos ao tema, não há outra forma eficiente de 
se iniciar o estudo da segurança em eletricidade, a não ser considerando-a letal: a eletricidade mata. Sempre 

que se trabalha com equipamentos elétricos, ferramentas manuais ou com instalações elétricas, está-se 
exposto aos riscos da eletricidade. E isso ocorre no trabalho, em casa, e em qualquer outro lugar.  
A eletricidade está por toda parte. Todos nós estamos cercados por redes elétricas em todos os lugares. E 
isso talvez nos faça relegar seus riscos a um plano secundário por nos acostumarmos a eles e não 
atentarmos convenientemente a seus efeitos. E é claro que no trabalho os riscos são bem maiores. É no 
trabalho que existe uma grande concentração de máquinas, motores, painéis, quadros de distribuição, 
subestações transformadoras e, em alguns casos, redes aéreas e subterrâneas expostas ao tempo. Para 
completar, mesmo os que não trabalham diretamente com os circuitos também se expõem aos efeitos nocivos 
da eletricidade ao utilizar ferramentas elétricas manuais, ou ao executar tarefas simples como desligar ou ligar 
circuitos e equipamentos, se os dispositivos de acionamento e proteção não estiverem adequadamente 
projetados e mantidos.  
Advertência, barreiras, dimensionamento correto de circuitos e testes antecedentes são ações que devem 
compor o dia-a-dia de quem interage com essa fonte de energia abstrata chamada eletricidade. O cuidado 
com ela, justamente por ser abstrata, deve ser redobrado. O contato com partes energizadas de uma 
instalação pode fazer com que a corrente elétrica escoe pelo corpo de alguém, resultando em choque elétrico 
e queimaduras internas e externas.  
As conseqüências de um acidente ligado a descargas elétricas são sempre muito graves, podendo provocar 
lesões físicas seriíssimas e perdas materiais como sérias avarias nas instalações ou mesmo incêndios, além 
de traumas psicológicos, podendo ser letais.  
Somado a isso o fato de ser, como já dito, abstrata, os acidentes com eletricidade ainda são muito comuns 
mesmo entre profissionais qualificados.  
As estatísticas sobre acidentes com eletricidade disponíveis no Brasil se restringem ao setor elétrico, isto é, o 
universo das empresas que atuam em geração, transmissão e distribuição de energia. No ano de 2002, 
ocorreram 416 mortes devido ao contato com instalações elétricas desse setor, incluindo empregados diretos 
ou indiretos e membros da comunidade, sendo divididos dessa forma: 86 mortes de empregados e 330 
mortes de membros da população. Evidentemente que, sendo restrito a um único setor, esses dados não 
mostram a totalidade de acidentes, já que não estão incluídas as áreas industriais (siderurgia, metalurgia, 
plásticos, alimentos, cosméticos,  produtos químicos, etc.) e de serviços (hospitais, hotéis, supermercados, 
etc.), e se fossem contempladas na estatística certamente aumentariam sensivelmente a cifra apresentada. 
Em 2003, quase 8% dos acidentes de trabalho ocorridos foram devido à exposição à corrente elétrica, 
estando entre as principais causas de acidentes no País. Nos Estados Unidos, para se ter uma idéia, onde há 
300 milhões de habitantes contra os nossos 180 milhões (população 67% maior que a brasileira), o contato 
com eletricidade é causa de 5% dos acidentes fatais no trabalho em geral, não incluindo acidentes fatais com 
pessoas da população fora do ambiente de trabalho. Isso significa cerca de 290 mortes anuais, índice 
correspondente à média entre 1997 e 2002.  
O propósito da nova edição da Norma Regulamentadora nº 10 não é outro senão contribuir na redução de 
números como esses, na medida em que torna obrigatório às empresas estabelecer requisitos e condições 
mínimas com o objetivo de implementar medidas de controle e sistemas preventivos, a fim de garantir a 
segurança e a saúde dos colaboradores que, quer seja direta ou indiretamente, venham a interagir em 
instalações elétricas e serviços com eletricidade, seja nas fases de geração, transmissão, distribuição ou 
consumo, incluindo projetos, construções, montagem, operação e manutenção de instalações elétricas, assim 
como qualquer trabalho que venha a ser realizados em suas proximidades. Vale salientar que a NR 10 ainda 
estabelece que as normas técnicas brasileiras oficiais cabíveis devam ser observadas em todos os casos, e 
até as normas internacionais, se caso houver ausência ou omissão de normas nacionais.  
O propósito desta apostila reside, portanto em explicitar todo o conhecimento técnico e administrativo 
necessário para que os colaboradores das organizações possam ser capacitados de maneira a atender os 
requisitos mínimos exigidos pela NR 10. 

6.3 A especificidade do S.E.P. 

As análises preliminares de risco no caso do sistema elétrico de potência têm em seu bojo não um número de 
riscos inferior ao que se relacionaria a uma APR em condições de tensão menos perigosas. Como qualquer 
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risco elétrico é a exposição do corpo humano a equipamentos ou instalações que o simples contato com as 
mesmas podem gerar incapacitação, invalidez permanente ou morte, mais tênue e estreita é a linha que 
separa esse mesmo corpo de uma lesão, quanto maior for a diferença de potencial.  
Evidentemente que a proximidade de uma rede de nível de tensão de 88 kV representa a necessidade de 
cuidados ainda maiores do que os adotados em redes secundárias de 13.800 V ou de 380 V, devido os 
próprios efeitos físicos de uma eventual corrente que circule no organismo que possui uma resistência ôhmica 
fixa num instante qualquer.  
Atividades aparentemente simples como a pintura de uma fachada fabril onde haja nas proximidades uma 
rede tubulada de alimentação de iluminação em 220 V não terá a mesma representatividade em nível de risco 
que um bandejamento onde corre uma cablagem trifásica de 13.200 Volts. O espaçamento de segurança, 
como já visto, deve ser proporcionalmente maior, quanto maior for a diferença de potencial. Até a fauna sabe 
o quanto é desconfortável, por exemplo, pousar, no caso das aves, em linhas de transmissão de, por 
exemplo, 230 kV. Os efeitos eletromagnéticos são tão intensos que o desconforto torna um descanso de 
alguns momentos numa torre ou mesmo num condutor absolutamente impossível.  
Portanto, o nível de risco no sistema elétrico de potência se diferencia em função da distância ou 
espaçamento seguro: quanto mais próximo de um ponto energizado de potencial elevado em relação à terra 
(onde se pressupõe estar o colaborador envolvido) maior será a probabilidade do risco elétrico.  
 
Na 3A INSTALAÇÕES, as APR’s são desenvolvidas através dos seguintes tópicos:  
 

a) Descrição da tarefa passo a passo;  
b) Riscos envolvidos;  
c) Causas dos riscos;  
d) Efeitos dos riscos;  
e) Potencial de risco (I a IV);  
f) Medidas preventivas ou corretivas e observações;  
g) Responsável pelas medidas; e  
h) Data de realização da tarefa.  

7 - PROCEDIMENTOS DE TRABALHO, ANÁLISE E DISCUSSÃO: 

7.1 Introdução 

 

Ao lermos a palavra que principia este capítulo temos a tendência de associá-la a algo que evoca uma 
repetição temperada com o tédio da monotonia. Procedimento, ou maneira de se proceder a determinada 
ação, nos lança de encontro a uma rotina, algo que deve ser feito sempre do mesmo modo.  
Inevitavelmente isso nos faz enxergar na rotina algo negativo, que concorre para que a vida se torne menos 
emocionante ou menos saborosa. A grande questão é que, na verdade, isso não é verdade. Podemos ver 
uma rotina como um princípio a ser seguido, de maneira consciente, que produz resultados, aliás, os mais 
duradouros. Não seria por acaso este tipo de fruto que mais esperamos colher, seja na vida pessoal seja no 
trabalho? Se bem que ambas não se dissociam, a bem da verdade.  
Evidentemente que se um princípio de conduta, se praticado, produz fruto positivo, em tese qualquer um 
planeja peremptoriamente segui-lo. Entretanto, atentar a um princípio, ou a um conjunto deles requer 
persistência, renúncia e, sobretudo foco nos resultados.  
Um regime de emagrecimento é, absolutamente, um exemplo clássico de rotina de trabalho. Se o desejo 
do(a) obeso(a) é perder o incômodo da massa adicional, então se faz necessário que empreenda a sua vida 
um ritmo diferente do costumeiro. Deverá assumir uma rotina distinta da anterior, pois visa colher frutos 
diferentes: ao invés do risco de hipertensão arterial, a minimização do mesmo; no lugar de se alimentar em 
horas indevidas, a disciplina nos horários; além disso, a limitação de quantidade e o favorecimento da 
qualidade dos alimentos; a prática de exercícios físicos regulares, pelo menos de três a quatro vezes por 
semana no mínimo em quarenta minutos diários; enfim, terá que experimentar – e de maneira duradoura – 
cada uma dessas coisas de maneira consciente.  
Não adiantará de nada fazer isso um único dia. O resultado esperado por ele(a) então, não irá ser atingido só 
em vinte e quatro horas: serão necessários muitas semanas, muitos meses, conforme o caso, até que o fruto 
venha na satisfação de olhar alguns dígitos numa balança (se for digital) ou acompanhar o ponteiro de uma 
daquelas antigas balanças de farmácia.  
Imaginar que se plantando semente de laranja nasça uma bela mangueira é, no mínimo, insanidade. Como 
pode isso acontecer? Como esperar que frutifique algo que não se plantou, ou ainda, que se plantou e não foi 
regado, cuidado, podado e adubado? É impossibilidade clara e inequívoca tal elucubração. Colhe-se o que se 
planta.  
Pois assim é o estabelecimento de rotinas. É plantar algo que depois trará frutos, mas frutos permanentes, 
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não extemporâneos. É um plano com propósito, não um jogo de risco, já que é exatamente isso que se 
pretende controlar, reduzir ou mesmo – e muito melhor – eliminar.  
Mas em geral, não pensamos assim. Associamos a rotina com algo que nos faz esquecer de que um dia é 
diferente do outro, por exemplo. Acordar, tomar um banho, enxugar-se, vestir-se, tomar um desjejum, pegar 
os pertences, conferir se na carteira há a quantidade de dinheiro necessária para a condução e se há o 
suficiente para abastecer o carro. Depois disso, seja o itinerário do ônibus, a paisagem subterrânea do metrô 
ou do trem, o trajeto até a empresa, a chegada, os acessos até o posto de trabalho, a ida ao ‘toalete’ e, por 
fim, o retorno ao posto e o início da jornada de trabalho. Tudo isso parece ficar numa área da nossa memória 
que não merece mais que ocupar a simples condição de pilotagem automática. Ocorre que mesmo na 
pilotagem automática há um aspecto importante a considerar: ela não pode se dar ao luxo de permitir que 
sejamos distraídos. Se alguém dirige seu carro até o trabalho, ou do trabalho para casa na base do ‘piloto 
automático’, uma parte do cérebro está concentrada na troca de marchas, no veículo à frente, na sinalização 
de conversão, nos pedais e no movimento imprimido ao volante.  
Estar absorto em algum pensamento, ou manter a atenção ao jogo de futebol que é irradiado pelo aparelho 
radiofônico do carro não pode tirar a sensibilidade a qualquer ocorrência inerente ao trânsito, pois a 
concentração é maior no aspecto de maior risco, que certamente não é o time de coração de o motorista levar 
um gol aos 44 minutos da etapa final de jogo.  
Nisso o procedimento de trabalho precisa ser enfático: dizer o que se deve fazer, em detalhes, a tal ponto que 
mesmo que saibamos de cor e salteado tudo o que consta do procedimento, isso em nenhum momento nos 
faz perder a concentração e nos darmos o direito fatal da distração.  
Para tanto, se faz necessário treinar o colaborador a ponto de fixar-lhe até, doutrinariamente, sobre a 
importância de se ter um procedimento para a execução de qualquer coisa, sem que isso implique em aguçar-
lhe a percepção de que se trata de uma rotina que lhe provoque tédio ou angústia.  
Nada como conhecer o que se faz, mas sabendo por que se faz ou, o porquê de se fazer daquele modo. Isso 
é tratar com a inteligência do colaborador, o que já é um avanço.  

7.2 Elaborando um procedimento de trabalho. 

 

O item 11 da NR 10 enfatiza exatamente o procedimento de trabalho e seus aspectos básicos quanto à sua 
elaboração. De maneira objetiva, o subitem 10.11.3 já estabelece o conteúdo mínimo do procedimento. O 
procedimento, adotado em 3A INSTALAÇÕES deve ser convenientemente adaptado a fim de atender a 
prescrição normativa da NR 10, sem que se perca a essência, isto é, sem que se tenha que condenar ao 
desprezo todo um trabalho já desenvolvido e que tenha trazido resultados favoráveis. A vantagem é agregar 
conteúdos que certamente enriquecerão o que atualmente se utiliza.  
Ademais, como já mencionado noutros capítulos, o subitem 10.1.1. da NR 10 enfatiza: ela estabelece 
requisitos e condições mínimas, o que pressupõe nada menos que elas, mas se imagina podermos realizar 
algo mais aprofundado e eficaz do que suas prescrições estabelecem, quer seja por evolução tecnológica ou 
por práticas profissionais.  
Em síntese, o procedimento nada mais é que uma seqüência de operações a serem desenvolvidas para 
realização de um determinado trabalho, com a inclusão dos meios materiais e humanos, medidas de 
segurança e circunstâncias que impossibilitem sua realização.  
 
Abaixo são sugeridos os passos a serem transcritos num procedimento de trabalho padrão, de acordo com a 
NR 10. Isso não significa que se trata de um ‘enlatado’, isto é, algo que de maneira inflexível e monolítica 
deva ser seguido. Apenas mostra uma alternativa para sua elaboração. No exemplo trata-se de um 
procedimento para troca de lâmpadas num determinado local de um edifício fabril ou administrativo qualquer.  
 
Cabeçalho 
   
1. Objetivo 

 
2. Sumário e campo de aplicação  

 
3 e 4. Campo de Aplicação e Base técnica e definições.  

A base técnica tem, juntamente com as definições, o objetivo de prover toda a fonte bibliográfica do 
procedimento, bem como o glossário de sua composição.  
 
5. Competências e responsabilidades.  

O que compete ao colaborador que diretamente presta o serviço? E a seu encarregado, mestre, supervisor ou 
chefia? E quanto ao profissional habilitado responsável elucidativa.  
 
6. Descrição da tarefa passo a passo e disposições gerais.  
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Esse faz menção à tarefa propriamente dita a ser descrita, dando-lhe previamente a diretriz e a dinâmica 
através da qual os serviços são distribuídos entre os colaboradores em função do mecanismo administrativo 
interno. Depois, as  disposições gerais visam estabelecer critérios genéricos na aplicação do procedimento. 
 
7 . Medidas de controle 

O objetivo é estabelecer quais as medidas de controle adotadas na execução da tarefa no que diz respeito 
primeiro à eliminação total dos riscos envolvidos; na impossibilidade da eliminação, da redução desses riscos; 
na impossibilidade da redução, do controle desses riscos sob níveis compatíveis. 
 
8. Avaliação da qualidade, orientações finais e rubricas 
De grande importância é a avaliação do resultado de uma tarefa, mesmo que seja esta em questão. A 
maneira de avaliar, isto é, por quais parâmetros nortear, assim como sob qual metodologia avaliar e o 
estabelecer a gestão de conseqüência ao colaborador que eventualmente não atinja o nível esperado de 
satisfação do cliente interno ou externo de um produto – que no caso específico é um serviço, é hoje fator 
fundamental para um bom ‘endomarketing’ de uma área estratégica, como o caso da Manutenção.  
 
O procedimento é finalizado então com orientações finais que, em geral estabelece generalidades aplicáveis a 
quase todos os procedimentos elaborados e, por fim, um espaço para as rubricas de quem elaborou e quem 
aprovou, assim como a chancela do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho.  

8 - TÉCNICAS DE TRABALHO SOB TENSÃO: 

8.1 Introdução 

 

É a reunião das técnicas desenvolvidas, padronizadas e utilizadas por profissionais que interagem direta ou 
indiretamente em todo e qualquer trabalho em instalações elétricas energizadas, acima de 1.000 Volts em 
corrente alternada e acima de 1.500 Volts em corrente contínua, em equipamentos, dispositivos ou 
componentes do sistema elétrico de potência ou em suas respectivas proximidades.  
Essas técnicas foram desenvolvidas nos Estados Unidos da América e hoje se encontram difundidas nas 
companhias concessionárias de serviço de fornecimento, transmissão e distribuição de energia, ao longo do 
tempo, devem continuamente ser alvo de aperfeiçoamento com o objetivo de reduzir à nulidade o risco de 
exposição dos colaboradores à energia elétrica, uma vez que os equipamentos ou as instalações elétricas em 
situação de risco são todas aquelas de cujo contato físico ou exposição aos efeitos diretos ou indiretos da 
eletricidade venham a produzir no colaborador algum tipo de incapacitação para o trabalho, por mínima que 
seja e por menor que seja o tempo dessa incapacitação, ou ainda invalidez permanente ou morte.  
À vista disso justifica-se o fato de chamarmos à atenção do leitor desta apostila em relação a essas técnicas e 
a todos os cuidados nos qual sua atuação deverá estar alicerçada. Nunca será excesso de zelo demonstrar 
de maneira nítida e insistente ao colaborador da área de eletricidade a importância em estar contínua e 
amplamente instruído e capacitado a fazer uso de técnicas cada vez mais aperfeiçoadas, seja pelo uso de 
materiais mais seguros, por métodos de trabalho mais eficazes ou pelo desenvolvimento de tecnologia que 
permita anular todo e qualquer risco.  
Esse realmente é o grande alvo e ao mesmo tempo o grande desafio da Engenharia Elétrica moderna, já que 
seu foco é o homem, tanto aquele que desfrutará dos benefícios da eletricidade no conforto de sua residência, 
como aquele que atua na construção, montagem, operação e manutenção de sistemas elétricos de potência, 
tanto em baixas quanto em altas tensões.  
 
A visão clara da(s) influência(s) externa(s) deve ser aguçada, pois essa(s) exibe(m) variável que devem ser 
consideradas na definição e seleção de medidas de proteção para segurança das pessoas e desempenho dos 
componentes da instalação. Em função dessas variáveis é que o E.P.I. correto é escolhido, bem como o 
sistema de proteção coletiva. 

