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Apresentação
O elevado nível de sofisticação das operações agropecuárias definiu
um novo mundo do trabalho, composto por carreiras e oportunidades profissionais inéditas, em todas as cadeias produtivas.
Do laboratório de pesquisa até o ponto de venda no supermercado,
na feira ou no porto, há pessoas que precisam apresentar competências que as tornem ágeis, proativas e ambientalmente conscientes.
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) é a escola que dissemina os avanços da ciência e as novas tecnologias, capacitando homens e mulheres em cursos de Formação Profissional Rural e Promoção Social, por todo o país. Nesses cursos, são distribuídas cartilhas,
material didático de extrema relevância por auxiliar na construção do
conhecimento e constituir fonte futura de consulta e referência.
Conquistar melhorias e avançar socialmente e economicamente é o
sonho de cada um de nós. A presente cartilha faz parte de uma série
de títulos de interesse nacional que compõem a Coleção SENAR. Ela
representa o comprometimento da instituição com a qualidade do
serviço educacional oferecido aos brasileiros do campo e pretende
contribuir para aumentar as chances de alcance das conquistas a
que cada um tem direito. Um excelente aprendizado!
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
www.senar.org.br
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Acesse pelo seu celular

Esta cartilha possui o recurso QR Code, por meio do qual
o participante do treinamento poderá acessar, utilizando a
câmera fotográfica do celular, informações complementares
que irão auxiliar no aprendizado.
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Introdução
O conhecimento da Norma Regulamentadora 10 (NR 10) – Segurança em instalações e serviços em eletricidade – aprovada pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em 2004, se apresenta
como fundamental para produtores, trabalhadores e eletricistas
do meio rural. A norma dispõe sobre as diretrizes básicas para as
medidas de controle e implantação de sistemas preventivos destinados a garantir a segurança e a saúde de trabalhadores, que,
de forma direta ou indireta, manipulem instalações elétricas ou
façam serviços com eletricidade no meio rural nos seus mais diversos usos e aplicações, bem como quaisquer outros trabalhos
realizados em suas proximidades.

Legislação: Norma Regulamentadora 10
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Conhecer a Norma
Regulamentadora 10

1. Saiba onde a NR 10 é aplicada
A NR 10 se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e
consumo de energia elétrica, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação e manutenção das instalações elétricas.

Geração de energia

Consumidor

É importante entender que uma instalação elétrica constitui um
conjunto de partes elétricas e não elétricas associadas e coordenadas entre si, que compõem o funcionamento de determinado
sistema elétrico.

8

9
Como exemplo de instalação elétrica rural, podemos citar a rede elétrica que atende o galpão de máquinas ou o sistema de bombeamento de água para consumo ou irrigação.

Neutro
Fase 3
Fase 2

Padrão

Fase 1
QDC

Aterramento

Ainda como exemplos de serviços com eletricidade destacam-se
aqueles ligados ao trabalho de eletricistas, montadores, instaladores,
entre outros, bem como os relacionados a serviços realizados por
usuários finais de máquinas e equipamentos elétricos.

• Serviço de eletricista

Legislação: Norma Regulamentadora 10
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• Serviço de montador
e instalador

• Serviço do
usuário final de
energia elétrica

Para as atividades rurais, na NR 10, as empresas são classificadas de
acordo com as cargas instaladas em duas categorias, sendo:
• Empresas com carga inferior a 75 kW (±100 HP): o serviço elétrico pode ser executado por um prestador de serviços autônomo, legalmente constituído, ou por um empregado da empresa
rural capacitado e autorizado para tal; e
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• Empresas com carga superior a 75 kW: todo serviço elétrico
deve ser realizado por eletricistas com capacitação específica, e
sob a supervisão de um profissional qualificado, habilitado e autorizado pela empresa rural.

2. Saiba quais os temas abordados pela NR 10
A NR 10 trata dos seguintes temas:
• Medidas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco;
• Segurança em projetos;
• Segurança da intervenção na instalação elétrica que envolva
construção, montagem, operação e manutenção da instalação;
• Segurança em instalações elétricas desenergizadas, ou seja, sem
risco de religar ou de surgir alguma tensão induzida por descarga atmosférica ou por rede elétrica próxima;
• Segurança em instalações elétricas energizadas;
• Trabalhos envolvendo alta tensão;
• Habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores;
• Proteção contra incêndio e explosão;
• Sinalização de segurança;
• Procedimentos de trabalho;
• Situação de emergência; e
• Responsabilidades.

