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Riscos do Trabalho em Eletricidade 

• Choque elétrico 

 

• Arco elétrico 

 

• Curto circuito 

 



Acidentes com Eletricidade 

Em 2002 foram registrados 416 acidentes 

fatais com empregados de empresas do 

setor elétrico (SEP) e a população em geral. 

  

136 (7,84%) de 1736 acidentes do trabalho 

analisados em 2003 estavam associados à 

corrente elétrica. 

                   



Choque Elétrico 
• O Choque elétrico é a reação do organismo à passagem da corrente elétrica 

 

• O choque elétrico pode causar queimaduras graves e parada cardíaca, chegando a causar a 

morte de uma pessoa. 

 

  Os primeiros socorros neste caso devem ser: 

  

• 1. Cortar ou desligar a fonte de energia, mas sem tocar na vítima; 

• 2. Afastar a pessoa da fonte elétrica que estava provocando o choque, usando materiais 

comprovadamente isolantes; 

• 3. Acionar uma equipe de socorro; 

• 4. Observar se a pessoa está consciente e respirando; 

• Se estiver consciente: acalme a vítima até a chegada da equipe de socorro; 

• Se estiver inconsciente, mas respirando: deite-a de lado, colocando-a em posição lateral de 

segurança. Procure se informar sobre como realizar este procedimento 

• Se estiver inconsciente e não respirando: inicie a massagem cardíaca e a respiração boca-a-

boca. Procure se informar como realizar este procedimento; 

• Continue fazendo o passo anterior até a chegada da ajuda especializada. 

 



Consequências do Choque Elétrico 

• As consequências do choque elétrico dependem das características 

da corrente elétrica e da parte do corpo que ela percorrerá: 

 

•  Frequência: Corrente contínua ou alternada; 

 

•  Resistencia elétrica do corpo humano à passagem da corrente  

elétrica, que depende de condições do ambiente; 

 

•  Percurso da corrente pelo corpo (Passagem pelo coração a mais 

critica);  

 

•  Duração do choque (Importância dos dispositivos de proteção) 



Choque Elétrico 



Arco Elétrico 
 

• Um arco elétrico é o resultado da ruptura dielétrica de um gás, produzindo 

uma descarga de plasma, similar a uma fagulha instantânea, resultante de 

um fluxo de corrente em um meio normalmente isolante tal como o ar. O 

arco elétrico era conhecido como arco voltaico como utilizado paras as 

expressões lâmpada de arco voltaico e solda a arco voltaico. 

 

• O arco ocorre em um espaço preenchido de gás entre 

dois eletrodos  condutores, resultando em uma temperatura muito alta, 

capaz de fundir ou vaporizar virtualmente qualquer material. 

 

• Os arcos elétricos são utilizados para soldagem, corte a plasma, e 

em lâmpadas de arco voltaico em projetores de filme e holofotes. Fornos a 

arco elétrico são usados para produzir aço e outras substâncias.  
  

 



Causas do Arco Elétrico 

• Umidade ou vapor d'água presentes no interior dos conjuntos de manobras; 

•  Corrosão; 

•  Descargas parciais causando falhas na isolação; 

•  Contato acidental com partes energizadas; 

•  Esquecimento e quedas de ferramentas dentro dos painéis; 

•  Centelhamentos devidos à ionização do ar; 

•  Presença de animais no interior dos painéis; 

•  Defeitos de fabricação de componentes do painel; 

•  Falhas de projeto ou montagem e instalações mal realizadas; 

•  Falta de manutenção; 

•  Manobras incorretas, como aberturas de chaves seccionadoras sob carga; 

•  Medições, programações e inspeções feitas com os painéis energizados. 

 



Arco Elétrico 
 

 

O arco elétrico tem sido objeto de inúmeros estudos na Europa, 

Canadá e Estados Unidos. 

 

As queimaduras provocadas pelo calor liberado por um arco elétrico 

podem matar ou inabilitar uma pessoa para uma vida normal. 

 

A engenharia elétrica tem desenvolvido ferramentas para calcular a 

energia liberada por um arco elétrico. 