8.2 Em linha viva. 

 
A denominação ‘linha viva’ nada mais é que o sinônimo dos trabalhos realizados em sistemas energizados. 
Trata-se de uma técnica relativamente complexa que utiliza basicamente três métodos, haja vista a grande 
quantidade de serviços que são executáveis com linha viva.  
Os trabalhos em linha viva, para que tenham plena eficiência, exigem alta especialização. Se for considerada 
a alta complexidade e a quantidade de serviços possíveis que são executados na manutenção de 
equipamentos elétricos nessas tensões elevadas, aliada ao enorme número de tipos de ferramentas 
especialmente desenvolvidas para os serviços em linha viva, seria absolutamente imprudente afirmar que 
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determinado tipo de serviço pode ou não executado, sem que antes seja feito um criterioso e adequado 
estudo de viabilidade técnica.  
A própria experiência tem demonstrado de maneira inequívoca que vários tipos de serviços podem ser 
executados utilizando-se as técnicas de trabalho em linha viva, mas não se deve jamais considerar isso como 
sendo uma regra geral, mesmo que a atividade em questão já tenha sido executada anteriormente, já que os 
fatores de risco variam caso a caso, mesmo com similaridade de atividades. Assim sendo, em todas as 
situações, sem exceção, deve-se estudar com cuidado a possibilidade de aplicar a técnica de maneira segura 
e eficiente.  
A guisa de exemplificar ao leitor os tipos de serviços já realizados utilizando-se a técnica de linha viva podem 
ser citados os seguintes:  
 
Em linhas e redes de distribuição até 34,5 kV:  
1. Manutenção preventiva poste a poste;  
2. Substituição de postes, cruzetas e isoladores; e  
3. Substituição de chaves-faca, condutores e emendas.  
 
Em linhas e redes de transmissão acima de 69,0 kV e até 1.000 kV:  
1. Substituição de cadeia de isoladores;  
2. Substituição de grampos de suspensão e de ancoragem;  
3. Substituição de espaçadores; e  
4. Substituição de outros artefatos (tensores, prolongadores, etc.).  
 
Em subestações em geral:  
1. Limpeza geral das instalações e equipamentos;  
2. Execução de ‘jumpers’;  
3. Substituição de pára-raios;  
4. Manutenção de seccionadoras;  
5. Instalação, manutenção ou retirada de TPs e TCs; e  
6. Revisão, reaperto ou troca de conectores.  
 
Na prática, os trabalhos que envolvem linha viva em média tensão simplesmente não existem em sua 
empresa, pois, de acordo com a prioridade de medida de proteção coletiva, que é preconizada no novo texto 
da NR – 10, a desenergização é praticada nessa unidade fabril.  
Para empresas que utilizam essa técnica, e mesmo em situações aparentemente simples como retirar pipas e 
balões de linhas energizadas, alguns cuidados especiais necessitam ser tomados quando da realização de 
trabalhos de manutenção em linha viva. Quanto aos materiais e ferramentas esses deverão ser tratados 
cuidadosamente e de acordo com as recomendações do fabricante.  
 
Basicamente são oito princípios, tipicamente para bastões e cordas:  
 
a) Bastões não devem nunca ser colocados no chão e sim sobre suporte apropriado;  
b) Ferramentas devem ser usadas somente para o propósito a que foram projetadas, nem qualquer esforço 
mecânico acima da capacidade de trabalho da ferramenta deverá ser aplicado;  
c) Bastões devem ser conservados limpos e secos. Quando for verificado sinal de contaminação deve ser 
feito limpeza imediatamente;  
d) Sempre testar os bastões antes da utilização;  
e) Inspecionar sempre todas as ferramentas utilizadas em linha viva antes de serem utilizadas, verificando se 
tem rachaduras, trincas ou outros defeitos visíveis; se forem constatados defeitos essas ferramentas devem 
ser separadas e etiquetadas a fim de indicar sua impossibilidade de uso;  
f) Cordas devem ser mantidas guardadas em sacolas e quando estendidas para o trabalho devem 
permanecer sobre lonas, a fim de que não tenha contato com o solo;  
g) A lavagem das cordas deve ser feita com água e detergente ou sabão neutro, sendo secas ao ar livre ou na 
sombra, em local não sujeito as impurezas; e  
h) Também deve ser feita inspeção visual na corda a fim de se verificar se há cortes, sinais de abrasão ou 
contaminação com óleos e graxas.  
 
Com relação à realização dos serviços os princípios são:  
 
a) O colaborador responsável e autorizado pela empresa a supervisionar a equipe deve estar 
permanentemente atento às manobras dos eletricistas;  
b) Os serviços só podem ser realizados após a verificação das condições meteorológicas (ventos, chuvas, 
trovoadas nas proximidades do local do serviço, neblina, umidade relativa do ar alta, etc.), que reduzem a 
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rigidez dielétrica do ar, podendo obrigar a não realização dos trabalhos;  
c) Em caso de chuva repentina, onde não houver tempo hábil para se retirar os equipamentos de linha viva, 
os mesmos devem ser deixados na posição em que estavam e somente poderão ser retirados quando secos, 
ou então com a rede desenergizada; e  
d) Os eletricistas deverão estar completamente instruídos (formalmente instruídos, vale salientar) a respeito 
dos serviços em linha viva, antes de se envolverem em operações reais de trabalho.  

8.3 Ao potencial 

 
Trata-se de uma metodologia aplicável às classes de tensão de 69 a 1.000 kV, isto é, como comumente 
conhecidas alta, extra-alta e ultra-alta-tensão, já que impõe um afastamento maior do eletricista com a parte 
energizada, o que cria uma dificuldade muito maior no caso de manobras realizadas à distância. Em tensões 
desses níveis o campo eletromagnético é extremamente alto, e não permite o contato do eletricista com o 
potencial elevado sem que esteja fazendo uso de uma blindagem especial, conhecida como ‘roupa condutiva’. 
Essa blindagem utiliza o princípio da gaiola de Faraday, equalizando o potencial do eletricista com a parte 
energizada, mantendo o colaborador que estiver interagindo com o sistema energizado completamente isento 
e inerte em relação ao campo eletromagnético. A utilização da ‘roupa condutiva’ permite que qualquer serviço 
nessas classes de tensão elevadíssima seja desenvolvido com o eletricista usando suas mãos nuas, sem 
qualquer risco à sua integridade física, neutralizando qualquer risco que porventura seja proporcionado pela 
sua exposição à tamanha diferença de potencial. 

8.4 Em áreas internas. 

 
Todo trabalho deve ser planejado a fim de que interfira o mínimo possível na rotina de outras áreas. Os 
cuidados devem ser especiais ao se realizarem serviços sob tensão em áreas internas, justamente pelo fato 
de interferir até fisicamente com pessoas e com o ambiente, podendo inclusive gerar riscos de acidentes 
graves que podem, em geral, gerar desdobros fatais. Todas as manobras que sejam feitas em áreas internas 
das instalações, isto é, em subestações ou painéis localizados no interior de áreas abrigadas devem conter os 
equipamentos de proteção coletiva compatíveis, respeitando o nível de tensão à qual se esteja submetidos. 

8.5 Trabalho à distância. 

 
São trabalhos realizados com o auxílio de bastões isolantes de fibra, típicos em concessionárias de 
distribuição de energia elétrica.  

8.6  Trabalhos noturnos e em ambientes subterrâneos.  

 
Sendo apenas emergenciais, os trabalhos noturnos, caso venham a se realizar deverão contar, basicamente, 
com uma estrutura de sinalização eficiente, bem como a garantia de iluminação eficaz, dentro do que 
prescreve a NR 17 em seu subitem 17.5.3.3.  
Somente em caso de manutenção corretiva é que o trabalho subterrâneo é realizado no âmbito da planta da 
sua empresa dentro do sistema elétrico de potência.  
 

8.7. Equipamentos e ferramentas de trabalho (escolhendo, usando, conservando, 
verificando e ensaiando) 
 
Convidamos o leitor a analisar com cuidado a seqüência acima entre parênteses. Note-se que tudo faz 
sentido. Antes de qualquer outra atitude, a ferramenta ou equipamento certo deve ser escolhido, para só 
então poder ser usado.  
Só se conserva o que se usa com freqüência. Manter algo em bom estado é natural, desde que seja uma 
ferramenta ou equipamento útil. Se não for assim, trata-se de algo descartável (do tipo ‘usou ? – jogue fora’). 
A conservação efetiva só se configura quando houver verificação das condições desse equipamento ou 
ferramenta, por meio de uma inspeção que, no caso de materiais utilizados em alta tensão energizada, deve 
implicar em submeter essa ferramenta ou material a ensaios.  
Não por outro motivo é importante o procedimento de trabalho, que procura, entre outras coisas e, 
principalmente com relação à tarefa a ser desenvolvida, auxiliar o colaborador nesses passos: escolha, uso, 
conservação, verificação e ensaio. Vamos analisar, portanto, ponto a ponto Bastões, cordas e escadas.  
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A. Bastões 
São formados por tubos de fibra de vidro impregnada em resina epóxi, também conhecida como epoxiglas, e 
moldados sobre cilindros de espuma rígida de poliuretano e revestidos externamente com verniz isolante. A 
resistência elétrica e também mecânica é garantida pela fibra de vidro, proporcional ao número de camadas 
que for utilizado. A espuma de poliuretano visa impedir a penetração de umidade ou poeira no interior dos 
tubos, o que o transformaria num simples cabo de vassoura. O verniz externo age como impermeabilizante: 
isso explica porque ele deve ser conservado cuidadosamente, a fim de evitar choques mecânicos que 
removam essa película de verniz. Qualquer dano registrado no verniz deve ser reparado por pessoal 
devidamente qualificado para tal, através de restaurador de brilho e de acordo com a orientação do fabricante. 
Se o dano atingir a parte de resina epóxi e ofender a fibra de vidro, deve ser usado o restaurador de ruptura, 
de acordo também com a orientação do fabricante. O ponto consertado deve ter seu brilho restaurado após o 
reparo.  
Esses bastões isolantes devem ser ensaiados em todo o seu comprimento, onde se aplica de maneira 
gradativa tensões de 100 kV em 30 cm. Essa tensão deve permanecer por um tempo mínimo de 60 
segundos. O dielétrico de separação entre o potencial de tensão e o bastão isolante deve ter por norma uma 
resistência ôhmica de no mínimo 100 MΩ. 
Para os ensaios mecânicos os bastões são submetidos a esforços de flexão a partir de um comprimento de 
2,60 m.  Entre o primeiro apoio (engaste) e o segundo apoio (fulcro) a distância é de 900 mm e do apoio 2 até 
o ponto da carga de teste 1500 mm. Uma carga (massa ou força-peso) é aplicada no sentido vertical do 
bastão, durante 60 segundos, variável em relação ao diâmetro do bastão. Para 32 mm de diâmetro a carga 
deve ser de 23 kgf e a flecha máxima admissível é de 0,5 m. Para 51 mm a carga é de 23 kgf também, mas a 
flecha só pode chegar a 0,25 m. Já para bastões de 76 mm de diâmetro, a carga é de 68 kgf e a flecha 
admissível é de apenas 5 cm. O mesmo teste é repetido girando-se o bastão em 90º em torno de seu eixo 
longitudinal e nas duas extremidades do bastão. O ensaio de tração dura 180 segundos, devendo o bastão 
suportar a carga a ele aplicada sem se romper.  
 

B. Cordas.  
São confeccionadas em dois tipos de fibra, classificadas quanto ao tipo, isto é, sintética (polipropileno, 
polietileno, poliéster ou nylon) ou natural (sisal ou manilha). Apesar das cordas fabricadas com fibras naturais 
serem de custo inferior, suas qualidades elétricas são bem inferiores que as do tipo sintético. Cordas naturais, 
portanto, não devem ser utilizadas em trabalhos com linha viva.  
Não é porque apresentam performance elétrica mais favorável ao colaborador que as cordas sintéticas devem 
ser utilizadas em contato com pontos energizados. Primeiro porque a umidade e a poluição poderão penetrar 
entre os fios das cordas, reduzindo sua rigidez dielétrica, levando a correntes de fuga muito altas. Isso 
causará a deterioração da corda, devido degradação do material pela dissipação de potência pelo efeito 
Joule. E em segundo lugar, algumas pesquisas já demonstraram que mesmo correntes de fuga muito 
pequenas (100 mA), em pouquíssimo tempo reduzirão a resistência mecânica da corda, levando-a à ruptura.  
Nas cordas, o colaborador deve verificar o tipo de encordoamento especificado (trançado ou torcido), bem 
como se a cor está homogênea, se a seção está uniforme, prestando toda a atenção se seus fios têm 
continuidade e se não há impurezas ou sinais de abrasão (desgaste ou ‘raspagem’).  
Ensaia-se uma corda por meio de uma amostra de 2.40 m que deve ser tracionada com uma força de 5 kgf, 
aplicando-se uma diferença de potencial de 30 kV num trecho de 60 centímetros, subindo 1 kV por segundo.  
Mede-se então a corrente de fuga que deve estar abaixo de valores que indiquem desgaste mecânico.  
Quanto a ensaios mecânicos, as cordas são cortadas em amostras de 1,80 e tracionadas durante 5 segundos 
com carga de 14 vezes o seu diâmetro (em kgf). Por exemplo, uma corda com diâmetro de 25 mm deve 
suportar 350 kgf. Depois disso a carga é retirada e a corda medida e marcada num comprimento de 750 mm. 
Nessa amostra a carga de trabalho nominal cujo valor usual é de 1/5 da sua carga de ruptura nominal é 
aplicada e deve ser medido o seu alongamento, que não deve ultrapassar valores normalizados.  
 

C. Escadas.  
Assim como os andaimes e plataformas, as escadas devem ser verificadas quanto à uniformidade do 
revestimento antiderrapante, além das verificações já citadas no curso básico. Nos ensaios elétricos, a escada 
é tratada de maneira análoga aos bastões.  
Já nos ensaios mecânicos de flexão são feitos com a escada na posição horizontal, apoiada sobre roletes. 
Para escadas de até 3,5m a distância entre os roletes deve ser de 1,80m com flecha admissível de 1,5cm. 
Para escadas de 4,00 a 5,50m, a distância entre os apoios deve ser de 3,40m, com flecha admissível de 
10cm. Por fim, escadas maiores que 5,60 m devem ter entre os roletes 5m e flecha máxima de 28cm. A carga 
aplicada no centro da escada é de 250kgf durante 180 segundos. Depois de decorrido esse tempo é que a 
flecha deve ser medida. Em seguida, a escada é girada em 180º sobre seu eixo, e o teste é repetido.  
No ensaio de tração, as escadas são testadas com carga de 750 kgf, aplicada simultaneamente nos dois 
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olhais e no sentido longitudinal da escada. O teste de tração tem o mesmo tempo do de flexão, isto é, 3 
minutos. 

9 - SISTEMAS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC 

 
Definitivamente não há qualquer sistema de proteção coletiva que promova maior e efetiva segurança 
que a desenergização. O trabalho em circuitos que, com certeza absoluta, estejam desenergizados, isto é, 

não possam ser reenergizados indevidamente, quer por acidente, quer por qualquer outro meio ou razão, são, 
de fato, em relação ao risco de acidente de origem elétrica, realmente seguros, se forem observados os 
passos descritos no item 10.5. da NR 10:  
 
10.5 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESENERGIZADAS  
 
10.5.1 Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho, mediante os 
procedimentos apropriados, obedecida a seqüência abaixo:  
a) seccionamento;  
b) impedimento de reenergização; 
c) constatação da ausência de tensão;  
d) instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos;  
e) proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada (Anexo II); e  
f) instalação da sinalização de impedimento de reenergização.  
 
10.5.2 O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para reenergização, devendo ser 
reenergizada respeitando a seqüência de procedimentos abaixo:  
a) retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos;  
b) retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização;  
c) remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções adicionais;  
d) remoção da sinalização de impedimento de reenergização; e  
e) destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento.  
 
10.5.3 As medidas constantes das alíneas apresentadas nos itens 10.5.1 e 10.5.2 podem ser alteradas, substituídas, 
ampliadas ou eliminadas, em função das peculiaridades de cada situação, por profissional legalmente habilitado, autorizado 
e mediante justificativa técnica previamente formalizada, desde que seja mantido o mesmo nível de segurança 
originalmente preconizado.  
 
10.5.4 Os serviços a serem executados em instalações elétricas desligadas, mas com possibilidade de energização, por 

qualquer meio ou razão, devem atender ao que estabelece o disposto no item 10.6.  
 
Dispensa-se repetição do tema abordado no curso básico.  
 
Entretanto, vale salientar que:  
a) A condição básica para a consideração de um circuito realmente energizado, imune a influências externas 
de qualquer natureza deve seguir os 6 passos que o Legislador estabelece no subitem 10.5.1. (lembrando que 
seccionamento aqui engloba, em primeira instância, e na seqüência, o disjuntor e depois a chave 
seccionadora);  
b) Se faz necessário um documento, a saber, uma autorização formal associada a um procedimento de 
trabalho para a reenergização, desde que seguidos os passos expressos no subitem 10.5.2.;  
c) A NR 10 abre a possibilidade de que alterações sejam feitas desde que haja um responsável formal para 
isso, desde que o nível de segurança jamais seja reduzido, mas mantido ou melhorado; e  
d) Se porventura o circuito possa ser reenergizado acidentalmente ou por qualquer outro meio ou 
razão, a instalação deve ser considerada, para qualquer efeito, como estando energizada.  

 
O subitem 10.2.8. da NR 10 dedica-se especificamente ao tema ‘proteção coletiva’, a saber:  
 
10.2.8 - MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA 10.2.8.1  
 
Em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstas e adotadas, prioritariamente, medidas de 
proteção coletiva aplicáveis, mediante procedimentos, às atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a 
segurança e a saúde dos trabalhadores.  
10.2.8.2 As medidas de proteção coletiva compreendem, prioritariamente, a desenergização elétrica conforme estabelece 
esta NR e, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança.  
10.2.8.2.1 Na impossibilidade de implementação do estabelecido no subitem 10.2.8.2., devem ser utilizadas outras medidas 
de proteção coletiva, tais como: isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento 
automático de alimentação, bloqueio do religamento automático.  
 