Legislação: Norma Regulamentadora 10

COLEÇÃO SENAR • Nº 222

3. Saiba quem deve cumprir a NR 10
Tanto o empregador quanto o trabalhador rural
devem cumprir as orientação da NR 10.
É importante esclarecer e diferenciar as responsabilidades de cada um deles nas atividades desenvolvidas com energia elétrica, nas fases de
geração, transmissão, distribuição e consumo final, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação e manutenção.

4. Identifique quem pode atuar com
eletricidade na empresa rural
Excluindo-se os serviços que envolvam a alta tensão e os sistemas elétricos de potência (da fase de geração da energia até o transformador
do consumidor final), na interpretação da NR 10 pode-se concluir que:
• Se o serviço com eletricidade implicar intervenção nas instalações elétricas (construção, reforma, ampliação, alteração, manutenção, entre outros), e precisarem ficar energizadas, como no
caso em que a atividade elétrica não pode parar, este serviço só
deverá ser realizado por um profissional autorizado, capacitado
e que disponha de um curso básico de segurança em instalações e serviços com eletricidade, com carga horária mínima de
40 horas;
• Se as instalações elétricas ficarem desenergizadas, o serviço de
intervenção pode ser realizado por um trabalhador capacitado,
após a emissão de Ordem de Serviço (OS) específica, assinada
por profissional habilitado e autorizado pela empresa rural; e
• Se o serviço elétrico for na empresa rural e não implicar intervenção na instalação elétrica, mas sim no uso final (equipamento elétrico), qualquer trabalhador capacitado para aquele serviço poderá executá-lo.
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Atenção

1. A NR 10 esclarece o que é qualificado, habilitado, autorizado e
capacitado:
• Profissional qualificado é aquele com curso na área elétrica,
reconhecido e autorizado pelo Ministério da Educação (nível
superior, médio e profissionalizante);
• Profissional habilitado é aquele já qualificado e com registro
no Conselho de Classe do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia nesse caso;
• Profissional autorizado é aquele que a empresa autoriza
formalmente a operar em suas instalações elétricas, com
todas as implicações daí decorrentes (podem receber esta
autorização o qualificado, o habilitado e o capacitado); e
• Profissional capacitado é aquele que recebe capacitação sob
orientação e responsabilidade de um profissional habilitado
e autorizado e, simultaneamente, trabalhe sob a orientação
de profissional habilitado e autorizado. Essa capacitação
só vale para a empresa que o capacitou e nos limites do
conteúdo da capacitação.
2. Se o serviço elétrico for, por exemplo, trocar uma lâmpada,
instalar um ar condicionado, entre outros (trabalho em altura),
além da NR 10, as normas da NR 35 também deverão ser
observadas.
3. Se o serviço elétrico for soldar alguma parte de um secador
de cereais ou parte da estrutura de um silo, além da NR 10,
dependendo do local e das condições do serviço, outras normas
podem ser exigidas.

Legislação: Norma Regulamentadora 10
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Conhecer as
responsabilidades
no trabalho com
eletricidade no meio rural

Para que o uso da eletricidade no meio rural seja seguro, a NR 10
estabelece responsabilidades tanto para o empregador como para
o empregado, cabendo ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
o papel de órgão fiscalizador para o seu cumprimento. Assim, todos
têm de assumir as suas responsabilidades e cada um deve adotar as
providências para que as regras da NR 10 sejam cumpridas.
Empregador: é toda pessoa ou empresa que explora economicamente uma das atividades incluídas na NR 10 e que contrata alguém
para essa atividade.
Empregado: é todo trabalhador que, mediante remuneração, presta
serviços a um empregador rural e que, de forma direta ou indireta,
trabalha com instalações ou serviços elétricos.
Órgão fiscalizador: é o responsável pela tarefa de coordenar e
orientar a aplicação das Normas Regulamentadoras, no caso, o MTE.

