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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do  Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na mo-

dalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Minis-

tério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distância (SEED) 

e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas 

técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de en-

sino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir 

o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino 

e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das 

redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra do professor-autor

Prezado aluno

A segurança nos ambientes de trabalho tem como princípio básico o cumprimento das 

Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, que orien-

tam todas as atividades dos diversos segmentos socioeconômicos do país. 

Entre os riscos laborais, as atividades com eletricidade ou atividades realizadas em áreas 

consideradas de risco com a eletricidade, são as que demandam o cumprimento de requi-

sitos e condições mínimas exigíveis para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, 

que atuam direta ou indiretamente em instalações elétricas, assim como para prevenir 

danos pessoais a usuários, outras pessoas e também prejuízos materiais. Esses requisitos 

mínimos são especificados pela NORMA REGULAMENTADORA (NR-10) - SEGURANÇA EM 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE.

Este livro tem a finalidade de fornecer a você as informações fundamentais sobre os riscos 

inerentes às atividades com eletricidade, mas, fundamentalmente abordar as medidas e 

prevenções baseadas nas normas vigentes. Para isso, até a aula 7 abordaremos conceitos 

básicos de eletricidade, princípios de geração, distribuição, Sistema Elétrico de Potência 

(SEP) e os potenciais riscos à saúde humana causada pela exposição à energia elétrica, 

ou seja, trata da ação do choque elétrico com consequências direta ou indireta (quedas, 

queimaduras indiretas, batidas e outras). Já na parte seguinte, a partir da aula 8, abor-

daremos as medidas de prevenção levando em conta as medidas de controle, a proteção 

coletiva e proteção individual, conforme estabelecido pela NR-10. A partir da aula 17, 

estudaremos as Normas vigentes, com uma abordagem ilustrativa. Por último, a partir da 

aula 29 estudaremos a sinalização de segurança que deve ser adotada nas instalações e 

serviços em eletricidade. Estas notas seguem de muito perto a bibliografia referenciada 

no final do texto. 

Bom trabalho a todos!

Prof. Nilson Ubirajara Almeida
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Aula 1 - Eletricidade

O objetivo destas primeiras aulas é discutirmos os conceitos básicos de 

eletricidade. Para isso apresentaremos os conceitos de átomos, moléculas, 

a geração de energia e como são classificados os materiais.

1.1 Introdução 
Para enfatizar a necessidade da aplicação das Normas de segurança nas ati-

vidades com eletricidade é muito importante estudarmos alguns conceitos 

básicos da teoria da eletricidade, relembrando o que você já deve ter estu-

dado em algum momento de sua vida escolar, no conteúdo da disciplina 

de Física. O objetivo de abordamos aqui, esses conceitos é facilitar o seu 

entendimento do comportamento da eletricidade no corpo humano, que 

é análogo ao comportamento nos materiais condutores da eletricidade, e 

consequentemente evitar a exposição aos riscos de acidentes. 

1.2 Teoria da Eletricidade
De acordo com Niskier e Macintyre (1992), para compreendermos os fenô-

menos elétricos supõe-se um conhecimento básico da estrutura da matéria, 

do qual podemos resumir que toda matéria, qualquer que seja seu estado 

físico, é formada por partículas denominadas moléculas. 

As moléculas são constituídas de diferentes partículas extremamente minús-

culas, que são os átomos.

Um átomo é a menor partícula de um elemento que retém todas as pro-

priedades desse elemento. Cada elemento químico tem seu próprio tipo de 

átomo, como por exemplo, todos os átomos de Hidrogênio são iguais, e eles 

são todos diferentes de outros átomos de outros elementos. No entanto, 

todos os átomos são divididos em duas partes, eles têm uma parte interna, 

o núcleo, composto por partículas denominadas prótons e nêutrons, e outra 

parte externa, orbitais, constituída de partículas denominadas elétrons. Essas 

partículas extremamente minúsculas estão diretamente relacionadas com os 

fenômenos elétricos, as quais são constituídas de carga positiva, negativa e 

neutra, conforme relacionado a seguir:

Análogo: adj. Que guarda analo-
gia, semelhança com outra coisa.
Comparável, correspondente, 
semelhante, similar.



•	 Prótons possuem carga elétrica positiva;

•	 Elétrons possuem carga elétrica negativa, e 

•	 Nêutrons, que são eletricamente neutros.

Figura 1.1: Átomos de Hidrogênio e Hélio 
Fonte: http://www.passeiweb.com

Os átomos de cada elemento químico têm um número definido de elétrons, 

que corresponde a um mesmo número de prótons. Um átomo de Hélio, por 

exemplo, tem dois elétrons e dois prótons, enquanto um átomo de Hidro-

gênio, por exemplo, tem um elétron e um próton. As cargas opostas - ne-

gativas dos elétrons - positiva dos prótons - se atraem entre si e tendem a 

manter os elétrons em órbita. Enquanto este arranjo não é alterado, diz-se 

que um átomo está eletricamente balanceado, conforme mostrado na figura 

1.1. No entanto, os elétrons de alguns átomos são facilmente retirados de 

suas órbitas. Essa capacidade dos elétrons se mover ou fluir é o princípio 

básico da corrente elétrica.

Quando os elétrons deixam suas órbitas eles são denominados elétrons li-

vres. Se o movimento de elétrons livres é em uma determinada direção, 

ocorre um fluxo de elétrons. Como dito anteriormente, quando ocorre o 

fluxo de elétrons livres através de um condutor, em um determinado sentido, 

diz-se que existe uma corrente elétrica.

1.3 Classificação dos materiais elétricos 
Voce sabia que os materiais são classificados conforme as suas capacidades 

e propriedades em conduzir a corrente elétrica? Pois bem, essa capacidade 

tem a ver com a quantidade dos elétrons livres existentes na sua camada 

externa, orbital. A seguir você conhecerá cada um desses materiais:

•	 Condutores: Materiais que têm muitos elétrons livres e são capazes de 

transportar uma corrente elétrica são chamados de condutores. Os me-

tais e (geralmente) a água são condutores. Ouro, Alumínio, Prata e Cobre 

são bons condutores de eletricidade.

e-Tec Brasil 14 Segurança na Eletrotécnica
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Niskier e Macintyure (1992) definem que nos condutores elétricos a atração 

que o núcleo exerce sobre os elétrons é pequena; esses elétrons têm mais 

facilidade de se libertar e se deslocar. Em função disso é um corpo constitu-

ído de material bom condutor, que se destina à transmissão da eletricidade, 

como por exemplo, o Cobre e o Alumínio.

•	 Dielétricos ou isolante: Materiais que contêm relativamente poucos elé-

trons livres e por isso são chamados de isolantes. Esses materiais denomina-

dos não-metálicos, tais como madeira, borracha, vidro e mica, são isolantes.

Niskier e Macintyure (1992), por sua vez, definem o conceito de que nos 

isolantes o núcleo exerce uma força sobre os elétrons que dificulta conside-

ravelmente sua liberação, por isso, nas substâncias em que tal ocorre, são 

denominadas isolantes elétricos.

1.4 Princípios de produção de eletricidade 
De acordo com as Normas de Segurança em Eletricidade da Occupational 

Safety and Health Administration – OSHA, existem diversas maneiras para 

produzir eletricidade: fricção, calor, luz, ação química e magnetismo estão 

entre os métodos mais comuns utilizados para fazer com que os elétrons 

fluam por um condutor.

Até o momento, o magnetismo é o meio mais econômico de produzir ener-

gia elétrica e, portanto, o mais interessante para estudarmos. Em função da 

interação de energia elétrica e magnetismo, a eletricidade pode ser gerada 

econômica e abundantemente, assim como motores elétricos podem ser 

usados para a movimentação de máquinas.

A eletricidade é gerada quando um condutor é movimentado dentro de 

um campo magnético ou vice-versa, quando um magneto ou imã é movido 

dentro de um enrolamento de condutores denominado bobina. A figura 1.2 

ilustra a geração de energia elétrica onde uma bobina gira dentro de um 

campo magnético.

Mica: Mineral brilhante e friável, 
abundante nas rochas eruptivas 
e metamórficas, constituído de 
silicato de alumínio e de potássio.

Figura 1.2: Gerador de Corrente alternada 
Fonte: http://pt.scribd.com/



Observe na figura a espiral em movimento entre o campo magnético que é 

conectado à carga através de anéis coletores e escovas.

De acordo com os dados institucionais do Instituto Nacional para Segurança e 

Saúde Ocupacional - NIOSH, e a Administração de Segurança e Saúde Ocupa-

cional - OSHA foram criadas pelo mesmo ato do Congresso Norte Americano no 

ano de 1970, sendo duas agências distintas com responsabilidades separadas. 

O NIOSH está alocado no Departamento norte americano de saúde e recur-

sos humanos, e é uma agência estabelecida para ajudar e garantir condições 

de trabalho seguras e saudáveis para os trabalhadores, fornecendo a pes-

quisa, a informação, a instrução e a formação no campo da segurança e da 

saúde ocupacional. 

A OSHA está alocada no Departamento norte americano do trabalho e é res-

ponsável em criar e executar regulamentos para segurança e a saúde ocupa-

cional. O NIOSH e a OSHA trabalham frequentemente juntas com o objetivo 

comum de proteger a segurança e a saúde do trabalhador.

Resumo
Ao encerrar esta aula você deverá ter fixado os conceitos de corrente elétrica 

apresentados, e estar bem familiarizado com os princípios de geração de 

energia elétrica, para que possa entender o comportamento da eletricidade 

nos diversos tipos de materiais e no corpo humano.

Atividades de aprendizagem 
Baseado nos conceitos apresentados nesta aula você aprendeu que os me-
tais são bons condutores porque os elétrons se encontram mais afastados 

dos núcleos atômicos, por isso têm grande mobilidade. Esses elétrons desig-

nam-se por elétrons livres: movimentando-se desordenadamente no interior 

dos metais. Contudo ao fecharmos um circuito elétrico, eles se organizam 

de imediato num movimento ordenado, formando uma corrente elétrica.

1. Como base na definição dos bons condutores você deve definir como se 

caracteriza os isolantes e como se comportam em relação à passagem da 

corrente elétrica.

Saiba mais sobre o NIOSH e o 
OSHA acessando: http://www.

cdc.gov/niosh/about.html

e-Tec Brasil 16 Segurança na Eletrotécnica
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Aula 2 - Tensão, Corrente e Resistência                   

Nesta aula você verá os conceitos de tensão, corrente e resistência 

elétrica, para que posteriormente você conheça os riscos existentes em 

trabalhos com energia elétrica.

2.1 Tensão elétrica

Figura 2.1: Voltímetro
Fonte: http://blog.espol.edu.ec/

Figura 2.2: Amperímetro
Fonte: http://blog.espol.edu.ec/

De acordo com Niskier e Macintyure (1992), quando entre dois pontos de 

um condutor existe uma diferença entre a concentração de elétrons, isto 

é, de carga elétrica, é dito que há potencial elétrico ou uma tensão elétri-

ca. Quando os elétrons fluem através de um condutor deve-se à ação de 

uma força chamada força eletromotriz (f.e.m.). A unidade de medida para 

f.e.m. é o volt. O símbolo para a tensão é a letra E. O instrumento utilizado 

para medir a tensão é denominado voltímetro.

2.2 Corrente elétrica

Para os elétrons se moverem em uma direção específica, é necessário que 

exista uma diferença de potencial entre dois pontos da fonte de f.e.m. O movi-

mento contínuo de elétrons em um condutor passando por um dado ponto é 

conhecido como corrente elétrica, e é medido em ampères. O símbolo para a 



corrente é a letra I e a unidade de intensidade da corrente elétrica é o ampè-

re representado pela A. Por vezes é necessário o uso de pequenas unidades 

de medida. O miliampère (mA) é usado para indicar 1/1000 (0,001) de um 

ampère, e o microampère 1/1000000 (µA) microampère é um milionésimo 

de um ampère (0,000001). O instrumento utilizado para medir a corrente 

elétrica é denominado amperímetro.

2.3 Corrente elétrica contínua
A ação química em uma pilha ou bateria elétrica obriga os prótons ou car-

gas positivas a se concentrarem no terminal positivo, e os elétrons ou cargas 

negativas a se concentrarem no terminal negativo. Desta forma haverá di-

ferença de potencial (d.d.p.) entre os terminais, que estabelecerá um des-

locamento dos elétrons num mesmo sentido entre o terminal negativo e o 

positivo. Portanto define-se como uma corrente elétrica contínua. A maioria 

dos circuitos eletrônicos funciona com corrente contínua.

2.4 Corrente elétrica alternada
Se ao invés de uma pilha ou bateria elétrica tivermos um gerador elétrico 

rotativo conforme mostrado na figura 1.2, realiza-se um fenômeno seme-

lhante, porém, a corrente varia e é invertida periodicamente no decorrer do 

tempo, ou seja, ora é positiva e ora é negativa, fazendo com que os elétrons 

executem um movimento alternado, isto significa que num instante de tem-

po ela é positiva e em outro instante ela é negativa. A corrente alternada é 

utilizada em inúmeras aplicações, principalmente em sistemas de grandes 

potências, indústrias, lares e máquinas elétricas.

2.5 Resistência elétrica

Figura 2.3: Ohmímetro
Fonte: http://blog.espol.edu.ec/

O fluxo de elétrons ao longo de determinados materiais encontra uma oposição, a 

qual é conhecida como resistência elétrica. Nos materiais denominados condutores 

a corrente elétrica flui facilmente porque a resistência desses materiais é muito 

baixa, enquanto que nos materiais ditos isolantes a resistência à passagem da 
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corrente elétrica é muito elevada. A resistência pode ser útil em trabalhos 

elétricos, tornar possível a geração de calor, controlar o fluxo de corrente elétrica 

e prover a tensão correta para um o funcionamento de um dispositivo. O símbolo 

para a resistência elétrica é a letra R e a unidade de resistência elétrica é o ohm, 

representado pela letra grega ômega (Ω). O equipamento utilizado para medir 

a resistência elétrica é denominado ohmímetro.

Em geral, a resistência em um condutor depende de quatro fatores: o mate-
rial de que é feito, o comprimento, a área transversal, e a temperatura 
no material.

•	 Material: Os diferentes materiais têm diferentes resistências. Alguns, 

como a prata e o cobre têm uma baixa resistência, enquanto outros 

como o Ferro têm uma maior resistência.

•	 Comprimento: Para um determinado material que tem uma área de 

corte transversal constante, a resistência total é proporcional ao compri-

mento. Quanto mais longo o condutor, maior será a resistência.

•	 Área transversal: A resistência varia inversamente com a área transver-

sal do condutor. Em outras palavras, a resistência diminui com o aumento 

da área transversal.

•	 Temperatura: Nos metais, a resistência aumenta com o aumento da 

temperatura; para os não-metais, o inverso é verdadeiro.

2.6 Lei de Ohm
Agora que você já sabe os conceitos da eletricidade, podemos apresentar o 

conceito formulado pelo físico alemão Georg Simon Ohm, que definiu que 

a corrente elétrica I, que percorre um condutor, é diretamente proporcional 

a tensão elétrica E que a produz e inversamente proporcional à resistência R 

do condutor, isto é:

Onde: 

 I = intensidade de corrente  (A)

 E = tensão ou f.e.m. (V)

 R= Resistência (Ω).



Resumo
Você viu nesta aula os fenômenos de corrente, tensão e resistência elétrica. 

Em função dos tipos, características e condições dos materiais, esses fenô-

menos irão variar. O nosso corpo humano é feito de matéria orgânica, con-

sequentemente ele apresenta uma determinada característica que fará com 

que a corrente elétrica se manifeste de acordo com as nossas condições 

físicas levando em conta o meio ambiente. Isto você deve sempre levar em 

conta, a partir de agora.

Atividade de aprendizagem 
1. Num toque acidental de uma mão com um ponto energizado de um cir-

cuito elétrico teremos, quando a pele estiver seca, uma resistência elétrica 

de 600.000 ohms; quando úmida, uma resistência de apenas 1.000 ohms. 

Usando a lei de Ohm e considerando que o contato um em ponto do cir-

cuito elétrico apresenta uma diferença de potencial de 120 volts, responda:  

Quando seca:

I =

Quando molhada:

I =
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Aula 3 - Sistema Elétrico de Potência

Nesta aula você aprenderá o que é um Sistema Elétrico de Potência – 
SEP e as denominações das diversas etapas que compõem este sistema, 

como funcionam e cada uma de suas etapas. 

3.1 Geração
No Brasil, a energia elétrica que chega aos centros urbanos e na área rural 

para alimentar as indústrias, comércio e nossos lares, é gerada principal-

mente em usinas hidrelétricas. Cerca de 80% de nossa energia elétrica é 

produzida a partir de hidrelétricas, 11% por termoelétricas e o restante por 

outros processos. 

As hidrelétricas utilizam a passagem da água por turbinas geradoras que trans-

formam a energia mecânica, originada pela queda d’agua, em energia elétrica. 

3.2 Subestações elétricas
São instalações elétricas de alta potência, com equipamentos para trans-

missão, distribuição, proteção e controle de energia elétrica. Esses sistemas 

controlam a transferência do fluxo de energia e transformam os níveis de 

tensão (elevando ou baixando) até os consumidores finais.

3.3 Transmissão
A transmissão é constituída por linhas de condutores destinados a trans-

portar a energia elétrica desde a fase de geração até a fase de distribuição, 

abrangendo processos de elevação e rebaixamento de tensão elétrica, reali-

zados em subestações próximas aos centros de consumo. A energia elétrica 

gerada nas usinas é elevada em subestações elétricas em níveis de tensão 

de 69.000 V (69 kV), 88.000 V (88 kV), 138.000 V (138 kV), 240.000 V (240 

kV) e 440.000 V (440 kV) e transportada em corrente alternada (60 Hertz) 

através de cabos elétricos, até as subestações baixadoras, nos centros de 

consumos, delimitando a fase de Transmissão. 

3.4 Distribuição 
Nas proximidades dos centros de consumos, na fase de Distribuição a tensão 

é baixada em subestações para os valores de 11.900 V (11,9 kV), 13.800 V 

(13,8 kV) e 23.000 V (23 kV), onde a energia elétrica é controlada, com seu 



nível de tensão rebaixado e sua qualidade controlada, sendo transportada 

por redes elétricas aéreas ou subterrâneas, constituídas por estruturas (pos-

tes, torres, dutos subterrâneos e seus acessórios), cabos elétricos e transfor-

madores para novos rebaixamentos agora para (127 / 220 / 380 V), e final-

mente entregue aos clientes industriais, comerciais, de serviços e residenciais 

em níveis de tensão variáveis, de acordo com a capacidade de consumo 

instalada de cada consumidor.

3.5 Sistema Elétrico de Potência
Quando nos referirmos em Setor Elétrico, você deve entender que se trata 

do Sistema Elétrico de Potência (SEP), definido como o conjunto de todas 

as instalações e equipamentos destinados à geração, transmissão e distribui-

ção de energia elétrica até a medição inclusive.

Você, como futuro Técnico da área de Segurança deve aprender a definição 

do conceito de SEP, para aplicação dos requisitos e condições mínimas para 

implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a 

garantir o estabelecido pela Norma Regulamentadora 10 NR-10.

É importante você saber que o SEP trabalha com vários níveis de tensão, clas-

sificadas em alta e baixa e normalmente com corrente elétrica alternada na 

frequência de 60 Hz, frequência estabelecida como padrão brasileiro. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT estabelece, através das 

NBR (Normas Brasileiras Regulamentadoras), que “baixa tensão” é uma 

tensão nominal igual ou inferior a 1.000 V em corrente alternada, com fre-

quências inferiores a 400 Hz, ou a 1.500 V em corrente contínua, enquanto 

que “alta tensão” é a tensão superior a 1.000 volts em corrente alternada 

ou 1.500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra.

A seguir na figura 3.1 apresentamos um diagrama para que você visualize a 

estrutura do SEP, para facilitar a compreensão:
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Figura 3.1: As etapas de Geração, Transmissão e Distribuição.
Fonte: Comissão Tripartite Permanente de Negociação do Setor Elétrico no estado de SP – CPNSP (2005)

Resumo
Ao encerrar esta aula você deverá saber o que é o SEP, como ele é dividido 

e quais os níveis de tensão de cada uma das partes que o compõe. Isso é 

essencial para saber quais os princípios de geração e distribuição de energia 

até o consumidor final, bem como para você se familiarizar com a infraestru-

tura que envolve cada uma das partes do SEP. 

Atividades de aprendizagem 
1. Considerando que o sistema elétrico de potência brasileiro opera de for-

ma interligada, isto é, os centros de produção e transmissão de energia 

elétrica estão interligados formando uma malha, assim podemos afirmar 

que estas interligações impõem ao sistema, maior confiabilidade, econo-

mia de recursos e aproveitamento energético da diversidade hidrológica 

entre bacias distintas. Esse sistema está dividido distintamente em:
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Aula 4 - Riscos nas atividades com  
 energia elétrica I           

Nesta aula serão apresentados a você os diversos riscos de acidentes 

existentes nas atividades com eletricidade de forma direta ou indiretamente.

4.1 Riscos nas atividades com energia elétrica
Os riscos à segurança e saúde dos trabalhadores que atuam em áreas ou 

nas atividades com energia elétrica são elevados, podem acarretar lesões de 

grande gravidade e em alguns casos o risco de morte. 

A ação mais nociva da energia elétrica é a ocorrência do choque elétrico com 

consequências diretas e indiretas (quedas, batidas, queimaduras indiretas e 

outras). Também apresenta risco devido à possibilidade de ocorrências de 

curtos-circuitos ou mau funcionamento do sistema elétrico, causando incên-

dios e explosões. 

4.2 Choque elétrico
De acordo com OSHA (1995), o choque elétrico ocorre quando o corpo hu-

mano torna-se parte de um caminho através do qual os elétrons podem fluir. 

A CPNSP (2005) sintetiza a definição de choque elétrico como um estímulo 

rápido no corpo humano, ocasionado pela passagem da corrente elétrica, 

que circulará pelo corpo onde ele tornar-se parte do circuito elétrico, havendo 

uma diferença de potencial suficiente para vencer a resistência elétrica ofere-

cida pelo corpo. O efeito resultante sobre o corpo pode ser direto ou indireto.

a) Direto: Ferimento ou morte, que podem ocorrer sempre que a corrente 

elétrica flui através do corpo humano. Até mesmo uma corrente menor 

de 0,03 A (30 mA) pode resultar em morte. 

b) Indireto: Mesmo que o nível da corrente elétrica através do corpo huma-

no seja bem abaixo dos valores exigidos para causar ferimentos visíveis, 

a reação humana pode resultar em quedas de escadas ou andaimes, ou 

em movimento operacional de máquinas. Tal reação pode resultar em 

ferimentos ou morte.



4.3 Queimaduras
As queimaduras podem ocorrer quando uma pessoa toca a fiação elétrica ou 

equipamentos que são incorretamente utilizados ou mantidos. Normalmen-

te, tais queimaduras ocorrem nas mãos e nos membro superiores.

4.4 Arcos voltaicos 

Figura 4.1: Foto de um arco voltaico
Fonte: www.controldesign.com

Figura 4.2: Trabalhador próximo 
da ocorrência de arco voltaico
Fonte: NIOSH (2009).  

O arco voltaico ocorre a partir do fluxo de corrente elétrica através do ar. Este 

fluxo de corrente anormal (arco-explosão) é iniciada através da passagem 

entre dois pontos energizados. Esse contato pode ser causado acidental-

mente por pessoas quando realizam tarefas em componentes energizados, 

ou por falha do equipamento devido à fadiga ou sobrecarga. Conforme a 

OSHA (2005), durante a ocorrência desse fenômeno as temperaturas são 

elevadas, e podem chegar à ordem de 2.000 Cº, conforme foram registradas 

em pesquisas com arcos voltaicos. 

Há três principais riscos associados a uma explosão de arco voltaico, que são 

relacionados a seguir:
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•	 Radiação térmica
Na maioria dos casos, a energia térmica radiada é apenas uma parte do total 

de energia disponível a partir do arco. Vários fatores nas características hu-

manas, incluindo a pele, cor, a área da pele exposta e tipo de roupa, têm um 

efeito sobre o grau de ferimento. Vestuário adequado, distâncias de trabalho 

e proteção de sobre-corrente podem diminuir os riscos de queimaduras. 

•	 Pressão da onda de radiação
Uma falha elétrica com arco voltaico pode produzir uma considerável pressão 

da onda de ar deslocado. Pesquisas mostram que uma pessoa a uma distân-

cia de 0,5 metros  de um arco voltaico da ordem de 25 kA sofreria uma força 

de cerca de 218 Kg na parte da frente de seu corpo. Além disso, tal onda 

de pressão pode causar graves danos ao ouvido e perda de memória, devido 

a contusões leves. Em alguns casos, a onda de pressão pode lançar a vítima 

para longe da explosão de arco, reduzindo a exposição à energia térmica. No 

entanto, o movimento brusco poderia também causar danos físicos. 

•	 Projéteis 
A onda de pressão gerada por um arco voltaico pode impulsionar objetos 

relativamente grandes a uma distância considerável. Em alguns casos, a onda 

de pressão tem força suficiente para lançar um parafuso de aço com uma ca-

beça de 3/8 de polegada capaz de penetrar em paredes comuns de alvenaria.

A alta energia liberada pelo arco voltaico também faz com que muitos dos 

componentes dos condutores e equipamentos elétricos, tais como o Cobre 

e Alumínio sejam derretidos. As “gotas” do metal fundido podem ser lan-

çados a grandes distâncias pela pressão da onda. Embora essas gotículas se 

resfriem rapidamente, elas ainda podem estar com temperaturas elevadas 

capazes de provocar queimaduras ou inflamar roupas comuns em distâncias 

de até 10 metros ou mais. Em muitos casos, o efeito do fogo provocado é 

muito pior do que o prejuízo dos efeitos dos estilhaços das gotículas.

4.5 Explosões
As explosões ocorrem quando a eletricidade é uma fonte de ignição para 

uma mistura explosiva na atmosfera. A ignição pode ser gerada a partir do 

superaquecimento dos condutores ou equipamento, ou arco normal (faísca) 

com contatos da chave. A aplicação das Normas de Segurança relacionadas 

às atividades com eletricidade tem pré-requisitos precisos para a instalação 

dos sistemas e equipamentos elétricos, quando aplicado nessas áreas.



4.6 Incêndios 
A eletricidade é uma das causas mais comuns de incêndio, tanto em am-

bientes domiciliares, assim como em locais de trabalho. Equipamentos e ins-

talações elétricos defeituosos ou mal dimensionados são uma das principais 

causas, pois geram uma alta resistência elétrica nas conexões, tornando-se 

uma das principais fontes de ignição. A alta resistência nas conexões ocorre 

quando os fios estão mal emendados ou ligados a outros componentes, tais 

como pontos de tomada e interruptores. De acordo com a OSHA (2005), 

esta foi a principal causa de incêndios associados ao uso de fiação de Alumí-

nio nos edifícios durante os anos 1960 e 1970, mundo afora.

O calor é desenvolvido em um condutor elétrico pelo fluxo de corrente numa 

taxa de potência calculada pela fórmula: P = I 2 R. O calor liberado assim ele-

va a temperatura do material condutor. 

A utilização desta fórmula ilustra um risco elétrico comum. Por exemplo, se 

houver uma má conexão, resultando em uma resistência de 2 ohms, e uma 

corrente de 10 ampères que flui através da resistência, a taxa de calor pro-

duzido (W) será de 200 W, conforme demonstração a seguir:

P = I 2 R = 10 2 x 2 = 200 watts

Se você já tocou em uma lâmpada de 200 watts energizada, você vai perce-

ber que esta é uma grande quantidade de calor a ser concentrado no espaço 

confinado de um recipiente. Situações semelhantes a esta podem contribuir 

para incêndios em instalações elétricas.

Resumo
Nesta aula você aprendeu sobre os riscos com choques elétricos em ativi-

dades com eletricidade, e que eles se manifestam diretamente no corpo 

humano provocando lesões visíveis e invisíveis, que podem resultar em con-

sequência fatal. Também aprendeu que os riscos indiretos com eletricidade 

podem afetar o ser humano e causar perdas materiais e patrimoniais. A 

partir dessa concepção, o reconhecimento dos riscos é o primeiro passo para 

evitar acidentes e garantir a segurança no trabalho.
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Atividade de aprendizagem 
1. Um trabalhador estava executando serviços de soldagem de estruturas 

metálica de edificação civil, com esticadores fixos, e fixação de telhas 

metálicas em sua construção. Ao manusear uma barra de ferro com 6 

metros de comprimento e bitola de 3/8” não observou que existia uma 

fiação elétrica de 120 V, que se encontrava a uma distância legal especi-

ficada pela norma de segurança, do ponto em que estava executando os 

serviços. Encostou a barra de ferro na fase da instalação, sofreu choque 

elétrico, caiu do telhado, de uma altura de 3 metros, e veio a falecer. 

Com base no que você aprendeu nesta aula, pode se afirmar que  o efei-

to resultante sobre o corpo é direto ou indireto?