Apostila NR 10 – SEP –  Treinamento Avançado: Eletrotécnicos e eletricistas 

 

3A Instalações – Treinamento e Desenvolvimento de Colaboradores 45 / 67 

 

10.2.8.3 O aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme regulamentação estabelecida pelos órgãos 
competentes e, na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.  
Depreende-se, portanto:  
a) A proteção coletiva deve ter a primazia;  
b) Devem haver procedimentos específicos na sua adoção;  
c) A prioridade é desenergizar um circuito ou instalação;  
d) Se for impossível desenergizar, utilizar: isolação de partes vivas; obstáculos; barreiras; sinalização;  
seccionamento automático de alimentação; e bloqueio do religamento automático; e  
e) O aterramento deve seguir regulamentação técnica específica.  
 

Vê-se que, de igual modo as barreiras, os invólucros e os obstáculos, além dos travamentos e da própria 
sinalização podem ser considerados, até determinado aspecto como sistemas de proteção coletiva, como o 
uso de tapetes de alta rigidez dielétrica. Entretanto nenhum deles pode proporcionar maior nível de 
segurança, até onde se sabe, que a desenergização aqui delineada.  

10 -  EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

10.1  Base legal 

 

O equipamento de proteção individual que, semelhantemente ao de proteção coletiva, possa promover efetiva 
segurança ao colaborador é, em síntese, o que atende a prescrição da NR 6 em conjunto com o subitem 
10.2.9. da NR 10. Na NR 6, abaixo os trechos de maior importância em associação com a NR 10 

10.2  NR 6 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 

 
6.1. Para os fins de aplicação desta Norma Regulamentadora – NR, considera-se Equipamento de proteção Individual – EPI 
todo dispositivo de uso individual, de fabricação nacional ou estrangeira, destinado a proteger a saúde e integridade física 
do trabalhador.  
6.2. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito estado de 
conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:  
a) sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não, oferecem completa proteção contra os 
riscos de acidentes do trabalho e/ou de doenças profissionais e do trabalho;  
b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas;  
c) para atender as situações de emergência.  
(...)  
6.3.2. O Ministério do Trabalho – MTb poderá determinar o uso de outros EPI, quando julgar necessário.  
(...)  
6.4. A recomendação ao empregador, quanto ao EPI adequado ao risco existente em determinada atividade, é de 
competência:  
a) do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT;  
b) da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, nas empresas desobrigadas de manter o SESMT.  
6.4.1. Nas empresas desobrigadas de possuir CIPA, cabe ao empregador, mediante orientação técnica, fornecer e 
determinar o uso do EPI adequado à proteção da integridade física do trabalhador.  
6.5. O EPI, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser colocado à venda, comercializado ou utilizado, quando 
possuir o Certificado de Aprovação – CA, expedido pelo Ministério do Trabalho e da Administração – MTA, atendido o 
disposto no subitem 6.9.3.  
6.6. Obrigações do empregador:  
6.6.1. Obriga-se o empregador, quanto ao EPI, a 
a) adquirir o tipo adequado à atividade do empregado;  
b) fornecer ao empregado somente EPI aprovado pelo MTA e de empresas cadastradas no DNSST/MTA;  
c) treinar o trabalhador sobre seu uso adequado;  
d) tornar obrigatório o seu uso;  
e) substituí-lo, imediatamente, quando danificado ou extraviado;  
f) responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção periódica;  
g) comunicar ao MTA qualquer irregularidade observada no EPI.  
 
6.7. Obrigações do Empregado:  
6.7.1. Obriga-se o empregado, quanto ao EPI, a  
a) usá-lo apenas para a finalidade a que se destina;  
b) responsabilizar-se por sua guarda e conservação; 
c) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso.  
 
6.8. Obrigações do fabricante e do importador:  
6.8.1. O fabricante nacional ou o importador obrigam-se, quanto ao EPI, a:  
a) comercializar ou colocar à venda somente o Equipamento de Proteção Individual – EPI, portador de CA;  
b) renovar o CA, o Certificado de Registro do Fabricante – CRF e o Certificado de Registro de Importador – CRI subitem 
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6.8.4., quando vencido o prazo de validade estipulado pelo MTA;  
c) requerer novo CA, quando houver alteração das especificações do equipamento aprovado.  
d) Responsabilizar-se pela manutenção da mesma qualidade do EPI padrão que deu origem ao Certificado de Aprovação 
(CA).  
e) Cadastrar-se junto ao MTA, através do DNSST.  
 
6.8.2. Para obter o CA, o fabricante nacional ou o importador, devidamente cadastrados, deverão requerer, ao Ministério do 
Trabalho e da Administração – MTA, a aprovação e o registro do EPI.  
6.8.3. O requerimento para a aprovação e registro de EPI de fabricação nacional deve ser instruído com os seguintes 
elementos:  
a) cópia do Certificado de registro de Fabricante – CRF atualizado;  
b) memorial descritivo do EPI, incluindo, no mínimo, as suas características técnicas principais, os materiais empregados na 
sua fabricação e o uso a que se destina;  
c) laudo de ensaio do EPI emitido por laboratório devidamente credenciado pelo DNSST;  
d) cópia do Alvará de localização do estabelecimento ou licença de funcionamento atualizado.  
 
6.8.3.1. Ao DNSST fica reservado o direito de solicitar amostra do EPI, marcada com o nome do fabricante e o número de 
referência, além de outros requisitos para a sua aprovação, quando julgar necessário.  
6.8.3.2. O requerimento para a aprovação e registro do EPI importado, deve ser instruído com os seguintes elementos:  
a) cópia do Certificado de Registro de Importador – CRI ou Certificado de Registro de Fabricante – CRF;  
b) memorial descritivo do EPI importado, em língua portuguesa, incluindo, as suas características técnicas, os materiais 
empregados na sua fabricação, o uso a que se destina e suas principais restrições;  
c) laudo de ensaio do EPI, emitido por laboratório devidamente credenciado pelo DNSST;  
d) cópia do registro no Departamento de Comércio Exterior – DECEX;  
e) cópia do alvará de localização do estabelecimento ou licença de funcionamento, atualizado.  
 
(...)  
6.8.6. O fabricante é responsável pela manutenção da mesma qualidade do EPI padrão que deu origem ao CA.  
6.9. Certificado de Aprovação – CA  
6.9.1. O CA de cada EPI, para fins de comercialização terá validade de cinco anos, podendo ser renovado, obedecido o 
disposto nos subítens 6.8.3. e 6.8.3.2.  
6.9.2. Ao DNSST fica reservado o direito de estabelecer prazos inferiores ao citado no subitem 6.9.1., quando julgar 
necessário.  
6.9.3. Todo EPI deverá apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante ou 
importador, e o número de CA.  
6.10. Competência do Ministério do Trabalho e da Administração – MTA.  
6.10.1. Cabe ao MTA, através do DNSST:  
a) receber, examinar, aprovar e registrar o EPI;  
b) credenciar órgãos federais, estaduais ou municipais e instituições privadas a realizar pesquisas, estudos e ensaios 
necessários a fim de avaliar a eficiência, durabilidade e comodidade do EPI;  
c) elaborar normas técnicas necessárias ao exame e aprovação do EPI;  
d) emitir ou renovar o CA, o CRF e o CRI;  
e) cancelar o CA, o CRF e o CRI;  
f) fiscalizar a qualidade do EPI.  
 
6.10.2. Compete ao MTA, através das DRT ou DTM:  
a) orientar as empresas quanto ao uso do EPI, quando solicitado ou nas inspeções de rotina;  
b) fiscalizar o uso adequado e a qualidade do EPI;  
c) recolher amostras de EPI e encaminhas à SSMT;  
d) aplicar as penalidades cabíveis pelo descumprimento desta NR.  
 
6.10.3. O DNSST, quando julgar necessário, poderá exigir do fabricante ou importador que o EPI seja comercializado com 
as devidas instruções técnicas, orientando sua operação, manutenção, restrição e demais referências ao seu uso.  
6.11.Fiscalização para Controle de Qualidade do EPI. 
6.11.1 A fiscalização para controle de qualidade de qualquer tipo de EPI deve ser feita pelos Agentes de Inspeção do 
Trabalho.  
6.11.2. Por ocasião da fiscalização de que trata o subitem 6.11.1., poderão ser recolhidas amostras de EPI, junto ao 
fabricante ou importador, ou aos seus representantes ou, ainda, à empresa utilizadora, e encaminhadas à DNSST.  
6.11.3. A FUNDACENTRO realizará os ensaios necessários nas amostras de EPI recolhidas pela fiscalização, elaborando 
laudo técnico, que deverá ser enviado à SSMT.  
6.11.3.1. Se o laudo de ensaio concluir que as especificações do EPI analisado não correspondem às características 
originais constantes do laudo de ensaio que gerou o CA, a SSMT cancelará o respectivo Certificado, devendo sua 
resolução ser publicada no Diário Oficial da União.  
6.12. As normas técnicas para fabricação e ensaio dos equipamentos de proteção serão baixadas pela SSMT, em portarias 
específicas.  
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10.3  Exemplo de especificação de um E.P.I. segundo a NR 10. 

 

Relacionada como um dos itens básicos na composição do Prontuário de Instalações Elétricas (P.I.E.), 
conforme visto no capítulo 2 item C deste curso, a especificação dos equipamentos de proteção coletiva e 
individual e o ferramental aplicáveis conforme determina a NR 10, deve conter parâmetros importantes que 
esclareçam todos os dados pertinentes a essa importante peça na segurança dos colaboradores. O subitem 
10.7.8. da NR 10 ainda cita que os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados com 
materiais isolantes, destinados ao trabalho em alta tensão, devem ser submetidos a testes elétricos ou 
ensaios de laboratório periódicos, em obediência à especificação do fabricante, aos procedimentos da 
empresa e, na ausência de ambos, anualmente. Além, disso, no próprio P.I.E. se faz necessária a presença 
dos resultados desses testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e 
coletiva. Portanto, oferece-se aqui, de modo objetivo, um modelo básico de especificação, exemplificado 
genericamente na forma de um documento no qual consta o detalhamento de uma luva isolante de borracha. 

11 -  POSTURAS E VESTUÁRIO DE TRABALHO 

11.1  Base Legal, subitem 10.3.10 na NR-10 

 

A base para o presente capítulo é justamente o subitem 10.3.10 da NR 10:  
 
10.3.10 Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada e uma 
posição de trabalho segura, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.  

 
Desse modo, podemos depreender que postura adequada no trabalho, além de ser compulsório pela NR 17 
(vide item 1.1 da NR nº 1 citada no capítulo 18), o é pela NR 10. Entenda-se adequada como sendo 
minimamente segura, haja vista que a NR 10 estabelece requisitos e condições mínimas.  
Assim sendo, não apenas devem ser previstos em projeto como também refletir no físico das instalações 
essas condições de trabalho. De nada vale um projeto bem elaborado se o físico não o reflete, e vice-versa. 
Projeto algum pode ser interpretado como bem feito se não for bem compreendido. A simplicidade ainda é 
insuperável frente à excelência. Basta lembrar um fato que acabou por virar lenda. Enquanto técnicos norte-
americanos tentavam desenvolver uma caneta que funcionasse numa estação espacial de gravidade 
zero, os russos usavam lápis.  

Instalações onde o colaborador tenha que se submeter a posições inseguras (de cócoras, deitado de lado, 
premido entre um pilar e um painel elétrico, etc.) é absolutamente esdrúxulo e sem sentido. Só demonstra 
erros crassos de engenharia os quais por pura falta de sensibilidade – por vezes coletiva – não catapulta 
ações corretivas imediatas.  
Quanto às vestimentas adequadas para trabalhos em instalações e serviços com eletricidade, que segundo o 
subitem 10.2.9.2 da NR 10 devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a condutibilidade, 
inflamabilidade e influências eletromagnéticas, acreditamos prestar a utilidade necessária ao leitor ao 
anexarmos o artigo escrito pelo Engº Luiz K. Tomiyoshi, datado de junho de 2004, ele que, colaborador da 
empresa DuPont para a América Latina, publicou dados importantes sobre vestimentas de proteção contra 
queimaduras por arcos elétricos, risco tipificado na planta de sua empresa.  

11.2  Tecnologia de Roupas de Proteção 

 

As queimaduras por arcos elétricos representam uma parcela muito grande entre os ferimentos provocados 
por eletricidade em locais de trabalho. Apesar da seriedade e da importância vital que isso representa para os 
trabalhadores que executam serviços em eletricidade, este assunto tem recebido pouca atenção pelos 
usuários em geral, quando comparado com outros perigos da eletricidade como os choques, incêndios e 
outros aspectos que tange a segurança industrial.  
É reconhecido que a tecnologia tem evoluído muito para preservar a integridade do equipamento ou da 
instalação, como proteção do sistema elétrico, detecção do arco interno, equipamentos resistentes a arco 
entre outros.  
Estas tecnologias normalmente são aplicadas para proteção patrimonial e operacional da instalação na 
eventualidade de ocorrer falhas no sistema elétrico segregando as partes afetadas ou confinando as 
conseqüências da falha em invólucros como painéis de tal forma que não atinja as pessoas que 
eventualmente estiverem na proximidade.  
A maioria dos acidentes acontecem quando o operador ou o eletricista precisa remover as barreiras de 
proteções como portas de painéis, instalar ou inserir e remover componentes operacionais como disjuntores 
com o equipamento energizado. Nestas situações o trabalhador fica totalmente exposto ao perigo e a sua 
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segurança só depende da prática segura e uso de EPI adequado. É justamente nesta condição de trabalho 
que devemos ficar atentos providenciando proteção.  
A energia liberada por arco elétrico é extremamente alta e pode causar ferimentos severos até a uma 
distância de 3 metros do ponto de falha nos equipamentos industriais de alta tensão mais comuns e 
igualmente para distância menor, nos equipamentos de baixa tensão. A energia liberada varia de acordo com 
a configuração do sistema elétrico e nível de curto circuito disponível no ponto da falha.  
O risco pode ser avaliado através da mesma sistemática adotada para dimensionamento e proteção dos 
equipamentos. As zonas de risco e o potencial podem ser determinados e calculados. Conhecendo a zona e o 
nível de risco, podemos estabelecer medidas de proteção através de soluções de engenharia, tais como 
limitação de energia a um nível suportável, através do confinamento da energia e escolha adequada de 
Equipamentos de Proteção Individual.  
 

11.3.  EPI – Equipamento de Proteção Individual  
 
No Brasil, a NR-6 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego estabelece as exigências 
legais para Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para proteção dos trabalhadores contra riscos 
suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Nesta NR não está explicita a necessidade de 
proteção contra arcos elétricos, mas estabelece que o EPI deva proteger os trabalhadores contra agentes 
térmicos tanto para cabeça, face, membro superior e inferior e corpo inteiro. O arco elétrico numa falha é um 
agente térmico igual da solda elétrica a arco. A diferença é que nos serviços em eletricidade os arcos ocorrem 
por falha liberando energia muito superior a de uma máquina de solda e é um risco suscetível de ameaça a 
segurança e a saúde do trabalhador, portanto o trabalhador deve ser protegido pelo EPI da mesma maneira 
que protegemos os soldadores.  
Nos Estados Unidos e na Europa, em função da necessidade e obrigatoriedade legal para proteção contra os 
efeitos térmicos do arco elétrico, foram desenvolvidos normas para verificar e determinar o desempenho dos 
tecidos e vestimentas utilizados como EPI´s pelas entidades como a ASTM nos EUA, a CENELEC na Europa 
e o IEC com abrangência internacional.  
 

11.4. Equipamento elétrico à prova de arco.  
 
As normas técnicas internacionais e brasileiras prescrevem que os equipamentos elétricos devem ser 
dimensionados e construídos para suportar os esforços mecânicos e térmicos em casos de curto circuito sem 
danificar o equipamento. No caso de equipamentos à prova de arco todo o material da combustão deve ser 
direcionado para cima para não atingir o trabalhador, as portas e coberturas de proteção não abram, não haja 
rajadas de fragmentos, o arco não provoque furos no painel, a integridade do aterramento seja mantida, e 
amostra de tecido colocada a certa distancia na posição vertical e horizontal não inflame. Esta condição é 
encontrada em situações normais de operação, onde o equipamento é mantido fechado, porém para 
manutenção ou inspeção e verificação, muitas vezes precisamos abrir a porta, remover as coberturas de 
proteção, ou remover ou inserir componentes, como disjuntores ou gavetas de CCM´s, alterando toda a 
condição de segurança estabelecida pelas normas.  
Portanto, mesmo para equipamentos a prova de arco ainda o trabalhador especializado fica exposto ao risco.  
 

11.5. A proteção de queimadura por arco elétrico.  
 
Existem estudos e modelos matemáticos, publicados pelo IEEE, para cálculo da energia liberada pelo arco 
elétrico nas condições das instalações elétricas, normalmente existentes no nosso parque industrial, em 
função do nível de curto circuito existente no equipamento e a distancia de trabalho em relação ao ponto onde 
possa ocorrer o arco. Por outro lado, de acordo com estudos de A. M. Stoll da marinha americana, o corpo 
humano pode sofrer queimadura do segundo grau quando exposto a uma energia na forma de calor de 
5Joule/cm2. Com base no valor da energia liberado por um arco e o limite do calor que o corpo humano pode 
suportar para não sofrer queimadura do segundo grau, podemos avaliar e identificar vestimentas para 
proteger o trabalhador contra queimaduras por arco elétrico.  
Em 1999, a ASTM definiu um indicador denominado ATPV (Arc Thermal Performance Value), para medir o 
desempenho dos tecidos e caracterizar as roupas de proteção contra arco elétrico. ATPV é o valor máximo da 
energia incidente sobre o tecido sem permitir que a energia no lado protegido exceda o valor limiar de 
queimadura do segundo grau, ou seja, que não ultrapasse 5 Joules por cm2 e não entre em combustão. Este 
valor é medido por testes específicos expondo o material aos arcos elétricos em diferentes condições de 
corrente e tempo de exposição.  
Em alguns casos, não é possível medir esta energia devido à carbonização do tecido. Nestes casos é 
utilizado um valor denominado EBT (Breakopen Threshold Energy), que é o valor médio dos 5 valores 
máximos de energia incidente que não provoca o "break open" do tecido, ou seja, o material carbonizado não 
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apresenta abertura na camada interna (próximo a parte protegida) maior do que 0,5 pol.2 em área ou 
rachadura maior do que 1 polegada em comprimento.  
Como regra geral, cada fabricante de roupa de proteção deve fornecer os valores do ATPV ou EBT, em 
função do tipo da confecção, independente dos valores fornecidos pelos fabricantes de tecidos. Caso a roupa 
seja fabricada com várias camadas de um tecido, ou composição de tecidos diferentes, o mesmo se aplica 
para o conjunto. 