1. Conheça as responsabilidades do
empregador rural
Nas empresas rurais existem máquinas, equipamentos e instalações
elétricas que, em algum momento, necessitam de operação e manutenção, tornando-se indispensáveis ao empregador rural o conhecimento e a aplicação da NR 10, para garantir um ambiente seguro e
saudável em sua propriedade.
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Cabe observar, primeiramente, que o empregador rural é responsável tanto por providenciar instalações adequadas aos processos agrícolas e às atividades exercidas com o uso de energia elétrica, quanto
por adequar as instalações que estejam fora das normas e os equipamentos utilizados em cada processo ou atividade.
A NR 10 exige que o produtor rural mantenha os diagramas unifilares das instalações elétricas de seus estabelecimentos atualizados,
com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção.
O diagrama unifilar é um desenho dos dispositivos elétricos e trajeto
dos condutores pelos eletrodutos da instalação elétrica, apresentado
na planta baixa da construção, que permite verificar, com rapidez,
quantos condutores passam pelos eletrodutos e qual o trajeto deles.

QDC - Quadro de Distribuição de Circuitos
Ponto de luz no teto: 2 lâmpadas de 100 W cada
Interruptor de uma seção
Tomada de circuito 1
Fiação dentro do
eletroduto

Neutro

Fase

Fio Terra

Diagrama unifilar simplificado (somente de um cômodo)
Legislação: Norma Regulamentadora 10
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A NR 10 também traz as responsabilidades das empresas rurais com
a carga instalada superior a 75 kW, as quais devem constituir adicionalmente, mantendo, disponível e atualizado para o trabalhador e
os órgãos fiscalizadores, o Prontuário de Instalações Elétricas (PIE),
contendo documentação que comprove que:
• As instalações elétricas da empresa estão adequadas às normas;
• A empresa adquiriu somente equipamentos e materiais adequados;
• Procedimentos Operacionais Padrões (POPs) são elaborados e
aplicados pelos trabalhadores;
• Ordens de serviços são emitidas para os serviços a realizar;
• Só são utilizados equipamentos ensaiados e testados segundo
as normas;
• Toda atividade é precedida de uma análise de risco;
• Toda situação de emergência é atendida de forma padronizada;
• As instalações elétricas são atestadas por meio de um laudo independente;
• Há procedimentos administrativos para uma eficiente gestão da
segurança elétrica;
• As especificações de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs),
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) e demais equipamentos estão disponíveis a todos;
• As instalações elétricas têm um plano de manutenção preventiva; e
• São realizadas auditorias periódicas no sistema de segurança elétrica.
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Atenção
Para empresas rurais com carga instalada superior a 75 kW,
a NR 10 exige um engenheiro eletricista habilitado como
responsável pelas instalações elétricas.

Independentemente da carga elétrica instalada na empresa rural, a
NR 10 impõe ainda ao empregador outras responsabilidades:
• Capacitar trabalhadores que prestam serviços nas instalações
elétricas da propriedade;
• Manter os trabalhadores informados sobre os riscos da energia
elétrica;
• Instruir os trabalhadores sobre procedimentos e medidas de
controle dos riscos; e
• Propor e adotar medidas preventivas e corretivas de acidentes
elétricos, como o uso de EPCs nas instalações elétricas, máquinas e equipamentos e o fornecimento de EPIs.

Atenção
O empregador rural tem responsabilidade civil e penal por
qualquer acidente ocorrido com seus funcionários, contratados
ou autorizados ou, ainda, a terceiros que estejam atuando com
eletricidade, ficando sujeito a indenizar a pessoa prejudicada e, a
depender da forma como o acidente ocorra, até mesmo ser preso.

Legislação: Norma Regulamentadora 10
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2. Saiba da responsabilidade dos
trabalhadores
Em relação às atividades com energia elétrica no meio rural, o trabalhador tem as seguintes responsabilidades:
• Zelar pela sua própria segurança e saúde, bem como pela segurança e saúde de pessoas que possam ser afetadas por suas
ações ou omissões no trabalho;
• Cumprir, junto com o empregador, as disposições legais e os regulamentos do trabalho, inclusive aqueles pertinentes a segurança e a saúde; e
• Comunicar ao superior imediato as questões que afetam a segurança e a saúde de todos os envolvidos no trabalho.

Atenção
O trabalhador rural pode interromper as atividades, exercendo o
direito de recusa, sempre que constatar alguma evidência de risco
grave e iminente para sua segurança e saúde, ou de outras pessoas.
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III

Entender as deﬁnições
e conceitos da energia
elétrica

A tensão elétrica que chega nos domicílios no Brasil varia de acordo
com a região, podendo ser de 127 ou 220 volts. Se um aparelho ou
máquina que trabalha com 127 V for ligado em 220 V, ele irá queimar,
pois a tensão elétrica expandida fará circular uma corrente elétrica
maior no aparelho ou máquina. Se o contrário for feito, ou seja, ligar
um aparelho para 220 V em 127 V, poderá não funcionar, ou mesmo
funcionar com deficiência, sendo possível que queime também.