Anotações

Aula 4 - Riscos nas atividades com energia elétrica I
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Aula 5 - Riscos nas atividades com  
 energia elétrica II

Nesta aula você se familiarizará com os diversos fatores que concorrem 

para potencializar os riscos de acidentes nas atividades com eletricidade 

de forma direita ou indiretamente.

5.1 Fatores determinantes para ocorrência  
 do choque elétrico
A seguir apresentaremos os fatores pelos quais são criadas condições para 

que uma pessoa venha a sofrer um choque elétrico. Esses fatores são as cau-

sas mais frequentes de acidentes relacionados pelo CNPSP (2005).

•	 O contato com condutores aéreos energizados 

Choques elétricos podem ser causados por equipamentos tais como guindas-

tes, caminhões basculantes ao tocar nos condutores aéreos, tornando-se parte 

do circuito elétrico. Se uma pessoa localizada fora desses veículos, ou mesmo 

pelo motorista ao sair do veículo, mantiver contato simultâneo com a terra e o 

mesmo, pode sofrer um acidente fatal e desencadear outros acidentes.

•	 Contato com banco de capacitores 

Capacitores são dispositivos elétricos que armazenam tensão elétrica. Em-

bora desligados do circuito que os alimenta, conservam por determinado 

intervalo de tempo sua carga elétrica. Daí a importância de se seguir as 

normas de segurança referentes a estes dispositivos, para evitar os riscos de 

choques elétricos. 

•	 Contato com circuito primário de transformador 

Um transformador é constituído de um enrolamento primário e um enrola-

mento secundário. 

Devemos ter grande cuidado, ao se desligar o primário de transformadores, 

nos quais se pretende executar algum serviço. O risco que ocorre é que do 

lado do secundário pode estar ligado algum aparelho, o que poderá induzir 

no primário uma tensão elevadíssima. Daí a importância de, ao se desligarem 

os condutores do primário de um transformador, estes serem aterrados.

Você sabia que o caminhão 
basculante é todo caminhão 
equipado com caçamba 
inclinável, ou seja, que bascula 
para despejar o material 
previamente carregado. Este 
tipo é largamente utilizado 
em escavações e obras de 
terraplenagem para transporte 
de terra e na mineração para 
transporte de rochas, brita, areia, 
minério, entre outros materiais 
granulados sólidos. Para saber 
mais acesse: http://www.
umarizal.com/equipamentos/
caminhao-basculante

	  



•	 Contato com condutores com isolação danificada 

A película do material isolante que recobre os condutores frequentemente 

pode se deteriorar por ações diversas, quer seja por ações mecânicas, físicas, 

químicas e até biológicas. O rompimento da camada isolante deixa exposto 

o condutor, consequentemente expõe ao risco de acidentes com choque 

elétrico ou à ocorrência de curto circuito nas instalações, com consequências 

imprevisíveis às instalações. Essas diversas ações são detalhadas a seguir.

5.2 Falha na isolação elétrica
Os condutores da fiação das instalações elétricas, assim como a fiação dos 

equipamentos, são usualmente recobertos por uma película isolante. Essas 

fiações estão sujeitas à deterioração por agentes agressivos, pelo envelheci-

mento natural ou forçado, ou pelo uso inadequado dos equipamentos. Esses 

fatores podem comprometer a eficácia da película, como isolante elétrico. 

Veremos, a seguir, os vários meios pelos quais o isolamento elétrico das fia-

ções pode ficar comprometido:

•	 Calor e temperaturas elevadas 

A circulação da corrente elétrica em um condutor sempre gera calor. Quan-

do há uma sobrecarga na utilização de uma fiação da instalação elétrica, 

quer seja pela instalação de um ou mais equipamentos que demandam uma 

quantidade de corrente acima do especificado para esse circuito elétrico, ou 

pelo mau dimensionamento do circuito elétrico, ocorrerá um aumento da 

temperatura nos condutores. Se a fiação estiver instalada em ambiente onde 

haja temperaturas elevadas, isso concorrerá ainda mais para um derretimen-

to da película isolante, causando a ruptura de alguns polímeros, de que são 

feitos alguns materiais isolantes dos condutores elétricos.

•	 Umidade 

Alguns materiais isolantes que revestem condutores absorvem umidade, 

como é o caso do nylon. Isto faz com que a resistência isolante do material 

diminua, o que resulta em  risco de choque em caso de contato. 

•	 Oxidação 

Ocorre em função da presença de Oxigênio, ozônio ou outros oxidantes na 

atmosfera. O funcionamento de motores e geradores produz arcos voltaicos, 

Polímero: Diz-se do composto 
que, em relação a um outro, 

apresenta moléculas de 
tamanhos diferentes, mas com as 

mesmas propriedades químicas.

e-Tec Brasil 32 Segurança na Eletrotécnica



e-Tec Brasil33Aula 5 - Riscos nas atividades com energia elétrica II

que por sua vez geram o ozônio. O ozônio é o Oxigênio em sua forma mais 

instável e reativa, e torna-se um problema especial em ambientes fechados. 

Embora este gás esteja presente na atmosfera em um grau muito menor do 

que o Oxigênio, por suas características ele cria muito maior dano ao isola-

mento dos condutores elétricos.

•	 Radiação 

As radiações ultravioletas têm a capacidade de degradar as propriedades 

do isolamento, especialmente de polímeros. Os processos fotoquímicos ini-

ciados pela radiação solar provocam a ruptura de polímeros, tais como o 

cloreto de vinila, a borracha sintética e natural, a partir dos quais o cloreto 

de Hidrogênio é produzido. Esta substância causa, então, reações e rupturas 

adicionais, comprometendo, desta forma, as propriedades físicas e elétricas 

do isolamento.

•	 Produtos Químicos

Os materiais normalmente utilizados como isolantes elétricos degradam-se 

na presença de substâncias como ácidos, lubrificantes e sais. 

•	 Desgaste Mecânico 

As grandes causas de danos mecânicos ao isolamento elétrico são a abra-

são, o corte, a flexão e torção do recobrimento dos condutores. O corte do 

isolamento se dá quando o condutor é puxado ou tensionado sobre uma 

superfície cortante. A abrasão tanto pode ser devida ao deslocamento de 

condutores por sobre superfícies abrasivas, por orifícios muito pequenos, 

quanto à sua colocação em superfícies que vibrem, as quais desgastam o 

isolamento do condutor. As linhas de pipas com cerol (material cortante) 

também agridem o isolamento dos condutores.

•	 Fatores Biológicos 

Roedores e insetos podem roer os materiais orgânicos de que são constitu-

ídos os isolamentos elétricos, comprometendo a isolação dos condutores. 

Outra forma de degradação das características do isolamento elétrico é a 

presença de fungos, que se desenvolvem na presença da umidade. 



•	 Altas Tensões 

Altas tensões podem dar origem a arcos elétricos ou efeitos corona, os 

quais criam buracos na isolação ou degradação química, reduzindo, assim, a 

resistência elétrica do isolamento. 

•	 Pressão 

O vácuo pode causar o desprendimento de materiais voláteis dos isolantes 
orgânicos, causando vazios internos e consequente variação nas suas dimen-

sões, perda de peso e consequentemente, redução de sua resistividade.

Resumo
Nesta aula você aprendeu sobre os fatores que concorrem e criam situações 

de riscos de choque elétricos. Esses fatores podem ter causas diretas durante 

a execução de atividades pelo trabalhador ou indiretas, causadas pelo des-

gaste dos equipamentos e matérias utilizados nas instalações elétricas. Espe-

cificamente, os fatores indiretos podem resultar do mau dimensionamento 

de materiais e equipamentos em suas instalações. 

Atividades de aprendizagem 
1. Um cidadão entrou por uma fresta de uma cerca para apanhar uma bola 

que havia caído no quintal. Quando tentou voltar, apoiou-se num poste 

de ferro que estava eletrificado. Esse cidadão ficou cerca de três minutos 

recebendo descarga elétrica. Outro cidadão que passava pelo local ten-

tou tirá-lo de onde estava, mas também recebeu um choque. Este cida-

dão voltou e conseguiu puxá-lo com uma camisa, porém a vítima estava 

morta. Você deve identificar qual o fator causador do acidente e se foi 

um efeito direto ou indireto.    

Efeito Corona: Se entre dois 
condutores existir uma grande diferença 

de potencial, junto às suas superfícies 
poderá surgir um campo elétrico de 
valor tal que o gás ou o ar, no meio 

do qual se encontram, seja ionizado. 
Se isto acontecer, o efeito obtido é 

equivalente ao aumento das dimensões 
dos condutores, visto o gás ou o ar 

ionizado se tornar condutor também. 
Nessas condições, dá-se como que 

uma aproximação dos condutores e 
um aumento da sua superfície. De uma 

maneira geral, podemos dizer que, 
se os condutores forem de pequena 

seção e estiverem bastante afastados, 
o efeito da ionização traduz-se por 
uma diminuição do campo na zona 

circunvizinha. Desta forma, ionizada 
a primeira camada que envolve os 

condutores, a ionização não prossegue 
nas camadas seguintes e o fenômeno 

não progride. Fonte: http://pt.scribd.
com/doc/56596942/80/Efeito-Corona

Materiais voláteis: que se desprendem 
em forma de vapores ou gases.

Isolantes orgânicos: Os polímeros 
são exemplo de isolantes orgânicos. 
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Aula 6 - Efeitos da Eletricidade

Nesta aula você aprenderá os efeitos da eletricidade no corpo humano, 

relacionando-os com as características orgânicas do corpo à passagem 

da corrente e tensão elétrica, e suas consequências à saúde. 

6.1 Efeitos da eletricidade no corpo humano
De acordo com OSHA (2005), os efeitos do choque elétrico no corpo huma-

no dependem de vários fatores, que são apresentados a seguir:

1. Tensão e Corrente 

2. Resistência

3. Caminho através do corpo

4. Tempo de duração de choque

A estrutura muscular do corpo também é um fator que influi no efeito do cho-

que elétrico. Pessoas que tipicamente têm menos massa muscular e mais gor-

dura apresentam efeitos semelhantes com valores menores de corrente elétrica.

6.1.1 Os efeitos da tensão e corrente elétrica no  
 corpo humano
A alta tensão frequentemente produz a destruição massiva do tecido na área de 

contato afetada, porém os efeitos negativos e severos do choque elétrico devem 

realmente ser creditados à corrente elétrica que flui através do corpo humano. 

Isto pode ser comprovado pela lei de Ohm (I=E/R), como a resistência do 

corpo humano varia de indivíduo para indivíduo e, somado a outros fato-

res como a umidade ou manifestação da sudorese em alguns deles fazem 

com que a resistência do corpo humano diminua, tendo como resultado o 

aumento da corrente elétrica. Isto pode ser observado na fórmula da lei de 

Ohm: quanto menor a resistência, maior será a corrente elétrica que fluirá 

através de corpo para um mesmo nível de tensão.

Diante disso, você pode compreender que muitas vezes é difícil correlacionar 

tensão com danos ao corpo por causa da grande variação na resistência de 

contato, geralmente presentes em acidentes. 



O choque elétrico pode ocasionar contrações violentas dos músculos, a fibri-

lação ventricular do coração, lesões térmicas e não térmicas, podendo levar 

a óbito e, como efeito indireto, às quedas, batidas etc.

A morte por asfixia ocorrerá se a intensidade da corrente elétrica for de valor 

elevada, normalmente acima de 30mA, mesmo que circule por um período 

de tempo relativamente pequeno, normalmente por alguns minutos. Daí a 

necessidade de uma ação rápida, no sentido de interromper a passagem da 

corrente elétrica pelo corpo. 

A morte por asfixia provém do fato do diafragma da respiração se contrair 
tetanicamente, cessando assim, a respiração. Se não for aplicada a respira-

ção artificial dentro de um intervalo de tempo inferior a três minutos, podem 

ocorrer sérias lesões cerebrais e possível óbito.

Quando a corrente elétrica se aproxima do valor de 100mA e circula pelo 

organismo humano por períodos de tempo superiores a um quarto de se-

gundo, ocorre a fibrilação ventricular do coração. 

Fibrilação ventricular é definida como “uma contração muito rápida e 

descoordenada dos ventrículos do coração, resultando em perda de sincro-

nização entre batimentos cardíacos e a pulsação”. Uma vez desencadeada a 

fibrilação ventricular no coração ela vai continuar, e se não houver uma in-

tervenção de socorro, resultará em morte em poucos minutos. O uso de um 

dispositivo especial chamado desfibrilador é necessário para salvar a vítima.

Contração tetanicamente: os 
músculos se contraem fortemente e 

de maneira desordenada.

Figura: 6.1 Aparelho desfibrilador
Fonte: http://newwordtec.blogspot.com

A fibrilação ventricular e a contração desritmada do coração que, desta for-

ma, impossibilita a circulação do sangue pelo corpo, e consequentemente 

resulta na falta de oxigênio nos tecidos do corpo e no cérebro. 

e-Tec Brasil 36 Segurança na Eletrotécnica



e-Tec Brasil37Aula 6 - Efeitos da Eletricidade

O coração raramente se recupera por si só da fibrilação ventricular. No en-

tanto, se aplicarmos um desfibrilador, a fibrilação pode ser interrompida e o 

ritmo normal do coração pode ser restabelecido. Na falta desse aparelho, a 

aplicação da massagem cardíaca permitirá que o sangue circule pelo corpo, 

dando tempo para que se providencie o desfibrilador, até que a vítima rece-

ba socorro especializado.

Além da ocorrência destes efeitos, podemos ter queimaduras tanto superfi-

ciais, na pele, ou profundas, inclusive nos órgãos internos.

Se o choque é de curta duração, o coração pode parar durante a passagem da 

corrente e, geralmente, volta à normalidade com a interrupção da corrente.

Por último, o choque elétrico poderá causar simples contrações musculares 

que, muito embora não acarretem de uma forma direta em lesões fatais 

ou não, como descrita anteriormente, poderá originá-las, contudo, de uma 

maneira indireta: a contração do músculo poderá levar a pessoa a, involunta-

riamente, chocar-se com alguma superfície, sofrendo, assim, contusões, ou 

mesmo uma queda, quando a vítima estiver em local elevado. 

Uma grande parcela dos acidentes por choque elétrico conduz a lesões pro-

venientes de batidas e quedas.

6.1.2 Resistência elétrica do corpo humano
De acordo com OSHA (2005), estudos têm demonstrado que a resistência 

elétrica do corpo humano varia com a quantidade de umidade sobre a pele, 

a pressão aplicada ao ponto de contato, e a área de contato.

Você sabia que a camada externa da pele, a epiderme, tem uma resistência 

muito alta quando seca e que a umidade ou corte na pele irá reduzir drasti-

camente essa resistência? Portanto, a umidade e/ou corte farão que o nível 

do choque elétrico seja mais elevado, além de que, a severidade do choque 

aumenta com um aumento na pressão de contato, aumentando a área de 

contato, fazendo diminuir a resistência à passagem da corrente elétrica.

A proteção oferecida pela resistência da pele diminui rapidamente com o 

aumento da tensão. Tensões mais elevadas têm a capacidade de quebrar 

as camadas externas da pele, e assim reduzir a resistência à passagem da 

corrente elétrica.



A resistência que o corpo humano oferece à passagem da corrente é qua-

se que exclusivamente devida à camada externa da pele, que é constituída 

de células mortas. Esta resistência está situada entre 100.000 e 600.000 

ohms, quando a pele encontra-se seca e não apresenta cortes, e a variação 

apresentada é em função da sua espessura. A tabela 6.1 a seguir mostra os 

valores da resistência do corpo humano à passagem da corrente elétrica, 

conforme as condições da pele e o trajeto no corpo humano. 

Tipo de Resistência Valor da Resistência

Pele seca 100.000 a 600.000 Ohms

Pele molhada 1.000 Ohms

Entre as mãos até os pés 600 Ohms

Entre os ouvidos 100 Ohms

Fonte: Elaborada pelo autor.

Tabela 6.1: Valores da resistência elétrica do corpo humano conforme as condições da  
 pele e entre regiões do corpo

6.1.3 Caminho através do corpo
O caminho percorrido pela corrente elétrica através do corpo humano afeta 

o grau de lesão. Uma pequena corrente que passa de uma extremidade atra-

vés do coração até a outra extremidade é capaz de causar ferimentos graves 

ou eletrochoques. 

Há muitos casos em que um braço ou perna foi quase queimado quando 

a extremidade ou parte entrou em contato com a corrente elétrica, a única 

parte por onde fluiu essa corrente elétrica foi através de uma porção do 

membro afetado e o condutor elétrico, sem passar pelo tronco do corpo. Se 

a corrente elétrica tivesse fluído através do tronco do corpo, a pessoa certa-

mente teria sido eletrocutada e entrado em óbito

Figura 6.2: Braço com queimadura de 3º grau: 
choque elétrico em linha de alta tensão.
Fonte: NIOSH (2009). 

De acordo com a OSHA (2005), um grande número de acidentes graves na 

indústria elétrica envolve fluxo de corrente de mãos para os pés. Uma vez 

que esse caminho envolve tanto o coração e os pulmões, cujos resultados 

podem ser fatais.
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6.1.4 Tempo de duração do choque elétrico
A duração do choque tem uma grande influência no resultado final do aci-

dente. Se o choque é de curta duração, pode ser somente uma experiência 

dolorosa para a pessoa.

Se o nível do fluxo de corrente atinge o limiar, (valor mínimo) para fibrilação 

ventricular, isto é, o limiar de 100 mA, uma duração de choque de alguns 

segundos pode ser fatal. Esta não é uma corrente elevada, quando você 

considera que uma pequena furadeira elétrica manual portátil consome uma 

corrente cerca de 30 vezes maior. 

Em correntes relativamente altas, a morte é inevitável, se o choque é de 

duração apreciável. No entanto, se o choque for de curta duração, e se o co-

ração não for lesionado, a interrupção da corrente elétrica pode ser seguida 

por uma retomada espontânea do batimento cardíaco.

Resumo
Nesta aula você aprendeu que existem fatores internos e externos ao corpo 

humano que aumentam os riscos do choque elétrico. Os fatores internos po-

dem variar de pessoa para pessoa em função de seu perfil biológico. Porém, 

os fatores externos podem e devem ser evitados como medida de segurança 

nas atividades com eletricidade. De um modo geral o ser humano apresen-

ta uma determinada característica de resistência elétrica, que faz com que 

suporte alguns valores de corrente elétrica sem que haja danos à saúde ou 

risco de vida. Mas em função de fatores externos, como área de contato, 

tempo de contato e umidade, os riscos à vida podem ser potencializados 

e, portanto devem ser evitados. Você deverá sempre contar com os fatores 

externos para evitar os acidentes com eletricidade.

Atividades de aprendizagem
1. Num toque acidental de uma mão com um ponto energizado de um 

circuito elétrico teremos, quando a pele estiver seca, uma resistência elé-

trica de 600.000 ohms; quando úmida, uma resistência de apenas 1.000 

ohms. Usando a lei de Ohm e considerando que o contato foi feito em 

ponto do circuito elétrico, apresenta uma diferença de potencial de 220 

volts. Você deve verificar se o choque elétrico com a pele úmida atinge o 

limiar para fibrilação ventricular.  
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Aula 7 – Riscos indiretos em trabalhos  
 com Eletricidade

Nesta aula serão apresentados a você os efeitos do choque elétrico no 

corpo humano e os efeitos indiretos de acidentes desencadeados pela 

exposição à energia elétrica. Embora a corrente elétrica não cause efeitos 

nocivos diretamente no organismo, os eventos provocados a partir do 

choque, tais como quedas ou deslocamento, e acidentes provocados por 

equipamentos utilizados para realizar as atividades com energia elétrica, 

assim como acidentes causados por animais, em função do ambiente 

onde está instalada a linha de transmissão e equipamentos. 

7.1 Efeitos da corrente elétrica
Podemos resumir os efeitos letais da corrente elétrica da seguinte forma: 

O fluxo de corrente maior do que o limiar “permitido”, em um indivíduo, pode 

levar uma pessoa ao colapso, ficar inconsciente, e pode resultar em morte. 

Para isso, o fluxo de corrente, na maioria das vezes, tem que continuar por 

mais de cinco segundos. Embora não possa ser possível determinar a causa 

exata da morte, a asfixia ou lesão no coração são as principais suspeitas.

O fluxo de corrente através do tórax, pescoço, cabeça ou no controle da res-

piração, no sistema nervoso central, pode resultar em uma falha do sistema 

respiratório. Isso geralmente é causado por uma interrupção dos impulsos 

nervosos entre o centro de controle respiratório e os músculos respiratórios. 

Tal condição é perigosa, uma vez que é possível persistir a insuficiência respi-

ratória mesmo depois que o fluxo de corrente tenha cessado. 

A condição mais perigosa pode ocorrer mesmo quando uma quantidade 

relativamente pequena do fluxo de corrente passa através da área do cora-

ção. Tal fluxo de corrente pode causar fibrilação ventricular. Este movimento 

assíncrono do coração faz cessar o ritmo normal de bombeamento do san-

gue, o que resulta em óbito em poucos minutos. 

Quando é relativamente grande o fluxo de corrente através da área do co-

ração, o batimento cardíaco pode cessar completamente. Se a duração do 

choque é curta e sem a ocorrência de danos físicos para o coração, este 

pode começar o ritmo de bombeamento automaticamente, quando cessa o 

fluxo de corrente.

Colapso: Diminuição súbita da 
atividade nervosa e cerebral e 
demais funções que dependem 
do sistema nervoso.

Assíncrono: Que não ocorre ou 
não se realiza ao mesmo tempo.



O dano extensivo dos tecidos, incluindo lesões nos órgãos internos, devido 

às altas temperaturas, ocorre quando ocorre um fluxo muito grande de cor-

rente através de grandes porções do corpo. 

Há casos registrados de morte adiada, depois que uma pessoa foi revivida 

após a exposição a um choque elétrico. Isso pode ocorrer dentro de minutos, 

horas ou mesmo até dias depois de ocorrido o evento. Várias hipóteses para 

tais efeitos tardios são:

a) hemorragia interna ou invisível;

b) efeitos emocionais ou psicológicos do choque; 

c) agravamento de uma condição pré-existente.

Em muitos acidentes, há uma combinação dos efeitos acima, ou efeitos adi-

cionais podem se desenvolver depois do acidente inicial, tornando assim um 

diagnóstico preciso bastante difícil.

7.2 Riscos de queda
As quedas constituem uma das principais causas de acidentes no setor elé-

trico. Ocorrem em consequência de choques elétricos, da utilização inade-

quada de equipamentos de elevação (escadas, cestas, plataformas), falta 

ou uso inadequado de EPI, falta de treinamento dos trabalhadores, falta de 

delimitação de sinalização do canteiro do serviço e ataque de insetos.

7.3 Riscos no transporte 
Neste item abordaremos riscos de acidentes envolvendo transporte de tra-

balhadores e o deslocamento em veículos de serviço, bem como a utilização 

de equipamentos.

•	 Veículos a caminho dos locais de trabalho em campo

É comum o deslocamento diário dos trabalhadores até os efetivos pontos 

de prestação de serviços. Esses deslocamentos expõem os trabalhadores aos 

riscos característicos das vias de transporte.

•	 Veículos e equipamentos para elevação de cargas e cestas aéreas

Nos serviços de construção e manutenção de linhas e redes elétricas nos 

quais são utilizados cestas aéreas e plataformas, além de elevação de car-

gas (equipamentos, postes) é necessária a aproximação dos veículos junto às 

estruturas (postes, torres) e do guindauto (grua) junto das linhas ou cabos. 

Cestas aéreas: São equipamentos 
veiculares destinados à elevação 

de pessoas para a execução de 
trabalho em altura, de braço móvel, 

articulado, telescópico ou misto, com 
caçamba ou plataforma, com ou sem 
isolamento elétrico, podendo (desde 

que projetado para este fim) também 
elevar material por meio de guincho e 

de lança complementar.
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Nessas operações podem acontecer acidentes graves, exigindo cuidados es-

peciais que vão desde a manutenção preventiva e corretiva do equipamento, 

o correto posicionamento do veículo, adequado travamento e fixação, até a 

operação precisa do equipamento.

7.3.1 Riscos de ataques de insetos, animais   
 peçonhentos e domésticos
Na execução de serviços em torres, postes, subestações, leitura de medido-

res, serviços de poda de árvores e outros, podem ocorrer ataques de insetos, 

tais como abelhas e formigas.

Riscos de ataque de animais peçonhentos/domésticos ocorrem, sobretudo, 

nas atividades externas de construção, supervisão e manutenção de redes 

elétricas.

O trabalhador deve atentar à possibilidade de picadas de animais peçonhen-

tos como, por exemplo, cobras venenosas, aranhas, escorpiões e também de 

mordidas de animais domésticos (cães).

7.3.2 Riscos ocupacionais
Consideram-se riscos ocupacionais, os agentes existentes nos ambientes de 

trabalho, capazes de causar danos à saúde do empregado. Isto é, pode ser 

que no local onde estejam sendo executadas as atividades possa existir a 

presença de algum outro agente insalubre, para qual o trabalhador deve 

estar devidamente alertado e equipado com o específico equipamento de 

proteção individual.

Resumo
Nesta aula você aprendeu com detalhes, os riscos indiretos de acidentes cau-

sados pelo choque elétrico. Você deve saber que esses riscos indiretos são 

as principais causas de acidentes em atividades com eletricidade, que muitas 

vezes têm em sua origem a imprudência na utilização de equipamentos e 

ferramentas, além de que se deve ter atenção aos fatores indiretos causados 

por animais peçonhentos.



Atividades de aprendizagem 
1. Estudo de caso: Dois homens foram eletrocutados quando trabalhavam 

na limpeza da fachada de um posto de gasolina na cidade de São Pau-

lo. Com o choque eles caíram de uma altura de 10 metros. Eles foram 

levados ao hospital da região pelos bombeiros e policiais, de helicóptero 

Águia. Um deles permaneceu internado em estado grave. A causa do 

acidente foi direta ou indireta, explique por quê?

Anotações
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Aula 8 - Práticas de Trabalho Seguras 

Nesta aula você aprenderá os procedimentos para tornar as atividades 

com eletricidade seguras e evitar os riscos com acidentes, de acordo com 

a Norma Regulamentadora 10 (NR-10). 

8.1 Introdução
O primeiro passo que você deve seguir para o desenvolvimento de um am-

biente de trabalho seguro é ter procedimentos em vigor que forneçam as 

diretrizes para os funcionários executarem as tarefas de forma segura. 

Esse procedimento deve auxiliar a eliminar ou evitar os acidentes fornecendo 

regras e diretrizes para as pessoas que trabalham com ou nas proximidades 

de condutores e circuitos elétricos energizados. Para isso, devem-se abordar 

qualificações, ferramentas, equipamentos de proteção, os níveis hierárqui-

cos de aprovação e frequência necessária para realização das várias tarefas, 

bem como outras informações adicionais de advertência. 

Além disso, esse procedimento deve especificar as distâncias seguras para o 

pessoal qualificado e não qualificado. Quando os condutores estão ou po-

dem tornar-se energizados, uma maneira de garantir a segurança em área 

de riscos com eletricidade é observar uma distância de aproximação segura 

aos condutores de energia elétrica. 

É importante saber como aproximar pessoas, ou objetos, em área de risco 

sem se colocar em perigo. Estas restrições são maiores para uma pessoa não 

qualificada do que para uma pessoa qualificada. 

8.1.1 Práticas de Trabalho Seguras estabelecida  
 pela NR-10 
A NR-10 (Norma Regulamentadora do MTE) SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES 

E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE estabelece a delimitação de zonas de risco, 

controlada para execução de trabalhos, cuja aproximação somente é permi-

tida a profissionais autorizados. Na Zona de Risco, além da autorização, o 

acesso só é permitido com adoção de técnicas, instrumentos apropriados de 

trabalho e equipamentos de proteção adequados. 



8.1.1 Práticas de Trabalho Seguras estabelecida  
 pela OSHA
A OSHA vai mais além e estabelece distâncias de aproximação segura e au-

torizações para a execução de tarefas em fiação aérea e circuitos elétricos, 

para pessoas qualificadas e não qualificadas, para tarefas com condutores 

elétricos que envolvem transformação, transmissão e distribuição. 

Esses procedimentos se aplicam às instalações sob o controle exclusivo dos 

responsáveis pelos serviços públicos de eletricidade quando o funcionário 

trabalhar nas proximidades ou com os seguintes tipos condutores de circuito 

elétrico energizado:

•	 Os condutores utilizados para a comunicação ou a medição de energia 

elétrica. 

•	 Os condutores utilizados para o controle, transformação, transmissão e 

distribuição de energia elétrica.

•	 Condutores sob o controle exclusivo do usuário, localizado em edifícios 

ou localizado ao ar livre, utilizados exclusivamente para fins de geração, 

controle, transformação, transmissão e distribuição de energia elétrica.

8.2 Medidas de controle e prevenção de  
 risco elétrico 
Um ambiente de trabalho seguro é criado pelo controle de risco de contato 

com tensões e correntes elétricas. Além de prevenir choques, um ambiente de 

trabalho seguro reduz a possibilidade de incêndios, queimaduras e quedas. 