11.3  Norma NFPA 70E 

De acordo com o NFPA 70E(National Fire Protection Association), as fibras de algodão com tratamento 
retardante de chamas, Meta-aramida, Para-aramida, Poli-Benzimidazole (PBI) são materiais com 
características de proteção térmica em geral. A fibra de Para-amida, além da proteção térmica, ainda tem uma 
característica que evita o Break Open, ou seja, rachadura do material carbonizado.  

Os materiais sintéticos como poliéster, nylon, e mistura de algodão-sintético não devem ser utilizados para 
proteção contra arcos elétricos, pois elas derretem sobre a pele quando exposto à alta temperatura 
conseqüentemente agravando a queimadura. Algodão e mistura algodão-poliester, seda, lã e nylon são 
considerados materiais inflamáveis.  
Os tecidos com fibras de algodão tratado retardante de chamas, Meta-aramida, Para-aramida, Poli-
Benzimidazole, podem iniciar a ignição, mas não mantêm a combustão quando a fonte for removida. As 
vestimentas fabricadas com materiais naturais como, algodão, seda e lã são consideradas aceitáveis, de 
acordo com NFPA, se a análise determinar que o tecido não continuará queimando nas condições de 
exposição ao arco elétrico.  
O NFPA expressa claramente que as fibras sintéticas puras de nylon, poliéster, rayon ou mistura destes 
materiais com algodão, não devem ser utilizados como material de proteção contra arcos elétricos. Alguns 
tecidos resistentes a chamas como modacrylico não resistente a chama e algodão tratado retardante de 
chamas non-duráveis, conforme critério de teste de durabilidade da ASTM, não são recomendados para uso 
de proteção dos trabalhadores em serviços de eletricidade.  
As características das roupas de proteção para arcos elétricos devem ser diferentes daquelas normalmente 
utilizadas para proteção por efeitos térmicos das chamas.  
A transmissão do calor liberado por arco é predominantemente por radiação (aprox. 90%) num espaço de 
tempo muito curto podendo atingir temperaturas altíssimas como 20.000 0C. O calor das chamas é transferido 
por convecção e radiação (50/50%) a temperatura em torno de 2.000 0C, dependendo do tipo do material 
combustível, e o tempo de exposição pode variar em função do tipo de proteção requerido, por exemplo, para 
fuga, ou para combate a incêndio.  
Para proteção da cabeça, e mais especificamente para a face, há a necessidade de manter a visibilidade, e 
da mesma maneira que os tecidos, a ASTM tem uma norma específica para testes de protetor facial. 
Normalmente os visores utilizam policarbonato que tem uma característica de absorver impactos, mas com 
baixa performance de proteção contra o calor do arco.  
O desenvolvimento tem levado a utilização do polipropionato para proteção contra arcos elétricos, com 

proteção bem superior ao policarbonato. Independente da proteção contra queimaduras por arcos elétricos é 
recomendado sempre o uso de capacete e óculos de segurança. 

11.4  Testes para tecidos de roupas de proteção 

 

Atualmente existem 3 normas para testes de tecidos e roupas para proteção contra queimaduras por arcos 
elétricos, a ASTM-F 1959/F1959M-1999, IEC-61482-1 e CENELEC ENV 50354:2000 da comunidade 
européia.  
Tanto a ASTM como a IEC, estabelecem critérios de teste e analise para estabelecer quantitativamente a 
característica térmica do material e o desempenho de proteção com determinação do ATPV ou EBT assim 
permitindo comparar o desempenho de diferentes materiais de proteção e escolher a proteção mais adequada 
para o nível de risco existente no local de trabalho. A CENELEC estabelece critério de teste qualitativo 
definindo a corrente e tempo do arco, sem medição da energia, e verifica se o material passou ou não passou 
no teste dentro dos parâmetros estabelecidos através da inspeção visual e tempo de combustão  
do material.  

11.5  ASTM – F 1959;F 1959M 1999  

 

O arranjo consiste em dois eletrodos verticais (aço inox 303 ou 304) de 19 mm de diâmetro e 450 mm de 
comprimento no mesmo eixo, distanciado de 305 mm. A uma distancia de 305 mm do eixo dos eletrodos, são 
colocadas 3 peças para fixar as amostras de tecido de 610 x 305 mm (H x L), com distanciamento angular de 
120 0 entre si. Cada peça é equipada com dois calorímetros de cobre atrás do tecido e mais dois outros, um 
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de cada lado da amostra. Os calorímetros atrás da amostra medem a energia atrás do tecido e outros dois 
medem a energia incidente. Para cada disparo do arco, são testadas três amostras de tecido 
simultaneamente e coletados no mínimo 20 dados dos calorímetros, para validação estatística o que significa 
que é necessário pelo menos 7 testes para cada série com 21 amostras.  

11.6  IEC – 61482-1 

 

O arranjo é similar ao da ASTM, e consiste de dois eletrodos verticais (aço ou outro material) no mesmo eixo, 
distanciado de 300 mm. A uma distancia de 300 mm do eixo dos eletrodos são colocadas 3 peças com 
abertura vertical de 550 x 200 mm (H x L), com distanciamento angular de 120 0 entre si para fixar as 
amostras de tecidos, cada peça equipados com dois calorímetros de cobre. O calorímetro atrás da amostra 
mede a energia atrás do tecido e um outro colocado ao lado da amostra mede a energia incidente. Para cada 
disparo do arco, são testadas três amostras de tecido simultaneamente e coletados no mínimo 20 dados dos 
calorímetros, para validação estatística o que significa que é necessário pelo menos 7 testes para cada série 
com 21 amostras.  

11.7 CENELEC – ENV 50353:2000  

 
O arranjo do equipamento e circuito elétrico é fixo, e consiste em dois eletrodos colocados verticalmente no 
mesmo eixo e distanciado de 30 mm. O eletrodo superior é de alumínio e o inferior de cobre. Os eletrodos são 
cercados nos três lados por uma caixa de teste na forma de cilindro parabólico. A parte superior e inferior são 
seladas por material isolante, de tal forma que o calor seja direcionado para a parte frontal aberta. Faceando a 
abertura, é colocado uma placa vertical com dimensão de 400 x 400 mm, a uma distancia horizontal com o 
eixo do arco de 300 mm. Existem 2 níveis de teste controlando a corrente nos eletrodos e com o tempo 
definido de 500 ms:  
 
Classe 1 – 4 kA, 500 ms  
Classe 2 – 7 kA, 500 ms  
 
A escolha do nível de teste é estabelecida em função da classe de proteção requerida para proteção 
estabelecida pelo fabricante do tecido ou roupa. Os testes são feitos em duas amostras para validação, o que 
significa dois disparos de arcos. A avaliação é feita por inspeção visual de acordo com o seguinte critério:  
- Tempo de combustão (queima) do tecido ou roupa deve ser menor ou igual a 5  
segundos após exposição ao arco.  
- Os materiais não devem fundir.  
- Não deve existir nenhum furo maior do que 5 mm (medido em qualquer direção)  
- No caso de roupas, além dos critérios acima, as costuras devem ser mantidas.  
O material é aprovado para as condições de teste se nenhuma das condições acima ocorrer. O teste não 
mede o fluxo de calor nem a performance do material. O teste serve para avaliar se a roupa ou tecido é 
adequado para as condições de teste (4kA ou 7 kA com duração de 500 ms), e não é possível fazer 
extrapolação para outras condições.  

11.8 Conclusão 

 
A escolha da vestimenta ou roupa de proteção contra queimaduras por arco elétrico requer uma avaliação 
detalhada da natureza do arco elétrico e das práticas de trabalho e não deve ser realizada somente por 
analogia com os demais agentes térmicos. A engenharia elétrica pode e deve contribuir na identificação e 
avaliação do risco e tomar medidas para proteger as pessoas além da proteção da instalação e equipamentos 
elétricos. O ser humano comete erros, assim como ocorrem falhas nos equipamentos e instalação elétrica. A 
engenharia reconhece que as falhas elétricas são inerentes a qualquer sistema elétrico, motivo pelo qual 
desenvolvemos tecnologias como dispositivos de detecção e proteção e equipamentos mais resistentes a 
arcos elétricos. Além da proteção dos equipamentos e da instalação a engenharia elétrica também deve estar 
focada e contribuir no desenvolvimento das tecnologias para proteger as pessoas avaliando os riscos. 
As normas para proteção contra arcos elétricos, são elaboradas pelos grupos da eletricidade como é o caso 
do IEC, CENELEC e NFPA, e não pelo grupo de segurança do trabalho em especial. Esperamos que em 
breve, no Brasil também formemos um grupo de trabalho para desenvolvermos medidas de segurança contra 
queimaduras por arco elétrico.  
 
Obs.: Atualmente já existe uma vestimenta orientada de acordo com a NR 6 – equipamentos de proteção 
individual (EPI), anexo I, subitem H.3.c (vestimenta condutiva de segurança para proteção de todo o corpo 
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contra choques elétricos), dada pela Portaria 108/2004, de 30 de novembro de 2004. Essa vestimenta tem 
C.A. nº 15.129, validade 21/02/2010, fabricada pela empresa LEAL, com base na norma IEC 895/1987, 
testada no laboratório da Eletronorte sob laudo nº RT05280/2004 (dados obtidos junto ao site 
www.mte.gov.br)  

12 -  SEGURANÇA COM VEÍCULOS E TRANSPORTE DE PESSOAS 

12.1  Transporte de Pessoas e Cargas 

 
O transporte de pessoas e cargas em geral requer cuidado especial, visando evitar acidentes. Para tanto, o 
motorista deve dirigir com a necessária cautela, evitando velocidades incompatíveis com a situação e freadas 
ou manobras bruscas. Não deve ser permitido ao motorista inspecionar ou procurar defeitos na rede, operar o 
rádio ou tomar qualquer outra atitude que desvie sua atenção da tarefa de dirigir, estando o veículo em 
movimento. Deve haver, sempre, um estojo de primeiros socorros adequado para cada tipo de veículo.  
No transporte de pessoal devem ser observadas as recomendações do Código Nacional de Trânsito. Para 
transporte de escadas ou qualquer carga que exceda os limites do veículo (linha superior do pára-brisa até o 
pára-choque traseiro) deverá ser usada na extremidade saliente traseira, uma bandeirola de sinalização 
durante o dia e uma lanterna vermelha à noite.  
Para o transporte de equipamentos, tais como transformadores, seccionadoras, bobinas de cabos e 
outros, deve-se assegurar o equilíbrio do veículo. A carga deverá ser estaiada e calçada. Se o assoalho não 

tiver a resistência suficiente para suportar o peso da carga a ser transportada, especialmente quando sua 
área de apoio é pequena, deverá ser reforçado com chapa de aço. Os cabos de aço utilizados devem ter a 
necessária resistência para manter a carga fixa sobre a carroceria durante o transporte. Nas operações de 
carga e descarga deve-se tomar o cuidado necessário para evitar avarias às partes frágeis dos equipamentos, 
bem como evitar eventuais vazamentos de óleo.  
Cuidados especiais devem ser tomados em relação ao transporte de ferramentas, equipamentos e materiais, 
para evitar que se danifiquem ou causem ferimentos aos empregados. Equipamentos de segurança devem 
ser acondicionados em sacolas, caixas ou na carroceria, separados das ferramentas ou materiais que possam 
danificá-los.  
O veículo deve ser estacionado junto à guia da calçada (meio fio). Em aclives ou declives, onde existir meio 
fio ou calçada, o veículo deve ser estacionado com as rodas dianteiras de encontro ao meio fio, 
impedindo assim o deslocamento do veículo. Onde não houver meio fio, deve ser estacionado com as 

rodas dianteiras em direção contrária ao meio da rua. O veículo deve permanecer freado e, no caso de 
veículo dotado de equipamento hidráulico, também com a trava de freio auxiliar acionada e, especialmente em 
aclives ou declives, usar calços trapezoidais nas rodas traseiras 
 

13 -  SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO DE ÁREAS DE TRABALHO 

13.1  Sinalização, endereçada ao leigo 

 

A sinalização tem como ênfase o envio de uma mensagem que, em princípio, é endereçada ao leigo, isto é, 
pessoa não advertida do risco elétrico. Conseqüentemente, partindo justamente da premissa de que se está 
tratando com uma fonte de energia abstrata e invisível como a eletricidade, todo e qualquer aviso, por mais 
redundante que pareça será insuficiente para, por si mesmo, promover segurança. Note-se que pessoas 
analfabetas, por exemplo, jamais entenderão mensagens escritas. Por esse motivo e por essa linha é que se 
estabelecem ícones universais com significado voltado à segurança.  
No caso do isolamento de áreas de trabalho, via de regra, não apenas deve ser a ela confiada a tarefa de 
bloqueio às pessoas inadvertidas. Devem ter a robustez necessária a fim de prover, com segurança, a 
canalização seja do fluxo de pessoas ou de veículos.  
Segregar é o segredo, por mais estranho aos ouvidos que a frase soe. Segregar é separar, criar impedimento, 
barreira e isolamento. Tornar o ambiente de trabalho seguro tanto ao colaborador atuante nele como ao leigo 
que nada tem a ver com a tarefa desenvolvida. Esse princípio básico é o que deveria nortear todo e qualquer 
isolamento de área de trabalho.  

13.2  Alternativas Disponíveis 

 

Alternativas disponíveis como cones, fitas zebradas, tapumes, segregadores de área, etc., já abordados no 
curso básico não são dispensáveis, em absoluto. A tecnologia da sinalização, principalmente no âmbito dos 
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trabalhos em eletricidade tem contribuído para que o nível dos riscos decresça gradativamente. Resta-nos 
crer que haverá pré disposição tanto do empregador como do colaborador em intensificar o aprofundamento 
nessa cultura de envio de mensagem e, nunca, em tempo algum, esquecer o grau de abstração de uma 
energia como aquela com a qual ele lida todos os dias 

13.3 LIBERAÇÃO DA INSTALAÇÃO PARA SERVIÇO E OPERAÇÃO 

13.3.1  Procedimento para Trabalho 

 

O capítulo 10 deste curso já dá com clareza a importância do subitem 10.5.2 no âmbito da segurança para o 
colaborador que milita junto a instalações energizadas e de alta tensão. De igual modo, o capitulo 2 e o item C 
enfatiza a importância do procedimento para o desenvolvimento de trabalhos dessa monta, assim como o 
capítulo 7.  
 
Ao contrário do capitulo 4 que aborda as condições impeditivas para a realização de serviços, este capítulo 14 
se propõe a abordar exatamente a antítese: quando uma instalação, ao invés de impedida está, a rigor, livre 
para que o trabalho seja realizado sem qualquer vislumbre de risco, ou com o mesmo controlado ou 
minimizado em níveis quase desprezíveis ?  
Em síntese: quando o procedimento de trabalho for devidamente seguido, essa é a resposta mais adequada 

e que se enquadra a praticamente todos os casos, senão na totalidade.  
Um procedimento porém pode e deve ser aperfeiçoado, como já dito em outros capítulos anteriores do curso.  
Entretanto, se seguido com denodo, não haverá risco considerável, exceto se o equipamento apresentar falha 
não detectável por qualquer meio disponível.  

14 -  TREINAMENTO EM TÉCNICAS DE REMOÇÃO E ATENDIMENTO  

14.1  Primeiros Socorros ou atendimento pré-hospitalar ? 

 

Embora oficialmente o termo apareça no programa oficial do treinamento I (curso básico) do anexo II do texto 
da Norma Regulamentadora (N.R.) nº 10, prestar ‘primeiros socorros’ já há algum tempo não é uma 
expressão que, efetivamente, venha representar a ação à qual todos os colaboradores autorizados estão 
obrigados a estarem aptos, de acordo com o subitem 10.12.2 da Norma. Tudo porque o termo é correlato 
àquele que realiza socorro em nível profissional, como atividade fim. Assim sendo, é mais razoável considerar 
que, na verdade, iremos tratar não exatamente de ações de socorro, mas, de atendimento que, a rigor, será 
prestado por alguém capacitado para uma missão que não é a sua atividade fim. Tudo porque um profissional 
de atendimento hospitalar, isto é, um socorrista, é alguém qualificado e até mesmo habilitado para essa 
função, enquanto que um atendente não qualificado, mas capacitado em fundamentos básicos é, isto sim, um 
atendente, e não no aspecto hospitalar, porque não dispõe de equipamentos e ambientes muitas vezes 
adequados para a prestação deste atendimento.  
Por isso é que escolhemos aqui o termo ‘atendimento pré-hospitalar’, isto é, o conjunto de procedimentos 
técnicos que têm por objetivo manter uma vítima com vida e em situação mais próxima possível da 
normalidade até que chegue a ser atendida numa unidade hospitalar onde, conseqüentemente, passará a ser 
assistida por profissional (is) da área da saúde pública ou privada. 
Usaremos portanto, sempre que nos relacionarmos a ‘primeiros socorros’ no âmbito das exigências da N.R. 
10, o termo atendimento pré-hospitalar, além de ‘atendente’, ao nos referirmos a um colaborador capacitado 
apenas a prestar esse conjuntos de procedimentos, deixando claro que um socorrista é, como já dito, alguém 
que recebeu tal qualificação em curso reconhecido pelo sistema oficial de ensino no âmbito técnico, seja em 
nível médio ou superior.  
O atendente portanto, embora não tenha a qualificação exigida ao socorrista, deve certamente conhecer quais 
são, num âmbito preambular, as necessidades básicas a atentar antes de surgir a necessidade de iniciar a 
realização dos procedimentos que o capítulo deste treinamento procurará mostrar da maneira mais objetiva e 
ampla possível.  
Assim sendo, dividiremos o tema em três abordagens básicas, sendo que iniciaremos com os esclarecimentos 
ligados às atitudes do atendente para só então promover os esclarecimentos prévios naquilo que diz respeito 
aos aspectos físicos do corpo humano, quer seja de natureza anatômica ou biológica, assim como a descrição 
das práticas das melhores técnicas a serem utilizadas no momento necessário por parte desse atendente.  
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14.2  Atitudes do Atendente 