1. Entenda o que é corrente, resistência
elétrica e tensão
Para esse entendimento, é interessante fazer uma analogia do circuito hidráulico com o circuito elétrico.
• Circuito hidráulico

H

Turbina

Bomba

Legislação: Norma Regulamentadora 10
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Quanto maior a altura da caixa d’água maior a pressão da água, pois
mais água irá correr pela tubulação e turbina.
A água empurra a turbina para que ela realize um trabalho.
A turbina e o atrito interno dos canos resistem à passagem da água.
A bomba é a força externa que garante a altura da coluna d’água e,
consequentemente, a pressão.
• Circuito elétrico

Transformador

Chave
L/D

Neutro
Fase

Motor
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A tensão elétrica, ou Diferença de Potencial, equivale à pressão que a
água da caixa exerce. Ela é medida em volts (V).
• Corrente elétrica equivale à água que circula pela tubulação e
pela turbina (vem pelo fio Fase e volta pelo fio Neutro). Ela é medida em ampères (A).
• Resistência elétrica equivale à resistência que a tubulação e a
turbina fazem à passagem da água. Ela é medida em ohm (Ω).
Maior pressão = maior vazão de água
Maior tensão = maior corrente elétrica
A resistência depende do que há no circuito. Um motor elétrico resiste à passagem da corrente enquanto realiza um trabalho. Tem de ser
“empurrado” pela corrente elétrica.
O transformador é a força externa que garante a tensão elétrica.
A corrente que circula é chamada de elétrica porque uma força externa impulsiona os elétrons existentes nas estruturas dos metais que
fazem parte do circuito elétrico.
• Tensão: A tensão pode ser Extra Baixa, Baixa e Alta.
• Extra Baixa Tensão: tensão elétrica menor que 50 volts (V) em
Corrente Alternada (AC), ou menor que 120 V em Corrente Contínua (CC).

Legislação: Norma Regulamentadora 10
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A Extra Baixa Tensão é usada, entre outros, em circuito elétrico veicular (carro, caminhão, trator, entre outros), em comandos para circuitos de potência elétrica, em alguns circuitos de telefonia e TV a
cabo. No meio rural, pode ser utilizada em processos de soldagem
em locais úmidos (solda de equipamentos na irrigação ou em espaços confinados, entre outros).
• Baixa Tensão: tensão elétrica superior a 50 V e menor ou igual
a 1.000 V em CA e superior a 120 V e menor ou igual a 1.500 V
em CC.
• Alta Tensão: tensão elétrica superior a 1.000 V em CA e superior
a 1.500 V em CC.

Atenção
A NR 10 não se aplica a circuitos de Extra Baixa Tensão,
exceto quando estão próximos a circuitos com tensões acima
dos limites da Extra Baixa Tensão, como, por exemplo, rede
telefônica com cabos próximos à rede de distribuição elétrica das
concessionárias de energia.

A Baixa Tensão é usada para abastecer os consumidores de energia
elétrica no campo e na cidade. Os valores utilizados no Brasil são:
• 127 V entre Fase e Neutro (circuitos monofásicos) e 220 V entre
Fase e Fase (circuitos bifásicos);
• 220 V entre Fase e Neutro (circuitos monofásicos) e 380 V entre
Fase e Fase (circuitos bifásicos);
• 380 V entre as Fases (circuitos trifásicos); e
• Até 480 V entre as Fases em pivô de irrigação (circuitos trifásicos).
A Alta Tensão é usada no Brasil nas redes de distribuição de energia
(7.900 V a 23.000 V) e nas redes de transmissão de energia (64.000 V
a 500.000 V), ambas usadas pelas concessionárias de energia do país.
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Atenção
1. Quanto maior a tensão elétrica, maior a corrente elétrica
que circula.
2. Só podem operar em circuitos de Alta Tensão trabalhadores
com formação específica e com proteção apropriada.
3. Deve ser solicitada a autorização para a concessionária de
energia para operar com circuitos de Alta Tensão.