Você precisa se proteger contra o contato com tensões elétricas e controlar 

correntes elétricas a fim de criar um ambiente de trabalho seguro. 

Para tornar o ambiente mais seguro, o NIOSH e a NR-10 estabelecem os 

seguintes critérios:

•	 Considerar todos os condutores, mesmos os desenergizados, como se 

eles estivessem energizados até que sejam bloqueados e identificados.

•	 Verificar se os circuitos estão desenergizados antes de começar a trabalhar.

•	  Bloquear e identificar circuitos e máquinas.

•	 Evitar sobrecarga na fiação utilizando bitola e especificação correta de 

condutores.
Bitola: 

Diâmetro do condutor.
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•	 Evitar a exposição às partes ‘vivas’ das instalações elétricas, isolando-as.

•	 Evitar a exposição de fios e peças ‘vivas’ usando isolamento.

•	 Evitar choques elétricos em sistemas elétricos e ferramentas utilizando o 

aterramento elétrico, ou seja, a ligação de um equipamento ou sistema a 

terra, estudaremos com mais detalhes na aula 9.

•	 Evitar choques elétricos utilizando circuitos de detecção de falha de ater-

ramento.

•	 Evitar excesso de corrente em circuitos através de dispositivos de prote-

ção de sobrecorrente, ou seja, deve ser protegido contra sobrecorrentes 

por dispositivo que assegura o seccionamento simultâneo de todos os 

condutores de fase.

•	 Evitar sobrecarga nos circuitos elétricos pela utilização de dispositivos de 

proteção de sobrecargas.

8.2.1 Bloquear e sinalizar circuitos e equipamentos
Criar um ambiente de trabalho seguro é bloquear e sinalizar circuitos e má-

quinas. Antes de trabalhar em um circuito você deve desligar a fonte de ali-

mentação. Uma vez que o circuito foi desligado e desenergizado, bloquear o 

quadro para que o circuito não possa ser religado inadvertidamente, ou seja, 

sem os devidos cuidados e sinalizar que o circuito está desligado, através 

de etiquetas de fácil visualização para que todos os trabalhadores da área 

saibam que o circuito está em manutenção. 

Se você está trabalhando sobre ou perto de máquinas, você deve bloquear 

e sinalizar as máquinas para evitar que sejam ligadas inadvertidamente. A 

seguir são apresentados alguns tipos de etiquetas para sinalização. Os pro-

cedimentos para atividades seguras com máquinas e equipamentos serão 

estudados na aula 25, quando abordaremos a NR-12.

Partes vivas: Chamamos de partes 
vivas os condutores ou fiação que não 
tem isolamento em sua superfície.

Para saber mais sobre os 
procedimentos da NIOSH acesse 
a página: http://www.tyndaleusa.
com/index.php/electric-utilities-
standards/130-osha-29-cfr-1910269>. 
Acesso em: 23 jun.2011.

Figura 8.1: Tipos de etiquetas de sinalização para atividades em eletricidade 
Fonte: http://www.maxplac.com.br



Antes de começar o trabalho, você deve testar o circuito para se certificar 

que está desenergizado.

Bloquear e sinalizar são procedimentos essenciais de segurança que pro-

tegem os trabalhadores de uma lesão, enquanto trabalham em ou perto de 

equipamentos e circuitos elétricos em manutenção.

Bloquear envolve a aplicação de um bloqueio físico nos quadros e chaves 

de fonte de energia, de circuitos e de equipamentos depois de terem sido 

desligados e desenergizados. A chave é, então, marcada com uma etiqueta 

ou cartão, como exemplificado acima, fácil de ler, que alerta os outros traba-

lhadores na área em que um bloqueio foi aplicado. Além de proteger os tra-

balhadores de riscos elétricos, bloqueios e sinalizações impedem o contato 

com as peças do equipamento operacional, tais como lâminas, engrenagens, 

eixos, prensas etc. 

Ao realizar bloqueio/sinalização em circuitos e equipamentos, você deve re-

alizar os procedimentos abaixo:

a) Identificar todas as fontes de energia elétrica que alimentam os equipa-

mentos ou circuitos que estão em manutenção. 

b) Desativar as fontes de energia emergenciais tais como grupos geradores 

e baterias. 

c) Identificar todas as chaves para cada fonte de energia. 

d) Notificar todo o pessoal que os equipamentos e circuitos devem ser des-

ligados, travados, e sinalizados: simplesmente desligar chaves e interrup-

tores não é suficiente.

Figura 8.2: Tipos de cartões de segurança bloqueios para atividades em eletricidade 
Fonte: http://www.maxplac.com.br
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e) Desligar as fontes de energia e manter os dipositivos de bloqueio na po-

sição “DESLIGADO”. Cada trabalhador deve ter sua chave de bloqueio 

individual e não fornecer a chave para qualquer outro funcionário.

f) Testar equipamentos e circuitos para se certificar que estão desenergiza-

dos. Isso deve ser feito por uma pessoa qualificada.

g) Descarregar energia armazenada (por exemplo, em capacitores) por des-

carga, bloqueio, aterramento etc. 

h) Aplicar sinalização para alertar os outros trabalhadores que uma fonte de 

energia ou equipamento foi bloqueada. 

i) Ter certeza e em conta de que todos estão seguro antes dos equipa-

mentos e circuitos serem desbloqueados e ligados novamente. Note-se 

que somente uma pessoa qualificada pode determinar quando é seguro 

reenergizar os circuitos.

A OSHA define uma “pessoa qualificada” como alguém que tenha recebi-

do treinamento obrigatório sobre os riscos e sobre a construção e operação 

dos equipamentos envolvidos em uma tarefa.

A NR-10 considera um “trabalhador qualificado” aquele que comprovar a 

conclusão de curso específico na área elétrica, reconhecido pelo Sistema 

Oficial de Ensino.

Resumo
Nesta aula você aprendeu que o primeiro passo para se ter práticas seguras 

em atividades com eletricidade é ter procedimentos que vão auxiliar  a evitar 

riscos de acidentes aos trabalhadores. Para isso, é essencial o cumprimento 

das Normas de Segurança, especificamente a NR-10, que estabelece critérios 

de proteção e controle de riscos elétricos. Além disso, as atividades em eletri-

cidade devem ser executadas por trabalhadores qualificados.

Atividades de aprendizagem
1. Para fixar as práticas seguras estabelecidas pela NR-10 nas atividades 

com eletricidade você deve descrevê-las abaixo.

Aula 8 - Práticas de Trabalho Seguras 
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Aula 9 - Detalhamento das práticas  
 de trabalho seguro                    

Nesta aula você aprenderá os detalhes de alguns dos procedimentos 

estabelecidos pela NR-10 para controlar e evitar os riscos de acidentes 

com eletricidade. Esses procedimentos devem obedecer a uma sequência, 

conforme apresentaremos nesta aula.

9.1 Controlar os riscos de fiação inadequada 
Riscos elétricos também podem resultar da utilização inadequada de bitolas 

ou tipo de fiação. Deve-se controlar tais riscos para manter um ambiente 

de trabalho seguro. O profissional deve verificar se não há condutores com 

emendas incorretas e sem isolamentos. A fiação deve estar devidamente 

instalada para prover energia de forma segura. O isolamento dos condutores 

deve ser adequado para a corrente nominal e resistente ao ambiente, isto é, 

o seu isolamento deve suportar a temperatura externa onde está instalado. 

As conexões precisam ser confiáveis e protegidas.

9.2 Isolamento dos componentes    
 energizados
Riscos elétricos existem quando os condutores ou equipamentos elétricos 

estão expostos. Estes riscos precisam ser controlados para criar um ambiente 

de trabalho seguro, o que é possível isolando-se as partes elétricas energiza-

das, tornando-as inacessíveis, de forma que o acesso seja possível somente 

através da utilização de ferramentas e esforços especiais. O isolamento pode 

ser feito colocando as partes energizadas pelo menos 2,5 metros de altura e 

fora do alcance, ou pela utilização de uma ‘guarda’, um tipo de isolamento 

que usa várias estruturas, como armários, caixas, telas, barreiras, tampas e 

divisórias para isolar as partes elétricas energizadas.

9.3 Desenergização de circuitos e sistemas  
 elétricos 
De acordo com a CPSNSP (2005), a desenergização é um conjunto de ações 

coordenadas, sequenciadas e controladas, para garantir a efetiva ausência 

de tensão no circuito, trecho ou ponto de trabalho, durante todo o tempo 

de intervenção e sob controle dos trabalhadores envolvidos. Serão conside-

radas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho, me-

diante os procedimentos apropriados e obedecida a sequência a seguir:

Corrente nominal: é a máxima cor-
rente que o condutor pode conduzir, 
sem sofrer sobrecarga, isto é, ter aqueci-
mento e romper o seu isolamento.



•	 Seccionamento 

É ação de interromper totalmente o fornecimento de energia elétrica, atra-

vés do isolamento adequado entre um circuito ou dispositivo e outro, que  é 

obtido mediante o acionamento de dispositivo apropriado tais como chaves 

seccionadoras, interruptores e disjuntores, acionados por meios manuais ou 

automáticos, ou ainda através de ferramental apropriado e segundo proce-

dimentos específicos.

•	 Impedimento de reenergização

São ações que impedem, de modo garantido, a reenergização do circuito 

ou equipamento desenergizado, assegurando ao trabalhador o controle do 

seccionamento. Na prática, trata-se da aplicação de travamentos mecânicos, 

por meio de fechaduras, cadeados e dispositivos auxiliares de travamento ou 

com sistemas informatizados equivalentes.

Deve-se utilizar um sistema de travamento do dispositivo de seccionamento, 

para o quadro, painel ou caixa de energia elétrica, de modo a garantir o efe-

tivo impedimento de reenergização involuntária ou acidental do circuito ou 

equipamento durante a execução da atividade que originou o seccionamen-

to. Além disso, deve-se fixar placas para sinalizar e alertar sobre a proibição 

de ligar a chave, indicando que o circuito está em manutenção.

O risco de energizar inadvertidamente o circuito é grande em atividades que 

envolvam diferentes equipes, onde mais de um empregado estiver traba-

lhando. A eliminação do risco é garantida pelo emprego de tantos bloqueios 

quantos forem necessários para execução da atividade.

Dessa forma, o circuito será novamente energizado quando o último em-

pregado concluir seu serviço e destravar os bloqueios. Após a conclusão dos 

serviços deverão ser adotados os procedimentos de liberação específicos.

A desenergização de circuito, ou mesmo de todos os circuitos numa ins-

talação, deve ser sempre programada e amplamente divulgada para que a 

interrupção da energia elétrica reduza os transtornos e a possibilidade de 

acidentes. A reenergização deverá ser autorizada mediante a divulgação a 

todos os envolvidos.
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•	 Constatação da ausência de tensão

Deve ser verificada a efetiva ausência de tensão nos condutores do circuito 

elétrico com auxílio de detectores de tensão, e tal procedimento deve ser 

testado antes e após a verificação da ausência de tensão, sendo realizada 

por contato ou por aproximação e de acordo com as normas específicas.

9.4 Instalação de aterramento temporário  
 com equipotencialização dos    
 condutores dos circuitos
Constatada a inexistência de tensão, um condutor do conjunto de aterra-

mento temporário deverá ser ligado a uma haste conectada a terra. Na se-

quência, deverão ser conectadas as garras de aterramento aos condutores 

fase, previamente desligados.

9.5 Proteção dos elementos energizados  
 existentes na zona controlada
A Norma Regulamentadora 10 (NR-10) define zona controlada como área 

em torno da parte condutora energizada, não segregada, ou seja, que não 

está isolada, acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com nível de 

tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados.

9.6 Aterramento
De acordo com Niskier e Macintyure (1992), define-se por aterramento, a 

ligação de um equipamento ou sistema à terra, por motivo de proteção ou 

por exigência quanto ao funcionamento do mesmo, portanto é uma ligação 

intencional à terra dos equipamentos ou sistemas através de condutores de 

proteção conectados ao neutro, ou à massa do equipamento, isto é, às car-

caças metálicas dos motores, caixa de transformadores, condutores metáli-

cos, armações de cabos, neutro de transformadores, neutro da alimentação 

de energia de um prédio.

O aterramento pode ser:

•	 Funcional: ligação através de um dos condutores do sistema neutro.

•	 Proteção: ligação à terra das massas e dos elementos condutores estra-

nhos à instalação.

•	 Temporário: ligação elétrica efetiva com baixa impedância intencional 

à terra, destinada a garantir a equipotencialidade, e mantida continu-

amente durante a intervenção na instalação elétrica.

Impedância: é a resistência elétrica 
oferecida por uma bobina de um enrola-
mento de transformador à passagem da 
corrente elétrica alternada.

Equipotencialidade: é o conjunto de 
medidas que visa minimizar as diferen-
ças de potenciais entre componentes 
de instalações elétricas de energia e de 
sinal (telecomunicações, rede de dados 
etc), prevenindo acidentes com pessoas 
e baixando para níveis aceitáveis os 
danos tanto nessas instalações quanto 
nos equipamentos a elas conectados.

A abordagem deste livro tem 
enfoque na Segurança do Trabalho, 
especificamente nas normas de 
procedimento para execução de 
atividades e tarefas em áreas de risco 
com eletricidade, para prevenção de 
acidentes. Não nos aprofundaremos 
em conceitos teóricos de eletricidade. 
Porém, caso seja do seu interesse, 
aprofundar os conceitos teóricos 
em eletricidade no que se refere 
ao funcionamento e esquemas de 
aterramento, sugiro a leitura do livro 
Instalações Elétricas, de Júlio Niskier  
e A. J. Macintyre, ou Segurança 
em Instalações e Serviços em 
Eletricidade - Manual de Treinamento 
da Comissão Tripartite Permanente de 
Negociação do Setor Elétrico no Estado 
de SP (CPNSP). Disponível em: http://
www.fundacentro.gov.br/dominios/ctn/
anexos/cdNr10/Manuais/Manual%20
NR-10.pdf. Acesso em: 26 mai. 2011.>



Resumo
Nesta aula você aprendeu que as práticas de trabalho seguras começam 

pela verificação das condições e acesso às fiações elétricas, pela adoção de 

medidas de proteção coletivas redundantes para se evitar religamentos de 

circuitos e, fundamentalmente, por procedimentos técnicos. Deve ficar claro 

para você que as medidas de caráter técnico, isto é, procedimento técnico, 

são atribuições dos trabalhadores especializados na área. Porém, quanto às 

medidas de proteção coletiva você, com a qualificação de técnico de segu-

rança, deve conhecer e cobrar o seu cumprimento para garantir as práticas  

de trabalho seguras em atividades em eletricidade.

Atividade de aprendizagem 
1. De acordo com o que você aprendeu nesta aula, cite os procedimentos 

sequenciais necessários para que uma instalação elétrica seja considera-

da desenergizada.

Anotações
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Aula 10 - Barreiras de Proteção 

Nesta aula você conhecerá os dispositivos utilizados para impedir ou 

dificultar o acesso em áreas de risco à eletricidade. 

10.1 Barreiras e Invólucros
São dispositivos ou componentes que visam impedir o contato acidental de 

pessoas ou animais com as partes energizadas das instalações elétricas. Essas 

proteções devem ser robustas, ou seja, resistentes, fixadas de forma segura e ter 

durabilidade de modo a evitar os riscos de acidentes no ambiente onde estão 

instaladas. Essas barreiras devem ser fixadas de forma que sejam de difícil remo-

ção, isto é, que só possam ser retiradas com chaves ou ferramentas apropria-

das. Ex.: Telas de proteção com parafusos de fixação e tampas de painéis, etc. 

10.2 Obstáculos e Anteparos
Esses dispositivos têm as mesmas funções que as barreiras e invólucros, po-

rém, a diferença está no fato de que obstáculos e anteparos não necessitam 

de ferramentas especiais para serem removidos, porém ainda assim devem 

ser fixados de forma que não sejam retirados por uma ação involuntária.

Os obstáculos devem impedir:

•	 Aproximação física não intencional às partes energizadas;

•	 Contatos não intencionais com partes energizadas durante atuações so-

bre o equipamento, estando o equipamento em serviço normal.

10.3 Bloqueios e Impedimentos
De acordo com a CPNSP (2005), bloqueio é a ação destinada a manter, por 

meios mecânicos, um dispositivo de manobra fixo, numa determinada posição, 

de forma a impedir uma ação não autorizada. Em geral utilizam cadeados. 

Os dispositivos de bloqueio impedem o acionamento ou religamento de disposi-

tivos de manobras (chaves, interruptores). Os bloqueios devem possibilitar mais 

de um bloqueio, ou seja, a inserção de mais de um cadeado, por exemplo, para 

trabalhos simultâneos com mais de uma equipe de manutenção. Toda ação de 

bloqueio deve estar acompanhada de etiqueta de sinalização, com o nome do 

profissional responsável, data, setor de trabalho e forma de comunicação.



Ainda de acordo com a CPNSP (2005), as empresas devem possuir procedimentos 

padronizados do sistema de bloqueio, documentado e de conhecimento de todos 

os trabalhadores, além de etiquetas, formulários e ordens de serviços próprias.

A CPNSP alerta que se deve ter cuidado especial ao termo “bloqueio”, que no 

SEP (Sistema Elétrico de Potência) consiste na ação de impedimento de religa-

mento automático do equipamento de proteção do circuito, sistema ou equipa-

mento elétrico. Isto é, quando há algum problema na rede, devido a acidentes 

ou disfunções, existem equipamentos destinados ao religamento automático 

dos circuitos, que religam automaticamente tantas vezes quanto estiver progra-

mado e, consequentemente, podem colocar em perigo os trabalhadores. Quan-

do se trabalha em linha viva, é obrigatório o bloqueio desse processo de religa-

mento automático. Essa ação é também denominada “bloqueio” do sistema de 

religamento automático e possui um procedimento especial para sua execução.

Resumo
Nesta aula você aprendeu que para garantir as práticas de trabalho seguras, 

devem ser adotadas em área de risco, medidas impeditivas de acesso, tais 

como, barreiras e obstáculos, além da instalação de dispositivos de bloqueio 

para impedir religamentos de dispositivos de manobras, quer seja de maneira 

acidental ou por pessoal não autorizado. 

Figura 10.1: Sinalização e impedimento de energização
Fonte: CNPSP (2005)

Figura 10.2: Sinalização e impedimento de energização
Fonte: CNPSP (2005).
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Atividade de aprendizagem 
1. De acordo com o que você aprendeu nesta aula, cite as proteções de 

segurança que devem ser adotadas em área de risco à eletricidade.

Anotações
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Aula 11- Equipamentos de Proteção  
 Coletiva

Nesta aula você será apresentado ao conceito de Equipamento de 
Proteção Coletiva - EPC, e aos equipamentos utilizados nas atividades 

de rotina com eletricidade.

11.1 EPC
As medidas estudadas anteriormente são denominadas proteção coletiva, 

que devem ser adotadas em todas as atividades e tarefas executadas em 

instalações elétricas, para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, 

além das instalações. No desenvolvimento de serviços em instalações elétri-

cas e em suas proximidades devem sempre ser previstos e adotados equipa-

mentos de proteção coletiva.

Equipamento de Proteção Coletiva – EPC, de acordo com CPNSP (2005), 

é todo dispositivo, sistema, ou meio, fixo ou móvel, de abrangência coletiva, 

destinado a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores, usu-

ários e terceiros.

A adoção de EPC visa não somente a proteção dos trabalhadores envolvi-

dos diretamente nas atividades com eletricidade, como também a de outros 

trabalhadores que possam executar atividades paralelas ao redor ou até de 

pedestres, cujo percurso pode levá-los à exposição de riscos existentes. 

Os equipamentos de proteção coletiva são etiquetas, cadeados, grades, cer-

cas, cones, sinalizadores, placas de advertência, faixas, extintores etc.

	  

•	 Cone de sinalização

Este EPC é utilizado para sinalizar áreas de trabalho e 

obras em vias públicas ou rodovias e orientar o trân-

sito de veículos e de pedestres, podendo ser utilizado 

em conjunto com a fita zebrada, sinalizador STROBO, 

bandeirola, etc.



•	 Fita de sinalização

Este EPC é utilizado para delimitar e isolar área de trabalho.

•	 Grade Metálica dobrável

Este EPC é utilizado para isolar e sinalizar áreas de tra-

balho, poços de inspeção, entrada de galerias subterrâ-

neas e situações semelhantes.

•	 Sinalizador Strobo

Este EPC é utilizado para sinalizar a realização de serviços, 

obras, acidentes e atendimentos em ruas e rodovias.

•	 Banqueta Isolante

Este EPC é utilizado para isolar o operador do solo du-

rante operação do equipamento guindauto, em regi-

me de linha energizada.

•	 Manta Isolante / Cobertura Isolante

Estes EPCs são utilizados para isolar as partes energiza-

das da rede durante a execução de tarefas.

•	 Extintor de incêndio – Pós-multiuso, Pós-ABC

Estes EPCs extintores “Pós”, denominados Multiuso ou 

ABC, são utilizados em quaisquer classes de incêndio, 

pois extinguem princípios de incêndio em materiais sóli-

dos, em líquidos inflamáveis e gases. Também controlam 

incêndios em que haja a presença da corrente elétrica, 

sem transmiti-la, isto é, sem gerar risco ao operador.

	  

	  

	  

	  

Guindauto: é um equipamento com 
sistema hidráulico para movimentação, 
içamento, remoção de equipamentos e 

máquinas industriais e de construção 
civil. O caminhão Guindauto possui um 
braço hidráulico telescópico e é usado 

para cargas e descargas em geral de 
máquinas ou materiais que possam 

ser amarrados e içados. A maioria 
dos Guindautos possui carroceria o 
que permite carregar, transportar e 

descarregar. http://www.hmaxlocacao.
com.br/caminhao-munck.php
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Resumo
Nesta aula, além de você aprender o conceito sobre EPC e suas finalidades, 

você se familiarizou com muitos deles, sendo que com alguns, em situações 

do cotidiano, já havia tido contato. O importante para você é fixar que os 

EPCs são todos aqueles equipamentos que protegem  coletivamente traba-

lhadores e pessoas habilitadas e não habilitadas nas atividades com eletri-

cidade e que, de alguma forma, muitas vezes precisam transitar por essas 

áreas de riscos.

Atividade de aprendizagem 
1. De acordo com o que você aprendeu nesta aula, relacione as proteções 

de segurança coletiva que devem ser adotadas em  área de risco à ele-

tricidade.

Anotações
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Aula 12 - Equipamentos de Proteção  
 Individual

A partir desta aula até a aula 14 serão apresentados a você os conceitos 

de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, as responsabilidades 

sobre o uso do EPI, e os equipamentos utilizados nas atividades com 

eletricidade, assim como outros equipamentos  relativos a outras 

atividades. Você como profissional da segurança do trabalho terá a 

tarefa constante no dia a dia de trabalho, de vigilância e cobrança dos 

trabalhadores, para a utilização dos EPIs. 

12.1 EPI
Assim como em outras atividades onde existem agentes insalubres ou pericu-

losos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem 

inviáveis tecnicamente ou insuficientes para eliminar ou controlar os riscos, 

os trabalhadores devem utilizar Equipamento de Proteção Individual (EPIs) es-

pecífico e adequado às atividades desenvolvidas, conforme estabelecido pela 

Norma Regulamentadora 6 (NR-6) do Ministério do Trabalho e Emprego.

De acordo com a NR-6, EPI é todo dispositivo ou produto, de uso individu-

al utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de 

ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Os EPIs específicos para ativida-

des com eletricidade são capacete, luvas isolantes de borracha, calçados de 

segurança e manga para proteção do braço e do antebraço. 

12.2.1 Responsabilidade do Empregador
De acordo com a NR-6 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, cabe 

ao empregador as seguintes responsabilidades quanto ao EPI:

a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade;

b) exigir seu uso;

c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional com-

petente em matéria de segurança e saúde no trabalho;

d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conser-

vação;

e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;

f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; 



g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada;

h) registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados li-

vros, fichas ou sistema eletrônico. 

12.2.2 Responsabilidade do Empregado
De acordo com a NR-6, cabe ao trabalhador as seguintes responsabilidades 

quanto ao EPI:

a) utilizar apenas para a finalidade a que se destina; 

b) responsabilizar-se pela guarda e conservação; 

c) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio 

para uso; 

d) cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.

12.2.2 Responsabilidade do fabricante
De acordo com a NR-6 cabe ao fabricante do EPI as seguintes responsabilidades:

a) cadastrar-se junto ao órgão nacional competente em matéria de segu-

rança e saúde no trabalho; 

b) solicitar a emissão do Certificado de Aprovação - CA; 

c) solicitar a renovação do CA quando vencido o prazo de validade estipu-

lado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde 

do trabalho; 

d) requerer novo CA quando houver alteração das especificações do equi-

pamento aprovado; 

e) responsabilizar-se pela manutenção da qualidade do EPI que deu origem 

ao Certificado de Aprovação - CA;

f) comercializar ou colocar à venda somente o EPI portador de CA;

g) comunicar ao órgão nacional competente em matéria de segurança e  

saúde no trabalho quaisquer alterações dos dados cadastrais fornecidos;

h) comercializar o EPI com instruções técnicas no idioma nacional, orientan-

do sua utilização, manutenção, restrição e demais referências ao seu uso;

i) fazer constar do EPI o número do lote de fabricação;

j) providenciar a avaliação da conformidade do EPI no âmbito do Sistema 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial  -SINME-

TRO, quando for o caso;

Para saber mais sobre o 
Equipamento de Proteção 

individual acesse: http://carep.
mte.gov.br/legislacao/normas_

regulamentadoras/nr_06.pdf
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k) fornecer as informações referentes aos processos de limpeza e higieniza-

ção de seus EPIs, indicando, quando for o caso, o número de higieniza-

ções acima do qual é necessário proceder a revisão ou a substituição do 

equipamento, a fim de garantir que os mesmos mantenham as caracte-

rísticas de proteção original.

12.3 Proteção da Cabeça

•	 Capacete de proteção tipo aba frontal (jóquei) / 
Capacete de proteção tipo aba total

 Estes EPIs são para proteger a cabeça dos trabalhadores 

contra agentes meteorológicos (trabalho a céu aberto) 

e trabalho em local confinado, contra impactos prove-

nientes de queda ou projeção de objetos, queimaduras, 

choque elétrico e irradiação solar.

	  

Higienização

a) Limpá-lo mergulhando por 1 minuto num recipiente contendo água com 

detergente ou sabão neutro.

b) O casco deve ser limpo com pano ou outro material que não provoque 

atrito, evitando assim a retirada da proteção isolante de silicone (brilho), 

fator que prejudica a rigidez dielétrica do mesmo.

c) Secar a sombra.

Conservação

a) Evitar atrito nas partes externas, mau acondicionamento e contato com 

substâncias químicas.

•	 Capacete de proteção tipo aba frontal com viseira

Este EPI é para proteger a cabeça e a face dos traba-

lhadores em atividades com risco de explosão em que 

pode haver a projeção de partículas e queimaduras pro-

vocadas por abertura de arco voltaico.
	  



Higienização

a) Limpá-lo mergulhando por 1 minuto num recipiente contendo água e 

detergente ou sabão neutro.

b) O casco deve ser limpo com pano ou outro material que não provoque 

atrito, evitando assim a retirada da proteção isolante de silicone (brilho), 

o que prejudicaria a rigidez dielétrica do mesmo.

c) Secar a sombra.

Do protetor facial

a) Lavar com água e sabão neutro.

b) Secar com papel absorvente.

Obs.: O papel não poderá ser friccionado no protetor para não riscá-lo.

Conservação

a) Evitar atrito nas partes externas, acondicionamento inadequado e conta-

to com substâncias químicas.

12.4 Proteção dos olhos e face

Rigidez dielétrica:
 isolamento elétrico.

•	 Óculos de segurança para proteção (lente incolor 
e escura) 

Estes EPIs, com lente incolor e lente com tonalidade escu-

ra, são utilizados para proteção dos olhos contra impac-

tos mecânicos, partículas volantes e raios ultravioletas.	  

Higienização

a) Lavar com água e sabão neutro.

b) Secar com papel absorvente.

Obs.: O papel não poderá ser friccionado na lente para não riscá-la. 
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Conservação

a) Acondicionar na bolsa original, com a face voltada para cima.

12.5 Proteção Auditiva

•	 Protetor auditivo tipo concha

Este EPI é utilizado para proteção dos ouvidos nas ati-

vidades e nos locais que apresentem ruídos excessivos, 

acima de 90 dB(A). O limite de tolerância estabelecido 

pela NR-15, Anexo 1, é de 85 dB(A) para uma jornada 

de 8 horas de trabalho.

Higienização

a) Lavar com água e sabão neutro, exceto as espumas internas das conchas.

Conservação

a) Armazenar na embalagem adequada, protegido da ação direta de raios 

solares ou quaisquer outras fontes de calor.

b) Substituir as espumas (internas) e almofadas (externas) das conchas 

quando estiverem sujas, endurecidas ou ressecadas.