O ponto de partida para o atendente é ter plena consciência da importância do seu papel. Possuir os 
conhecimentos básicos de atendimento pré-hospitalar com certeza contribuirá no sentido de que muitos 
sofrimentos decorrentes de acidentes (muitas vezes evitáveis) ou mesmo perda de vidas sejam diminuídos.  
Essa importância primeiro se consolida quando o atendente sabe que a presença de um profissional da saúde 
é indispensável à vítima, embora seja ele, atendente, num primeiro momento, quem irá oferecer os primeiros 
procedimentos que poderão representar significado fundamental à sobrevivência de um ser humano. Vale 
lembrar que de acordo com o Artigo 135 do Código Penal Brasileiro, deixar de prestar socorro à vítima de 
acidentes ou pessoas em perigo eminente, podendo fazê-lo, constitui-se crime, com pena de um a seis meses 
de detenção, ou multa. Além disso, o mesmo Artigo acrescenta que a pena é aumentada em cinqüenta por 
cento se da omissão de socorro redundar lesão corporal de natureza grave, e será triplicada se resultar em 
morte da vítima. Aparentemente simples e básico, o mero ato de chamar socorro médico já se constitui em 
atendimento, mesmo no caso do atendente não se sentir confiante para atuar, ou se a pessoa não possuir 
nenhum treinamento ou capacitação no atendimento pré-hospitalar, situações em que já descaracterizam a 
ocorrência de omissão de socorro, segundo o mesmo Artigo do Código Penal. A partir daí podemos 
depreender algumas conclusões que podem parecer óbvias, mas que são válidas de serem citadas.  
A primeira é que se omitir, esquivar-se, ou desviar-se quanto ao atendimento, desde que nada impeça tal 
atitude, não importando ser o atendente o causador do evento, constitui crime. Segundo, que o atendente 
deve atentar para que haja condições seguras o suficiente para que os procedimentos não se traduzam em 
riscos a si próprio. Isso nos leva a concluir que um impedimento qualquer do ponto de vista ambiental – 
condição insegura – pode perfeitamente bloquear sua ação de atendimento, não vindo a caracterizar 
omissão.  
Finalmente, ainda que o atendente não tenha o domínio pleno das técnicas que compõem o rol de 
conhecimentos necessários a esse atendimento, ou que não se sinta preparado para tal, mesmo assim, não 
deve apegar-se a isso como impedimento, uma vez que, como já expusemos, ainda que seja apenas usar um 
aparelho telefônico e solicitar a presença de um paramédico já é, por si só, propiciar atendimento, por mais 
básico que pareça ser. A importância de tudo isso se deve ao fato de que o tempo é o fator mais importante 
quando tratamos de um assunto tão delicado quanto ao atendimento pré-hospitalar. Uma pessoa acidentada, 
poucos momentos após o evento, se encontra fragilizada, atordoada e, muitas vezes até inconsciente, mas 
certamente incapaz de cuidar de si mesma.  
O impulso louvável de solidariedade ao semelhante num momento difícil é como uma catapulta que nos lança 
à ação de atendimento, embora dispor somente desse impulso não basta. Sem conhecer as técnicas 
necessárias, o atendente não poderá fazer muita coisa. Ainda que esse atendente acredite ser inábil, com 
pouca coragem, vacilante no momento crítico, é necessário conhecer, aprender e dominar as técnicas 
básicas, já que todos desconhecemos em que situação nós teremos que fazer uso delas e em favor de quem 
isso se dará. Apresentamos aqui um conjunto de quais seriam as atitudes ideais de um atendente num 
momento de criticidade que envolva uma vítima de acidente situada próxima a ele e em condição de receber o 
atendimento.  
 

a) Calma.  
 
É num momento como esse que todos nós encontramos grande dificuldade em mantermos a calma. Nossa 
tendência é nos envolvermos emocionalmente com as circunstâncias ao redor. Pois é exatamente isso que 
uma vítima menos tem necessidade, isto é, de alguém dentro da mesma atmosfera de stress a que ela está 
envolvida. Assim sendo, o atendente deve agir com calma, procurando transmitir confiança à vítima, sejam 
quais forem as evidências visíveis do acidente, procurando canalizar sua solidariedade na manutenção de 
uma postura tranqüila e confiante, sem no entanto parecer despreocupado ou irônico. O atendente deve 
lembrar que, se a vítima estiver consciente, via de regra estará com muito medo, angustiada ou apavorada, e 
que serão as ações dele, atendente, que transmitirão à vítima e às pessoas próximas a ela a percepção de 
que podem confiar em alguém como ele que, minimamente, demonstrou solidariedade ao trazer conforto e 
consolo num momento de angústia, seja individual ou coletiva. Uma postura agitada e nervosa em nada 
contribui com o sucesso do atendimento pré-hospitalar.  
 

b) Rapidez.  
 
Não significa a mesma coisa que precipitação. Conhecer a limitação de seu conhecimento quanto ao 
atendimento fará do atendente alguém muito útil numa situação difícil. Agindo rapidamente, sem contudo 
descuidar da vítima movendo-a brusca ou rudemente, é o suficiente a que isso contribua em todo um 
processo onde o tempo é fundamental. Ao longo deste capítulo veremos a importância do fator tempo no 
sucesso de um atendimento pré-hospitalar, a despeito da chegada ou não do socorro especializado em tempo 
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hábil para o prosseguimento da assistência à vítima em unidade de saúde.  
 

c) Criatividade.  
 
O desprendimento da situação de pressão é o primeiro passo que o atendente deve dar no sentido de 
enxergar a solução do problema. Sempre que focamos tão somente a dificuldade, não teremos condições 
mínimas de vislumbrar o escape. Desse modo, o atendente deve se valer de toda criatividade que tenha no 
sentido de cumprir os procedimentos necessários à situação, no sentido da improvisação. Ao longo deste 
capítulo comentaremos diversas formas de agir de maneira criativa, com base em situações reais.  
 

d) Bom-senso.  
 
Costumeiramente citamos o bom-senso como algo que nenhuma escola ensina. Pois é exatamente o uso do 
bom juízo, da sensibilidade situacional, da percepção, do discernimento, da avaliação do caso e de uma 
tomada de atitude inteligente que irá conduzir o processo a bom termo. Certamente não é algo que se 
contempla em currículo escolar, ou como tema de treinamento. É certo que o bom-senso pode ser aplicado, 
por exemplo, em não manifestar à vítima, se estiver consciente, o aspecto de uma lesão, ou se está perdendo 
sangue, ou ainda se há expectativa positiva quanto à reversão de seu estado físico.  
Um erro clássico do atendente é o de querer parecer verdadeiro e sincero à vítima ou às pessoas próximas, 
por exemplo, propalando em alto e bom som as condições físicas do acidentado. Ao não discernir o momento 
acaba por jogar por terra a oportunidade de transmitir calma, tranqüilidade e esperança positiva quanto à 
recuperação de alguém que se encontra amplamente dependente de atendimento, na maioria das vezes em 
locais absolutamente impróprios e expostos.  
Estando a vítima consciente ou não, é sempre recomendável que o atendente procure protege-la no sentido 
de que partes íntimas de seu corpo que ficaram expostas momentaneamente sejam devidamente cobertas, 
até mesmo usando parte de seu próprio vestuário para isso.  
Esse expediente é importante ser utilizado a qualquer vítima, mas principalmente se a vítima é do sexo 
feminino, e/ou se tem idade avançada. De um modo geral, qualquer atitude do atendente que venha a 
atrapalhar a fluidez normal das ações de atendimento serão provocadas pela falta de bom-senso.  
 

e) Assumir a situação.  
 
Geralmente, ao agir com calma, rapidez, criatividade e bom-senso, o atendente terá praticamente a situação 
sob seu controle. Entretanto, admite-se que possa surgir algum empecilho que esteja fora de sua condição de 
previsibilidade.  
Antes de qualquer outra coisa é importantíssimo que o atendente conheça quais são os direitos da pessoa 
que estiver sendo atendida. Em primeiríssima instância, lembre-se de que a vítima possui, assim como o 
colaborador que atua em instalações e serviços com eletricidade, o direito de recusa do atendimento. 
Evidentemente isso só é configurado de maneira inalienável somente se a vítima estiver consciente e com 
suas faculdades mentais em condição de lhe permitir total clareza de raciocínio. Não é incomum que uma 
situação dessas aconteça, por vezes em função de credo religioso, desconfiança da vítima no atendente ou 
outro motivo, qualquer que seja, não sendo necessário à vítima justificar sua recusa.  
A verdade é que a vítima em nenhum momento pode ser forçada a aceitar o atendimento, restando numa 
situação semelhante ao atendente tão-somente certificar-se se o socorro médico foi acionado e monitorar a 
vítima, ainda que à distância, podendo ainda tentar conquistar sua confiança a fim de que consiga atuar de 
maneira decisiva, procurando persuadi-la pelo diálogo, levando-a a uma decisão pessoal de aceitação do 
atendimento, mas nunca usando a força física. Poderá argumentar de maneira amigável, esclarecendo que 
possui treinamento adequado, mas que respeitará seu direito de recusa, mantendo-se disposto a prestar o 
atendimento tão logo a vítima consinta.  
É de suma importância que o atendente tenha em mente que, se caso ocorrer recusa por parte da vítima 
(ainda que impedida de falar, mas que consiga se exprimir por meio de gestos com as mãos, com a cabeça, 
ou de outra maneira) ele não deve jamais:  
• argumentar com a vítima em tom de discussão;  
• questionar as razões da recusa por parte da vítima;  
• tocar na vítima, pois poderá ser interpretado como violação de seu direito de recusa;  
• tocar na vítima, se esta for uma criança, sendo que a recusa tenha sido manifestada pelos pais ou 
responsáveis;  
• medicar a vítima sem prescrição médica, já que uma medicação administrada de maneira equivocada pode 
vir a provocar danos desastrosos.  
 
Se porventura ocorrer a recusa, é muito importante que o atendente procure arrolar testemunhas do fato de 
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que o atendimento foi recusado pela vítima.  
De igual modo, o atendente deve ficar atento para que o consentimento seja formal, seja por palavras ou 
gestos, que torne claro por parte da vítima de que concorda em ser atendida. Se a vítima estiver incapacitada 
de se manifestar, o atendente deve saber que a legislação em vigor interpreta que a vítima daria seu 
consentimento se estivesse em condições físicas de expressar seu desejo em receber o atendimento.  
O mesmo se aplica ao caso de menores desacompanhados dos pais ou responsáveis, isto é, a legislação 
interpreta que pais ou responsáveis, se presentes ao local, consentiriam no atendimento.  
Se o atendente for impedido fisicamente por pessoas ligadas ou não à vítima deverá imediatamente arrolar 
testemunhas que comprovem o fato diante das autoridades.  
 

f) Obter colaboração.  
 
Observando pessoas ao redor, o atendente que voluntariamente se moveu a prestar a assistência à vítima de 
acidente deverá procurar escolher alguém que possa colaborar com ele no atendimento, ainda que seja 
alguém inapto. Os diferenciais necessários à escolha de alguém a essa altura dos acontecimentos serão 
serenidade, paciência, calma, tranqüilidade e postura que exprima segurança.  
O atendente deve ter o cuidado de não confundir serenidade com apatia, que por vezes em momentos críticos 
são notados em algumas pessoas, o que pode transmitir uma falsa idéia de auto-controle do colaborador do 
atendente que, na verdade, é um mero reflexo do trauma psicológico causado pela situação dramática na qual 
a pessoa está inserida, ainda que não tenha ligação afetiva com a vítima. 
 
Normalmente, essa colaboração é mais eficaz quando vem exatamente de alguém sem qualquer ligação 
afetiva com a vítima, embora não há por que descartar colaboração de outras pessoas que no caso tenham 
ligação familiar, de amizade ou coleguismo com o acidentado, desde que demonstrem ao atendente sinais 
claros de que detêm os diferenciais já citados.  
Não podemos nos esquecer que, inadvertidamente, até o próprio atendente poderá ser alguém com ligação 
afetiva com a vítima, e é obvio que isso não irá torná-lo inapto aos procedimentos, se minimamente estiver em 
condição de prestar o atendimento, seja no âmbito psicológico ou técnico.  
 

g) Dar ordens claras e objetivas.  
 

A comunicação num momento crítico por vezes poderá parecer de uma rudeza excessiva a quem não está 
envolvido na situação, ou que tenha um baixo nível de sensibilidade ao drama que se processa. Não de 
maneira incomum, o uso de palavras chulas pode ser um instrumento chamativo numa situação crítica, mas 
nunca pode ser considerada regra obrigatória. Uma mensagem pode ser passada de maneira forte e 
eloqüente sem contudo fazer-se uso de terminologia vulgar. Mas isso também não interferirá de maneira 
decisiva se o atendente for compreendido em sua essência, ou seja, de que não fez uso de uma palavra com 
intenção de insultar quem quer que seja, mas de chamar à atenção e desfazer por vezes a apatia e a 
perplexidade comuns nos momentos que se sucedem a um acidente.  
O atendente deve, como já aqui citado, fazer uso do bom-senso, processar rapidamente em sua mente a 
situação, ou seja, discernir de maneira inteligente o momento, e fazer uso da palavra de maneira a objetivar a 
recuperação da vítima no mais breve espaço de tempo possível, ainda que tenha que parecer mais rude do 
que é normalmente.  
Por conta disso, ao obter colaboração de outra pessoa, além dos diferenciais encontrados e citados no ítem 
anterior, o atendente deve expressar de modo claro e objetivo o quê esse colaborador deverá fazer. É preciso 
verificar, como já citamos acima, se realmente a pessoa eleita para essa colaboração reúne o mínimo de 
condição para tal. O atendente então irá, supondo a presença de outras pessoas nas proximidades, pela 
ordem, buscar alguém, discernir quem pode lhe atender, escolher esse alguém, e chamar por essa pessoa 
colaboradora.  
Para que tenha certeza absoluta de que poderá contar com a ajuda, o atendente deve exprimir de maneira 
clara, se necessário em voz alta, aquilo que necessita que a outra pessoa faça, seja entregar-lhe algo, seja 
buscar um objeto, ou seja simplesmente telefonar para o socorro especializado imediatamente.  
O nível de envolvimento e comprometimento do colaborador do atendente vem, via de regra, de maneira 
proporcional à agilidade com a qual se submeterá à ordem do atendente. Alguém que se dispõe a colaborar 
além de submeter-se demonstrará ainda mais comprometimento se ousar sugerir algo que contribua na 
agilidade do atendimento. Isso também trará mais sensação de confiança por parte do próprio atendente ao 
seu colaborador.  
 

h) Afastar curiosos.  
 
Como já dito, a proteção à vítima, estando consciente ou não, é uma das muitas tarefas preliminares do 
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atendente.  
O trato com pessoas é sempre complicado, na medida do rumo em que a situação tome. Nunca haverá 
condição de previsibilidade total no caso de ocorrências emergenciais e urgentes como as que tratamos aqui. 
Claro que a experiência acabará por ensinar cada um na sua medida de apreensão, mas sempre haverá 
situação nova, que exigirá desprendimento, criatividade e um tratamento específico.  
Existe muito mais facilidade em que as pessoas se solidarizem no momento ruim vivenciado pelos outros. A 
condição humana, por mais incompreensível que pareça é de chorar na angústia de alguém do que se alegrar 
com o sucesso e a conquista do seu semelhante. O mundo em que vivemos hoje impõe em grande medida 
um ritmo de vida individualizado, desassociado, onde não se mantém relação mais profunda com um vizinho 
de décadas mas que, de um Escola.  
De modo geral, não bloqueia a decisão em agir de maneira solidária num momento trágico em relação ao 
semelhante.  
Entretanto, é comum que nem todos aqueles que estão nas proximidades demonstrem serenidade e 
compreensão de que sua postura poderá ‘contaminar’ a vítima no que diz respeito à sua reação à sua 
situação particular. Assim sendo, é tarefa do atendente também procurar, educadamente, afastar as pessoas 
que não contribuam, isto é, demonstrem ou simples curiosidade mórbida, ou ainda medo, angústia ou 
ansiedade.  

14.3 Quando a eletricidade fere. 

 
O foco da análise que será discorrida é o caso específico envolvendo acidentes que gerem lesões devido à 
ação direta ou indireta da eletricidade. Já foram estudadas as ações diretas e indiretas da eletricidade no 
organismo. Sua ação direta traz diversos desdobros, sendo a parada cárdio-respiratória o principal e mais 
crítico, além de queimaduras. Indiretamente, a ação da eletricidade pode provocar, a rigor, queimaduras e/ou 
quedas, sendo essas últimas causadoras de traumas muitas vezes letais. Vale salientar que a ação direta 
ocorre quando o corpo entra em contato direto com a fonte de energia, isto é, a eletricidade percorre uma 
trajetória superficial ou interna em relação ao corpo da vítima. No caso da ação indireta a eletricidade não 
percorrerá o organismo da vítima, mas esta sofrerá os efeitos da energia elétrica em função do calor (abertura 
de uma chave seccionadora em carga que provoque um arco elétrico que produzirá uma fonte de calor 
intensa e instantânea muito próxima do corpo da vítima) ou do deslocamento do ar (devido à própria geração 
do arco elétrico que produzirá, devido o calor, um superaquecimento do meio dielétrico, no caso, o ar, 
tornando sua densidade muito baixa e, com isso, provocará um instantâneo e potente re-posicionamento da 
massa de ar no entorno do ponto de ocorrência do arco).  
No âmbito do programa do curso básico já foi estudada a fundo a questão envolvendo a parada cárdio-
respiratória. Entretanto, nunca é demais lembrar alguns princípios que nortearão sempre a ação de um 
atendente nesse caso.  
Não há possibilidade de haver parada exclusivamente cardíaca, mas esta sempre virá em conjunto com uma 
parada respiratória, já que são dois sistemas interdependentes, não sendo possível que somente o coração 
interrompa suas atividades. Assim sendo, após certificar-se de que a vítima está inconsciente e sem pulso, 
imediatamente o atendente deve concluir que esta se encontra sem respiração, o que deverá levá-lo a 
concluir que há necessidade da reanimação cárdio-pulmonar, isto é, massagem cardíaca e respiração boca-a-
boca. Há sinais de apoio que ajudarão o atendente a certificar-se de que ocorreu uma parada cárdio-
respiratória, ou seja, dilatação das pupilas e cianose (a pele torna-se arroxeada, principalmente na face e nas 
extremidades – pontas dos dedos das mãos).  