 

  
 



Conhecimento do Arco Elétrico 

     Entidades como o OSHA e o NFPA dos Estados Unidos, investem 

no conhecimento dos riscos de arcos elétricos, e na determinação 

da energia liberada pelo arco elétrico para permitir a escolha do tipo 

de proteção ideal contra queimaduras, como um dos principais 

requisitos de segurança elétrica. 

 

 A ASTM ( American Society for Testing and Materiais – ASTM F 

1959) tem estabelecido métodos e critérios de testes de tecidos 

para determinar os parâmetros de proteção contra queimaduras 

quando da exposição ao arco elétrico. No Brasil Já temos vários 

fabricantes de tecidos resistentes ao calor do arco elétrico com 

informações técnicas que permitem determinar o nível  de proteção. 

 



Diminuindo os Riscos do Arco Elétrico 

      

 

     Qualquer proteção individual contra as consequências do arco 

elétrico (Equipamentos de Proteção Individual (EPI)) é a última 

proteção que o trabalhador possui na eventualidade de falharem , 

ou não existirem, todas as demais.  

     Por isso os EPIs não podem substituir as medidas de engenharia 

que impeçam que os trabalhadores se exponham aos riscos do arco 

elétrico. Portanto todo o esforço deve ser dedicado para que o 

trabalhador não se exponha a estes riscos. 

 



Arco Elétrico 



Normas 

NR10: Segurança em instalações e serviços em eletricidade 

 

NBR 16384: Segurança no trabalho e uso da eletricidade 

(Projeto de norma) 

 

NFPA 70E: Standard for Electrical Safety in the Workplace 

 

OSHA: Occupational Safety and Health Administration 

 

 

 



Normas de Segurança (NR10) 

Os trabalhos em eletricidade devem ser 

executados com a utilização de 

procedimentos específicos de segurança, 

em conjunto a um intenso programa de 

treinamento em conformidade com uma 

assumida política de segurança do trabalho 

nas empresas. 

 



Filosofia da NR10 

Estabelece a obrigatoriedade do uso das 

normas oficiais (NRs e NBRs), normas 

internacionais (IEC), recomendações dos 

fabricantes e definições do responsável 

técnico que possa emitir a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART). 

 



NR10 – Medidas de Controle 
(Medidas de Proteção Coletiva) 

 

DESENERGIZAÇÃO 

TENSÃO DE SEGURANÇA 

ISOLAÇÃO DAS PARTES VIVAS 

OBSTÁCULOS 

BARREIRAS 

SINALIZAÇÃO 

SECCIONAMENTO AUTOMÁTICO DE ALIMENTAÇÃO 

BLOQUEIO RELIGAMENTO AUTOMÁTICO 



NR10 – Medidas de Controle 
(Medidas de Proteção Individuais) 

CAPACETE 

ÓCULOS 

LUVAS 

VESTIMENTAS 

PROTETOR FACIAL 

PROTETOR AURICULAR 

SAPATO DE SEGURANÇA 

CINTO DE SEGURANÇA COM TALABARTE 

BRAÇADEIRAS OU MANGAS DE SEGURANÇA 



NR10: Segurança em instalações 

elétricas desenergizadas  

 

Seccionamento 

Bloqueio 

Verificação da ausência de tensão 

Aterramento temporário 

Proteção dos elementos energizados na zona 

controlada 

Sinalização de segurança 



Lock Out-Tag Out (LOTO)  

(Bloqueio e sinalização)  



Medidas de Proteção Permanentes 



Medidas de Proteção Permanentes 



Conclusões 

• Devemos evitar entrar em contato com a 

eletricidade 

• As medidas de proteção devem ser 

coletivas e individuais 

• Medidas de proteção eficientes aumentam 

a segurança, mas também a produtividade 

da manutenção. 

 



Gerenciamento dos Riscos Elétricos 

• Devemos treinar nossos funcionários para 

que sigam os procedimentos de 

segurança, e não para que sejam 

infalíveis.  

• Pessoas erram, esquecem e falham. Nós 

devemos trabalhar para reduzir as 

consequências dos acidentes com 

eletricidade. 



Uma boa engenharia aumenta a segurança, a 

produtividade e a lucratividade de uma empresa 



Duvidas ou informações adicionais 

www.lambdaconsultoria.com.br 

 

edson@lambda.com.br 

 

sergio@lambda.com.br  

 