12.5.1 Protetor auditivo tipo inserção (plug)
Este EPI é utilizado para proteção dos ouvidos nas atividades e nos locais 

que apresentem ruídos excessivos. De acordo com a NR-9 – PROGRAMA DE 

RISCOS AMBIENTAIS, no item 9.6.3.6.2, alínea b, esse EPI deve ser utilizado 

sempre que o ruído atingir a dose de 0,5 fica que a sua utilização deve acon-

tecer a partir do nível de ruído de 80 dB(A). 

Higienização

a) Lavar com água e sabão neutro.

Conservação

a) Acondicionar em embalagem própria, protegido da ação direta de raios 

solares ou quaisquer outras fontes de calor.

	  

Para saber mais sobre o Programa 
de riscos ambientais acesse: http://
www.audiologiabrasil.org.br/
legislacao/legislacao_3.pdf ou  
http://portal.mte.gov.br/data/files/
FF8080812BE914E6012BEF1CA 
0393B27/nr_09_at.pdf
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As Normas Regulamentadoras e o fabricante não estabelecem prazo de va-

lidade para esses EPIs. O tempo de vida útil depende da higienização e con-

servação que cada usuário dispensa ao referido EPI.

12.6 Proteção Respiratória
Respirador purificador de ar (descartável); respirador purificador de ar (com 

filtro); respirador de adução de ar (máscara autônoma).

Figura 12.6: Protetores respiratórios
Fonte: CNPSP (2005)

Para saber mais sobre o 
Programa de proteção 

respiratória acesse: http://unesp.
br/costsa/mostra_arq_multi.

php?arquivo=8298

Estes EPIs são utilizados para proteção respiratória em atividades e locais onde 

haja a necessidade de uso, em atendimento a Instrução Normativa Nº 1 de 

11/04/1994 - (Programa de Proteção Respiratória - Recomendações/Seleção e 

Uso de Respiradores), tais como, em lugares onde haja poeiras e névoas.

Resumo
Nesta aula, além de você aprender o conceito de EPI e quais as responsa-

bilidades de quem o fornece e de quem o utiliza, aprendeu também sobre 

os cuidados de higiene e a forma correta de guardá-los. Alguns dos EPIs 

apresentados nesta aula também são utilizados em outras atividades, porém 

todos são utilizados na área da cabeça.

Atividades de aprendizagem 
1. De acordo com o que você aprendeu nesta aula, relacione os equipamen-

tos de proteção individual para a cabeça: 

Adução: admissão, entrada, 
alimentação, fornecimento.
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Aula 13 - EPI para membros    
 superiores e inferiores

Nesta aula você conhecerá os Equipamentos de Proteção Individual dos 

membros superiores e inferiores utilizados nas atividades com eletricidade, e 

os respectivos cuidados que se deve ter para sua manutenção e conservação.

•	 Luva isolante de borracha

Este EPI é utilizado para proteção das mãos e braços do 

trabalhador contra choque em atividades com circuitos 

elétricos energizados. Esses EPIs têm uma especificação 

técnica por classe de ’00 a IV’ que os classificam para 

utilização em determinado nível de tensão, como mos-

tra a tabela 13.1. Portanto, conforme a tensão de uso 

determina-se a classe da luva de borracha isolante a ser 

utilizada. No caso específico do EPI apresentado na fi-

gura 13.1 a mesma é indicada para utilização em nível 

de tensão até 17,5 kV. Note-se que ela possui uma tarja 

amarela, que a identifica como sendo da classe II. 

Higienização

a) Lavar com água e detergente neutro.

b) Enxaguar com água.

c) Secar ao ar livre e à sombra.

d) Polvilhar, externa e internamente, com talco industrial.

Tipo Contato Tarja

Classe 00 500 V Bege

Classe 01 1000 V Vermelha

Classe I 17,5 kV Branca

Classe II 17,5 kV Amarela

Classe III 26,5 kV Verde

Classe IV 36 kV Laranja

Fonte: Elaborado pela autor.

Tabela 13.1: Níveis de tensão



Conservação

a) Armazenar em bolsa apropriada, sem dobrar, enrugar ou comprimir.

b) Armazenar em local protegido da umidade, ação direta de raios solares, 

produtos químicos, solventes, vapores e fumos metálicos.

Antes do uso, realizar o teste de insuflamento para avaliação visual da luva 

em busca de rasgos, furos, ressecamentos, etc. 

13.1.2 Luva de cobertura para proteção da luva  
 isolante de borracha

O teste de insuflamento consiste 
em encher de ar as luvas para verificar 

se não há qualquer rompimento nas 
mesmas, que possa causar falha no 

isolamento do EPI. 

Sugerimos a você consultar o endereço 
a seguir, para conhecer o trabalho de 

pesquisa e desenvolvimento realizado 
por alunos da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR), do curso de 
Tecnologia em Eletromecânica que, em 

2006, desenvolveram um dispositivo 
para testar a capacidade de isolamento 

de luvas utilizadas em atividades 
elétricas. Os trabalhos foram realizados 

no laboratório da HIDRELÉTRICA DE 
ITAPU. O desenvolvimento criativo 

dos estudantes resultou em eficiência 
e economia, eles adaptaram diversas 

peças e componentes eletrônicos para 
chegar ao dispositivo. Disponível em: 

http://jie.itaipu.gov.br/print_node.
php?secao=turbinadas1&nid=8361

	  

Este EPI é utilizado exclusivamente como proteção da 

luva isolante de borracha.

Higienização

a) Limpar utilizando pano limpo, umedecido em água, e secar a sombra.

Conservação

a) Armazenar protegida de fontes de calor;

b) Se molhada ou úmida, secar a sombra.

13.1.3 Luva de proteção em raspa e vaqueta

Estes EPIs são utilizados para proteção das mãos e bra-

ços do trabalhador contra agentes abrasivos e escorian-

tes, isto é, que pode provocar corte ou arranhões.

Higienização

a) Limpar com pano limpo e umedecido em água, secando a sombra.
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Conservação

a) Armazenar protegida das fontes de calor.

b) Se molhada ou úmida, secar a sombra.

c) Nunca secar ao sol (pode causar efeito de ressecamento).

13.1.4 Luva de proteção tipo condutiva

Este EPI é utilizado para proteção das mãos e punhos 

quando o trabalhador realiza trabalhos em linhas de 

transmissão energizadas ao potencial. Este equipamento 

não deve ser utilizado isoladamente, tem que ser utiliza-

do em conjunto com a vestimenta e o calçado condutivo.
	  

Higienização

a) Lavar manualmente em água morna com detergente neutro, torcer sua-

vemente e secar a sombra.

Conservação

a) Armazenar em local seco e limpo.

13.1.5 Manga de proteção isolante de borracha

	  

Este EPI é utilizado para proteção do braço e antebraço 

do trabalhador contra choque elétrico durante as ativi-

dades em circuitos elétricos energizados.

Higienização

a) Lavar com água e detergente neutro.

b) Secar ao ar livre e a sombra.

c) Polvilhar talco industrial, externa e internamente.

Conservação

a) Armazenar em saco plástico, em ambiente seco e ventilado.

b) Se molhada, secar a sombra.

c) Nunca secar ao sol (pode causar efeito ressecamento).



Conservação e Higienização

a) Armazenar em local limpo, livre de poeira e umidade.

b) Se molhado, secar a sombra.

c) Engraxar com pasta adequada para a conservação de couros.

	  

•	 Calçado de proteção tipo bota de couro (cano 
longo)

Este EPI é utilizado para proteção dos pés e pernas con-

tra torção, escoriações, derrapagens, umidade e ataque 

de animais peçonhentos.

Conservação e Higienização

a) Armazenar em local limpo, livre de poeira e umidade.

b) Se molhado, secar a sombra.

c) Engraxar com pasta adequada para a conservação de couros.

	  

•	 Calçado de proteção tipo condutivo

Este EPI é utilizado para proteção dos pés quando o 

trabalhador realiza trabalhos em linhas de transmissão 

energizadas ao potencial. Este equipamento não deve 

ser utilizado isoladamente, tem que ser utilizado em 

conjunto com vestimenta própria e as luvas condutivas.

Conservação e Higienização

a) Engraxar com pasta adequada para a conservação de couros.

b) Armazenar em local limpo, livre de poeira e umidade.

c) Se molhado, secar a sombra.

d) Nunca secar ao sol (pode causar efeito de ressecamento).

	  

•	 Calçado de proteção tipo botina de couro

Este EPI é utilizado para proteção dos pés contra torção, 

escoriações, derrapagens e umidade.

13.2 Proteção dos membros inferiores
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•	 Perneira de segurança

Este EPI é utilizado para proteção das pernas contra objetos 

perfurantes, cortantes e ataque de animais peçonhentos.

Conservação e Higienização

a) Engraxar com pasta adequada para a conservação de couros.

b) Armazenar em local limpo, livre de poeira e umidade.

c) Se molhado, secar a sombra.

d) Nunca secar ao sol (pode causar efeito de ressecamento).

	  

•	 Vestimenta de proteção tipo condutiva

Este EPI é utilizado para proteção do empregado quan-

do executa trabalhos em linha de transmissão ao poten-

cial. Este equipamento não deve ser utilizado isolada-

mente, tem que ser utilizado em conjunto com as luvas 

condutivas e o calçado condutivo.

Higienização

a) Lavar manualmente em água com detergente neutro, torcer suavemente 

e secar à sombra.

b) A roupa pode ser lavada em máquina automática, no ciclo roupa delica-

da (de 8 a 10 minutos), com água e detergente neutro, secar a sombra 

em varal sem partes oxidáveis, não fazer dobras ou passar a ferro.

Conservação

a) Armazenar em local seco e limpo, em cabides não metálicos ou bolsas 

para transporte, verificar se a roupa não está úmida ou com suor.

Resumo
Nesta aula você foi apresentado aos equipamentos de proteção individual 

utilizado para proteger os membros inferiores e superiores, assim como os 

cuidados com a higiene e a forma correta de guardá-los. Importante obser-

var que, dependendo da atividade, alguns deles não podem ser utilizados 

separadamente. 

Oxidável: 
Converter em óxido, enferrujar.

Aula 13 - EPI para membros superiores e inferiores



Atividades de aprendizagem
1. De acordo com o que você aprendeu nesta aula, relacione os tipos de equi-

pamentos e em qual situação ele não deve ser utilizado separadamente. 

Anotações

e-Tec Brasil 74 Segurança na Eletrotécnica



e-Tec Brasil75

	  

Aula 14 - EPI utilizados em     
 sinalização e trabalhos    
 com diferenças de nível

Nesta aula você conhecerá os equipamentos de proteção individual 

utilizados em atividades com diferença de nível e sinalização.

14.1 Sinalização

•	 Colete de sinalização refletivo

Este EPI é utilizado para sinalização do trabalhador, fa-

cilitando a visualização de sua presença, em atividades 

nas vias públicas.
	  

Higienização

a) Quando sujo de barro, limpar com pano umedecido com água e deter-

gente neutro;

b) Quando sujo de graxa, limpar com pano umedecido com álcool.

Conservação

a) Armazenar em saco plástico fechado, a fim de evitar que seja danificado,

b) Manter limpo, seco e isento de óleo ou graxa,

c) Manter em local protegido da ação direta dos raios solares ou quaisquer 

outras fontes de calor e de produtos químicos,

d) Manter em local com temperatura ambiente inferior a 40ºC.

14.2 Proteção contra quedas com diferença  
 de nível

•	 Cinturão de segurança tipo paraquedista

Este EPI é utilizado para proteção do trabalhador con-

tra quedas em serviços onde exista diferença de nível. 

Deve ser observada a NR-18, que estabelece, no item 

18.15.52, que o trava-quedas deve estar ligado em 

um cabo guia independente.

Trava-quedas: dispositivo de segu-
rança do cinturão de segurança, que 
é ligado num cabo guia para impedir 
a queda do trabalhador em trabalhos 
em alturas, isto é, em fachadas de 
prédio, andaimes suspensos, cadeiras 
suspensas, escadas tipo marinheiro, 
telhados, entre outros. Ao sofrer um 
impacto, o dispositivo trava automati-
camente e impede a movimentação

Cabo guia: uma linha de ancoragem 
flexível ou rígida, a qual pode ser 
composta de cabo de aço ou de corda 
de material sintético. 



Higienização

a) Lavar com água e sabão neutro.

b) Enxaguar com água limpa e passar um pano seco e limpo para retirar o 

excesso de umidade.

c) Secar a sombra, em local ventilado.

d) Caso haja contato com produtos químicos, não lavar: encaminhá-lo para 

teste.

Conservação

a) Armazenar em local protegido da umidade, ação direta de raios solares, 

produtos químicos, solventes, vapores e fumos.

•	 Talabarte de segurança tipo regulável / Talabarte de segurança tipo Y 
com absorvedor de energia

Utilizados para proteção do trabalhador, o contra quedas em serviços deve 

ser usado onde exista diferença de nível, em conjunto com cinturão de segu-

rança tipo pára-quedista e mosquetão tripla trava.

Higienização

a) Limpar com pano umedecido.

b) Lavar periodicamente com água e sabão neutro, secando a sombra e 

local ventilado.

Conservação

a) Armazenar em local seco, sem dobrar.

b) Se molhado, secar a sombra em local ventilado.

Tabalarte: dispositivo de 
segurança conectado ao cinto 

de segurança e a um ponto fixo 
para travar uma eventual queda.
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•	 Dispositivo trava-quedas

Este EPI é utilizado para proteção do trabalhador contra 

queda em serviços onde exista diferença de nível, em 

conjunto com cinturão de segurança tipo paraquedista. 

Higienização

a) Após o uso, escovar as partes metálicas.

Conservação

a) Armazenar protegido da umidade e ação direta dos raios solares.

b) Manter afastado de produtos químicos.

c) Se molhado, secar a sombra em local ventilado.

Resumo
Nesta aula você foi apresentado aos equipamentos de proteção individual 

utilizados em atividades em diferença de nível, assim como os cuidados com 

a higiene e como guardá-los.

Atividades de aprendizagem
1. De acordo com o que você aprendeu nesta aula, relacione os tipos de 

equipamentos de proteção individual utilizados para trabalho com dife-

rença de nível. 

Anotações
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Aula 15 - Procedimentos de Trabalho                  

Nesta aula você estudará de uma forma estruturada como devem ser 

elaborados os procedimentos a serem utilizados para estabelecer uma 

condição segura nas atividades com eletricidade.

15.1 Procedimentos de Trabalho e Segurança
Você sabia que todas as empresas devem elaborar procedimentos de traba-

lho e segurança específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada 

tarefa, passo a passo, a partir da análise de risco? E que esses procedimentos 

são considerados complementos e não substitutos das medidas de seguran-

ça de proteção coletivas necessárias para a garantia da segurança dos traba-

lhadores? Pois é, os profissionais da área de segurança devem ter isso como 

princípio básico nas atividades de com risco em eletricidade.

Toda vez que houver atividades ou serviços em máquinas e equipamentos 

que envolvam risco de acidentes de trabalho eles devem ser precedidos de 

Ordens de Serviços – OS específicas, contendo, no mínimo: 

a) a data e o local de realização;

b) o nome e a função dos trabalhadores;

c) os nomes dos responsáveis pelo serviço e pela emissão da OS, de acordo 

com os procedimentos de trabalho e segurança.

Os serviços em instalações elétricas nas áreas classificadas com risco de ex-

plosão somente poderão ser realizados mediante permissão para o trabalho 

com liberação formalizada, conforme estabelece a Segurança em Instalações 

Elétricas Desenergizadas ou eliminação do agente de risco que determina a 

classificação da área.

São consideradas desernegizadas as instalações elétricas quando obedecidas as 

medidas de segurança estudas anteriormente, conforme a sequência abaixo:

•	 Seccionamento.Impedimento de reenergização.

•	 Constatação de ausência de tensão.

•	 Instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos con-

dutores dos condutores dos circuitos.



•	 Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada, con-

forme especificado pelo Anexo I da NR-10.

•	 Instalação da sinalização de impedimento de reenergização.

15.2 Capacitação
As atividades em instalações elétricas sejam de operação, manutenção, ins-

peção e demais intervenções em máquinas e equipamentos, devem ser rea-

lizadas por trabalhadores habilitados, qualificados, capacitados ou autoriza-

dos para este fim. 

Todos os trabalhadores diretamente envolvidos na operação de manutenção, 

de inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos, devem re-

ceber capacitação providenciada pelo empregador, compatível com suas fun-

ções e, sobretudo abordar os riscos a que estão expostos, além das medidas 

de proteção existentes e necessárias para a prevenção de acidentes e doenças.

A capacitação deve:

a) ocorrer antes que o trabalhador assuma a sua função;

b) ser realizada pelo empregador, sem ônus para o trabalhador;

c) ter carga horária mínima que garanta aos trabalhadores executarem suas 

atividades com segurança, sendo distribuída em no máximo oito horas 

diárias e realizada durante o horário normal de trabalho;

d) ter conteúdo programático conforme o estabelecido no Anexo II da Nor-

ma Regulamentadora 12 (NR-12 Segurança no Trabalho em Máquinas e 

Equipamentos);

e) ser ministrado por trabalhadores ou profissionais qualificados para este 

fim, com supervisão de profissional legalmente habilitado que se respon-

sabilizará pela adequação do conteúdo, forma, carga horária, qualifica-

ção dos instrutores e avaliação dos capacitados. 

O trabalhador deverá ter a sua capacitação reciclada sempre que ocorrerem 

modificações significativas nas instalações e na operação de máquinas ou 

troca de métodos, processos e organização do trabalho.

O curso de capacitação deve ser específico para o tipo máquina ou equipa-

mento em que o operador irá exercer suas funções e atender ao seguinte 

conteúdo programático: 

No endereço da internet a seguir 
há um exemplo de procedimento 

de segurança em atividades 
com eletricidade. Trata-se de um 

exemplo real elaborado pela 
empresa Grupo Mahle do Brasil. 

Disponível em: http://www.
mahle.com/C1256F7900537A47/

vwContentByKey/
W27PDQAG229STULEN/$FILE/

Trabalho%20com%20Eletricidade.pdf 
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a) Histórico da regulamentação de segurança sobre a máquina especificada.

b) Descrição e funcionamento.

c) Riscos na operação.

d) Principais áreas de perigo.

e) Medidas e dispositivos de segurança para evitar acidentes. 

f) Proteções com portas e distâncias de segurança.

g) Exigências mínimas de segurança previstas na NR-12 e NR-10.

h) Medidas de segurança para injetoras elétricas e hidráulicas de comando 

manual, e

i) Demonstração prática dos perigos e dispositivos de segurança. 

15.3 Ferramentas e Materiais 
As ferramentas, materiais e acessórios utilizados nas intervenções em máqui-

nas e equipamentos devem ser adequados às operações realizadas.

É proibido o porte de ferramentas manuais em bolsos ou locais não apropria-

dos a essa finalidade. 

Resumo
Nesta aula você aprendeu que para se realizar atividades em áreas de risco 

com eletricidade devemos ter autorização através de uma OS. Para execução 

dessas atividades, devemos também ter procedimentos específicos e padro-

nizados, e o pessoal deve ser devidamente qualificado, periodicamente reci-

clado, e utilizar ferramentas adequadas.

Atividade de aprendizagem
1. De acordo com o que você aprendeu nesta aula, relacione as medidas 

sequencias para se considerar uma instalação elétrica desenergizada. 
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Aula 16 - Proteção Contra Incêndio e  
 Explosão

Nesta aula você verá as medidas que devem ser adotadas para proteção 

contra incêndio e explosão, levando em conta a classificação estabelecida 

pela NR-10. 

16.1 Introdução
Você sabia que a maioria dos incêndios que ocorrem em instalações comer-

ciais e industriais são causados por falhas elétricas, que têm sua origem em 

curtos-circuitos, sobrecargas e outros? Por isso, é importante que sejam ado-

tadas medidas de segurança em todas as instalações elétricas para evitar aci-

dentes, quer de ordem material quer sejam de segurança dos trabalhadores 

da área. Para isso, as instalações devem ser bem dimensionadas e vistoriadas 

por pessoal técnico treinado, habilitado e qualificado na área, conforme es-

tabelecido na NR-10 – Segurança em Instalações e Serviço em Eletricidade. 

16.2 Classes de fogo
Antes de você aprender sobre as medidas de proteção contra incêndio e 

explosão em áreas de riscos com eletricidade, é importante você saber como 

é classificado o fogo, de acordo com a NR- 23 - Proteção contra incêndio. 

•	 Classe A: são materiais de fácil combustão com a propriedade de quei-

marem em sua superfície e profundidade, deixando resíduos, como: teci-

dos, madeira, papel, fibra.

•	 Classe B: são considerados inflamáveis os produtos que queimam so-

mente em sua superfície, não deixando resíduos, como óleo, graxas, ver-

nizes, tintas, gasolina, etc.

•	 Classe C: quando ocorrem em equipamentos elétricos energizados como 

motores, transformadores, quadros de distribuição, fios, etc.

Portanto, a Classe ‘C’ de incêndio é a que se refere a instalações ou equipa-

mentos elétricos. 

16.2 Medidas de Proteção Contra Incêndio 
A NR-10 estabelece que todas as áreas onde houver instalações ou equipa-

mentos elétricos devem ser dotadas de proteção contra incêndio.



O combate aos incêndios da Classe “C”, devido a sua condutibilidade elé-

trica, deve ser feito com extintores de Gás Carbônico (CO2 ) e extintores em 

Pó Químico. Porém este último deve ser evitado em combate de incêndio 

em sala de computadores ou de equipamentos telefônicos, por causar da-

nos aos componentes eletrônicos desses equipamentos. Nesse caso, nor-

malmente é utilizado com eficiência extintor de Gás Carbônico, porque não 

causam danos aos componentes eletrônicos. 

É comum em determinadas áreas utilizarmos sistemas fixos de CO2 , que são 

ativados automaticamente, em caso de incêndios, por dispositivos sensores 

de detecção de incêndio. Nesse caso, há risco para as pessoas nesses locais, 

se for local confinado, devido à possibilidade de asfixia pelo fato do CO2 

expulsar a atmosfera respirável do recinto. Por isso, caso haja sistemas auto-

máticos de CO2 , não é permitida a presença de pessoal no local.

16.2.1 Não utilizar água no combate de incêndio  
 da classe “C”  
Não se deve utilizar, para combater os incêndios da Classe “C”, a água pura, 

em forma de espuma ou em recipientes sob pressão (extintores de água 

pressurizada ou extintores água-gás), devido à sua condutividade elétrica, 

podendo causar choques elétricos ou curto circuitos, o que pode tornar ain-

da  mais grave o acidente. A água pulverizada poderá ser utilizada, desde 

que existam os equipamentos necessários, operados por pessoal treinado 

para essa modalidade de combate a incêndio. Ainda assim, quando utilizar 

esse modo de combate, o sistema elétrico deve ser desligado.

16.3 Medidas de Proteção Contra Explosão
De acordo com a NR-10, os materiais, peças, dispositivos, equipamentos e 

sistemas destinados à aplicação em instalações elétricas de ambientes com 

atmosferas potencialmente explosivas devem ser avaliados quanto à sua 

conformidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação, isto é, pelo 

INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.

16.3.1 Atmosferas potencialmente explosivas
São áreas de atmosferas explosivas aquelas formadas por gases, vapores 

ou poeiras e Oxigênio, as quais, nas proporções corretas, dependerão das 

características de cada produto, e em presença de uma fonte de ignição 

causarão incêndio ou explosão. Esse termo refere-se à classificação dessas 

áreas em função do seu potencial de risco em razão das substâncias inflamá-

veis presentes no ambiente, e são divididos em três classes, que são ainda 

subdivididas em grupos (ou zonas, pela norma brasileira). 

Para saber mais sobre o 
INMETRO acesse: http://www.

inmetro.gov.br/

Fonte de ignição: são todos 
os agentes que podem causar 

incêndios ou explosões, tais 
como: reações químicas, Chamas, 

superfícies quentes, faíscas geradas 
mecanicamente, instalações 

eléctricas, eletricidade estática, 
correntes eléctricas de fuga e raios.
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•	 Classe I – Gases e vapores, dividida em quatro grupos de “A” a “D”, 

e algumas das substancias são: acetileno, Hidrogênio, butadieno, ace-

taldeído, eteno, monóxido de Carbono, acetona, acrinonitrila, amônia, 

butano, benzeno, gasolina, etc.

•	 Classe II – Poeiras, dividida em três grupos, de “E” a “G”, sendo poeiras 

metálicas combustíveis, poeiras carbonáceas (carvão mineral, hulha), e po-

eira combustível como farinha de trigo, ovo em pó, celulose, vitamina, etc.

•	 Classe III – Fibras combustíveis, como rayon, sisal, fibras de madeira, etc. 

Existe ainda uma classificação em que são consideradas as probabilidades de 

ocorrência explosiva, que são divididas em zonas 0, 1, e 2 pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT:

•	 Zona 0 - Área onde a atmosfera explosiva, formada por gases combustí-

veis, ocorre permanentemente ou por longos períodos.

•	 Zona 1 - Área onde a atmosfera explosiva, formada por gases combustí-

veis, provavelmente ocorra em operação normal dos equipamentos.

•	 Zona 2 - Área onde não é provável o aparecimento da atmosfera explosi-

va, formada por gases combustíveis, em condições normais de operação 

e, se ocorrer, é por curto período de tempo.

Em presença de atmosferas explosivas a fonte de ignição pode ser algum dis-

positivo, acessório ou equipamento elétrico, que possa produzir centelhas. 

As normas nacionais e internacionais especificam equipamentos elétricos 

para serem utilizados com segurança em áreas classificados, e que são a pro-

va de acidentes por centelhamento. São ditos “à prova de explosões, pressu-

rizados, imersos em óleos, em areias, em resina, de segurança aumentada, 

herméticos, especial, e de segurança intrínseca”, de acordo com Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, NBR 9518, NBR 8447, 8446 e NBR 8602.

16.3.2 Controle e certificação dos equipamentos  
 utilizados em atmosfera explosiva
De acordo com a NR-10, nas instalações elétricas de áreas classificadas ou 

sujeitas a risco acentuado de incêndio ou explosões, devem ser adotados 

dispositivos de proteção, como alarme e seccionamento automático para 

prevenir sobretensões, sobrecorrentes, falhas de isolamento, aquecimentos 

ou outras condições anormais de operação.

Hulha: Carvão natural constituído 
por matérias vegetais fossilizadas da 
época carboniana.

Rayon: é um material têxtil artificial 
formado por celulose, substância 
vegetal, ou por compostos de celulose 
purificados e constitui uma fibra 
semissintética.

Para saber mais sobre poeiras e fibras 
combustíveis você deve acessar o link a 
seguir: http://www.segurancaetrabalho.
com.br/download/poeiras-explosivas.pdf

Centelhas: faíscas.



Portanto, há a necessidade de um rígido controle da possibilidade de ocor-

rência de acidentes devidos a equipamentos elétricos em áreas classificadas. 

A norma exige um maior controle das condições elétricas desses sistemas, 

com relés de proteção contra sobrecorrente, sobretensão, aquecimento de 

motores, falta de fase, correntes de fuga, motores com segurança aumenta-

da, alarmes e seccionamento automático através de disjuntores. É importan-

te observar que além dessas condições tão rígidas de segurança é necessário 

uma detalhada supervisão e acompanhamento, seguidos de uma rígida ma-

nutenção para correção de qualquer não conformidade no sistema.

Para atender aos critérios de segurança em área de risco de explosão, os 

equipamentos utilizados nessas áreas têm que ser testados dentro de rígidos 

padrões de qualidade, por empresas certificadoras qualificadas, reconheci-

das pelo Sistema Brasileiro de Certificação, que congrega as certificadoras 

pelo INMETRO, conforme estabelecido pela NR-10.

16.3.3 Proteção contra eletricidade estática em  
 atmosfera explosiva 
De acordo com a NR-10, os processos ou equipamentos susceptíveis de ge-

rar ou acumular eletricidade estática devem dispor de proteção específica e 

dispositivo de descarga elétrica.

A eletricidade estática é gerada por atrito de correias de máquinas, peças em 

movimentos repetitivos, movimentação de fluidos e produtos pulverizados 

em tubulações e silos, sólidos em suspensão na atmosfera, etc. A tensão 

elétrica acumulada pode produzir descargas elétricas, que em presença de 

baixa umidade do ar, presença de gases inflamáveis, fibras e poeiras infla-

máveis podem causar explosões e incêndios de grandes proporções. O ater-

ramento visto na aula 9 é a proteção permanente para que as cargas da 

eletricidade estática sejam dissipadas.

16.4 Permissão para serviços em áreas   
 classificadas
De acordo com a NR-10, os serviços em instalações elétricas nas áreas classi-

ficadas somente poderão ser realizados mediante permissão para o trabalho 

com liberação formalizada, conforme estabelece o item 10.5 ou supressão 

do agente de risco que determina a classificação da área.