14.4  Reanimação Cardíaca 

 

O procedimento adequado de massagem cardíaca ou de reanimação cardíaca consiste no seguinte:  
 
• mantenha a vítima deitada de costas sobre uma superfície regular e rígida, preferencialmente no chão;  
• ajoelhe-se ao lado da vítima defronte à sua região peitoral;  
• apóie a parte inferior da palma de uma das mãos no terço inferior do osso esterno da vítima e coloque a 
outra mão sobre a primeira, com os dedos voltados para frente, preferencialmente entrelaçando os dedos da 
mão que ficará por cima na mão que ficou por baixo, em contato direto com o peito da vítima;  
• mantenha os braços esticados, incline levemente o tronco sobre a vítima, a fim de que o movimento de 
compressão seja feito pelo tronco e não pelos braços, no sentido vertical;  
• estando sozinho, o atendente deve realizar aproximadamente 30 compressões e 2 insuflamentos; 
geralmente esse procedimento gera de maneira relativamente rápida a exaustão do atendente.  
• se puder contar com um colaborador suficientemente capacitado o primeiro atendente poderá atuar no 
insuflamento e o segundo atendente na compressão; nesse caso (em havendo dois atendentes), deverão ser 
realizadas 30 compressões e 2 insuflamentos;  
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• importante que os atendentes atuem em lados opostos da vítima, a fim de melhorar a performance do 
atendimento; se ambos estiverem do mesmo lado da vítima tornará o procedimento mais dificultoso.  
 
Desejamos enfatizar novamente e de maneira clara que o(s) atendente(s), uma vez iniciado o procedimento 
de reanimação cárdio-pulmonar, só está(estarão) autorizado(s) a interromper o atendimento somente na 
ocorrência de qualquer uma dessas três circunstâncias:  
 
• a vítima recobra a capacidade espontânea de respirar (é comum um acesso de tosse, expelindo secreção 
pulmonar ou catarro, momento em que é conveniente que o atendente incline suavemente a cabeça da vítima 
para um dos lados a fim de evitar engasgamento) o que denotará a retomada da pulsação normal;  
• o(s) atendente(s) se encontra(m) em completa exaustão, fisicamente sem condição alguma de continuar(em) 
o atendimento;  
• o socorro profissional chega ao local.  
Importante também que o(s) atendente(s) monitore(m) a presença de pulso e de respiração. O(s) atendente(s) 
não pode(m) nunca se desconcentrar do procedimento, uma vez que o tempo é fundamental.  
E a despeito de quantos minutos tenham se passado desde o início do procedimento, mesmo que a vítima 
não esboce qualquer reação, jamais poderão supor que devem parar devido a ausência de qualquer um dos 
sinais vitais por parte da vítima. Só poderão interromper o atendimento se uma das 3 condições anteriormente 
citadas vier a ocorrer.  
 
O atendente pode seguir basicamente as seguintes instruções:  
1. Verificar se a vítima está consciente;  
2. Verificar se a vítima tem pulso – não tendo pulso iniciar procedimento de reanimação cárdio-pulmonar 
imediatamente, não necessitando verificar se há respiração; tendo pulso, então verificar se a vítima respira;  
3. Verificar se a vítima respira; caso contrário proceder insuflamento.  
 
Continuar o procedimento de reanimação pulmonar ou cárdio-pulmonar até que a vítima recobre a capacidade 
espontânea de respirar o que denotará a retomada da pulsação normal, ou até que o(s) atendente(s) se 
encontre(m) em completa exaustão, fisicamente sem condição alguma de continuar(em) o atendimento, ou 
ainda se o socorro profissional chega ao local. 

14.5  Atendimento na ação indireta da energia elétrica 

 

Já na ação indireta da energia elétrica no corpo de uma vítima podem ocorrer queimaduras e/ou quedas. 
Queimaduras são lesões (que por definição, no contexto médico, é todo dano físico que promova alteração 
dos tecidos no organismo) que podem ser causadas por agentes térmicos, eletricidade, produtos químicos ou 
irradiações sendo classificadas em graus de acordo com a profundidade que atingem. As que são 
consideradas de 1º grau são superficiais e causam vermelhidão na pele; as de 2º grau são as lesões são 
profundas e causam bolhas; e as de 3º grau ocorrem quando há destruição dos tecidos epiteliais, musculares, 
nervosos e até ósseos. Meros 10% da área total do corpo humano queimado em nível de 1º grau já 
constituem uma lesão grave. Além de se caracterizarem por dor intensa, provocam desidratação, isto é, perda 
rápida de líquido corpóreo. Isso gera, por via de conseqüência, o adensamento dos principais fluidos vitais do 
organismo, principalmente do sangue. Assim sendo, por ter aumentado sua concentração, sua passagem 
pelos rins (que funcionam como filtros diuturnos do sangue) provoca obstrução e não pouco freqüentemente 
poderá evoluir para problemas de disfunção renal, até mesmo gerando a necessidade de que a pessoa tenha 
necessidade de realizar hemodiálise em unidades hospitalares. Por essa razão – provocar desidratação – 
jamais deve ser administrada à pessoa vítima de queimadura qualquer tipo de bebida destilada ou alcoólica, 
pois isso provocará diurese na vítima, fazendo com que perca líquidos em excesso, acelerando o processo de 
desidratação a que já está acometida pela queimadura.  
Se for considerada como lesão grave, a vítima de queimadura deve ser levada imediatamente a uma unidade 
hospitalar. Em hipótese alguma produtos como graxas, óleos, dentifrícios ou bicarbonato de sódio devem ser 
aplicados nos pontos onde houve lesões por queimadura.  
Além disso, o atendente deve lembrar-se que uma área queimada nunca deve ser tocada, sob pena de 
propiciar contaminação e até mesmo sérias infecções.  
No caso de uma queimadura superficial e de pequena extensão (ou seja, se não for considerada grave) o 
atendente poderá seguir o seguinte procedimento:  
• lavar o local com água ou soro fisiológico;  
• cobrir cuidadosamente a área com pano limpo e macio;  
• nunca furar as bolhas que se formarem. Lembre-se que essa é uma medida que o próprio organismo adota 
a fim de hidratar rápida e eficazmente o local afetado. Repare que nas vezes em que furamos as bolhas 
notamos que o líquido que contêm é espesso, umectante. Isso mostra que o próprio organismo se encarrega 
de agilizar a cura da lesão. Portanto, ao furar a bolha impedimos que a recuperação se dê de maneira 
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natural;  
• ofereça bastante líquido à vítima, se ela estiver consciente.  

14.6  Fraturas 

As fraturas se caracterizam por serem lesões específicas do tecido ósseo, podendo ser do tipo fechada 
(quando não há rompimento da pele) ou exposta (quando há rompimento da pele). Em ambos os casos 
surgirão inchaço, deformidade, perda de mobilidade e dor intensa.  
O atendente não deve expor-se no tocante ao diagnóstico de uma suposta fratura fechada. Somente um 
profissional da área de saúde poderá fazê-lo. Evidentemente que no caso de uma fratura exposta ficará 
inequívoco o diagnóstico. Mas em momento algum o atendente poderá sequer recorrer à tentativa de colocar 
os ossos da vítima no lugar. No máximo deverá prover a devida colocação do membro afetado em posição 
confortável e o mais próximo possível da posição de origem, evitando qualquer tipo de movimento fazendo 
uso de meios que imobilizem a área.  
No caso específico de fraturas expostas, o atendente deve procurar tão somente recobrir o local afetado com 
um pano limpo ou gaze a fim de evitar contaminação, removendo a vítima por meio de uma maca, estando ela 
devidamente imobilizada. Isso porque a tendência de alguém que sente muita dor será a de manifestar-se 
com movimentos desconexos de contorção. Assim sendo, é conveniente que o atendente fique atento a que a 
vítima permaneça imóvel numa condição mínima de conforto até chegar a uma unidade hospitalar onde será 
convenientemente assistida.  
É sempre saudável a dúvida em ter ou não certeza de que tenha havido uma lesão no âmbito da coluna 
vertebral da vítima, uma vez que lesões desse tipo podem comprometer de maneira definitiva a saúde do 
acidentado na parte motora e de tato, já que há risco de uma ruptura de medula.  

14.7  Hemorragias 

Hemorragia, a rigor, define-se justamente como sendo uma perda de sangue devido rompimento de vaso 
sangüíneo que altere o fluxo normal da circulação sangüínea. Portanto, o atendente deve estar muito atento 
às evidências que levam à constatação de uma hemorragia, uma vez que uma que se configurar como 
abundante poderá levar a vítima ao óbito em até 3 a 5 minutos.  
As hemorragias se dividem quanto ao local, à espécie e à classe. Quanto ao local podem vir a ser externas 
(quando têm sua origem visível e o sangue verte para o exterior do corpo da vítima), interna (quando é 
produzida numa cavidade fechada do corpo da vítima, isto é, em órgãos internos, já que não tem origem 
visível) ou mista (quando se trata de uma hemorragia interna na qual o sangue verte para o exterior do corpo 
da vítima por meio de alguma saída natural como nariz, boca, ouvidos, vagina, uretra, reto ou olhos).  
Nas hemorragias internas, temos basicamente 5 tipos distintos:  
1. petequial: hemorragia minúscula na pele, mucosas ou serosas (membrana serosa);  
2. equimose: hemorragia de dimensões maiores nos locais citados acima;  
3. hematoma: hemorragia onde o são não se difunde das malhas do tecido;  
4. bossa sangüínea: hemorragia que forma acúmulo de sangue não difundido que se localiza sobre um osso 
formando saliência na pele;  
5. apoplexia: hemorragia que ocorre no interior de um órgão com destruição parcial deste órgão e 
manifestações gerais na vítima súbitas e de natureza grave.  
As hemorragias são provocadas normalmente por trauma com objetos pesados que causam rompimento de 
vasos ou órgãos internos, devido à dificuldade natural de obtenção de sua evidência inequívoca, o atendente 
necessitará atentar basicamente para os seguintes sinais:  
a) pulso fraco e acelerado;  
b) pele fria e pálida;  
c) mucosas ocular e bucal esbranquiçada;  
d) e mãos e dedos roxos, devidos baixos níveis de irrigação sangüínea.  
Se essas evidências se configurarem o atendente deve estar pronto a agir de modo a posicionar a pessoa 
com suspeita de hemorragia interna deitada e com a cabeça num nível mais baixo que o restante do corpo, 
aplicar uma compressa fria ou gelo diretamente no ponto do trauma que eventualmente tenha causado a 
hemorragia, mantê-la imóvel e suspender taxativamente a ingestão de qualquer líquido.  
É absolutamente normal e natural que nesse caso a vítima até suplique principalmente por um mero copo 
d’água, refrigerante ou outro líquido, já que o seu organismo sentirá necessidade de repor urgentemente o 
fluido perdido. Entretanto, se for concedido o pedido da vítima isso só irá comprometer ainda mais seu estado 
clínico, pois a ingestão de líquido irá propiciar um aumento na sua pressão arterial, criando um acréscimo na 
vazão (volume por unidade de tempo) de sangue pelo ponto onde já está ocorrendo a hemorragia.  
Portanto é fundamental que o atendente fique ciente dessa condição da vítima, pois ceder aos clamores da 
vítima nesse momento, só irão tornar o quadro ainda pior do que já se encontra. A vítima de suspeita de 
hemorragia interna deve ser mantida sob intensa observação do atendente, mas o socorro médico deve ser 
chamado com a máxima urgência nessa situação.  
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Nas hemorragias mistas, podemos destacar 10 tipos básicos:  
1. gastrorragia: originária no estômago;  
2. enterorragia: originária no intestino;  
3. melena: evacuação de fezes escuras, pastosas e fétidas pela presença de sangue alterado pelas 
secreções gastrintestinais;  
4. hematêmese: sangue parcialmente digerido, eliminado sob forma de vômitos;  
5. otorragia: hemorragia pelo conduto auditivo externo;  
6. hemoptise: proveniente dos pulmões ou outras partes do aparelho respiratório;  
7. epistaxe: originária na mucosa nasal ou nas fossas nasais;  
8. hematúria: presença de sangue na urina;  
9. menstruação: sangramento uterino periódico, que ocorre no ciclo menstrual;  
10. metrorragia: sangramento uterino anormal, acíclico.  
Um tipo comum de hemorragia mista, conhecida tecnicamente como epistaxe, citado na relação acima, é 
conhecida como hemorragia do tipo nasal. Sua ocorrência registra-se principalmente em ocasiões em que a 
umidade relativa do ar muito baixa afeta a mucosa nasal ressecando-a excessivamente.  
Isso faz com que o muco produzido se solidifique rapidamente e obstrua a via nasal, levando a vítima à 
tentativa de remoção a fim de propiciar-lhe alívio na respiração. Essa tentativa irá por vezes lesionar a 
mucosa ressecada, rompendo a pele e, por conseqüência, um ou mais vasos sanguíneos, uma vez que o 
local é amplamente irrigado. Então, como não é visível o ponto da hemorragia e o sangue verte para o exterior 
através do nariz, considera-se esse tipo como mista.  
O atendente deve atentar para que ao prestar assistência a uma vítima acometida desse tipo de hemorragia 
tenha:  
a) afrouxada toda peça de vestuário da vítima que esteja pressionando o pescoço e o tórax;  
b) colocada sentada em local fresco, preferencialmente com a cabeça levemente recostada para trás;  
c) comprimida no ponto da hemorragia com os dedos num tempo mínimo de 5 minutos;  
d) um chumaço de algodão à mão para tampar a narina que está sangrando;  
e) uma compressa fria ou uma bolsa de gelo sobre a testa, nariz e nuca.  
 
O procedimento mais eficiente que o atendente poderá adotar em situações de hemorragia externa é a 
compressão direta sobre o ponto de sangramento e a elevação da parte atingida acima do nível do coração. 
Dispondo de maiores conhecimentos sobre circulação sanguínea, o atendente poderá ainda comprimir pontos 
arteriais ou ainda promover o resfriamento do ponto lesionado.  
A adoção do torniquete ou do garrote está aos poucos restrita para casos absolutamente extremos como 
amputação ou esmagamento de membros ou extremidades como mãos e pés. É usado como último recurso 
no caso extremo de todas as demais tentativas para estancar a hemorragia venham a falhar. Isso se deve ao 
fato de que seu uso comprovadamente gera lesões nas artérias por conta da compressão excessiva, 
formação de coágulos e até gerando risco de amputação posterior do membro ou da extremidade próxima do 
ponto da hemorragia. O que o atendente jamais pode esquecer é que o torniquete provoca o bloqueio da 
circulação de retorno, e que é mais lesivo quanto mais for feito com um artefato muito fino, como fio elétrico 
ou arame, por exemplo. Se há necessidade de se fazer um torniquete é preferível então que se use uma 
bandagem larga, ainda que uma ‘perna’ de calça improvisada. Claro que o torniquete deve ser amarrado entre 
o coração e o ponto da hemorragia, o mais próximo possível dessa última.  
Deve ser afrouxado impreterivelmente a cada 10 minutos, no máximo, lentamente, até que se perceba que o 
sangue parou de verter pelo local lesionado. Se caso o sangue continuar vertendo, é importante permitir que 
flua um pouco, para que a circulação de retorno se processe por alguns instantes. Em seguida, o nó do 
torniquete deverá ser apertado até que o sangue pare de fluir novamente. Outros 10 minutos deverão ser 
contabilizados fielmente até que seja novamente afrouxado o nó, até o momento em que naturalmente o 
sangue estanque.  
Evidentemente que a vítima deve ter acesso urgente a socorro médico especializado de maneira o mais ágil 
quanto for a gravidade da lesão e a quantidade de sangue perdida. 
 
Quando classificadas segundo a espécie as hemorragias podem ser:  
1. arterial: é a mais perigosa de todas; o sangue tem cor vermelha muito viva e sai em jatos fortes, rápidos e 
intermitentes;  
2. venosa: o sangue tem cor vermelha escura e sai lenta e continuamente;  
3. capilar: sai na forma de pequenas gotas, a cor do sangue é intermediária entre a cor do sangue arterial e 
venoso.  
 
São diversos os fatores que interferem no efeito da hemorragia numa vítima. Especificamente fatores como 
sexo (a mulher é mais sensível a hemorragias), idade (crianças e pessoas de idade avançada são mais 
sensíveis) e o estado de saúde (se há um histórico, por exemplo de doença cardíaca, anemia ou problemas 
de pressão arterial).  



Apostila NR 10 – SEP –  Treinamento Avançado: Eletrotécnicos e eletricistas 

 

3A Instalações – Treinamento e Desenvolvimento de Colaboradores 60 / 67 

 

Já sua divisão quanto à classe relaciona-se ao volume de sangue perdido, e podem ser:  
• tipo 1: até 750 ml de perda (sem sinais);  
• tipo 2: de 750 a 1500 ml de perda (aumento de freqüência respiratória, queda de pressão e ansiedade);  
• tipo 3: de 1500 a 2000 ml de perda (aumento das freqüências respiratória e cardíaca e alterações mentais);  
• tipo 4: mais de 2000 ml de perda (óbito, caso não haja rápida reposição de sangue).  
Em circunstâncias como essas, quando a perda de fluido sangüíneo é tão alta, é natural que a vítima entre em 
estado de choque. Além de uma hemorragia abundante, o estado de choque pode ser causado por outros 
fatores que gerem o desequilíbrio entre o volume de fluido e a capacidade do sistema vascular de contê-lo. 
Queimaduras graves, afogamento, envenenamento (seja por produto químico ou por picada de animal 
peçonhento) ou mesmo forte e repentina emoção poderão levar uma pessoa a esse estado que pode ser 
detectado em seu início através dos seguintes sintomas e sinais:  
 
a) pele fria ou pegajosa;  
b) sudorese excessiva na testa e na palma das mãos;  
c) sensação de frio e calafrios;  
d) respiração rápida, curta e irregular;  
e) visão nublada;  
f) pulso fraco e rápido;  
g) inconsciência.  
 
As ações do atendente no caso do estado de choque devem contemplar a conservação da vítima deitada, 
afrouxar suas roupas, e manter a vítima agasalhada convenientemente. Todos os outros procedimentos são 
cabíveis se houver evidência de hemorragias, queimaduras ou de fraturas, mesmo essas sendo fechadas, 
pois podem gerar hemorragias internas.  
Se o atendente tiver o domínio do conhecimento de onde pode ser interrompida a corrente elétrica que flui 
pela vítima deve, imediatamente proceder ao desligamento da fonte. Mas se não tiver essa informação ou 
esse conhecimento, deve afastar a vítima do contato com a energia elétrica por meio de algum artefato que 
seja isolante, ainda que à base da improvisação. Não deve ser esquecido o princípio de que quanto maior o 
tempo de exposição à corrente, menor serão as chances de sobrevivência da vítima. Somente após a 
separação da vítima da fonte de choque elétrico deverão ser adotadas as técnicas de reanimação cardio-
respiratória, ou ainda outras, para os casos de queimaduras, fraturas ou hemorragias.  