As permissões de trabalho para área de risco de incêndios e explosões são 

autorizações por escrito para trabalhos diversos de manutenção, montagem 

e outros, que envolvam riscos à integridade pessoal, às instalações, ao meio 

Relés: dispositivos elétricos 
mecânicos de proteção, que 

interrompem a passagem de 
corrente em caso de sobre 

carga.

Dissipar: Fazer desaparecer ou cessar.
Silos: Construção cilíndrica, para 

armazenagem de cereais.
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ambiente, ou à continuidade operacional. Além de que, nessas permissões, 

devem estar descritos os riscos envolvidos, o pessoal, os EPIs, os EPCs e as 

precauções de seguranças a serem adotadas. Também é utilizada uma ‘lista de 

verificação’, de requisitos de segurança apropriados a cada atividade que, de-

pois de cumpridos, possibilitam o início de atividades. A suspensão dos riscos 

em áreas classificadas, significa a retirada dos gases ou vapores inflamáveis, 

através de ventilação ou inertização, e em caso de risco elétrico significa a 

desenergização do circuito a ser trabalhado, conforme estabelecido na NR-10.

Resumo
Nesta aula você aprendeu como áreas de riscos de acidentes com incêndio e 

explosões são dividas por classes. Em função disso são especificadas as me-

didas de segurança e equipamentos para controlar esses riscos.  Além disso, 

você revisou quais as condições necessárias para realizar as atividades nessas 

áreas de riscos. 

Atividade de aprendizagem 
1. De acordo com o que você aprendeu nesta aula, cite e defina em que são 

consideradas as probabilidade de ocorrência explosiva. 

Inertização: neutralizar a ação 
dos gazes e vapores.

Aula 16 - Proteção Contra Incêndio e Explosão
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Aula 17 - Normas Regulamentadoras

A partir desta aula você estudará as Normas Regulamentadoras que 

orientam as atividades com energia elétrica. Você aprenderá que elas 

farão parte do dia a dia de trabalho e devem ser seguidas a risca para 

que sejam evitados os riscos de acidentes com energia elétrica.

17.1 Estudo de normas vigentes
Quando se trata de medidas preventivas para evitar riscos de choque elétrico 

torna-se obrigatório consultar e aplicar as Normas Brasileiras: NBR 5410 da 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT e o conjunto das 

Normas Regulamentadoras da Lei nº 6.514 de 22 de dezembro de 1977, 

regulamentada pela Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978, onde se 

destaca a NR-10.

A NBR 5410, intitulada “Instalações Elétricas de Baixa Tensão”, fixa condi-

ções de segurança nas instalações com tensão até 1.000 Volts em corrente 

alternada, e de até 1.500 Volts em corrente contínua. Esta Norma também 

fixa as condições técnicas a que devem estar submetidas às instalações elé-

tricas, a fim de garantir seu funcionamento adequado, a segurança de pes-

soas e animais domésticos e a conservação dos bens.

Já a Norma Regulamentadora NR-10 – “Segurança em Instalações e Serviços 

em Eletricidade” estabelece as condições mínimas para garantir a seguran-

ça dos trabalhadores que direta ou indiretamente interajam em instalações 

elétricas e atividades com eletricidade, e estabelece critérios para proteção 

contra os riscos de contato, incêndio e explosão, dentre outros.

Nesta aula abordaremos a NBR 5410 e a NR-10. Em seguida serão abordadas 

as demais NRs referenciadas pela NR-10.

17.2 A NBR 5410 Instalações elétricas de  
 baixa tensão
O objetivo desta Norma é fixar as condições técnicas que devem estar subme-

tidas às instalações elétricas, a fim de garantir seu funcionamento adequado, 

a segurança de pessoas e animais domésticos e a conservação dos bens.



Esta Norma aplica-se às instalações elétricas alimentadas sob uma tensão 

nominal igual ou inferior a 1.000 V em corrente alternada, com frequências 

inferiores a 400 Hz, ou a 1.500 V em corrente contínua. Sua aplicação deve 

ser considerada a partir da origem da instalação, observando- se que:

a) a origem de instalações alimentadas diretamente por rede de distribuição 

pública em baixa tensão corresponde aos terminais de saída do dispositi-

vo geral de comando e proteção; no caso excepcional em que tal dispo-

sitivo se encontre antes do medidor, a origem corresponde aos terminais 

de saída do medidor;

b) a origem de instalações alimentadas por subestação de transformação 

corresponde aos terminais de saída do transformador; se a subestação 

possuir vários transformadores não ligados em paralelo, a cada transfor-

mador corresponderá uma origem, havendo tantas instalações quantos 

forem os transformadores;

c) nas instalações alimentadas por fonte própria de energia em baixa tensão, 

a origem é considerada de forma a incluir a fonte como parte da instalação.

17.3 Área de aplicação e de não aplicação  
 da NBR 5410 
A NBR 5410 é aplicada nos seguintes tipos de instalações elétricas: 

•	 edificações residenciais;

•	 edificações comerciais;

•	 estabelecimentos de uso público;

•	 estabelecimentos industriais;

•	 estabelecimentos agropecuários e hortigranjeiros;

•	 edificações pré-fabricadas;

•	 reboques de acampamento (trailers), locais de acampamento (campings), 

marinas e instalações análogas.

A NBR 5410 não é aplicada nos seguintes tipos de instalações elétricas:

•	 instalações de tração elétrica;

•	 instalações elétricas de veículos automotores;

•	 instalações elétricas de embarcações e aeronaves;

•	 equipamentos para supressão de perturbações radioelétricas, na medida 

em que eles não comprometam a segurança das instalações;

•	 instalações de iluminação pública;
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•	 redes públicas de distribuição de energia elétrica;

•	 instalações de proteção contra quedas diretas de raios; no entanto, esta 

Norma considera as consequências dos fenômenos atmosféricos sobre 

as instalações (por exemplo, escolha de dispositivos de proteção contra 

sobretensões);

•	 instalações em minas;instalações de cercas eletrificadas.

17.4 NBR 5410
A NBR 5410 fixa as condições fundamentais para garantir a segurança de 

pessoas, de animais domésticos e de bens, contra os perigos e danos que 

possam resultar da utilização das instalações elétricas, em condições que 

possam ser previstas, conforme segue: 

•	 Proteção contra choques elétricos por contatos diretos e indiretos.

•	 Proteção contra efeitos térmicos, para evitar qualquer risco de incêndio 

de materiais inflamáveis devido a temperaturas.

•	 Proteção contra correntes de sobrecarga e de curto-circuito:

a) contra correntes de sobrecarga, através de proteção por dispositivos 

que interrompam a corrente no circuito, sempre que ultrapasse o valor 

da capacidade de condução em pelo menos um de seus condutores;

b) contra correntes de curto-circuito através de proteção de dispositivos 

que interrompam a corrente no circuito quando pelo menos um de 

seus condutores for percorrido por uma corrente de curto-circuito.

•	 Proteção contra sobretensões.

•	 Seccionamento e comando, através de dispositivos de parada de emer-

gência em caso de perigo.

•	 Seccionamento e comando através dispositivos de seccionamento, pre-

vistos para permitir o seccionamento da instalação elétrica, dos circuitos 

ou dos equipamentos individuais, para manutenção, verificação, localiza-

ção de defeitos e reparos.

•	 Independência da instalação elétrica, de modo a excluir qualquer influ-

ência danosa entre a instalação elétrica e as instalações não elétricas da 

edificação.

•	 Acessibilidade dos componentes, de modo a permitir espaço suficiente 

para a instalação inicial e eventual substituição posterior dos componentes 

individuais, e também acessibilidade para fins de manutenção e reparos.

•	 Condições de alimentação (as características dos componentes utilizados 

devem ser adequadas às condições de alimentação da instalação elétrica);



•	 Condições de instalação (os componentes por construção devem possuir 

características adequadas ao local onde é instalado, que lhe permitam 

suportar as solicitações a que possa ser submetido). Se, no entanto, um 

componente não apresentar, por construção, as características adequa-

das, ele poderá ser utilizado sempre que provido de uma proteção com-

plementar apropriada, quando da execução da instalação.

A NBR 5410 estabelece as condições técnicas a que devem estar subme-

tidas as instalações elétricas dos sistemas em baixa tensão, para garantir 

a segurança de funcionamento elétrico. A finalidade das abrangências das 

informações aqui apresentadas é para orientar o técnico de segurança do 

trabalho em sua supervisão a fim de garantir as medidas de segurança do 

trabalho dos trabalhadores qualificados que executam as atividades de ele-

tricidade. Portanto, esta Norma tem uma abrangência técnica para trabalha-

dores com conhecimento e capacitação na área de eletricidade, o que não 

deve ser exigido do Técnico de Segurança do Trabalho.

Resumo
Nesta aula você aprendeu que a NBR 5410 se aplica a sistemas elétricos de 

baixa tensão e as respectivas áreas de aplicação desta Norma. Você apren-

deu também as condições fundamentais para garantir a segurança de pes-

soas, de animais domésticos e de bens materiais.

Atividade de aprendizagem 
1. Cite em quais tipos de instalações é aplicada a NBR 5410
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Aula 18 - Especificações da NR-10

A partir desta aula você estudará a Norma Regulamentadora 10, NR-10 

que orienta as atividades com energia elétrica. Você aprenderá que elas 

farão parte do dia a dia do trabalho e devem ser seguidas em sua íntegra 

para que sejam evitados os riscos de acidentes com energia elétrica.

18.1 NR 10 - Segurança em Instalações e  
 Serviços em Eletricidade
A NR-10, no item 10.1, especifica o objetivo e o campo de aplicação desta 

Norma Regulamentadora, que é estabelecer os requisitos e condições míni-

mas, para a adoção de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma 

a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indireta-

mente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.

Esta Norma Regulamentadora se aplica às fases de geração, transmis-
são, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, 

montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer tra-

balhos realizados nas suas proximidades, observando-se as normas técnicas 

oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão 

destas, as normas internacionais cabíveis.

18.1.1  Medidas de Controle
A NR-10, nos itens 10.2 ao 10.2.7 estabelece que em todas as intervenções 

em instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle 

do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análi-

se de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho. Essas 

medidas devem integrar-se às demais iniciativas da empresa, no âmbito da 

preservação da segurança, da saúde e do meio ambiente do trabalho.

Para isso, as empresas devem manter disponível:

•	 as documentações técnicas das instalações elétrica atualizadas, além das es-

pecificações do sistema de aterramento e dos equipamentos e dispositivos 

de proteção;



•	 os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem constituir 

e manter, além da documentação técnica, um conjunto de procedimentos 

e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde, implantadas 

e medidas de controle existentes. A documentação deve abranger:

a) inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosfé-

ricas e aterramentos elétricos;

b) especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o 

ferramental, aplicáveis conforme determina esta NR;

c) comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos 

trabalhadores e dos treinamentos realizados;

d) resultados dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de 

proteção individual e coletiva;

e) certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas;

f) relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, crono-

gramas de adequações, contemplando as alíneas de “a” a “f”.

As empresas que realizam trabalhos em proximidade do Sistema Elétrico de 

Potência devem constituir prontuário contemplando as alíneas “a”, “c”, “d” 

e “e”, especificados anteriormente, como é o caso de empresas de telefonia 

e de poda de árvores.

O Prontuário de Instalações Elétricas deve ser organizado e mantido atuali-

zado pelo empregador ou pessoa formalmente designada pela empresa, de-

vendo permanecer à disposição dos trabalhadores envolvidos nas instalações 

e serviços em eletricidade. 

Os documentos técnicos previstos no Prontuário de Instalações Elétricas 

devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado. Na área de 

engenharia, o conselho de classe é o Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura – CREA, logo, o profissional considerado habilitado é aquele que 

tem o registro no CREA. 

18.1.2 Medidas de Proteção Coletiva 
A NR-10 estabelece que em todos os serviços executados em instalações elé-

tricas devem ser previstas e adotadas, prioritariamente, medidas de proteção 

coletivas aplicáveis, às atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir 

a segurança e a saúde dos trabalhadores.

Prontuário: sistema organizado 
de forma a conter uma memória 

dinâmica de informações 
pertinentes às instalações e aos 

trabalhadores.
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As medidas de proteção coletiva estabelecidas pela NR-10 são aquelas estu-

dadas na aula 2, tais como:

a) A desenergização elétrica, ou na sua impossibilidade, o emprego de ten-

são de segurança.

b) Isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de 

seccionamento automático de alimentação, bloqueio do religamento au-

tomático.

c) Aterramento das instalações elétricas, o qual deve ser executado confor-

me regulamentação estabelecida pelos órgãos competentes e, na ausên-

cia desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.

18.1.3 Medidas de Proteção Individual 
A NR-10, no item 10.2.8, estabelece que nas atividades em instalações elé-

tricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis 

ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos 

de proteção individual específicos e adequados às atividades desenvolvidas, 

em atendimento ao disposto na Norma Regulamentadora 6, NR-6 - ‘Equipa-

mento de Proteção Individual - EPI’.

A NR-10 proíbe o uso de adornos pessoais, tais como pulseiras, anéis, brace-

letes etc, nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades.

Resumo
Nesta aula você aprendeu que a NR-10 estabelece as condições mínimas 

para adoção de medidas de controle e sistemas preventivos para garantir a 

segurança e a saúde dos trabalhadores. Dentre essa medidas estão a dispo-

nibilização de documentação, equipamentos de proteção coletiva e prote-

ção individual aos trabalhadores. 

Atividade de aprendizagem 
1. Qual o conteúdo que a documentação técnica referente a instruções téc-

nicas e administrativas deve conter?Cite-as.
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Aula 19 - A Segurança em Projetos de  
 acordo com a NR-10

Nesta aula você estudará as especificações da NR-10 para execução de 

projetos de instalações elétricas.

19.1 Segurança em Projetos
A NR-10, nos itens 10.3 ao 10.3.9, estabelece que nos projetos de instala-

ções elétricas há obrigatoriedade da especificação dos dispositivos de desli-

gamento de circuitos com recursos para impedimento de reenergização, e 

sinalização de advertência com indicação da condição operativa.

Os projetos elétricos devem prever:

a) instalação de dispositivo de seccionamento de ação simultânea, que per-

mita a aplicação de impedimento de reenergização do circuito;

b) espaço seguro, quanto ao dimensionamento e a localização de seus com-

ponentes e as influências externas, quando da operação e da realização 

de serviços de construção e manutenção;

c) separação e identificação de circuitos elétricos com finalidades diferen-

tes, tais como: comunicação, sinalização, controle e tração elétrica, salvo 

quando o desenvolvimento tecnológico permitir compartilhamento, res-

peitadas as definições de projetos;

d) a configuração do esquema de aterramento, a obrigatoriedade ou não 

da interligação entre o condutor neutro e o de proteção e a conexão à 

terra das partes condutoras não destinadas à condução da eletricidade;

e) dispositivos de seccionamento que incorporem recursos fixos de equi-

potencialização e aterramento do circuito seccionado, sempre que for 

tecnicamente viável e necessário;

f) condições para a adoção de aterramento temporário;

g) atualização do projeto das instalações elétricas, que deve ficar à dispo-

sição dos trabalhadores autorizados, das autoridades competentes e de 

outras pessoas autorizadas pela empresa;

h) atendimento ao disposto nas Normas Regulamentadoras de Saúde e Se-

gurança no Trabalho, as regulamentações técnicas oficiais estabelecidas, 

e ser assinado por profissional legalmente habilitado.



O memorial descritivo do projeto deve conter, no mínimo, os seguintes itens 

de segurança:

a) especificação das características relativas à proteção contra choques elé-

tricos, queimaduras e outros riscos adicionais;

b) indicação de posição dos dispositivos de manobra dos circuitos elétricos: 

(Verde – “D”, desligado e Vermelho - “L”, ligado);

c) descrição do sistema de identificação de circuitos elétricos e equipamen-

tos, incluindo dispositivos de manobra, de controle, de proteção, de in-

tertravamento dos condutores e os próprios equipamentos e estruturas, 

definindo como tais indicações devem ser aplicadas fisicamente nos com-

ponentes das instalações;

d) recomendações de restrições e advertências quanto ao acesso de pessoas 

aos componentes das instalações;

e) precauções aplicáveis diante das influências externas;

f) o princípio funcional dos dispositivos de proteção, constantes do projeto, 

destinados à segurança das pessoas;

g) descrição da compatibilidade dos dispositivos de proteção com a instala-

ção elétrica.

Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalha-

dores iluminação adequada e uma posição de trabalho seguro, de acordo 

com a Norma Regulamentadora 17, NR-17 – Ergonomia.

Resumo
Nesta aula você aprendeu que a NR-10 estabelece a obrigatoriedade da 

especificação nos projetos de dispositivos de desligamentos, sinalização de 

advertência com a indicação da condição operativa, assim como a especifi-

cação de recursos impeditivos de reenergização do sistema elétrico. 

Atividade de aprendizagem 
1. Relacione a seguir os itens mínimos de segurança que o memorial descri-

tivo de um projeto deve conter:
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Aula 20 - Procedimentos de Segurança  
 de acordo com a NR-10

Nesta aula você estudará os procedimentos de segurança especificados 

pela NR-10 para as etapas de Construção, Montagem, Operação e 

Manutenção. Você deve sempre ter em conta que essas atividades somente 

poderão ser executadas por profissionais devidamente habilitados.

20.1 Segurança na Construção, Montagem,  
 Operação e Manutenção
A NR-10, nos itens 10.1 ao 10.4.6, estabelece que as instalações elétricas 

devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, repa-

radas e inspecionadas de forma a garantir a segurança e a saúde dos traba-

lhadores e dos usuários, e serem supervisionadas por profissional autorizado.

a) Devem ser adotadas medidas preventivas destinadas ao controle dos ris-

cos adicionais, especialmente quanto à altura, confinamento, campos 

elétricos e magnéticos, explosões, umidade, poeira, fauna e flora e ou-

tros agravantes, adotando-se a sinalização de segurança.

b) Só podem ser utilizados nos locais de trabalho equipamentos, disposi-

tivos e ferramentas elétricas compatíveis com a instalação elétrica exis-

tente, com isolamento elétrico e adequado às tensões envolvidas, res-

peitando e preservando-se as características de proteção, conforme as 

recomendações do fabricante e as influências externas. 

c) As ferramentas, equipamentos e dispositivos devem ser inspecionados e 

testados de acordo com as regulamentações existentes e recomendação 

do fabricante.

d) Os equipamentos e dispositivos com isolamento elétrico devem estar ade-

quados às tensões de trabalho e serem inspecionados e testados de acordo 

com as regulamentações existentes ou recomendações do fabricante.

e) As instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de 

funcionamento e os sistemas de proteção devem ser inspecionados e 

controlados periodicamente, de acordo com as regulamentações existen-

tes e as recomendações dos projetos.



f) Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipa-

mentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo 

expressamente proibido utilizá-los para armazenamento ou guarda de 

quaisquer outros objetos.

g) Na eminência de ocorrer riscos de acidentes nas atividades e serviços em 

instalações energizadas, ou em suas proximidades, devem ser suspensos 

de imediato, para evitar colocar os trabalhadores em perigo.

h) As instalações elétricas devem garantir ao trabalhador iluminação ade-

quada e posição ergonômicas de trabalho conforme estabelecido pela 

NR-17 – Ergonomia, de forma que ele disponha dos membros superiores 

livres para realização das tarefas.

i) Os ensaios e testes elétricos de laboratórios, de campo ou comissiona-

mento de instalações elétricas, devem atender à regulamentação estabe-

lecida nos itens 10.6 e 10.7, isto é, Segurança em instalações elétricas 

energizadas e trabalhos envolvendo alta tensão, respectivamente.

A NR-10, no item 10.6.5, estabelece que o  responsável pela execução do 

serviço deve suspender as atividades quando verificar situação ou condição de 

risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível.

Resumo
Nesta aula você aprendeu como a NR-10 especifica os procedimentos de se-

gurança para a construção, montagem, operação e montagem de sistemas 

elétricos. 

Atividade de aprendizagem 
1. Quais as recomendações estabelecidas pela NR-10, com relação a equi-

pamentos, dispositivos e ferramentas adotadas para garantir a segurança 

dos trabalhadores?
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Aula 21 - Segurança em Instalações  
 elétricas desenergizadas

Nesta aula você verá as condições para que uma instalação seja considerada 

desenergizada, conforme especificado pela NR-10. As atividades em 

instalações elétricas, sempre que possível, devem ser realizadas com elas 

desenergizadas, e para isso devem ser adotadas medidas de segurança 

recomendadas por essa Norma.

21.1 Manutenção com linha desenergizada  
 ou “linha morta”
De acordo com CNPSP (2005), todas as atividades envolvendo manutenção 

no setor elétrico devem priorizar os trabalhos com circuitos desenergizados e 

devem obedecer a procedimentos e medidas de seguranças adequados, con-

forme determina a NR-10. Somente serão consideradas desenergizadas as ins-

talações elétricas liberadas para serviços mediante os procedimentos apropria-

dos: seccionamento, impedimento de reenergização, constatação da ausência 

de tensão, instalação de aterramento temporário com equipotencialização 

dos condutores dos circuitos, proteção dos elementos energizados existentes, 

instalação da sinalização de impedimento de energização. Com essas premis-

sas passaremos a detalhar os procedimentos de desernegização. 

21.2 Segurança em instalações elétricas  
 desenergizadas
A NR-10, no item 10.5.1, estabelece que somente serão consideradas de-

senergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho, mediante os 

procedimentos apropriados, obedecida a sequência abaixo:

a) seccionamento;

b) impedimento de reenergização;

c) constatação da ausência de tensão;

d) instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos con-

dutores dos circuitos;

e) proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada defi-

nida no Anexo I desta Norma;

f) instalação da sinalização de impedimento de reenergização.



A NR-10, no item 10.5.2, estabelece que o estado de instalação desenergi-

zada deve ser mantido até a autorização para reenergização, devendo ser 

reenergizada respeitando a sequência de procedimentos abaixo:

a) retirar as ferramentas, utensílios e equipamentos;

b) retirar da zona controlada todos os trabalhadores não envolvidos no pro-

cesso de reenergização;

c) remover o aterramento temporário, a equipotencialização e as proteções 

adicionais;

d) remover a sinalização de impedimento de reenergização;

e) destravar, se necessário, e religar os dispositivos de seccionamento.

A NR-10, no item 10.5.3, estabelece que 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 recomendados.

21.2.1 Zona de Risco e Zona Controlada
A NR-10 estabelece o que são áreas denominadas Zona de Risco e Zona 
controlada, nas quais há delimitação da distância para aproximação dos 

trabalhadores habilitados e autorizados para execução de serviços, conforme 

mostrado nas figuras 21.1 e 21.2 a seguir, cujas definições são apresentadas 

na sequência, de acordo com a NR-10. 

Figura 21.1: Distâncias no ar que 
delimitam radialmente as zonas 
de risco, controlada e livre.
Fonte: NR-10

Figura 21.2: Distâncias no ar que 
delimitam radialmente as zonas de 
risco, controlada e livre, com inter-
posição de superfície de separação 
física adequada.
Fonte: NR-10
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Zona de Risco - ZR: é o entorno de parte condutora energizada, não segrega-

da, acessível inclusive acidentalmente, de dimensões estabelecidas de acordo 

com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais auto-

rizados e com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho.

Zona Controlada - ZC: é o entorno de parte condutora energizada, não 

segregada, acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de 

tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados.

A tabela 21.1 especifica as delimitação de zonas de risco e zona controlada e 

zona livre para as respectivas faixas de tensão nominal da instalação elétrica 

em kV. 

ZC Zona controlada, restrita a trabalhadores autorizados

ZR Zona de risco, restrita a trabalhadores autorizados e com a adoção de técnicas, instrumentos e equipamentos 
apropriados ao trabalho

PE Ponto da instalação energizado

SI Superfície isolante construída com material resistente e dotada de todos dispositivos de segurança

ZL Zona livre

Faixa de tensão nominal da 
instalação elétrica em KV

Rr – Raio de delimitação 
entre zona de risco e con-
trolada em metros

Rc – Raio de delimitação 
entre zona controlada e 
livre em metros

<1 0,20 0,70

≥1 e <3 0,22 1,22

≥3 e <6 0,25 1,25

≥6 e <10 0,35 1,35

≥10 e <15 0,38 1,38

≥15 e <20 0,40 1,40

≥20 e <30 0,56 1,56

≥30 e <36 0,58 1,58

≥36 e <45 0,63 1,63

≥45 e <60 0,83 1,83

≥60 e <70 0,90 1,90

≥70 e <110 1,00 2,00

≥110 e <132 1,10 3,10

≥132 e <150 1,20 3,20

≥150 e <220 1,60 3,60

≥220 e <275 1,80 3,80

≥275 e <380 2,50 4,50

≥380 e <480 3,20 5,20

≥480 e <700 5,20 7,20

Fonte: NR-10

Tabela 21.1: Tabela de raios de delimitação de zonas de risco, controlada e livre.



Resumo
Nesta aula você revisou especificamente as condições mínimas estabelecidas 

pela NR-10 para que um sistema elétrico seja considerado desenergizado. 

Você também aprendeu o que é uma Zona de Risco e uma Zona Controlada.

Atividades de aprendizagem
1. Qual a sequência estabelecida pela NR-10 para reenergizar um sistema 

elétrico?

Anotações
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Aula 22 - Manutenção em linhas de  
 transmissão energizadas

Nesta aula você verá as condições e métodos possíveis para realizar 

manutenção em linhas de transmissão energizadas conforme especificado 

pela NR-10.

22.1 Manutenção com a linha energizada  
 “linha viva”
De acordo com o CNPSP (2005), na história do setor elétrico o entendimento 

dos trabalhos executados em linha viva está associado às atividades realiza-

das na rede de alta tensão energizada pelos métodos ao contato, ao po-

tencial e à distância, e deverão ser executados por profissionais capacitados 

especificamente em curso de linha viva.

Essa atividade deve ser realizada mediante a adoção de procedimentos e meto-

dologias que garantam a segurança dos trabalhadores. Nesta condição de tra-

balho as atividades devem ser realizadas mediante os métodos abaixo descritos:

•	 Método ao contato: O trabalhador tem contato com a rede energiza-

da, mas não fica no mesmo potencial da rede elétrica, pois está devida-

mente isolado, pela utilização de equipamentos de proteção individual e 

equipamentos de proteção coletiva adequados à tensão da rede.

•	 Método ao potencial: É o método onde o trabalhador fica em contato 

direto com a tensão da rede, no mesmo potencial. Nesse método é ne-

cessário o emprego de medidas de segurança que garantam o mesmo 

potencial elétrico no corpo inteiro do trabalhador, devendo ser utilizado o 

conjunto de vestimenta condutiva (roupas, capuzes, luvas e botas), ligadas 

através de cabo condutor elétrico e cinto à rede objeto da atividade. 

Por isso, quando estudamos na aula 13 esses EPIs salientamos que eles não 

deveriam ser utilizados isoladamente. 

•	 Método à distância: É o método onde o trabalhador interage com a 

parte energizada a uma distância segura, através do emprego de proce-

dimentos, estruturas, equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes 

apropriados. 



Neste método, em momento algum o trabalhador entra na zona de risco, 

seja com parte do seu corpo ou com extensão condutora do seu corpo.

22.2 Segurança em Instalações Elétricas  
 Energizadas
A NR-10, no item 10.6.1, estabelece que as intervenções em instalações elétri-

cas com tensão igual ou superior a 50 Volts em corrente alternada ou superior 

a 120 Volts em corrente contínua somente podem ser realizadas por trabalha-

dores qualificados ou capacitados, e profissionais habilitados, com anuência 

formal da empresa, conforme estabelecido no item 10.8 desta Norma.

A NR-10, no item 10.6.1.2, estabelece que somente em circuitos de baixa 

tensão as operações elementares de ligar e desligar circuitos podem ser re-

alizadas por trabalhadores não habilitados, conforme trata o item 10.8 des-

ta Norma, desde que a instalações estejam com materiais e equipamentos 

elétricos em perfeito estado de conservação e adequados para a operação.

A NR-10, nos itens 10.6.2 e 10.6.3, estabelece que os trabalhos que exigem 

o ingresso em instalações energizadas na zona controlada devem ser realiza-

dos mediante procedimentos específicos, respeitando as distâncias previstas. 

As atividades devem ser interrompidas imediatamente, caso haja a eminên-

cia de riscos que possam colocar em perigo os trabalhadores, mesmo que 

seja nas proximidades das instalações. 

A NR-10, no item 10.6.4, estabelece que sempre que ocorrer modificações nas 

instalações elétricas, quer pela implementação de equipamentos quer por ino-

vações tecnológicas, devem ser previamente elaboradas análises de risco, desen-

volvidas com circuitos desenergizados, e respectivos procedimentos de trabalho.

Resumo
Nesta aula você aprendeu os métodos possíveis para realizar atividade em um 

sistema elétrico energizado, bem como foi revisado que as atividades somente 

podem ser realizadas por trabalhadores devidamente qualificados e habilitados.

Atividade de aprendizagem 
1. Quais os procedimentos e métodos aplicados para garantir a segurança 

dos trabalhadores em um sistema elétrico energizado?
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Aula 23 - Segurança em atividades  
 com Alta Tensão

Nesta aula você aprenderá as condições para realização de atividades 

que envolvem Alta Tensão - AT e os procedimentos de comunicação 

entre os trabalhadores conforme especificado pela NR-10.

23.1 Respeitar a distância para zonas   
 controladas e de risco
A NR-10, no item 10.7.2, estabelece que as intervenções em segurança no 

Sistema Elétrico de Potência (SEP) e em suas proximidades somente podem 

ser realizadas por trabalhadores que, além de ser devidamente habilitados, 

devem ter recebidos treinamento em segurança, com carga horária mínima 

de 40 horas, e demais determinações estabelecidas no Anexo II desta NR.

A NR-10, nos itens 10.7 a 10.7.4, estabelece que trabalhadores que interve-

nham em instalações elétricas energizadas com alta tensão devem respeitar as 

distâncias estabelecidas para zonas controladas e zonas de risco. Os traba-

lhadores devem receber treinamentos de segurança com carga horária confor-

me estabelecido nesta Norma, além de que as atividades em AT não podem ser 

realizadas individualmente, somente em equipes e mediante ordem de serviço 

específica para o local designado, e assinada pelo responsável pela área.

A NR-10, no item 10.7.3, estabelece que os serviços em instalações elétricas 

energizadas em AT, bem como aqueles executados no Sistema Elétrico de 

Potência – SEP, não podem ser realizados individualmente, isto é, devem ser 

realizados em equipe.

23.2 Planejamento prévio das atividades
A NR-10, nos itens 10.7.5 a 10.7.8, estabelece que antes de iniciar os traba-

lhos em circuitos energizados em AT, o superior imediato e a equipe, respon-

sáveis pela execução do serviço, devem realizar uma avaliação prévia.

Deve se realizar um estudo e planejamento das atividades. As ações e pro-

cedimentos a serem desenvolvidos devem ser realizados de forma a atender 

os princípios técnicos básicos e com as melhores técnicas de segurança em 

eletricidade aplicáveis ao serviço. 



O superior imediato deve expor e analisar os procedimentos e detalhes pre-

viamente elaborados com todos os membros da equipe, para garantir que os 

trabalhadores tenham entendido os referidos procedimentos. 

A NR-10, no item 10.7.6, estabelece que os serviços em instalações elétricas 

energizadas em AT somente podem ser realizados quando houver procedi-

mentos específicos, detalhados e assinados por profissional autorizado.

A intervenção em instalações elétricas energizadas em AT dentro dos limites 

estabelecidos como zona de risco somente pode ser realizada mediante 

a desativação, também conhecida como bloqueio, dos conjuntos e dispo-

sitivos de religamento automático do circuito, sistema ou equipamento e 

devidamente sinalizados de acordo com procedimentos padronizados, com 

equipamentos e ferramentas adequados, destinados ao trabalho em AT.

A NR-10, no item 10.7.7.1, estabelece que os equipamentos e dispositivos 

desativados devem ser sinalizados com identificação da condição de desati-

vação, conforme procedimento de trabalho específico padronizado.

A NR-10, no item 10.7.8, estabelece que os equipamentos, ferramentas e dis-

positivos isolantes ou equipados com materiais isolantes, destinados ao traba-

lho em alta tensão, devem ser submetidos a testes elétricos ou ensaios de la-

boratório, periodicamente, obedecendo-se as especificações do fabricante, os 

procedimentos da empresa e na ausência desses, no mínimo uma vez ao ano.

23.3 Sistema de comunicação
A NR-10, no item 10.7.8, estabelece que todos os trabalhadores em instala-

ções elétricas energizadas em AT, bem como aqueles envolvidos em ativida-

des no SEP, devem dispor de equipamento que permita a comunicação 

permanente com os demais membros da equipe ou com o centro de opera-

ção durante a realização do serviço.

Resumo
Nesta aula foram apresentadas a você as especificações da NR-10 para exe-

cução de atividades que envolvem alta tensão. Nessas especificações estão 

o planejamento de procedimentos e adoção de medidas de comunicação 

entre os trabalhadores envolvidos nessas atividades. 
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Atividade de aprendizagem 
1. Que distâncias devem ser respeitadas para garantir a segurança dos tra-

balhadores em um sistema elétrico envolvendo alta tensão?

Anotações
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Aula 24 - Treinamentos Específicos de  
 acordo com a NR -10

Nesta aula você estudará os conceitos de habilitação, qualificação, 

capacitação e treinamento de acordo com a NR-10, para os trabalhadores 

das atividades com energia elétrica.

24.1 Habilitação, Qualificação, Capacitação  
 e Autorização 
Em primeiro lugar, a NR-10, no item 10.7.1, estabelece que os trabalhadores 

que intervenham em instalações elétricas energizadas com alta tensão e que 

exerçam suas atividades dentro dos limites estabelecidos como zona controla-

da e de risco, devem ter habilitação, qualificação, capacitação e autorização.

A NR-10, no item 10.7.1, estabelece que os trabalhadores devem receber 

treinamento de segurança, específico em segurança no Sistema Elétrico de 

Potência (SEP) e em suas proximidades, com currículo mínimo, carga horária 

de 40 horas e demais determinações estabelecidas no Anexo II da NR-10.

Você deverá consultar o Anexo II da NR-10 a fim de conhecer o conteúdo 

do curso, para que o trabalhador possa realizar atividades em Instalações e 

Serviços com Eletricidade, no livro de Segurança e Medicina do Trabalho. 

A NR-10, nos itens 10.8 a 10.8.6, estabelece que o trabalhador é conside-

rado qualificado quando comprovar conclusão de curso específico na área 

elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino, com registro no compe-

tente conselho de classe. Além disso, tem que ter, simultaneamente, capa-

citação sob orientação de profissional habilitado e autorizado e ainda assim 

trabalhar sob a responsabilidade de profissional habilitado, identificado, au-

torizado e registrado com anuência da empresa.

A NR-10, no item 10.8.7, estabelece que os trabalhadores autorizados a in-

tervir em instalações elétricas devem ser submetidos a exame de saúde com-

patível com as atividades a serem desenvolvidas, realizado em conformidade 

com a Norma Regulamentadora 7, NR-7 – Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional - PCMSO e registrado em seu prontuário médico.

Anuência: Ação ou efeito de 
anuir; aprovação, consentimento.



A NR-10, no item 10.8.8, estabelece que os trabalhadores autorizados a in-

tervir em instalações elétricas devem possuir treinamento específico sobre os 

riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de 

prevenção de acidentes em instalações elétricas, de acordo com o estabele-

cido no Anexo II, Tabela de Zona de Risco e Zona Controlada, desta Norma. 

A NR-10, no item 10.8.8.2, estabelece que deve ser realizado um treinamen-

to de reciclagem bienal e sempre que ocorrer alguma das situações a seguir:

a) troca de função ou mudança de empresa;

b) retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade, por período superior 

a três meses;

c) modificações significativas nas instalações elétricas ou troca de métodos, 

processos e organização do trabalho.

24.2 Procedimentos de Trabalho
A NR-10, nos itens 10.11.1 e 10.11.7, estabelece que os serviços em insta-

lações elétricas devem ser planejados e realizados, precedidos de Ordem de 

Serviço - OS, em conformidade com procedimentos de trabalho específicos, 

padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, as-

sinados por profissional habilitado, conforme estabelecido por esta Norma. 

Além da participação do Serviço Especializado de Engenharia de Segurança 

e Medicina do Trabalho - SESMT.

A NR-10, no item 10.11.8, estabelece que a alternância de atividades deve 

considerar a análise de riscos das tarefas e a competência dos trabalhadores 

envolvidos, de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho.

Na aula 15 já foi abordado com mais detalhes o conteúdo que os procedimentos 

devem ter para a execução das atividades com energia elétrica. Caso haja algu-

ma dúvida, sugerimos a você uma releitura sobre os procedimentos lá descritos. 

24.3 Responsabilidades
A NR-10, nos itens 10.13.1 a 10.13.4, estabelece que as responsabilidades 

quanto ao cumprimento desta NR são solidárias aos contratantes, contrata-

dos e trabalhadores envolvidos.

A NR-10, nos itens 10.13.2 e 10.3.3, estabelece que é de responsabilidade 

dos contratantes manter os trabalhadores informados sobre os riscos a que 

estão expostos, instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de con-

trole contra os riscos elétricos a serem adotados. Em caso de acidentes de 
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trabalho envolvendo instalações e serviços em eletricidade, propor e adotar 

medidas preventivas e corretivas.

Para isso a empresa deve analisar as causas do acidente e propor medidas 

para reduzir as chances de outra ocorrência. Essas medidas não são exclu-

sivas da área de eletricidade. A NR-5, item 5.16, estabelece que uma das 

atribuições da CIPA - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES é 

participar em conjunto com o SESMT - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EN-

GENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO, onde houver, 

ou com o empregador, da análise das causas das doenças ou acidentes de 

trabalho e propor medidas de solução dos problemas identificados.

A NR-10, no item 10.13.4, estabelece que cabe aos trabalhadores:

a) zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser 

afetadas por suas ações ou omissões no trabalho;

b) responsabilizar-se junto com a empresa pelo cumprimento das disposi-

ções legais e regulamentares, inclusive quanto aos procedimentos inter-

nos de segurança e saúde;

c) comunicar, de imediato, ao responsável pela execução do serviço as situa-

ções que considerar de risco para sua segurança e saúde e de outras pessoas.

A NR-10, item 10.14.1, estabelece que os trabalhadores devem interromper 

suas tarefas exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem evidên-

cias 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 e providenciará as medidas cabíveis.

A NR-10, item 10.14.2, estabelece que as empresas devem promover ações 

de controle de riscos originados por outrem em suas instalações elétricas e 

oferecer, de imediato, quando cabível, denúncia aos órgãos competentes.

A NR-10, item 10.14.1, estabelece que caso não haja o cumprimento das 

normas constantes nesta NR, o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE ado-

tará as providências estabelecidas na NR-3-, isto é, Embargo ou Interdição, 

que significa paralização.

A NR-10, nos itens 10.14.1 e 10.14.4, estabelece que os documentos previs-

tos nesta NR devem estar permanentemente à disposição dos trabalhadores 

que atuam em serviços e instalações elétricas, respeitadas as abrangências, 

Diligenciar: Fazer diligências; 
esforçar-se por; empregar meios para.



limitações e interferências nas tarefas. E a documentação prevista nesta NR 

deve estar, permanentemente, à disposição das autoridades competentes.

Resumo
Nesta aula foram apresentadas a você as especificações da NR-10 para os 

conceitos de habilitação, qualificação, capacitação e autorização para os 

profissionais que atuam em atividades com energia elétrica.  

Atividade de aprendizagem 
1. Quais as atribuições dos trabalhadores, estabelecidas pela NR-10, para ga-

rantir a segurança e saúde no local de trabalho, com relação a esta Norma?

Anotações
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Aula 25 - NR-12

A partir desta aula até a 27 você verá os procedimentos que devem ser 

adotados para utilização de máquinas e ferramentas em área de risco com 

eletricidade, com base na Norma regulamentadora 12 - Segurança no 
trabalho em Máquinas e Equipamentos - Procedimentos de Trabalho e 

Segurança. Isto porque a NR-10 não estabelece procedimentos específicos 

relativos à segurança com atividades de máquinas e equipamentos.

25.1 Introdução 
A NR-10 não estabelece procedimentos específicos de segurança para utili-

zação de ferramentas de equipamentos em áreas de risco com eletricidade, 

porque a NR-12 contempla os procedimentos de segurança que devem ser 

adotados, que valem para as áreas de risco com eletricidade. 

25.2 Instalações e dispositivos elétricos 
A NR-12, no item 12.14, estabelece que as instalações elétricas das máqui-

nas e equipamentos devem ser projetadas e mantidas de modo a prevenir, 

por meios seguros, os perigos de choque elétrico, incêndio, explosão e ou-

tros tipos de acidentes, conforme previsto na NR-10. 

Para isso devem ser previstos nas instalações das máquinas:

a) aterramento, conforme as normas técnicas oficiais vigentes, nas instala-

ções, carcaças, invólucros, blindagens ou partes condutoras das máqui-

nas e equipamentos que não façam parte dos circuitos elétricos, mas que 

possam ficar sob tensão; 

b) que as máquinas e equipamentos que estejam ou possam estar em 

contato direto ou indireto com água ou agentes corrosivos devem ser 

projetadas com meios e dispositivos que garantam sua blindagem, 

estanqueidade(vedação), isolamento e aterramento, de modo a prevenir 

a ocorrência de acidentes. 

Os condutores de alimentação elétrica das máquinas e equipamentos devem 

atender aos seguintes requisitos mínimos de segurança: 



a) oferecer resistência mecânica compatível com a sua utilização;

b) possuir proteção contra a possibilidade de rompimento mecânico, de 

contatos abrasivos e de contato com lubrificantes, combustíveis e calor; 

c) localização adequada, de forma que nenhum segmento fique em conta-

to com as partes móveis ou cantos vivos; 

d) facilitar e não impedir o trânsito de pessoas e materiais ou a operação 

das máquinas; 

e) não oferecer quaisquer outros tipos de riscos na sua localização; 

f) ser constituídos de materiais que não propaguem o fogo, ou seja, autoex-

tinguíveis, e não emitirem substâncias tóxicas em caso de aquecimento. 

Os quadros de energia das máquinas e equipamentos devem atender aos 

seguintes requisitos mínimos de segurança: 

a) possuir porta de acesso, mantida permanentemente fechada; 

b) possuir sinalização quanto ao perigo de choque elétrico e restrição de 

acesso por pessoas não autorizadas; 

c) ser mantidos em bom estado de conservação, limpos e livres de objetos 

e ferramentas; 

d) possuir proteção e identificação dos circuitos; 

e) atender ao grau de proteção adequado em função do ambiente de uso. 

As ligações e derivações dos condutores elétricos das máquinas e equipa-

mentos devem ser feitas mediante dispositivos apropriados e conforme as 

normas técnicas oficiais vigentes, de modo a assegurar resistência mecânica 

e contato elétrico adequado, com características equivalentes aos conduto-

res elétricos utilizados e proteção contra riscos. 

As instalações elétricas das máquinas e equipamentos que utilizem ener-

gia elétrica fornecida por fonte externa devem possuir dispositivo protetor 

contra sobrecorrente, dimensionado conforme a demanda de consumo do 

circuito. Para isso devem possuir:

Cantos vivos: cantos com 
ângulos de 90º grau.
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a) dispositivo protetor contra sobretensão, quando a elevação da tensão 

puder ocasionar risco de acidentes; 

b) dispositivo monitorado de detecção de sequência de fases ou outra me-

dida de proteção de mesma eficácia.

25.2.1 Proibições
São proibições nas máquinas e equipamentos

a) utilização de chave geral como dispositivo de partida e parada;

b) utilização de chaves tipo faca nos circuitos elétricos; 

c) existência de partes energizadas expostas de circuitos que utilizam ener-

gia elétrica. 

A NR-12, no item 12.22, estabelece que as baterias devem atender aos se-

guintes requisitos mínimos de segurança: 

a) localização adequada, de modo que sua manutenção e troca possam ser 

realizadas facilmente a partir do solo ou de uma plataforma de apoio; 

b) constituição e fixação de forma a não haver deslocamento acidental; 

c) proteção do terminal positivo, a fim de prevenir contato acidental e cur-

to-circuito. 

Os serviços e substituições de baterias devem ser realizados conforme indi-

cação constante do manual de operação. 

25.3 Dispositivos de partida, acionamento  
 e parada 
A NR-12, no item 12.24, estabelece que os dispositivos de partida, aciona-

mento e parada das máquinas devem ser projetados, selecionados e instala-

dos de modo que:

a) não se localizem em suas zonas perigosas; 

b) possam ser acionados ou desligados em caso de emergência por outra 

pessoa que não seja o operador; 

c) impeçam acionamento ou desligamento involuntário pelo operador ou 

por qualquer outra forma acidental; 

d) não acarretem riscos adicionais;

e) não possam ser burlados. 

Os comandos de partida ou acionamento das máquinas devem possuir dispo-

sitivos que impeçam seu funcionamento automático ao serem energizadas.  

Sobretensão: tensão acima 
do valor nominal de especifica-
do para o dimensionamento 
de trabalho.



Quando forem utilizados dispositivos de acionamento do tipo comando bi-

manual, visando manter as mãos do operador fora da zona de perigo, esses 

devem atender aos seguintes requisitos mínimos do comando: 

a) possuir atuação síncrona, ou seja, um sinal de saída deve ser gerado so-

mente quando os dois dispositivos de atuação do comando botões forem 

atuados com um retardo de tempo menor ou igual a 0,5s (cinco segundos); 

b) estar sob monitoramento automático por interface de segurança; 

c) ter relação entre os sinais de entrada e saída, de modo que os sinais de 

entrada aplicados a cada um dos dois dispositivos de atuação do coman-

do devem juntos se iniciar e manter o sinal de saída do dispositivo de 

comando bimanual somente durante a aplicação dos dois sinais; 

d) o sinal de saída deve terminar quando houver desacionamento de qual-

quer dos dispositivos de atuação de comando; 

e) possuir dispositivos de comando que exijam uma atuação intencional 

para minimizar a probabilidade de comando acidental; 

f) possuir distanciamento e barreiras entre os dispositivos de atuação de 

comando para dificultar a burla do efeito de proteção do dispositivo de 

comando bimanual; 

g) tornar possível o reinício do sinal de saída somente após a desativação 

dos dois dispositivos de atuação do comando. 

Nas máquinas operadas por dois ou mais dispositivos de comando bimanu-

ais, a atuação síncrona é requerida somente para cada um dos dispositivos 

de comando bimanuais e não entre dispositivos diferentes, que devem man-

ter simultaneidade entre si. Esses comandos devem ser posicionados a uma 

distância segura da zona de perigo, levando em consideração: 

a) a forma, a disposição e o tempo de resposta do dispositivo de comando 

bimanual; 

b) o tempo máximo necessário para a paralisação da máquina ou para a 

remoção do perigo, após o término do sinal de saída do dispositivo de 

comando bimanual; 
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c) a utilização projetada para a máquina. 

Os comandos bimanuais móveis instalados em pedestais devem manter-se 

estáveis em sua posição de trabalho e possuir altura compatível com o posto 

de trabalho para ficar ao alcance do operador em sua posição de trabalho. 

Nas máquinas e equipamentos cuja operação requeira a participação de 

mais de uma pessoa, o número de dispositivos de acionamento simultâneos 

devem corresponder ao número de operadores expostos aos perigos decor-

rentes de seu acionamento, de modo que o nível de proteção seja o mesmo 

para cada trabalhador. Os equipamentos devem ter: 

a) seletor do número de dispositivos de acionamento em utilização, com 

bloqueio que impeça a sua seleção por pessoas não autorizadas; 

b) circuito de acionamento projetado de modo a impedir o funcionamento 

dos comandos habilitados pelo seletor enquanto os demais comandos 

não habilitados não forem desconectados;  

c) dispositivos de acionamento simultâneos, quando utilizados dois ou 

mais, devem possuir sinal luminoso que indique seu funcionamento.  

As máquinas ou equipamentos desenvolvidos e fabricados para permitir a 

utilização de vários modos de comando ou de funcionamento que apresen-

tem níveis de segurança diferentes, devem possuir um seletor que atenda 

aos seguintes requisitos: 

a) bloqueio em cada posição, impedindo a sua mudança por pessoas não 

autorizadas;

b) correspondência de cada posição a um único modo de comando ou de 

funcionamento; 

c) modo de comando selecionado com prioridade sobre todos os outros 

sistemas de comando, com exceção da parada de emergência; 

d) a seleção deve ser visível, clara e facilmente identificável.  

A NR-12, nos itens 12.32 a 12.34, estabelece que as máquinas e equipamen-

tos, cujo acionamento por pessoas não autorizadas possam oferecer risco à 

saúde ou à integridade física de qualquer pessoa, devem possuir sistema que 

Comando bimanuais: chaves que 
são movimentadas conjuntamente.
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possibilite o bloqueio de seus dispositivos de acionamento. Além disso, o acio-

namento e o desligamento simultâneo por um único comando de um conjunto 

de máquinas e equipamentos ou de máquinas e equipamentos de grande di-

mensão devem ser precedidos de sinal sonoro de alarme e, quando necessárias, 

medidas adicionais de alerta, como sinal visual e dispositivos de telecomunica-

ção, considerando as características do processo produtivo e dos trabalhadores.  

As máquinas e equipamentos comandados por radiofrequência devem pos-

suir proteção contra interferências eletromagnéticas acidentais.  

Os componentes de partida, parada, acionamento e outros controles que 

compõem a interface de operação das máquinas devem: 

a) operar em extrabaixa tensão de até 25V (vinte e cinco volts) em corrente 

alternada ou de até 60V (sessenta volts) em corrente contínua; 

b) possibilitar a instalação e funcionamento do sistema de parada de emer-

gência, conforme itens 12.56 a 12.63 e seus subitens desta Norma. 

A NR-12, no item 12.37, estabelece que o circuito elétrico do comando da 

partida e parada do motor elétrico de máquinas deve possuir, no mínimo, 

dois contadores com contatos positivamente guiados, ligados em série, mo-

nitorados por interface de segurança ou de acordo com os padrões estabe-

lecidos pelas normas técnicas nacionais vigentes. Na falta destas, pelas nor-

mas técnicas  internacionais, se assim for indicado pela análise  de risco, em 

função da severidade de danos e frequência ou tempo de exposição ao risco.

Resumo
Nesta aula você estudou que nos projetos de máquinas e ferramentas e suas 

instalações devem ser especificados as medidas de segurança para evitar 

choques elétricos, incêndios, explosão e outros tipos de acidentes, conforme 

especificado pela NR-12, visto que a NR-10 não tem essas especificações.

Atividade de aprendizagem 
1. Quais as proibições que devem ser observadas nas instalações de máqui-

nas e equipamentos?
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Aula 26 - Segurança no trabalho em   
 Máquinas e Equipamentos

Nesta aula continuaremos apresentando como devem ser sinalizadas 

as ferramentas e matérias utilizadas em instalação, manutenção de 

máquinas e equipamentos.

26.1 Requisitos específicos de segurança
A NR-12, nos itens 12.148 e 12.149, estabelece que as ferramentas e materiais 

utilizados nas intervenções em máquinas e equipamentos devem ser adequa-

dos às operações realizadas. Assim como os acessórios e ferramental utilizados 

pelas máquinas e equipamentos devem ser adequados às operações realizadas.

A NR-12, no item 12.150, estabelece a proibição do porte de ferramentas 

manuais em bolsos ou locais não apropriados a essa finalidade. 

A NR-12, no item 12.151, estabelece que as máquinas e equipamentos 

tracionados devem possuir sistemas de engate padronizado para reboque pelo 

sistema de tração, de modo a assegurar o acoplamento e desacoplamento 

fácil e seguro, bem como  impedir o desacoplamento acidental durante a 

utilização, ambos localizados em local de fácil visualização e afixados em 

local próximo da conexão. 

Para isso deve-se respeitar:

•	 A indicação de uso dos sistemas de engate padronizado, que devem ficar 

em local de fácil visualização e afixados em local próximo da conexão.

•	 Os equipamentos tracionados, caso o peso da barra do reboque assim 

o exija, devem possuir dispositivo de apoio que possibilite a redução do 

esforço e a conexão segura ao sistema de tração.

•	 A operação de engate deve ser feita em local apropriado e com o equi-

pamento tracionado imobilizado, de forma segura, com calço ou similar.

A NR-12, no item 12.152, estabelece que para fins de aplicação desta Nor-

ma os anexos são obrigações complementares, com disposições especiais 

ou exceções a um tipo específico de máquina ou equipamento, além das já 

Acoplamento: engate
Desacoplamento: desengate.



estabelecidas nesta Norma, sem prejuízo ao disposto em Norma Regulamen-

tadora específica, no caso a NR-10.

26.2 Sinalização de máquinas e    
 equipamentos
A NR-12, no item 12.116, estabelece que as máquinas e equipamentos, 

bem como as instalações em que se encontram, devem possuir sinalização 

de segurança para advertir os trabalhadores e terceiros sobre os riscos a que 

estão expostos, fornecer as instruções de operação e manutenção e outras 

informações necessárias para garantir a integridade física e a saúde dos tra-

balhadores, tais como:

a) utilização de cores, símbolos, inscrições, sinais luminosos ou sonoros, en-

tre outras formas de comunicação de mesma eficácia; 

b) a sinalização com cores nas máquinas e equipamentos utilizados nos seto-

res alimentícios, médico e farmacêutico, deve respeitar a legislação sanitária 

vigente, sem prejuízo da segurança e saúde dos trabalhadores ou terceiros; 

c) a sinalização deve ser adotada em todas as fases de utilização e vida útil 

das máquinas e equipamentos. 

A NR-12, no item 12.117, estabelece que a sinalização de segurança deve: 

a) ficar destacada na máquina ou equipamento;

b) ficar em localização claramente visível; 

c) ser de fácil compreensão.

A NR-12, no item 12.118, estabelece que os símbolos, inscrições e sinais lumi-

nosos e sonoros devem seguir os padrões estabelecidos pelas normas técnicas 

nacionais vigentes e, na falta dessas, pelas normas técnicas internacionais. 

A NR-12, no item 12.119, estabelece que as inscrições das máquinas e equi-

pamentos devem ser escritas em português, de forma legível, e indicar clara-

mente o risco e a parte da máquina ou equipamento a que se referem, não 

devendo ser utilizada somente a inscrição de “perigo”.  

A NR-12, no item 12.120, estabelece que as inscrições e símbolos devem ser 

utilizados nas máquinas e equipamentos para indicar as suas especificações 

e limitações técnicas. Sempre que necessário, sinais ativos de aviso ou de 

alerta, tais como sinais luminosos e sonoros intermitentes, que indiquem a 
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iminência de um acontecimento perigoso, como a partida ou a velocidade 

excessiva de uma máquina, de modo que: 

a) sejam emitidos antes que ocorra o acontecimento perigoso; 

b) não sejam ambíguos; 

c) sejam claramente compreendidos e distintos de todos os outros sinais 

utilizados;

d) possam ser inequivocamente reconhecidos pelos trabalhadores.

A NR-12, no item 12.122, estabelece que exceto quando houver previsão 

em outras Normas Regulamentadoras, devem ser adotadas as seguintes co-

res para a sinalização de segurança das máquinas e equipamentos: 

Amarelo 

•	 proteções fixas e móveis – exceto quando os movimentos perigosos esti-

verem enclausurados na própria carenagem ou estrutura da máquina ou 

equipamento, ou quando tecnicamente inviável;

•	 componentes mecânicos de retenção, dispositivos e outras partes desti-

nadas à segurança;

•	 gaiolas das escadas, corrimãos e sistemas de guarda-corpo e rodapé.

Azul

•	 Comunicação de paralisação e bloqueio de segurança para manutenção. 

A NR-12, no item 12.123, estabelece que as máquinas e equipamentos fa-

bricados a partir da vigência desta Norma devem possuir em local visível as 

informações indeléveis, contendo no mínimo:

a) razão social, CNPJ e endereço do fabricante ou importador; 

b) informação sobre tipo, modelo e capacidade; 

c) número de série, ou identificação, e ano de fabricação; 

d) número de registro do fabricante ou importador no CREA;

e) peso da máquina ou equipamento. 

A NR-12, no item 12.124, estabelece que, para advertir os trabalhadores 

sobre os possíveis perigos, devem ser instalados, se necessários, dispositivos 

indicadores de leitura qualitativa ou quantitativa ou de controle de seguran-

ça, de fácil leitura e distinguíveis uns dos outros.

Ambíguos: Com interpretação 
diversas, cujo sentido é incerto, 
equívoco; Incerto, duvidoso.

Indelével: que não se pode 
apagar.



26.3 Manuais de máquinas e equipamentos
A NR-12, no item 12.125, estabelece que as máquinas e equipamentos de-

vem possuir manual de instruções fornecido pelo fabricante ou importador, 

com informações relativas à segurança em todas as fases de utilização.

•	 Em caso de extravio ou inexistência do manual de máquinas ou equipa-

mentos que apresentem riscos, o mesmo deve ser reconstituído pelo em-

pregador, sob a responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

A NR-12, no item 12.127, estabelece que os manuais devem: 

a) ser escritos na língua portuguesa do Brasil, com caracteres de tipo e ta-

manho que possibilitem a melhor legibilidade possível, acompanhado 

das ilustrações explicativas; 

b) ser objetivos, claros, sem ambiguidade e em linguagem de fácil compreensão; 

c) ter sinais ou avisos referentes à segurança realçados; 

d) permanecer disponíveis a todos os usuários nos locais de trabalho. 