14.8  O transporte depende do estado da vítima. 

 

Um aspecto muito importante nesse item é de que só deverá haver o transporte de qualquer vítima se e 
somente se o socorro médico especializado não conseguir, por algum motivo de ordem externa, chegar ao 
local onde a vítima se encontra. Principalmente em grandes centros urbanos onde os engarrafamentos de 
trânsito são comuns, diários e qualquer horário do dia ou da noite, são comuns as situações impeditivas para 
que se dê a chegada do socorro médico em tempo hábil. Isso torna o papel do atendente ainda mais 
fundamental para a sobrevivência da vítima. Em locais remotos, onde a inexistência de acessos confiáveis 
também dificulta a locomoção, também a chegada do socorro médico poderá ser prejudicado. Em situações 
como essas, isto é, no caso da impossibilidade da chegada dos profissionais socorristas, o transporte de 
vítimas de acidentes poderá então ser feito de maneira extremamente cuidadosa para que lesões existentes 
não sejam agravadas.  
Movimentações bruscas, arrancadas ou paradas súbitas poderão, inadvertidamente, redundar em piora do 
estado geral da vítima, isso se não causar outras lesões. Jamais uma vítima pode ser transportada se não 
estiver:  
• com reanimação cárdio-pulmonar executada, e já com pulso e respiração;  
• todas as hemorragias sob controle;  
• todas as fraturas imobilizadas.  
Se por alguma razão durante o transporte a vítima apresentar sinais de parada respiratória, parada cárdio-
respiratória, hemorragias descontroladas ou rompimento de ataduras que imobilizem fraturas, o transporte 
deverá ser suspenso até que a vítima seja atendida e recobre as condições mínimas acima citadas.  
Qualquer recurso para que o transporte se dê de maneira segura é absolutamente válido, seja uma cadeira, 
uma porta, uma tábua, um cobertor, uma chapa de metal lisa e rígida, uma padiola, enfim, qualquer material 
que esteja disponível. O atendente deve ter em mente que qualquer material que ofereça a condição mínima 
de estrutura (suportar o peso da vítima) e regularidade (seja o mais firme e liso possível) deverá ser 
aproveitada no momento de transportar uma pessoa que se encontre fisicamente prejudicada. Pode-se fazer 
uma boa maca adotando-se duas camisas ou um paletó em duas varas ou bastões resistentes ou enrolando 
um cobertor, dobrado em três, em volta de tubos de ferro ou bastões. Ou ainda, simplesmente, usando uma 
tábua larga.  
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 Exemplo 1: transporte de vítima consciente que não pode se locomover autonomamente. 

 Exemplo 2: transporte de vítima consciente que pode se locomover autonomamente. 

 Exemplo 3: transporte de vítima inconsciente. Seqüência de operação deve envolver 
coordenação entre os atendentes 

 Consequências de acidentes elétricos 

 
Num acidente de origem elétrica podem ser encontrados os mais variados tipos de conseqüências, desde os 
mais leves até o óbito da vítima. Uma pequena relação de tipos de desdobros físicos pode ser apresentada:  
 
a) queimaduras nos pontos de contato com os potenciais;  
b) queimaduras internas;  
c) queimaduras superficiais;  
d) parada respiratória;  
e) parada cárdio-respiratória;  
f) traumas devido a queda ou projeção lateral provocando hemorragia interna;  
g) traumas devido a queda ou projeção lateral provocando hemorragia externa;  
h) traumas devido a queda ou projeção lateral provocando hemorragia mista;  
i) traumas devido a queda ou projeção lateral provocando fratura fechada;  
j) traumas devido a queda ou projeção lateral provocando fratura exposta; e  
k) traumas devido a queda ou projeção lateral provocando mais de uma conseqüência acima relacionada.  
 
As duas orientações básicas e principais para o momento do transporte de vítimas são as seguintes:  
 

1. Se a vítima tiver de ser levantada antes de um exame para verificação das lesões, cada parte de seu corpo 
deve ser apoiada. O corpo tem de ser mantido sempre em linha reta, não devendo ser curvado. 

 

2. Puxe a vítima pela direção da cabeça ou pelos pés, jamais pelos lados, tendo o cuidado de certificar-se de 
que a cabeça está protegida.  

 
Ao remover um ferido para um local onde possa ser usada a maca, adote o método de uma, duas ou três 
pessoas para o transporte da vítima, dependendo do tipo e da gravidade da lesão, da ajuda disponível e do 
local (escadas, paredes, passagens estreitas, etc). Os métodos que empregam um ou dois atendentes são 
ideais para transportar uma pessoa que esteja inconsciente devido a asfixia, por exemplo. Todavia, não 
servem para carregar um ferido com suspeita de fraturas ou outras lesões graves. Em tais casos, use sempre 
o método de três atendentes. Empregue sempre um dos métodos abaixo, conforme o caso:  
1. Transporte de apoio.  
2. Transporte em "cadeirinha"  
3. Transporte em cadeira  
4. Transporte em braço  
5. Transporte nas costas  
6. Transporte pela extremidade  
7. Transporte em tábua com imobilização do pescoço (suspeita de fratura de coluna)  
 
Na hipótese da necessidade de improvisação de uma maca, poderão ser usados:  
 

a) cabos de vassoura, galhos de árvore, guarda-chuva ou qualquer material semelhante e resistente;  
b) dois paletós, enfiando as mangas para dentro deles, abotoa-los inteiramente e enfiar os cabos pelas 
mangas do paletó; e  
c) enrolar uma toalha grande ou cobertor em torno dos dois cabos.  

 

15 -  ACIDENTES TÍPICOS – ANÁLISE, DISCUSSÃO, MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

15.1  Acidentes típicos na alta tensão energizada 

O presente capítulo se presta a citar alguns acidentes típicos no âmbito da alta tensão energizada e dentro do 
S.E.P. a fim de promover ações através de exercícios didáticos a fim de que se atinjam alguns objetivos:  
a) se conheça casos de acidentes em detalhes, na medida do possível;  
b) se tenha condição de analisar os motivos pelos quais o acidente ocorreu;  
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c) promover discussão, tanto em âmbito técnico como em âmbito comportamental, todas as nuances 
possíveis em relação ao infortúnio relatado; e  
d) propor medidas que eliminem a probabilidade de voltar a ocorrer o sinistro.  

15.2 Caso 1 - Homem morre eletrocutado por cabo de alta tensão 

Homem morre eletrocutado por cabo de alta tensão  
Um homem morreu eletrocutado por um cabo de alta tensão no Morro do Vidigal, em São Conrado, no Rio de 
Janeiro. Johnny Paulo de Lima, 37 anos, passava pela rua João Goulart na noite de domingo quando foi 
atingido pelo cabo.  
De acordo com o jornal O Dia, moradores disseram que um fio de alta tensão estourou horas antes do 
acidente, provocando falta de luz. A Light (empresa responsável pela energia elétrica) teria se recusado a 
efetuar o conserto.  
O pai de Johnny, João Paulo, nega que a Light tenha motivos para não subir no morro. "Sempre que precisam 
eles sobem lá e nunca acontece nada. Tem policiamento".  
A companhia de luz informou que ainda não levantou os registros dos pedidos feitos no domingo.  

15.3 Caso 2: Do Tribunal de alçada de Minas Gerais: 

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Alçada, no julgamento da apelação cível n.º 372.597-3, condenou a 
Companhia Força e Luz Cataguases-Leopoldina a indenizar João Duarte Campelo e sua mulher Regina dos 
Santos Campelo, pela morte de seu filho, que morreu eletrocutado em virtude de acidente provocado por fio 
de alta tensão. Em 28/12/1990, Ivani Campelo, então com 19 anos de idade, encontrava-se na estrada que 
liga Laranjal a Santana de Cataguases, quando deparou com um fio de alta tensão caído ao solo, que 
rebaixou devido ao desabamento de uma árvore, provocada por uma forte tempestade na região.  
Ivani comunicou o fato imediatamente à Companhia, para que fossem tomadas as providências cabíveis, 
permanecendo no local e avisando a outras pessoas que por ali passavam. Mas, ao tentar atravessar a cerca 
de arame farpado que dava acesso a sua casa, sem perceber que a cerca também estava energizada, morreu 
eletrocutado. A Companhia Força e Luz alegou que o caso era um exemplo típico de caso fortuito e, quanto à 
fiscalização, não seria crível imaginar que uma concessionária de energia pudesse estar onipresente em toda 
a sua zona de concessão. O relator, Juiz Paulo Cézar Dias, observou que o acidente não decorreu de fato 
fortuito, pois não se tratava de fato imprevisível e inevitável, sendo dever da concessionária do serviço público 
de energia elétrica revestir-se de cuidados especiais, diante da alta periculosidade de suas instalações. Em 
seu voto, o relator salientou que "a concessionária do serviço é que se mostrou negligente por não manter 
equipe de plantão especializada em imediato e pronto restabelecimento ou isolamento das redes de 
energização acidentadas".  
O Juiz Paulo Cézar Dias determinou que a Companhia Força e Luz Cataguases-Leopoldina pague aos pais 
da vítima uma indenização por danos morais correspondente a 150 salários mínimos e ainda uma pensão 
mensal no valor de 2/3 do salário mínimo até a data em que Ivani Campelo completaria 65 anos de idade. Os 
demais componentes da Turma Julgadora, Juiz Batista Franco (Revisor) e Juiz Alvimar de Ávila (Vogal), 
acompanharam o voto do Relator.  

15.4 Caso 3: Jornal ‘O Mossoroense’, Rio Grande do Norte. 

Moradores da travessa Luiz Colombo, no bairro Bom Jardim, protestaram ontem contra a decisão da 
Companhia de Serviços Energéticos do Rio Grande do Norte (COSERN), de passar por aquela via uma rede 
elétrica de alta-tensão.  
Os manifestantes temem a ocorrência de acidentes e a desvalorização dos imóveis por conta disso. A rede 
tem uma potência de 69 mil volts e um acidente pode se constituir numa tragédia de graves proporções. A 
passagem da rede foi iniciada pela Cosern em 1988, mas foi abortada depois que os moradores se 
manifestaram contra. Agora, a Cosern quer retomar o serviço. Os moradores estão colhendo assinaturas num 
abaixo-assinado que será enviado à prefeitura, pedindo a suspensão imediata do serviço. Eles também 
ameaçam entrar na Justiça.  
EXPLICAÇÃO – O gerente de Atendimento da Cosern em Mossoró, Hélder Cavalcante, disse que existe uma 
linha de transmissão que liga duas subestações e o que a Cosern está realizando é a mudança no 
direcionamento da linha. “Queremos transferi-la dessa área do centro para outra”, revelou. Segundo 
Cavalcante, o novo direcionamento foi discutido com a prefeitura, que a autorizou. Ele garante que não existe 
perigo para a população da área. “Só se acontecer algo atípico, um acidente, por exemplo”, destacou. 

15.5 Caso 4: Do ‘site’ Revista Jurídica. 

A concessionária Rio Grande Energia S/A (RGE) deverá pagar indenização, por danos morais, no valor de 
250 salários mínimos, a um garoto atingido por um cabo de alta tensão. Por unanimidade, a 9ª Câmara Cível 
do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) manteve a sentença de primeira instância. De acordo 
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com a assessoria do tribunal, o acidente aconteceu em uma via pública da cidade de Não-Me-Toque, quando 
a criança brincava com amigos e passou sob a rede elétrica. O cabo despredeu-se e atingiu o garoto de cinco 
anos, que levou um choque elétrico que comprometeu sua saúde. Ele começou a sofrer com crises 
convulsivas e passou a necessitar de acompanhamento neurológico.  
Para o desembargador Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, relator do processo, a concessionária tem o 
dever de fiscalizar as condições dos postes de sustentação dos fios e das linhas de transmissão de 
eletricidade. “Cumpre-lhe todas as cautelas necessárias para eliminar qualquer perigo decorrente do serviço 
prestado para a coletividade", afirmou. A empresa alegou que não foi responsável pelo acidente, pois o cabo 
de energia foi rompido porque terceira pessoa lançou um artefato sobre o fio. Testemunhas afirmaram que o 
estado da rede de energia elétrica era precário, com periódicas quedas de energia. Os depoimentos 
revelaram também já terem ocorrido quedas de fios em outras vias públicas. O desembargador declarou que 
o testemunho confirmou a tese da família do garoto, ao destacar a negligência da empresa na manutenção 
preventiva na localidade. “A prova demonstra que ele em nada contribuiu para a eclosão do incidente que lhe 
causou o prejuízo", concluiu. Terça-feira, 28 de março de 2006. 

15.5.1 Caso 5: O Estado De S. Paulo – Consultor Jurídico 

Concessionária responde por morte causada por fio elétrico  
Uma concessionária de energia elétrica foi condenada a indenizar o filho de homem morto por choque 
elétrico. A decisão, unânime, é da 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que não 
aceitou recurso da CEEE — Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul.  
O homem morreu ao passar com o pneu da bicicleta em cima de um fio de alta tensão que estava estendido 
na rua, após a queda de um poste de energia.  
Segundo os depoimentos, moradores já tinham avisado a concessionária que o poste estava ameaçando cair. 
Na madrugada do dia anterior à morte do homem, o poste caiu durante uma tempestade na cidade de 
Sapiranga, Rio Grande do Sul.  
A CEEE alegou sua “ilegitimidade passiva”, já que com a criação da AES Sul, concessionária da região, a 
responsabilidade pelo ocorrido seria da nova empresa. Por outro lado, disse que a queda do poste se deve à 
tempestade, portanto, obra do acaso, o que afastaria o dever de indenizar.  
O desembargador Odone Sanguiné afastou a possibilidade de ilegitimidade. Segundo ele, o acidente já tinha 
acontecido quando houve a separação das empresas, “não podendo se cogitar de transferência à sucessora 
— AES Sul”.  
Para o desembargador, “a morte da vítima não decorreu diretamente da tempestade anterior, mas da 
permanência do fio de alta tensão caído na via pública por tempo considerável”. A negligência da empresa 
teve maior comprovação com a série de depoimentos dos vizinhos do homem morto. O desembargador disse 
que os testemunhos dão conta de reclamações seguidas e que, depois da queda do poste, a concessionária 
foi alertada.  
“Portanto, a morte da vítima era perfeitamente evitável, acaso a CEEE tivesse atendido com presteza aos 
chamados dos moradores para o reparo do poste e a retirada do fio da via pública, daí não se falar em 
inevitabilidade do evento que gerou o dano”, afirmou.  
A condenação foi mantida em R$ 30 mil de indenização ao filho e mais uma pensão equivalente a 2/3 do valor 
do salário do pai na época da sua morte, até que o filho complete 25 anos.  

15.5.2  Caso 6: Ministério Público do R. G. Do Sul 

Ministério Público do R. G. Do Sul  
STJ -Mantida pensão a dentista incapacitado por descarga elétrica em Passo Fundo (RS) A empresa Rio 
Grande Energia (RGE) teve negado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) pedido de liminar que pretendia 
suspender o pagamento de pensão a um dentista ferido por descarga elétrica em Passo Fundo (RS), em 
2003. O pagamento foi determinado pela Justiça estadual antes do julgamento do mérito da ação, em função 
de a vítima ter ficado incapacitada de exercer sua atividade profissional por  
ferimentos que inutilizaram sua mão e braço direitos. O dentista Sérgio Luís Rampanelli ingressou com ação 
de indenização contra a RGE e Servi Ltda., pela qual buscava a reparação de danos decorrentes de descarga 
elétrica da rede de distribuição da RGE. Pedia indenização por danos emergentes, danos morais e estéticos, 
bem como, a título de lucros cessantes (valores que o dentista deixou de perceber em razão do acidente), 
uma pensão alimentícia de 30 salários mínimos mensais. Consta dos autos que na noite do acidente uma 
placa, na fachada de uma loja, se desprendeu e caiu sobre uma rede de alta tensão da RGE. A placa fez uma 
ponte entre a rede e a grade da sacada do prédio em que funcionava o consultório de Rampanelli. Como o 
dentista segurava a grade no momento da queda, recebeu uma descarga elétrica fortíssima, que lhe causou 
os graves ferimentos no braço e mão direita. À empresa Servi caberia a manutenção da placa da fachada, o 
que não teria sido feito conforme testemunhou um vigia da quadra, que relatou casos anteriores da queda da 
placa. O acidente vem impossibilitando Rampanelli de prover seu sustento, de seus dois filhos e da esposa, e 
de arcar com gastos do tratamento especial para não gangrenar a mão.  



Apostila NR 10 – SEP –  Treinamento Avançado: Eletrotécnicos e eletricistas 

 

3A Instalações – Treinamento e Desenvolvimento de Colaboradores 64 / 67 

 

 
A ação tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de Passo Fundo (RS). Depois de permitir a apresentação de 
defesa por parte da RGE, o juiz de primeiro grau atendeu ao pedido de antecipação de tutela do dentista 
(decisão liminar prévia em que se pretende ter reconhecido o pedido da ação), condenando as empresas a 
pagarem R$ 1.500 mensais a Rampanelli, valor relativo aos lucros cessantes. A RGE apresentou novo 
recurso ao TJRS, mas não foi atendida. Foi então que a empresa ingressou com recurso especial contra a 
antecipação de tutela, alegando violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, por não terem sido 
enfrentados no acórdão todos os pontos questionados pela empresa.  
 
Para garantir efeito suspensivo a este recurso e sua autuação imediata no STJ, a RGE ingressou também 
com medida cautelar no Tribunal Superior. O efeito suspensivo pretende deixar em suspenso a decisão da 
instância anterior até que o recurso especial seja julgado no STJ. Na mesma decisão, o vice-presidente do 
STJ, ministro Sálvio de Figueiredo, apesar de não enxergar pressupostos que garantissem o efeito 
suspensivo ao recurso, determinou o destrancamento do recurso especial apresentado pela RGE, que agora 
deverá subir ao STJ. O mérito da medida cautelar será apreciado na Quarta Turma.  