A NR-12, no item 12.128, estabelece que os manuais das máquinas e equi-

pamentos fabricados ou importados a partir da vigência desta Norma devem 

conter, no mínimo, as seguintes informações: 

a) razão social, CNPJ e endereço do fabricante ou importador; 

b) tipo, modelo e capacidade; 

c) número de série ou número de identificação e ano de fabricação; 

d) normas observadas para o projeto e construção da máquina ou equipa-

mento; 

e) descrição detalhada da máquina ou equipamento e seus acessórios;  

f) diagramas, inclusive de circuitos elétricos, em especial a representação 

esquemática das funções de segurança; 

g) definição da utilização prevista para a máquina ou equipamento; 

h) riscos a que estão expostos os usuários, com as respectivas avaliações 

quantitativas de emissões geradas pela máquina ou equipamento em sua 

capacidade máxima de utilização; 

i) definição das medidas de segurança existentes e daquelas a serem ado-

tadas pelos usuários; 

j) especificações e limitações técnicas para a sua utilização com segurança; 

k) riscos que podem resultar de adulteração ou supressão de proteções e 

dispositivos de segurança; 

l) riscos que podem resultar de utilizações diferentes daquelas previstas no 

projeto; 
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m) procedimentos para utilização da máquina ou equipamento com segurança; 

n) procedimentos e periodicidade para inspeções e manutenção; 

o) procedimentos a serem adotados em situações de emergência; 

p) indicação da vida útil da máquina ou equipamento e dos componentes 

relacionados com a segurança. 

A NR-12, no item 12.129, estabelece que, no caso de máquinas e equipa-

mentos fabricados ou importados antes da vigência desta Norma, os manu-

ais devem conter, no mínimo, as informações previstas nas alíneas “b”, “e”, 

“f”, “g”, “i”, “j”, “k”, “l”, “m”, “n” e “o” do item 12.128.

Resumo
Nesta aula você viu os requisitos específicos de segurança no trabalho em 

máquinas e equipamentos. Dentre esses requisitos estão a utilização de si-

nalização de cores para advertir os trabalhadores e terceiros sobre os riscos 

a que estão expostos. Além disso, você aprendeu que as máquinas devem 

ter manuais de instruções com informações relativas à segurança em todas 

as fases de utilização.

Atividade de aprendizagem 
1. De acordo com que você aprendeu, descreva como a NR-12 estabelece 

que as máquinas, equipamentos e instalações em que se encontram, 

devem estar sinalizadas para garantir a integridade física e a saúde dos 

trabalhadores.
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Aula 27 - Procedimentos de Trabalho  
 e Segurança

Nesta aula você verá como devem ser elaborados os procedimentos e 

a capacitação para os trabalhos com máquinas equipamentos e suas 

respectivas responsabilidades.

27.1 Introdução
A NR-12, no item 12.130, estabelece que devem ser elaborados procedi-

mentos de trabalho e segurança específicos, padronizados, com descrição 

detalhada de cada tarefa, passo a passo, a partir da análise de risco. Porém, 

os procedimentos de trabalho e segurança não podem ser as únicas medidas 

de proteção adotadas para se prevenir acidentes, sendo considerados com-

plementos e não substitutos das medidas de proteção coletivas necessárias 

para a garantia da segurança e saúde dos trabalhadores. 

A NR-12, no item 12.132, estabelece que os serviços em máquinas e equi-

pamentos que envolvam risco de acidentes de trabalho devem ser plane-

jados e realizados em conformidade com os procedimentos de trabalho e 

segurança, sob supervisão e anuência expressa de profissional habilitado ou 

qualificado, desde que autorizados. Esses serviços devem ser precedidos de 

Ordens de Serviços – OS específicas, contendo no mínimo:

a) a descrição do serviço; 

b) a data e o local de realização;

c) o nome e a função dos trabalhadores;

d) os responsáveis pelo serviço e pela emissão da OS, de acordo com os 

procedimentos de trabalho e segurança. 

27.2 Capacitação 
A NR-12, no item 12.135, estabelece que a operação, manutenção, inspe-

ção e demais intervenções em máquinas e equipamentos devem ser realiza-

das por trabalhadores habilitados, qualificados, capacitados ou autorizados 

para este fim. 

Os trabalhadores envolvidos na operação, manutenção, inspeção e demais 

intervenções em máquinas e equipamentos devem receber capacitação pro-

videnciada pelo empregador e compatível com suas funções, que aborde os 



riscos a que estão expostos e as medidas de proteção existentes e necessá-

rias, nos termos desta Norma, para a prevenção de acidentes e doenças. 

Os operadores de máquinas e equipamentos devem ser maiores de dezoito 

anos, salvo na condição de aprendiz, nos termos da legislação vigente.  

A NR-12, no item 12.138, estabelece que a capacitação deve: 

a) ocorrer antes que o trabalhador assuma a sua função; 

b) ser realizada pelo empregador, sem ônus para o trabalhador; 

c) ter carga horária mínima que garanta aos trabalhadores executarem suas 

atividades com segurança, sendo distribuída em no máximo oito horas 

diárias e realizada durante o horário normal de trabalho; 

d) ter conteúdo programático conforme o estabelecido no Anexo II desta 

Norma;  

e) ser ministrada por trabalhadores ou profissionais qualificados para este 

fim, com supervisão de profissional legalmente habilitado que se respon-

sabilizará pela adequação do conteúdo, forma, carga horária, qualifica-

ção dos instrutores e avaliação dos capacitados.  

A NR-12, no item 12.139, estabelece que o material didático escrito ou au-

diovisual utilizado no treinamento, e o fornecido aos participantes, devem 

ser produzidos em linguagem adequada aos trabalhadores e ser mantidos à 

disposição da fiscalização, assim como a lista de presença dos participantes 

ou certificado, currículo dos ministrantes e avaliação dos capacitados. 

A NR-12, no item 12.140, estabelece que o trabalhador ou profissional é 

considerado qualificado quando comprovar conclusão de curso específico 

na área de atuação, reconhecido pelo sistema oficial de ensino, compatível 

com o curso a ser ministrado.  

A NR-12, no item 12.141, estabelece que o profissional está legalmente 

habilitado para a supervisão da capacitação quando comprovar conclusão 

de curso específico na área de atuação, compatível com o curso a ser minis-

trado, com registro no competente conselho de classe. 

A NR-12, no item 12.142, estabelece que a capacitação só terá validade para 
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o empregador que a realizou e nas condições estabelecidas pelo profissional 

legalmente habilitado responsável pela supervisão da capacitação. 

A NR-12, no item 12.142.1, estabelece que fica dispensada a exigência do 

item 12.142 para os operadores de injetoras com curso de capacitação, con-

forme o previsto no item 12.147 e seus subitens. 

A NR-12, no item 12.143, estabelece que são considerados autorizados os 

trabalhadores qualificados, capacitados ou profissionais legalmente habilita-

dos, com autorização dada por meio de documento formal do empregador. 

A NR-12, no item 12.143.1, estabelece que até a data da vigência desta Nor-

ma, será considerado capacitado o trabalhador que possuir comprovação 

por meio de registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS ou 

registro de empregado de pelo menos dois anos de experiência na atividade, 

e que receba reciclagem conforme o previsto no item 12.144 desta Norma. 

A NR-12, no item 12.144, estabelece que deve ser realizada capacitação 

para reciclagem do trabalhador sempre que ocorrerem modificações signi-

ficativas nas instalações e na operação de máquinas ou troca de métodos, 

processos e organização do trabalho, com o seguinte enfoque:

O conteúdo programático da capacitação para reciclagem deve atender às 

necessidades da situação que a motivou, com carga horária mínima que ga-

ranta aos trabalhadores executarem suas atividades com segurança, sendo 

distribuída em, no máximo, oito horas diárias, e realizada durante o horário 

normal de trabalho. 

A NR-12, no item 12.145, estabelece que a função do trabalhador que ope-

ra e realiza intervenções em máquinas deve ser anotada no registro de em-

pregado, consignado em livro, ficha ou sistema eletrônico e em sua Carteira 

de Trabalho e Previdência Social – CTPS.  

A NR-12, no item 12.146, estabelece que os operadores de máquinas auto-
propelidas devem portar cartão de identificação, com nome, função e fotogra-

fia em local visível, renovado com  periodicidade máxima de um ano mediante 

exame médico, conforme disposições constantes das NR-7 e NR-11. 

A NR-12, no item 12.147.1, estabelece que o curso de capacitação deve ser 

específico para o tipo máquina em que o operador irá exercer suas funções 

e atender ao seguinte conteúdo programático:  

Máquinas autopropelidas: que 
possui seu próprio meio de propulsão.



a) Histórico da regulamentação de segurança sobre a máquina especificada.  

b) Descrição e funcionamento.

c) Riscos na operação. 

d) Principais áreas de perigo. 

e) Medidas e dispositivos de segurança para evitar acidentes.  

f) Proteções - portas, e distâncias de segurança.

g) Exigências mínimas de segurança previstas nesta Norma e na NR 10.  

h) Medidas de segurança para injetoras elétricas e hidráulicas de comando 

manual. 

i) Demonstração prática dos perigos e dispositivos de segurança.  

Resumo
Nesta aula você estudou como devem ser elaborados os procedimentos e a 

capacitação dos trabalhadores para realizar serviços em máquinas e equipa-

mentos. 

Atividades de aprendizagem 
1. De acordo com que você aprendeu, cite quais são as especificações esta-

belecidas pela NR-12 para capacitar os trabalhadores.

Anotações
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Aula 28 - Proteção contra incêndio  
 conforme a NR-10 

Nesta aula você conhecerá as medidas de proteção contra incêndio e 

explosão que devem ser adotadas, conforme estabelecido pela NR-10, 

abordando e responsabilidades das empresas e dos trabalhadores.

28.1 Riscos de Incêndio
De acordo com CPNSP (2005), a proteção contra incêndio é um assunto 

bastante complexo. À primeira vista, imagina-se que ela é composta pelos 

equipamentos de combate ao incêndio, fixados nas edificações, porém esta 

é apenas uma parte de um sistema: é necessário o conhecimento e o trei-

namento dos ocupantes da edificação para a sua prevenção, e o combate 

em caso de emergência. Os ocupantes da edificação ou instalações deverão 

identificar e operar corretamente os equipamentos de combate a incêndio, 

bem como agir com calma e racionalidade sempre que houver início de 

fogo, extinguindo-o e/ou solicitando ajuda ao Corpo de Bombeiros através 

do telefone 193.

28.2 Proteção Contra Incêndio e Explosão
A NR-10, no item 10.9.1, estabelece que nas áreas onde houver instalações 

ou equipamentos elétricos devem ser dotadas de proteção contra incêndio 

e explosão, conforme dispõe a NR-23 – Proteção Contra Incêndios, no item 

23.1.1, como segue: 

Todas as empresas deverão possuir:

a) proteção contra incêndio;

b) saídas suficientes para a rápida retirada do pessoal em serviço, em caso 

de incêndio;

c) equipamento suficiente para combater o fogo em seu início;

d) pessoas treinadas no uso correto desses equipamentos.

Além de que, a NR-10, no item 10.9.2, estabelece que os materiais, peças, 

dispositivos, equipamentos e sistemas destinados à aplicação em instalações 

elétricas de ambientes com atmosferas potencialmente explosivas, devem 

ser avaliados quanto à sua conformidade, no âmbito do Sistema Brasileiro 

de Certificação.



A NR-10, no item 10.9.3, estabelece que os processos ou equipamentos 

susceptíveis de gerar ou acumular eletricidade estática devem dispor de pro-

teção específica e dispositivos de descarga elétrica.

A geração de eletricidade estática ocorre devido ao contato ou fricção e a 

posterior separação entre dois corpos de materiais, geralmente diferentes, 

sendo que um deles tem elevada resistividade. A acumulação de cargas ele-

trostáticas (eletricidade estática) provoca o aparecimento de uma diferença 

de potencial em relação à terra, essa diferença de potencial é proporcional à 

quantidade de cargas acumuladas.

A dissipação da carga eletrostática depende da condutividade do caminho 

entre o corpo carregado e a terra. Uma boa condutividade nesse caminho 

faz com que as cargas eletrostáticas se dissipem ao mesmo tempo em que 

são geradas, não chegando a ser acumuladas.

A NR-10, no item 10.9.4 estabelece que nas instalações elétricas de áreas 

classificadas ou sujeitas a risco acentuado de incêndio ou explosões, devem 

ser adotados dispositivos de proteção, como alarme e seccionamento au-

tomático para prevenir sobretensões, sobrecorrentes, falhas de isolamento, 

aquecimentos ou outras condições anormais de operação.

A NR-10, no item 10.9.5, estabelece que as atividades e os serviços em 

instalações elétricas nas áreas classificadas somente poderão ser realizados 

mediante permissão para o trabalho com liberação formalizada, conforme 

estabelece o item 10.5, ou supressão do agente de risco que determina a 

classificação da área.

28.3 Situação de Emergência
A NR-10, nos itens 10.12.1 a 10.12.4, estabelece que as ações de emergên-

cia que envolvam as instalações ou serviços com eletricidade devem constar 

do plano de emergência da empresa. 

Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e prestar 

primeiros socorros a acidentados, especialmente por meio de reanimação 
cardiorrespiratória. Aptos também a manusear e operar equipamentos de 

prevenção e combate a incêndios, existentes nas instalações elétricas, além de 

que a empresa deve possuir métodos de resgate padronizados e adequados às 

suas atividades, disponibilizando os meios para a sua aplicação. 

Reanimação 
cardiorrespiratória: é um 

conjunto de manobras destinadas 
a garantir a oxigenação dos órgãos 

quando a circulação do sangue 
de uma pessoa para (parada 

cardiorrespiratória).
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O plano de emergência é o planejamento e a organização dos recursos hu-

manos e materiais para a utilização eficiente de todos meios técnicos pre-

vistos com a finalidade de reduzir ao mínimo as possíveis consequências 

humanas e/ou econômicas em caso situação de emergência.  

Para cada empresa, o plano de emergências deve ter a abrangência e com-

plexidade específica de seu porte. Deve ser desenvolvido e implementado de 

acordo com o seu tamanho, os riscos existentes nas plantas e/ou edificações 

e nos processos ou materiais que são manipulados. 

A seguir serão abordados os critérios gerais que orientam a implantação 

desse plano, e que deverão ser adaptados para cada caso específico. Para 

eficácia do plano de emergência em uma empresa, é de extrema importân-

cia a participação ativa de todas as suas áreas, e que a coordenação deste 

plano esteja a cargo da alta direção. 

A implantação requer frequentemente três passos: 

a) desenvolvimento do plano de emergência; 

b) instalação dos meios de proteção;  

c) implementação do plano de emergência. 

No primeiro passo, inicialmente deve-se fazer uma identificação e uma 

análise dos riscos ou deficiências de todas as áreas da empresa. Essa etapa é 

imprescindível para conhecer os meios de prevenção e controle necessários. 

Em seguida devemos  elaborar um procedimento escrito e padronizado, que 

é o plano para atendimento das emergências. 

No segundo passo, deve-se adquirir e equipar a empresa com todos meios de 

prevenção e controle determinados no plano para atendimento de emergências. 

O terceiro passo é implantação propriamente dita do plano de emergência 

na empresa.

28.4 Responsabilidades
•	 Da empresa

A NR-10, no item 10.13.1, estabelece que as responsabilidades quanto ao cum-

primento desta NR são solidárias aos contratantes e contratados envolvidos.



A forma de a empresa contratante garantir que as empresas contratadas, isto 

é, as empresas terceirizadas que executam atividades de instalação, manuten-

ção em área de riscos com energia elétrica, cumpram a NR-10 é a supervisão 

ou auditorias periódicas. Isto é imprescindível quando as empresas contratadas 

mantêm funcionários durante um longo período nas instalações da contratante. 

A NR-10, no item 10.13.2, estabelece que é de responsabilidade dos con-

tratantes manter os trabalhadores informados sobre os riscos a que estão 

expostos, instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de controle 

contra os riscos elétricos a serem adotados.

A NR-10, no item 10.13.3, estabelece que  cabe à empresa, na ocorrência 

de acidentes de trabalho envolvendo instalações e serviços em eletricidade, 

propor e adotar medidas preventivas e corretivas.

•	 Dos trabalhadores

ANR-10, no item 113.4, estabelece que cabe aos trabalhadores:

a) zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser 

afetadas por suas ações ou omissões no trabalho;

b) responsabilizar-se junto com a empresa pelo cumprimento das disposi-

ções legais e regulamentares, inclusive quanto aos procedimentos inter-

nos de segurança e saúde;

c) comunicar, de imediato, ao responsável pela execução do serviço as situ-

ações que considerar de risco para sua segurança e saúde e a de outras 

pessoas.

•	 Disposições finais

A NR-10, no item 10.14.1, estabelece que os trabalhadores devem inter-

romper 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 hierárqui-

co, que diligenciará as medidas cabíveis.

•	 As empresas devem promover ações de controle de riscos originados por 

outrem em suas instalações elétricas e oferecer, de imediato, quando 

cabível, denúncia aos órgãos competentes.
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•	 Em caso na ocorrência do não cumprimento das normas constantes nesta 

NR, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) adotará as providências es-

tabelecidas na Norma Regulamentadora 3 (NR-3), Embargo ou Interdição.

•	 A documentação prevista nesta NR deve estar permanentemente à dis-

posição dos trabalhadores que atuam em serviços e instalações elétricas, 

respeitadas as abrangências, limitações e interferências nas tarefas.

•	 A documentação prevista nesta NR deve estar, permanentemente, à dis-

posição das autoridades competentes.

•	 não é aplicável a instalações elétricas alimentadas por extra baixa tensão.

Resumo
Nesta aula você viu que os trabalhadores e ocupantes de edificações devem 

identificar e saber utilizar os equipamentos de combate a incêndio. Foram 

apresentadas as medidas de emergências a serem adotadas com as respec-

tivas responsabilidades, tanto da parte da empresa como dos trabalhadores.

Atividades de aprendizagem 
1. De acordo com que você aprendeu, cite quais são as  medidas de com-

bate a incêndio conforme estabelecidas pela N-23.

Anotações

Aula 28 - Proteção contra incêndio conforme a NR-10 
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Aula 29 - Sinalização de acordo    
 com a NR-10 

Nesta aula você vai relembrar o que já foi abordado durante este curso, 

conforme estabelecido pela NR-10 e pela NR-12, para sinalizar as áreas 

de risco com eletricidade.

29.1 Introdução
De acordo com CPNSP (2005), a sinalização de segurança é um procedi-

mento padronizado destinado a orientar, alertar, avisar e advertir as pessoas 

quanto aos riscos ou condições de perigo existentes, proibições de ingresso 

ou acesso, cuidados e identificação dos circuitos ou parte deles. É de funda-

mental importância a existência de procedimentos de sinalização padroni-

zados, documentados, e que sejam conhecidos por todos os trabalhadores 

(próprios e prestadores de serviços).

Conforme já estudamos na aula 2, Equipamentos de Proteção Coletiva, as 

sinalizações de segurança constituem-se de cone, bandeirola, fita, grade, 

sinalizador, faixas, placas, etiquetas etc.

29.2 Sinalização de segurança
Em atividades em instalações elétricas a NR-10, no item 10.10, estabelece 

que nos serviços em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de 

segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao dispos-

to na NR-26 – Sinalização de Segurança, de forma a atender, dentre outras, 

as situações a seguir:

a) identificação de circuitos elétricos;

b) travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos;

c) restrições e impedimentos de acesso;

d) delimitações de áreas; 

e) sinalização de áreas de circulação, de vias públicas, de veículos e de mo-

vimentação de cargas;

f) sinalização de impedimento de energização;

g) identificação de equipamento ou circuito impedido.

A identificação de circuitos elétricos aumenta a eficácia no desligamento dos 

circuitos corretos, seja por necessidades de manutenção ou por manobras 



de emergências, além da utilização de etiquetas e placas para identificar 

travamentos, bloqueios de dispositivos e sistemas de manobras e comandos 

em instalações elétricas. 

De acordo com o CPNSP (2005), o impedimento de reenergização através 

de travamentos de chaves é o estabelecimento de condições que impedem, 

de modo reconhecidamente garantido, a reenergização do circuito ou equi-

pamento desenergizado, assegurando ao trabalhador o controle do seccio-

namento. Na prática, trata-se da aplicação de travamentos mecânicos, por 

meio de fechaduras, cadeados e dispositivos auxiliares de travamento ou 

com sistemas informatizados equivalentes. Deve-se utilizar um sistema de 

travamento do dispositivo de seccionamento para o quadro, painel ou caixa 

de energia elétrica e garantir o efetivo impedimento de reenergização invo-

luntária ou acidental do circuito, ou equipamento, durante a execução da 

atividade que originou o seccionamento. Deve-se também fixar placas de 

sinalização alertando sobre a proibição da ligação da chave e indicando que 

o circuito está em manutenção

As restrições e impedimento de acesso e delimitação de áreas impedem a 

livre circulação de trabalhadores que não estejam diretamente envolvidos 

com as atividades executadas numa determinada área que, por conseguinte, 

não estão suficientemente informados dos riscos existentes. Para delimitar 

e sinalizar a área são utilizados  cones, fitas, luzes e até a própria viatura de 

manutenção, principalmente em área públicas. 

A sinalização em áreas públicas visa separar pedestres, veículos e máquinas 

para evitar acidentes de atropelamentos e que alguma ferramenta, material 

ou equipamento atinja o pedestre, quando houver a sua movimentação. 

Todas essas medidas serão apresentadas a você de forma ilustrativa, para 

uma melhor fixação dessas medidas de segurança coletiva. É possível que 

com algumas delas você já tenha se deparado algum dia quando viu traba-

lhadores realizando atividades em vias públicas. 

•	 Travamentos e bloqueios de dispositivos e siste-
mas de manobra e comandos

Esta figura mostra o impedimento de reenergização 

através de travamentos de chaves, condição que impe-

de de modo garantido o religamento do circuito.
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•	 Sinalização de impedimento de energização

Esta figura mostra  como deve ser a sinalização para 

impedir o religamento do circuito.

•	 Identificação de equipamento ou circuito impedido

Esta figura mostra  como deve ser a sinalização para impe-

dir o religamento das chaves de religamento do circuito.

•	 Restrições e impedimentos de acesso

Esta figura mostra placas de sinalização para avisar o 

risco de acidentes com alta tensão.

•	 Delimitações de áreas

Esta figura mostra tipo de delimitação de área para res-

tringir acesso de pessoas não autorizadas. 

•	 Sinalização de áreas de circulação, de vias públicas, 
de veículos e de movimentação de carga

Esta figura mostra a delimitação para impedimento de 

acesso de pessoas não autorizadas.

	  

	  

	  

Resumo
Nesta aula você estudou as medidas que devem ser tomadas com relação à 

sinalização coletiva para executar atividades com energia elétrica. Essas sina-

lizações foram apresentadas de uma maneira ilustrativa, de modo que você 

possa se familiarizar desde já com elas. 

Atividades de aprendizagem 
1. Quais as atribuições dos trabalhadores, estabelecidas pela NR-10, para ga-

rantir a segurança e saúde no local de trabalho, com relação a esta Norma? 
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Aula 30 - Sinalização com placas

Nesta aula você onhecerá, de forma ilustrativa, o especificado pela NR-

10 quanto à sinalização de segurança, através de placas de sinalização, 

em áreas e locais com riscos de eletricidade.

30.1 Introdução
A sinalização de segurança nos locais de trabalho são medidas imprescin-

díveis na prevenção de acidentes, preservação da segurança e saúde dos 

trabalhadores. Além disso, visam estimular e desenvolver a atenção dos 

trabalhadores para os eventuais riscos a que estão expostos, e exercitar as 

instruções e procedimentos adequados, estabelecidos pelas Normas Regu-

lamentadoras.

Objetivo da sinalização

A sinalização através de placas tem como objetivo alertar para os eventuais 

riscos que uma determinada atividade pode acarretar aos trabalhadores ou 

pessoas em uma determinada área, de forma a garantir que as medidas de 

segurança sejam cumpridas.

A sinalização deve estar relacionada com o objeto com a atividade ou a situ-

ação suscetível de risco à segurança das pessoas.

Os significados das placas de sinalização 

As placas de sinalização podem ter os seguintes significados: 

a) Sinal de proibição - o sinal que proíbe um comportamento ou ação.

b) Sinal de aviso - o sinal que adverte de um perigo ou de um risco.

c) Sinal de obrigação - o sinal que impõe certo comportamento, por 

exemplo, utilizar EPI. 

d) Sinal de salvamento ou de socorro - o sinal que dá indicações sobre 

saídas de emergência ou meios de socorro ou salvamento.

30.1.1 Sinalizações permanentes 
A sinalização deve ser fixada de forma permanente nos seguintes casos:



a) Proibições.

b) Avisos.

c) Obrigações.

d) Meios de salvamento e socorros.

e) Equipamentos de combate a incêndios.

f) Riscos de choques e quedas.

30.1.2 Sinalizações provisórias 
A sinalização deve ser fixada de forma provisória nas seguintes situações:

a) Sinalizar uma evacuação de emergência.

b) Sinalizar uma atividade eventual de emergência.

c) Orientação de trabalhadores em manobras de equipamentos.

30.2 Placas de sinalização em áreas de risco  
 com eletricidade
A sinalização de segurança consiste num procedimento padronizado des-

tinado a orientar, alertar, avisar e advertir as pessoas quanto aos riscos ou 

condições de perigo existentes, proibições de ingresso ou acesso, cuidados e 

identificação dos circuitos ou em parte deles. 

É de fundamental importância a existência de procedimentos de sinalização 

padronizados, documentados e que sejam conhecidos por todos os traba-

lhadores (próprios e prestadores de serviços). 

Os materiais de sinalização específicos para orientar os riscos com energia 

elétrica se constituem de placas com sinalização através de desenhos e avi-

sos alertando sobre os riscos com energia elétrica.

Essas sinalizações visam também alertar e evitar que pessoas não qualifica-

das, assim como aquelas estranhas às atividades e à área de risco, se mante-

nham afastadas do local. 

30.2.1 Ilustrações de placas de sinalização em  
 área de risco com eletricidade
A seguir são apresentados diversos exemplos de placas de sinalização utiliza-

das em áreas e locais com riscos de eletricidade, conforme especificação da 

Comissão Tripartite Permanente de Negociação do Setor Elétrico no Estado 

de São Paulo (CPNSP, 2005).

e-Tec Brasil 142 Segurança na Eletrotécnica



e-Tec Brasil143Aula 30 - Sinalização com placas

Esta sinalização é para advertir as pessoas quanto ao 

perigo de ultrapassar áreas delimitadas onde haja a 

possibilidade de choque elétrico, devendo ser insta-

lada em caráter permanente.

Sinalização  utilizada para advertir que o equipamen-

to em referência está incluído na condição de segu-

rança, devendo a placa ser colocada sob o comando 

local dos equipamentos. 

Sinalização utilizada para advertir que o equipamen-

to em referência, mesmo estando no interior da área 

delimitada para trabalhos, encontra-se energizado.

Sinalização utilizada para alertar quanto à possibili-

dade de acionamento, quando de partida automáti-

ca, de grupos auxiliares de emergência.

Sinalização utilizada para advertir quanto ao perigo 

de explosão, quando do contato de fontes de calor 

com os gases presentes em salas de baterias e depó-

sitos de inflamáveis. Essa sinalização deve ser fixada 

do lado externo. 

Sinalização utilizada para alertar quanto à obrigato-

riedade do uso de determinado equipamento de pro-

teção individual. 

Sinalização utilizada para alertar quanto à necessida-

de do acionamento do sistema de exaustão das salas 

de baterias antes de se adentrar o local, para realiza-

ções de eventuais manutenções.

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Sinalização utilizada para alertar a operação, manu-

tenção e construção quanto à necessidade de esperar 

um tempo mínimo para fazer o Aterramento Móvel 

Temporário de forma segura e iniciar os serviços. O 

tempo de espera especificado nessa sinalização deve-

rá ser adequado de acordo com a especificidade do 

local onde a placa será instalada.

Sinalização utilizada para advertir terceiros quanto 

aos perigos de choque elétrico nas instalações dentro 

da área delimitada. Instalada nos muros e cercas ex-

ternas das subestações.

Sinalização utilizada para advertir terceiros para não 

subir, devido ao perigo da alta tensão. Instaladas em 

torres, pórticos e postes de sustentação de conduto-

res energizados.

	  

	  

	  

Resumo
Nesta aula você aprendeu os critérios utilizados para utilização de placas 

de sinalização em áreas de riscos, de forma a garantir o cumprimento do 

estabelecido nas Normas Regulamentadoras. Essas sinalizações foram apre-

sentadas de uma maneira ilustrativa, de modo que você tenha uma maior 

familiarização com elas. 

Atividades de aprendizagem 
1. Quais os significados que uma placa de sinalização pode ter no ambiente 

de trabalho? 

Anotações
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Atividades autoinstrutivas

1.  Marque a alternativa correta:  
 I – Materiais em que o núcleo exerce uma grande atração sobre os elétrons são 

denominados condutores.

 II – Nos materiais em que os prótons exercem uma pequena atração sobre os 

elétrons são denominados condutores.

 III – Os dielétricos são materiais em que o núcleo exerce uma pequena atração 

sobre os elétrons.