15.5.3 Caso 7: Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

22/09/2005 - TJMG condena Cemig a indenizar por morte de pedreiro  
A Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerias condenou a Companhia Energética de Minas 
Gerais (Cemig) ao pagamento de indenização por danos morais à dona de casa Aletes Moisés Alves pela 
morte de seu filho por eletrocussão. O valor da indenização foi fixado em 120 salários mínimos.  
No dia 29/11/95, no município de Frutal, o pedreiro Milton Baltazar Alves trabalhava em cima de um andaime, 
rebocando uma parede de um imóvel, juntamente com outras duas pessoas. Um de seus colegas de trabalho 
solicitou a Milton Baltazar Alves que lhe passasse um instrumento de alumínio. Acidentalmente, Milton 
Baltazar encostou o instrumento num fio de alta tensão da rede elétrica, recebendo uma descarga elétrica de 
aproximadamente 8 mil watts e vindo a falecer no local. Na época, o pedreiro contava com 27 anos.  
O relator do processo, desembargador Pinheiro Lago, considerou que na ação anterior impetrada pela dona 
de casa, na qual ela pediu a indenização por danos materiais, já ficou comprovada a responsabilidade da 
Cemig pelo acidente. Na decisão publicada em 23/05/00, o Tribunal de Justiça condenou a empresa ao 
pagamento a Aletes Moisés Alves de 1,5 salários mínimos, até a data em que seu filho completaria 65 anos. 
Na ocasião, ficou comprovado que a Cemig não cumpriu o a informação dada de que desligaria a rede elétrica 
para a realização de obras perto da fiação elétrica.  

15.5.4 Caso 8: Do site CPFL: 

Durante as férias escolares, principalmente, as ruas acabam ficando tão coloridas quanto perigosas em razão 
da soltura de pipas, que, próximas às redes elétricas podem provocar acidentes, alguns até fatais.  
A combinação pipas e fios elétricos nunca deu certo. Enroscadas em postes, transformadores e cabos 
elétricos, as pipas acabam provocando curtos-circuitos e acionamento de chaves e disjuntores para proteção 
de equipamentos instalados na rede elétrica, com a conseqüente interrupção de eletricidade. Os prejuízos, 
porém, não param por aí. Os mais desavisados insistem em puxar a linha quando a pipa permanece 
enroscada nos fios, ficando sujeitos a uma descarga elétrica. Essa imprudência pode até matar. A orientação, 
nesses casos, é dar o brinquedo como perdido. Por isso mesmo a CPFL insiste para que esta brincadeira seja 
feita em lugares abertos, planos e a uma distância bastante segura dos cabos elétricos. O ideal é empinar 
pipas em parques, campos de futebol e áreas mais afastadas dos centros urbanos, que têm, invariavelmente, 
menos redes elétricas. Técnicos da CPFL desaconselham a utilização de cerol (mistura de vidro, cola e outros 
ingredientes) para deixar a linha mais resistente e com poder de corte. Em contato com os cabos elétricos 
este tipo de linha pode provocar curto-circuito e descarga elétrica, se algum material misturado à linha for 
condutor de eletricidade. O risco é muito grande.  
Há ainda a possibilidade desta linha com material cortante conseguir romper o fio elétrico. “Neste caso, existe 
o corte de eletricidade com o grande perigo de o fio atingir alguma pessoa provocando um acidente de 
conseqüências trágicas”, alerta o presidente da CPFL, Wilson Ferreira Jr. Balões Em relação aos balões o 
perigo não é menor. Ao cair próximos a linhas de alta tensão, subestações ou equipamentos da rede elétrica 
podem provocar explosões e incêndios. A orientação da CPFL é que as pessoas não soltem balões. Esta 
brincadeira oferece muitos riscos à população.  

16 -  RESPONSABILIDADES 

16.1  Introdução 
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É desafiador o modo como alguns pais se empenham em prover aos seus filhos uma herança confortável. Um 
apartamento, um automóvel, dinheiro na conta-corrente, ações, terrenos e outros bens que, a rigor, podem 
proporcionar tranqüilidade financeira a qualquer um em condições normais. Homens que se doam no sentido 
de que o filho ou os filhos desfrutem daquilo que não lhe fora possível em sua época, quando não desfrutou 
de nada senão de uma infância, juventude e vida adulta sofrida, de poucas oportunidades, mas o suficiente 
que lhe permitira preparar ao herdeiro algo que não lhe fora preparado pelo seu ancestral mais direto.  
Há entretanto um risco que, por vezes, muitos desses pais correm: o de verem seus herdeiros não darem o 
devido valor aos bens herdados, desprovidos que são do senso de sacrifício, do preço pago pelos pais por 
aquilo que agora, por direito, pertence a eles. Em pouco tempo podem dilapidar algo construído com suor ao 
longo de quase quarenta anos de trabalho de alguém que, sem as mesmas oportunidades, edificou com mão 
de ferro, à custa de sacrifício físico, por vezes pagando o preço da privação no alimento, no lazer e no 
conforto, um patrimônio digno e honesto.  
A concentração emocional desse pai na construção desse patrimônio por vezes é exatamente a grande razão 
desse risco se transformar numa trágica realidade: por priorizar o material ele vê, anos depois, um filho 
desprovido do senso de percepção do custo das coisas, do preço que o conforto tem, da percepção da 
necessidade de renúncia que uma conquista em longo prazo requer põe, absolutamente, tudo a perder.  
Como alguém que tudo tem, tudo perde? Há duas respostas possíveis. Ou se perdeu porque talvez não 
tivesse tudo, ou o tudo que se pensava ter não era o suficiente para se dizer que tinha tudo. Isso porque a 
maior herança que um pai pode legar ao filho é a responsabilidade. Que, aliás, é um testamento que é escrito 
cedo a respeito de uma herança que começa a ser entregue na mais tenra idade, desde antes da chamada 
‘idade escolar’.  
Arrumando seus brinquedos, deixando roupas em ordem, retendo suas economias, preparando e 
conservando o material escolar, são ações importantíssimas na formação do caráter responsável, tudo porém 
na dose certa, sem desequilíbrios.  
Mais tarde, ao aprender a arrumar sua própria cama, ir à feira com uma lista de verduras, legumes e frutas, 
dormir e acordar na hora certa, priorizar os estudos, são os passos seguintes. Sempre com equilíbrio. 
Dosagem certa é o segredo. Cumpre aos pais conhecerem o filho para que a dose presumida como certa seja 
realmente aquela que for administrada.  
Algo interessante nesse ponto leva-nos a outra questão: como ser um líder completo não sendo pai ou mãe? 
Difícil imaginar que alguém que não sabe lidar com uma criança nas suas questões básicas, responder suas 
infindáveis listas de perguntas, ou aguçar os ouvidos à crítica de um adolescente possa, sem maiores 
percalços, ser responsável por uma ou várias dezenas de homens e mulheres dentro de uma organização. 
Talvez daqui a não muito tempo os departamentos de recrutamento e seleção requeiram a certidão de 
nascimento do filho e a comprovação de residência compartilhada ao pai que procura uma vaga no corpo 
gerencial de uma organização qualquer. Ou, no mínimo, será um grande diferencial ao engenheiro que aspira 
cargo de liderança na empresa, quando apresentar um diploma de Psicologia Aplicada à Gestão de Projetos e 
Negócios. Isso sem falar no lugar comum, isto é, língua estrangeira, pós-graduação e pelo menos um 
mestrado.  
Responsabilidade é aprendida. O exemplo é a atitude, sempre vendo alguém fazer é que se imita. E ninguém 
melhor que os pais para se imitar, referindo-se à atitude.  
Diria o garoto: “meu pai faz assim; então é assim que vou fazer.” A pressuposição da certeza da atitude 
correta, de antemão, já evoca uma responsabilidade, uma vez que agindo certo, pensa o menino, colherá 
resultados satisfatórios. A experiência paterna comentada, isto é, o relato das experiências da infância e da 
adolescência, a descrição minuciosa de peripécias e peraltices, o mostrar de cicatrizes físicas, enfim, tudo 
isso comporá um contexto a ser imitado ou rejeitado. Evidente que cumpre aos pais temperarem com 
sabedoria algo que, à primeira vista, seja reprovável. Mas valerá a pena, na medida em que esses pais 
considerem tonificar o sentido da comparação entre o certo e o errado, ensinando a criança a fazer o juízo de 
valores adequado. “Meu pai fez assim e se deu muito mal certa vez; não vou por esse caminho, ele me disse 
que é uma ‘roubada’ ”, dirá o garoto diante de uma bifurcação. Fácil imaginar algo assim se for um momento 
dramático em que o filho imaturo está prestes a aceitar uma tragada num cigarro de maconha oferecido por 
um pseudo-amigo, ou ainda algo pior, como enveredar sutilmente pelo caminho do crime e da violência 
gratuita.  
Muito mais, portanto, pelo que vê do que pelo que escuta o filho ou a filha aprenderá a ser responsável pela 
imitação do exemplo que dispõem. Sim, pois se os pais não se dispuserem a serem os paradigmas, 
certamente os filhos encontrarão quem possa ser.  
E paradigmas são raros, referindo-nos, obviamente, aos positivos. A sociedade desfila exemplos negativos e 
para tanto o meio artístico, esportivo e profissional estão inflacionados. A família como instituição é o único 
lugar onde o indivíduo é treinado de maneira a ter a liberdade de errar, não a autorização para cometer erros 
e tropeções. Evidentemente, uma família de verdade, na acepção mais objetiva e direta do termo.  
Entretanto, nem todos têm essa chance, pois ela não se apresenta optativa ao nascimento. Não se escolhe, 
antes do nascimento, em que país se quer nascer, ou qual o poder aquisitivo dos pais. E quando isso 
acontece, isto é, não se tem o privilégio de nascer no seio de uma família saudável, financeiramente estável e 
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de boa formação de caráter, dependemos daquilo que irá se apresentar diante de nós. Como uma pequena 
ave aquática que, ao sair do ovo, seguirá qualquer coisa que se mova, adotando-a como sua mãe.  
É na empresa que não em poucas vezes, e até inconscientemente, buscamos nossos modelos. Como não se 
teve um modelo ideal no lar, deságua na empresa essa responsabilidade surda de prover o modelo de 
postura, quanto ao caráter: lealdade, honestidade, prudência, paciência e senso de justiça são, entre tantos 
outros, temas jamais ensinados em universidades, ministrados em treinamentos ou cursos de extensão. 
Muitos vêm em busca disso nas empresas, frustrando-se de duas maneiras: primeiro porque encontram na 
verdade a antítese de tudo isso; e depois porque é justamente isso que a empresa também busca na pessoa 
que contratou para aquele posto, outrora ocupado por alguém imprudente, injusto, intempestivo, indelicado, 
desleal e arrogante.  

16.2  Quais são as responsabilidades? 

 

Primeiro conhecer as responsabilidades, a lição de casa, o que é de da competência de cada um; depois, 
assumi-la; por fim e, sem dúvida alguma, ser cobrado pelo exercício dessa responsabilidade, se determinada 
atitude gerar dano a outrem.  
Um engenheiro civil e um técnico de segurança do trabalho, foram, ambos em 1990, os primeiros condenados 
no Estado de São Paulo, à pena de um ano de reclusão, uma vez que foram julgados responsáveis pela 
morte de um servente de pedreiro que veio a falecer por conta da queda do 8º andar de um edifício em 
construção na cidade paulista de Sorocaba. Os condenados admitiram serem os responsáveis pela segurança 
do prédio. Entretanto, tiveram ambos suas penas convertidas em prestação de serviços a comunidade 
gratuitamente, pelo prazo de um ano, além de multa.  
Essa ilustração principiou a adoção de um conceito não virgem, pelo menos no papel. Responsabilidade civil 
consiste na obrigação de se reparar um dano (lesão a qualquer bem jurídico, seja moral ou patrimonial) 
causado a outrem por um ato ilícito, que no caso acima, pode ser a negligência, pois esta nada mais é do que 
fruto de uma ação ou omissão.  
E quem deve reparar esse dano é o culpado pela ação de um agente ou pelo risco decorrente da atividade do 
agente. A responsabilidade pode ser subjetiva (ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia que viola 
direito ou causa prejuízo a outra pessoa ou outras pessoas), ou objetiva, quando se obriga a repara o dano, 
mesmo isento de culpa. Cabe aqui um comentário: responsabilidade não é sinônimo de culpa. Os 
personagens do fato ocorrido em Sorocaba não foram julgados culpados, mas sim responsáveis. A culpa 
evoca desleixo no cumprimento de norma legal, ou ainda a falta voluntária à lei.  
 

Responsabilidade é a qualidade de quem responde por algum ato, seja próprio ou de outrem (outra pessoa ou 
outras pessoas).  

 
A culpa só existe quando o agente dá causa ao resultado lesivo por negligência, imperícia ou imprudência. 
Termos jurídicos definem tipos ou espécies de culpa: in eligendo, vigilando, comittendo, omittendo ou ainda 
custodiendo.  
 
a) in eligendo: má escolha de representante ou preposto; contratar alguém não especializado para 

determinada tarefa que exija qualificação e habilitação;  
b) in vigilando: falta de atenção ou de fiscalização ou quaisquer outros atos de vigilância; donos de animais 
domésticos que causam prejuízos a terceiros;  
c) in comittendo ou in faciendo: decorre da imprudência, da forma de fazer; alguém que permita operação 

numa máquina sabidamente sujeita a acidentes por causa de sua obsolescência;  
d) in omittendo: omissão, deixa-se de praticar um ato que, se praticado, evitaria que o terceiro sofresse o 
dano; quando alguém se abstém ou se omite; desabamento de um edifício que ruiu devido falta de reparo 
adequado, cuja necessidade já se soubesse; e  
e) in custodiendo: é a falta de cautela ou atenção na guarda de alguém ou de alguma coisa; intoxicação por 
produtos químicos armazenados sem a observância da norma legal e sem a cautela recomendada por órgãos 
oficiais.  
 
Na responsabilidade civil a culpa do agente que praticou o dano deverá ser plenamente demonstrada. O ônus 
da prova é de quem alega ter direito ao reparo do dano, conforme o artigo 333 do Código de Processo Civil.  
 
No caso da responsabilidade solidária, o reparo deve ser provido tanto por quem contrata como por quem é 
contratado, no caso de entidades jurídicas, são consideradas co-autoras do dano, portanto. Aliás, não apenas 
no subitem 10.13.1. é esclarecida a responsabilidade solidária, mas ela já se encontra implícita no subitem 1.1 
da NR nº 1, de que as normas regulamentadoras são de observância obrigatória pelas empresas privadas e 
públicas e pelos órgãos públicos de administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes 
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legislativo e judiciário, que possuam empregados regidos pela CLT. Portanto, quem contrata não está eximido 
de cumprir qualquer NR, não apenas a de nº 10, mas todas as demais da Portaria 3214/78 do Ministério do 
Trabalho e Emprego. Deve, isso sim, exigir o cumprimento por parte dos contratados em sua planta, mas 
sobretudo, mais que o prestador de serviço, o contratante deve fiscalizar se seu contratado de maneira efetiva 
está cumprindo realmente as NRs. Cabe a esse contratante prover meios de fiscalização eficientes a fim de 
não se tornar vulnerável a sanções, juntamente com seu contratado, por conta de uma fiscalização do Agente 
de Inspeção do Trabalho das D.R.T.s.  
A responsabilidade criminal incide sobre as pessoas físicas que têm operários sob sua responsabilidade 
expondo-os ao perigo ou causando-lhes lesões corporais de qualquer natureza, geradoras de incapacidade 
total ou parcial para o trabalho. A conduta pode ser dolosa (quando se configura o dolo intencional) ou 
culposa (quando se configura dolo não intencional). E vale a lembrança de que o nexo, isto é a relação de 
causa e efeito entre o fato e o dano, se estabelecido, responsabilizará diretamente uma pessoa física ou 
entidade jurídica.  
Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente é caracterizado como crime pelo artigo 132 do 
Código Penal, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano. O artigo 129 do C.P. estabelece o crime de lesões 
corporais que se constitui em ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem (se resultar incapacidade 
por mais de 30 dias ou debilidade permanente de membro ou sentido, a pena é de 1 a 5 anos de reclusão; se 
resultar em incapacidade permanente, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou 
função, deformidade permanente ou aborto, a pena é de 2 a 8 anos). Já o artigo 121 do C.P. estabelece o 
crime contra a vida, isto é, matar alguém, com pena de 6 a 20 anos (sendo homicídio culposo a pena é 
aumentada em 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o 
agente deixa de prestar socorro à vítima, não procura diminuir as conseqüências de seu ato, ou foge para 
evitar prisão em flagrante).  
É suficiente que uma pessoa do povo que tenha conhecimento da existência da infração penal comunique o 
fato à autoridade policial, seja verbalmente ou por escrito. Após verificar a procedência das informações por 
meio de diligências de averiguação, a autoridade mandará que seja instaurado o Inquérito Policial. No caso de 
acidente de trabalho do qual resulte óbito, o inquérito é obrigatório por força da Lei 79.037/76.  
Exemplos de homicídio culposo são comuns na esfera dos acidentes de trabalho. Como culposo pode ser 
citada morte de dois operários por deslizamento de terra, em obra em construção: responsabilidade do 
engenheiro e do mestre de obras, pois as normas de segurança do trabalho nas atividades de construção civil 
exigem que os taludes das escavações de profundidade superior a 1,5 m devam ser escorados com pranchas 
metálicas ou de madeira, assegurando a estabilidade de acordo com a natureza do solo.  
Um homicídio de caráter culposo, por exemplo, pode ser advindo de um acidente em obra de demolição de 
prédio, uma vez que o responsável que recruta o pessoal contrata funcionários inexperientes e desprotegidos. 
Se o responsável não planeja a obra, escolhe operários tecnicamente despreparados e não lhes fornece 
instrumentos adequados e equipamentos de segurança, limitando-se a recomendar cuidado, age com 
manifesta culpa por imperícia e negligência.  
Vale salientar o que pode ocorrer no âmbito da eletricidade, no tocante à responsabilidade criminal, como 
homicídio culposo, no caso do descumprimento da NR 10, que é uma norma de segurança do trabalho, 
emitida pelo Poder Executivo, a saber, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Um choque elétrico que gera 
óbito de um colaborador, devido à inobservância do procedimento de trabalho que contempla verificação de 
ausência de tensão pode, de maneira clássica, constituir em razão ou motivo para a perda de longas noites de 
sono de um engenheiro eletricista que seja responsável pela condução de serviços de manutenção numa 
empresa de qualquer porte.  
Por fim, depreende-se do texto da NR 10 ainda em seu subitem 10.13.2. que deve haver uma declaração de 
ciência de instrução por parte de todos os contratados de que recebem capacitação específica quanto aos 
riscos a que estarão expostos na planta da contratante.  
Além disso, deve ser criado um procedimento de medidas preventivas e corretivas quando ocorrer um 
acidente de origem elétrica, a fim de envolver e comprometer todas as partes participantes do fato, além do 
SESMT e da CIPA da empresa.  