 IV – O Cobre, Alumínio e Ouro são bons condutores de eletricidade.

a) I, II, III e IV.

b) I, II, III.

c) II, IV.

d) II, III, IV.

e) Todas estão incorretas.

2. Sobre corrente elétrica incorreto afirmar: 
a) Quanto menor a resistência maior a corrente para uma mesma tensão elétrica.

b) Quanto maior a resistência elétrica maior a corrente elétrica para uma mes-

ma tensão elétrica.

c) A unidade de corrente elétrica é o Ampére.

d) O símbolo para corrente elétrica é a letra ‘I’.

e) O equipamento utilizado para medir corrente é o amperímetro. 

3. Sobre resistência elétrica podemos afirmar como correta:
 I) Quanto maior a área transversal de  um condutor , maior será sua resistência 

elétrica.

 II) Quanto maior o comprimento de  um condutor , maior será a resistência elétrica.

 III) Diferentes materiais têm resistências diferentes.

a) I, II, III.

b) I, II.

c) II, III.

d) I.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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4. Considere as afirmativas abaixo sobre Sistema Elétrico de Potência - SEP.
 I - A geração de energia no Brasil é predominantemente de usinas hidroelétri-

cas, embora esse tipo de geração seja considerado energia suja.

 II - A energia que chega até os centros de consumo, nos centros urbanos, é 

transformada em subestações elétricas.  

 III - As subestações podem ser denominadas elevadoras ou abaixadoras.

a) I, apenas.

b) II, apenas.

c) I e III, apenas.

d) II e III, apenas.

e) I, II e III.

5. Considere as afirmativas abaixo sobre Sistema Elétrico de Potência - SEP.
 I - A Distribuição no SEP é constituída por estruturas tais como postes, torres, 

dutos, transformadores  e medidores

 II - A Distribuição de energia elétrica no SEP aos clientes residenciais, comerciais 

e industriais é realizado no potencial de 110, 127, 220 e 380 Volts.

 III - A Distribuição de energia elétrica no SEP aos Médios clientes por tensão de 

11,9 kV / 13,8 kV / 23 kV.

a) III, apenas.

b) II, apenas.

c) I e III, apenas.

d) II e III, apenas.

e) I, II e III.

6. Considere as afirmativas a respeito aos efeitos do choque elétrico.
 I -  As queimaduras podem ocorrer quando uma pessoa toca diretamente uma 

fiação elétrica de uma máquina ou fiação de distribuição de energia. 

 II - Uma explosão de arco voltaico pode acarretar num  efeito de choque 

elétrico indireto, que pode ser desde uma simples escoriação da pele até um  

traumatismo craniano.

 III - Corrente elétrica de 3 mA pode causar  morte, desde que incida diretamen-

te no corpo humano.

a) III, apenas.

b) II, apenas.

c) I e III, apenas.

d) I e II.

e) I, II e III.
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7. Quanto  a explosões podemos afirmar:
 I - A simples operação de ligar de um interruptor de luz numa atmosfera im-

pregnada de gás liquefeito de  petróleo (GLP)  pode resultar numa explosão.

 II - A eletricidade é sempre uma fonte de ignição na atmosfera, bastando para 

isso que os circuitos estejam sem a devida manutenção.

 III - A ignição gerada pela eletricidade pode ser a partir do superaquecimento 

dos condutores.

a) III, apenas.

b) II, apenas.

c) II e III, apenas.

d) I e III, apenas.

e) I, II e III.

8. Sobre choque elétrico é correto afirmar:
 I - Deve sempre ser desligado o primário de um transformador antes de execu-

tar uma manutenção para evitar choques elétricos.

 II - Os transformadores são constituídos de bobinas que induzem energia de 

um enrolamento para o outro, os quais são denominados enrolamentos primá-

rios e secundários.

 III - quando for realizar manutenção no primário de um transformador, desligá-

-lo para evitar choques elétricos.

a) III, apenas.

b) II, apenas.

c) II e III, apenas.

d) I e III, apenas.

e) I, II e III.

9. O insetos e roedores também pode causar:
a) Choques elétricos.

b) Deterioração no isolamento dos condutores.

c) Arcos voltaicos.

d) Abrasão nos condutores.

e) Oxidação nos condutores.

10. Dada a tensão V = 250 V e considerando a resistência do corpo humano 
de R = 25.000 Ω, qual a corrente elétrica que fluirá pelo corpo humano? 

a) 10 A.

b) 10 mA. 

c) 0,100 kA.

d) 0,1 A.

e) 100 mA.
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11. É correto afirmar:
 I - Um individuo com alto grau de sudorese apresenta uma resistência baixa à 

passagem da corrente elétrica.

 II - Um indivíduo pode ter um efeito retardado ao choque elétrico em função 

do agravamento de uma condição pré-existente.

 III - As lesões internas no corpo humano ocorrem quando há um fluxo de cor-

rente elétrica elevada através de grande porção do corpo.  

a) I, II e III.

b) III, apenas.

c) II, apenas.

d) II e III, apenas.

e) I e III, apenas.

12. As quedas são fatores de:
a) a ) Riscos indiretos de acidentes com eletricidade e podem ser fatais.

b) b) Riscos diretos de acidentes com eletricidade , quando são utilizados equi-

pamentos sem manutenção .

c) c) Riscos que podem ser evitados com a utilização de proteção coletiva.

d) d) Riscos diretos de responsabilidade do empregador.

e) e) Riscos diretos de responsabilidade do trabalhador.

13. Nas atividades com energia elétrica podem haver outros riscos ocupa-
cionais tais como:

a) Agentes químicos. 

b) Agentes físicos.

c) Agente biológico.

d) Poeiras minerais.

e) Todas acima estão corretas.

14. Bloquear envolve a seguinte ação:
a) Colocar uma etiqueta sob os quadros e chaves quando estes estão em ma-

nutenção.  

b) Colocar um cartaz sobre os quadros e chaves quando não tiver uma etiqueta. 

c) Colocar um cadeado, uma trava física, seja com um cadeado ou trava com 

chave para impedir o religamento do circuito. 

d) Verificar se não há pessoal sem equipamento de proteção individual e impe-

dir o acesso. 

e) Evitar o acesso de pessoal não habilitado na área de serviço.
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15. Sobre seccionamento, é correto afirmar:
 I - Utilizar chave seccionadora, interruptor e disjuntor para garantir a desenergi-

zação total entre um circuito ou dispositivos.

 II - Faz parte de um conjunto de procedimentos coordenado e sequencial para 

garantir a efetiva ausência de tensão num circuito ou ponto de trabalho. 

 III - Pode ser realizado de modo manual ou automático.

a) III, apenas.

b) II, apenas.

c) I e II apenas.

d) II e III, apenas.

e) I, II e III.

16. Sobre impedimento de reenergização  é correto afirmar:
 I - Com o impedimento mecânico evita-se a utilização de placas para sinalizar e 

alertar sobre a proibição de ligar a chave e que o sistema está em manutenção.

 II - O impedimento de reenergização faz parte de um conjunto de procedimen-

tos coordenados e sequenciais para garantir a efetiva ausência de tensão num 

circuito ou ponto de trabalho. 

 III - É aplicação de travamentos mecânicos, por meio de fechaduras, cadeados e 

dispositivos auxiliares de travamento ou com sistemas informatizados equivalentes.

a) III, apenas.

b) II, apenas.

c) I e II apenas.

d) II e III, apenas.

e) I, II e III.

17. Sobre barreiras e invólucros  é correto afirmar:
 I - Quando adequadamente instaladas, atendendo todos os requisitos especifi-

cados nas Normas, dispensa a utilização de equipamentos de proteção indivi-

dual.

 II - Normalmente são utilizados em vias públicas. 

 III - São dispositivos ou componentes que visam impedir o contado acidental de 

pessoas ou animais com as partes energizadas das instalações elétricas. 

a) III, apenas.

b) II, apenas.

c) I e III apenas.

d) II e III, apenas.

e) I, II e III.
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18. Sobre bloqueios e impedimentos é correto afirmar:
 I - Os bloqueios devem possibilitar mais de um bloqueio, ou seja, a inserção de 

mais de um cadeado, para trabalhos simultâneos, com mais de uma equipe de 

manutenção.

 II - Nos bloqueios devem ter etiquetas de sinalização, com o nome do profissio-

nal responsável, data, setor de trabalho e forma de comunicação. 

 III - Têm a função de manter, por meios mecânicos, um dispositivo de manobra 

fixo numa determinada posição, de forma a impedir uma ação não autorizada. 

a) III, apenas.

b) II, apenas.

c) I e III apenas.

d) I e II, apenas.

e) I, II e III.

19. As seguintes afirmações referem-se aos EPCs utilizados na sinalização 
de segurança:

 1. Identificação de circuitos elétricos.

 2. Travamento e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos.

 3. Restrições e impedimento de acessos.

 4. Delimitações de áreas.

 5. Sinalização de áreas de circulação, de vias públicas, de veículos e de movi-

mentação em caso de acidentes.

 6. Sinalização de impedimento de energização.

 7. Identificação de equipamento ou circuito impedido. 

 Pode se afirmar que 

a) Somente as afirmações 1, 3, 4, e 7 estão corretas.

b) Somente as afirmações 1, 3, 4, e 6 estão corretas.

c) Somente as afirmações 2, 3, 4, e 7 estão corretas.

d) Somente as afirmações 1, 2, 3, e 5 estão corretas.

e) Todas as afirmações estão corretas.

20. Sobre EPC é correto afirmar:
 I - Os equipamentos de proteção coletiva são etiquetas, cadeados, grades, 

cercas, cones, sinalizadores, placas de advertência, faixas, extintores  etc.

 II - O EPC visa somente à proteção dos trabalhadores envolvidos diretamente 

nas atividades com eletricidade.

 III - É todo dispositivo, sistema, ou meio, fixo ou móvel, de abrangência coletiva, 

destinado a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores, usuários 

e terceiros.
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a) III, apenas.

b) II, apenas.

c) I e III apenas.

d) I e II, apenas.

e) I, II e III.

21. Sobre EPI é correto afirmar:
 I - É todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, sempre 

que possível, para preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores.

 II - Os equipamentos de proteção individual têm sua validade de duração deter-

minada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

 III - O EPI deve ser disponibilizado aos trabalhadores sem nenhum custo e ser 

substituídos sempre que necessário.

a) III, apenas.

b) II, apenas.

c) I e III apenas.

d) I e II, apenas.

e) I, II e III.

22. Sobre EPI é correto afirmar:
 I - Existe EPI que não deve ser utilizado isoladamente, isto é, deve ser utilizado 

conjuntamente com outros para proporcionar a devida proteção ao trabalhador 

contra o risco existente.

 II - Quando o empregador disponibilizar um EPI importado ao trabalhador, o 

empregador deve solicitar ao MTE Certificado de Aprovação do referido EPI.

 III - O creme protetor para as mãos é um EPI utilizado para atividades que ex-

põem o trabalhador ao manuseio de graxas e óleos.

a) III, apenas.

b) II, apenas.

c) I e III apenas.

d) I e II, apenas.

e) I, II e III.

23. Quanto aos EPIs utilizados em atividades com eletricidade é correto afirmar: 
 I - No caso específico de luvas isolantes, antes de iniciar as atividades deve ser 

feito teste de insuflamento, para garantir que não haja entrada de ar.

 II - A luva de vaqueta é indicada para evitar cortes e escoriações.

 III - Dependendo do nível de tensão, deve-se escolher o EPI indicado no mínimo 

para o valor da tensão do circuito ou linha onde será executada a atividade; 
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a) III, apenas.

b) II, apenas.

c) I e III apenas.

d) II e III, apenas.

e) I, II e III.

24. Quanto aos EPIs utilizados em atividades com eletricidade é correto afirmar: 
 I- As luvas condutivas são indicadas para realização em circuitos elétricos energi-

zados.

 II- Deve-se utilizar talco para higienizar as luvas condutivas.

 III- Deve-se torcer suavemente e secar à sombra a luva condutiva.

a) III, apenas.

b) II, apenas.

c) I e III apenas.

d) II e III, apenas.

e) I, II e III.

25. São equipamentos utilizados para trabalhos onde existe diferença de nível:  
a) Talabarte.

b) Cinturão tipo paraquedista.

c) Trava-quedas.

d) Escadas.

e) Todas as alternativas estão corretas.

26. Quanto à utilização de EPIs para trabalho onde existe diferença de nível 
é correto afirmar: 

 I - O trava-quedas deve estar conectado a um cabo guia independente.

 II - O trava-quedas deve estar firmemente na estrutura do andaime.

 III - O trava-quedas deve estar firmemente na estrutura da escada. 

a) I, apenas.

b) III, apenas.

c) I e II apenas.

d) I e III, apenas.

e) I, II e III.

27. São procedimentos de rotinas de trabalho com eletricidade, exceto:
a) Instalações desenergizadas.

b) Liberação para Serviços.

c) Trabalhar em altura sem utilização do cinto de segurança.

d) Sinalização.

e) Inspeções das áreas, serviços, ferramental e equipamentos.
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28. Sobre as atividades em instalações elétricas com risco de explosão é cor-
reto afirmar:

 I- Supressão do agente explosivo que determina a atividade com tal.

 II- Realizar sequencialmente os procedimentos estabelecidos pela NR-10 para 

desenergizar a área.

 III- Comunicar à concessionária do fornecimento de energia sobre as atividades 

que serão realizadas. 

a) I apenas.

b) III, apenas.

c) I e II apenas.

d) I e III, apenas.

e) I, II e III.

29. Assinale a alternativa correta:
a) A eletricidade estática é irrelevante e não afeta a segurança dos trabalhado-

res, nem mesmo em áreas classificadas.

b) Os processos ou equipamentos susceptíveis de gerar ou acumular eletricida-

de estática devem dispor de proteção específica e dispensam dispositivos de 

descarga elétrica.

c) Os serviços de instalações elétricas em áreas classificadas não exigem libera-

ção formalizada pelo profissional responsável.

d) Áreas classificadas não são assim definidas por causa de seu potencial de 

risco para explosão ou incêndios.

e) O combate correto de incêndios “Classe C” será feito com extintores de Gás 

Carbônico (CO2) e extintores de “Pó Químico”.

30. É correto afirmar que a NR-10 abrange:
a) Todo sistema elétrico, compreendendo as fases de Geração, Transmissão, 

Distribuição e Consumo.

b) Todo sistema hidráulico, compreendendo as fases de Geração, Transmissão, 

Distribuição e Consumo.

c) Todo sistema elétrico, compreendendo as fases de Irrigação, Transmissão, 

Distribuição e Consumo.

d) Todo sistema elétrico, compreendendo as fases de Hidráulica, Irrigação, Dis-

tribuição e Consumo.

e) Todo sistema fluvial, compreendendo as fases de Geração, Transmissão, Dis-

tribuição e Consumo.
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31. É incorreto afirmar que a NBR 5410 
a) Também fixa as condições técnicas a que devem estar submetidas as instala-

ções elétricas, para garantir seu funcionamento adequado, a segurança de 

pessoas e animais domésticos e a conservação dos bens.

b) Estabelece condições de segurança nas instalações com tensão até 1.000 

Volts em corrente alternada e de até 1.500 Volts em corrente contínua.

c) É intitulada "Instalações Elétricas de Baixa Tensão".

d) Quanto à sua aplicação, deve ser considerada a partir da origem da instala-

ção, observando- se a potência que será consumida.

e) Deve ser considerada a partir da origem da instalação, observando-se a ori-

gem das instalações.

31. Sobre a NR-10 é correto afirmar: 
 I) Tem como objetivo estabelecer os requisitos e condições mínimas para ado-

ção de controle corretivo dos sistemas de modo a garantir a saúde e segurança 

dos trabalhadores. 

 II) Estabelece requisitos e condições às fases de geração, transmissão, distribui-

ção,  planejamento. 

 III) Estabelece que as intervenções nos sistemas devem ser realizadas a partir de 

técnicas de análise de risco.

 Marque a opção correta: 

a) I, II 

b) I, III 

c) II, III 

d) II, apenas 

e) Todas estão corretas. 

31. Sobre a NR-10 é correto afirmar: 
 I) As empresas que realizam atividades próximas ao SEP devem ter prontuários 

com certificações dos equipamentos e materiais elétricos utilizados. 

 II) As empresas que realizam atividades próximas ao SEP devem ter prontuários 

com a comprovação da qualificação, habilitação e autorização dos seus traba-

lhadores e materiais elétricos utilizados. 

 III) As empresas que realizam atividades próximas ao SEP devem ter prontuários 

com a comprovação dos testes de isolação elétrica realizados nos EPIs e EPCs 

utilizados. Marque a opção correta: 

a) I, II.  

b) I, III.  

c) II, III. 

d) II, apenas.  

e) Todas estão corretas. 
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34. Sobre a NR-10 é correto afirmar: 
 I) Os projetos de instalações devem ter área com dimensões adequadas para os 

equipamentos e permitir a movimentação de pessoal durante a construção e 

manutenção. 

 II) Os circuitos com finalidades distintas, isto é, circuitos elétricos e circuitos de 

comunicação. devem ser separados e identificados, a não ser que a tecnologia 

aplicada permita compartilhamento. 

 III) Os circuitos com finalidades distintas, isto é, circuitos elétricos e circuitos de 

comunicação. devem ser sempre separados e identificados. 

 Marque a opção correta: 

a) I, II.  

b) I, III. 

c) II, III. 

d) III, apenas.  

e) Todas estão corretas. 

35. Sobre a NR-10 é correto afirmar: 
 I) Nos projetos de instalações não devem haver condições para aterramento 

temporário e sim definitivo. 

 II) Dependo da situação, sempre que for possível tecnicamente e viável, as 

instalações elétricas devem ter em seus projetos dispositivos de seccionamento 

com recursos fixos de equipotencialização e aterramento. 

 III) O projeto das instalações elétricas deve ficar à disposição somente dos traba-

lhadores autorizados pela empresa. 

a) I, II estão corretas. 

b) I, III estão corretas. 

c) II, III, estão corretas. 

d) II está correta. 

e) Todas estão corretas.

36. Sobre a NR-10 é correto afirmar: 
 I) Quando as instalações elétricas forem passar por reparos devem ser supervi-

sionadas por profissional habilitado. 

 II) Para garantir a segurança nas instalações elétricas, quaisquer atividades nelas 

realizadas devem ser feitas por profissional habilitado. 

 III) Quando as instalações elétricas forem passar por ampliação, devem ser 

supervisionadas por profissional habilitado. 

a) I, II estão corretas. 

b) I, III estão corretas. 

c) II, III, estão corretas. 

d) II está correta. 

e) Todas estão corretas.
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37. Sobre a NR-10 é correto afirmar: 
 I) Os equipamentos e ferramentas utilizados nas atividades em instalações 

elétricas devem ser inspecionados conforme a recomendação do fabricante e 

de acordo com as regulamentações existentes. 

 II) As inspeções nas instalações elétricas devem ser realizadas periodicamente e 

por profissional habilitado.

 III) As ferramentas utilizadas em atividades em instalações elétricas devem ser 

guardadas nas dependências das instalações para facilitar o seu uso.

a) I, II estão corretas. 

b) I, III estão corretas. 

c) II, III estão corretas. 

d) III está correta. 

e) Todas estão corretas.

38. Sobre a NR-10 é correto afirmar: 
 I) Zona controlada é o entorno de parte condutora energizada, não segregada, 

acessível inclusive acidentalmente de dimensões estabelecidas conforme o nível 

de tensão.

 II) Nas Zona controlada e Zona de risco são delimitadas as distâncias de apro-

ximação para os trabalhadores executarem suas tarefas, além de que eles 

somente podem exercer atividades se forem habilitados e autorizados.

 III) Zona de risco é o entorno de parte condutora energizada, não segregada, 

acessível inclusive acidentalmente de dimensões estabelecidas conforme o nível 

de tensão.

a) I, II estão corretas. 

b) I, III estão corretas. 

c) II, III estão corretas. 

d) III está correta.

e) Todas estão corretas.

39. De acordo com a NR-10, somente são consideradas desenergizadas ins-
talações elétricas liberadas para trabalho mediante os procedimentos 
apropriados, obedecendo à sequência abaixo:

	 •	 Seccionamento.

	 •	 Impedimento	de	reenergização.

	 •	 Constatação	de	ausência	de	tensão.

	 •	 Instalação	e	aterramento	temporário,	com	equipotencialização	dos	condu	

  tores dos circuitos.

	 •	 Proteção	dos	elementos	energizados	existentes	na	“zona	controlada”.

	 •	 Instalação	da	sinalização	de	impedimento	de	reenergização.	

 Assinale a alternativa correta:
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a) As medidas acima nunca podem ser alteradas, substituídas, ampliadas ou 

eliminadas.

b) As medidas acima podem ser alteradas em função das peculiaridades de 

cada situação, por profissional legalmente habilitado.

c) As alterações só podem ser feitas por profissional autorizado, mesmo que 

não seja legalmente habilitado.

d) As medidas só podem ser alteradas por profissional legalmente habilitado, 

autorizado e mediante justificativa previamente formalizada, mesmo que 

não seja mantido o mesmo nível de segurança preconizado.

e) As medidas só podem ser alteradas por profissional legalmente habilitado, 

autorizado e mediante justificativa previamente formalizada, desde que seja 

mantido o mesmo nível de segurança preconizado.

40. Quanto aos métodos para realização de tarefas em circuitos de linhas 
vivas, são denominados de:

a) Contato, potencial, distância. 

b) Contato, tradicional, distância. 

c) Contato, funcional, excepcional. 

d) Contato, funcional, emergencial. 

e) Contato, potencial, emergencial.

41. Sobre a segurança em atividades com Alta Tensão é correto afirmar: 
 I) As intervenções em segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP), e em 

suas proximidades, somente podem ser realizadas por trabalhadores devida-

mente habilitados.

 II) As intervenções em segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e em 

suas proximidades somente podem ser realizadas por trabalhadores devida-

mente habilitados em com treinamento em segurança.

 III) O treinamento em segurança dos trabalhadores que atuam no Sistema 

Elétrico de Potência (SEP) devem ter carga horária mínima de 40 horas.

a) I, II estão corretas. 

b) I, III estão corretas. 

c) II, III estão corretas. 

d) III está correta. 

e) Todas estão corretas.
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42. Sobre a segurança em atividades com Alta Tensão é correto afirmar: 
 I) As atividades com Alta Tensão devem ter procedimentos específicos confor-

me o ramo de atividade da empresa. 

 II) Os equipamentos e dispositivos desativados devem ser sinalizados com 

identificação da condição de desativação, conforme procedimento de trabalho 

específico padronizado.

 III) As tarefas em instalações elétricas energizadas em AT somente podem ser 

realizadas quando houver procedimentos específicos, detalhados e assinados 

por profissional autorizado.

a) I, II estão corretas. 

b) I, III estão corretas. 

c) II, III estão corretas. 

d) III está correta. 

e) Todas estão corretas.

43. Sobre a segurança em atividades com Alta Tensão é correto afirmar: 
 I) Os trabalhadores que atuam em instalações elétricas energizadas com alta 

tensão e que exerçam suas atividades dentro dos limites estabelecidos como 

zonas controladas e de risco, devem ter habilitação, qualificação, capacitação e 

autorização.

 II) Os trabalhadores devem receber treinamento de segurança, específico em 

segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e em suas proximidades, com 

currículo mínimo, carga horária de 40 horas. 

 III) O trabalhador é considerado qualificado quando comprovar conclusão de 

curso específico na área elétrica, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino e 

com registro no competente conselho de classe.

a) I, II estão corretas. 

b) I, III estão corretas. 

c) II, III estão corretas. 

d) I está correta. 

e) Todas estão corretas.

44. Sobre a segurança em atividades com Alta Tensão é correto afirmar: 
 I) Se o trabalhador se afastar do trabalho por um período de até seis meses, 

não há necessidade da realização de curso de reciclagem,

 II) Se um mês ocorrer alternância de função ou mudança de empresa deve 

haver reciclagem no treinamento dos trabalhadores,

 III) O treinamento dos trabalhadores deve ter reciclagem bienal. 
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a) I, II estão corretas. 

b) I, III estão corretas. 

c) II, III, estão corretas. 

d) I está correta. 

e) Todas estão corretas.

45. Sobre a segurança em máquinas e equipamentos, de acordo com a 
NR12 é correto afirmar: 

 I) As máquinas e equipamentos devem ser projetados e mantidos de modo 

a prevenir os perigos de choque elétrico, incêndio, explosão e outros tipos de 

acidentes, conforme previsto na NR-10.

 II) A fiação deve ter proteção contra a possibilidade de rompimento mecânico, 

de contatos abrasivos e de contato com lubrificantes, combustíveis e calor.

 III) As instalações, carcaças, invólucros, blindagens ou partes condutoras das 

máquinas e equipamentos que não façam parte dos circuitos elétricos, mas 

que possam ficar sob tensão, devem ser aterradas, conforme  estabelecem as 

normas técnicas vigentes.

a) I, II estão corretas. 

b) I, III estão corretas 

c) II, III, estão corretas 

d) I está correta 

e) todas estão corretas

46. Sobre a segurança em máquinas e equipamentos, de acordo com a 
NR12 é correto afirmar: 

 I) As máquinas de tração devem ter engates diferenciados, em função de sua 

utilização, para evitar deslocamento indesejável.

 II) Os equipamentos tracionados devem possuir sempre dispositivo de apoio 

que possibilite a redução do esforço e a conexão segura ao sistema de tração. 

 III) É vedado porte de ferramentas manuais em bolsos ou locais não apropria-

dos a essa finalidade.

a) I, II estão corretas.

b) I, III estão corretas. 

c) II, III estão corretas. 

d) III está correta. 

e) Todas estão corretas.
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47. Sobre os procedimentos para utilização das máquinas e equipamentos, 
de acordo com a NR12 é correto afirmar: 

 I) Os procedimentos de trabalho e segurança devem ser planejados e realizados 

sob supervisão e anuência expressa de profissional designado e autorizado pela 

empresa. 

 II) Os procedimentos de trabalho e segurança devem ser planejados e realiza-

dos sob supervisão e anuência expressa de profissional habilitado ou qualifica-

do, desde que autorizados. 

 III) Os procedimentos de trabalho e segurança não podem ser as únicas me-

didas de proteção adotadas para se prevenir acidentes, sendo considerados 

complementos e não substitutos das medidas de proteção coletivas necessárias 

para a garantia da segurança e saúde dos trabalhadores. 

a) I, II estão corretas.

b) I, III estão corretas. 

c) II, III estão corretas. 

d) III está correta. 

e) Todas estão corretas.

48. São recomendações para  evacuação de locais com incêndio, exceto:
a) Manter-se calmo e ajudar a acalmar o outro.

b) Se houver cabos eletrificados deve desligá-los ou afastá-los com cuidado 

(utilizando materiais não condutores de eletricidade).

c) Verificar ao redor se não há riscos para você ou para a vítima e qual a neces-

sidade de retirá-la do local.

d) Só movimentar a vítima se ela correr perigo, caso necessário sinalizar o local.

e) Todas as alternativas acima estão incorretas.
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49. Com relação à sinalização e proteções coletivas  considere as afirmativas 
a seguir: 

 I. Sinalização de Segurança, dentre outras, deve atender às situações de identi-

ficação de circuitos elétricos.

 II. Como medida de prevenção coletiva, deve-se adotar prioritariamente a 

isolação de partes vivas, o emprego de obstáculos, barreiras e sinalização, além 

de sistema de seccionamento automático da alimentação. 

 III. Nos trabalhos em instalações elétricas, mesmo quando as medidas de 

proteção coletiva são suficientes para controlar os riscos, devem ser adotados 

obrigatoriamente equipamentos de proteção individual adequados, de forma a 

permitir segurança adicional. 

 Assinale: 

a) Se somente a afirmativa I estiver correta. 

b) Se somente a afirmativa II estiver correta. 

c) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

d) Se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

e) Se todas as afirmativas estiverem corretas.

50. Sobre placas de sinalização de ‘Equipamento com partida automática’ é 
correto afirmar: 

 I) Essa sinalização é utilizada para alertar ao operador que há possibilidade de 

acionar o sistema com partida automática de grupos auxiliares de emergência.

 II) Essa sinalização é utilizada para alertar ao operador que o sistema é acionado 

a distância.

 III) Essa sinalização é utilizada para alertar ao operador que o que o sistema de 

seccionamento é acionado a distância.

a) I está correta.

b) I, III estão corretas. 

c) II, III estão corretas. 

d) III está correta. 

e) Todas estão corretas.

e-Tec Brasil165





e-Tec Brasil167

Currículo do professor-autor 

Nilson Ubirajara Almeida

Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (1983), Especialista em Administração Industrial pela Universidade Federal 

do Paraná (1994), Especialista em Telecomunicações pela Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná (1996), Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho 

pela Universidade Federal do Paraná (2000) e Mestre em Engenharia Mecânica 

pela Universidade Federal do Paraná (2008). É Perito Judicial nomeado pela 

Justiça Federal do Paraná – JFPR, na área Cível e Previdenciária em processos que 

demandam o conhecimento e aplicação da Engenharia de Segurança do Trabalho.