Precaução
Utilize os EPIs adequados e necessários para operar com a rede
elétrica, em local seco ou úmido, pois o corpo humano tem baixa
resistência elétrica e deixa passar a corrente elétrica com certa
facilidade. Use luvas, calçados de borracha e roupa grossa de tecido
isolante, por ocasião do trabalho com a rede de Baixa Tensão.

2. Saiba o que é aterramento
O aterramento é feito com uma haste metálica de cobre ou ferro
zincado ou cobreado, cravada de forma apropriada no solo. Receberá a descarga da corrente de um raio ou a corrente de fuga de uma
máquina que está dando choque.

O aterramento do para-raios escoa a corrente do raio para a terra
Legislação: Norma Regulamentadora 10
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O principal elemento do
aterramento é a haste
de metal

Cravando a haste de aterramento na terra

Ligando o fio terra da
instalação na haste de
aterramento

O aterramento da carcaça da máquina escoa
a corrente de fuga para a terra

24

25

3. Saiba como acontece o choque elétrico
Se o trabalhador encostar sem proteção adequada em um fio energizado e desencapado ou em uma emenda elétrica mal feita, a tensão
elétrica pode forçar a passagem de uma corrente elétrica através do
corpo do trabalhador até chegar ao solo. A passagem da corrente
elétrica pelo corpo humano é denominada como “choque elétrico”.

A tensão elétrica mais conhecida é 127 V, 220 V ou 380 V em Baixa Tensão, e a resistência elétrica pode ser medida em ohms (Ω). A relação
entre as duas permite avaliar a corrente elétrica que percorre determinado circuito dividindo a tensão elétrica pela resistência elétrica.

Legislação: Norma Regulamentadora 10
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A corrente elétrica pode ser estimada pela relação:
i=

V
R

Onde:
i – é a corrente, medida em ampères (A);
V – é a tensão elétrica (ou diferença de potencial), medida em volts (V);
R – é a resistência elétrica, medida em ohms (Ω).
Exemplo:
Calcule a corrente que percorre o corpo de um adulto, descalço e
sem luvas, que toca um fio energizado e sem isolamento, em uma
rede de 127 V:
• A tensão elétrica é 127 V; e
• A resistência elétrica do corpo mais resistências de contato da
mão com o fio e dos pés com o solo pode ser considerada, neste
caso, 2.200 ohms.
V
127
A corrente que circulará será: i =
= 0,058 A ou 58 milési=
R
2.200
mos de ampères (mA).
Os efeitos da corrente no corpo humano podem ser verificados no
Quadro 1, da página 27.

4. Conheça os efeitos do choque elétrico no
corpo humano
Os efeitos do choque elétrico no corpo humano dependem:
•
•
•
•
•
•
•
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Da intensidade da corrente elétrica;
Do tempo de duração do choque;
Do percurso da corrente pelo corpo;
Da área de contato entre corpo e estrutura energizada;
Da frequência da corrente elétrica;
Do tipo de corrente; e
Da saúde, sexo, idade, peso e condições da pele nos pontos de
contato do corpo humano.
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A intensidade da corrente e o tempo de duração da passagem da
corrente pelo corpo humano são os fatores mais críticos para definir
os danos causados.

Quadro 1 - Efeitos causados pela corrente elétrica
no corpo humano
Corrente

(mA)
1

Perturbações prováveis

Nenhuma

1-9

• Sensação cada vez mais desagradável à medida que a
intensidade aumenta

Estado
após
o choque

Salvamento

Resultado
final

Normal

-

Normal

Normal

-

Normal

• Contrações musculares
• Sensação dolorosa
9 - 20

• Contrações musculares violentas

Morte

Respiração

aparente

artificial

Morte

Respiração

Recupera

aparente

artificial

ou morre

Muito difícil

Morte

Recupera

• Perturbações circulatórias
• Sensação insuportável, contrações musculares violentas
20 - 100

• Impossibilidade de respirar
• Perturbações circulatórias,
inclusive mal funcionamento
das válvulas do coração
• Impossibilidade de respirar

>100

Morte

• Mal funcionamento das válvulas do coração

aparente

O tempo para socorrer qualquer acidentado, imediatamente após o
acidente com descarga elétrica, deve ser o menor possível, conforme
os dados da Tabela 1.

Tabela 1 - Tempo de atendimento do acidentado
após o choque
Tempo em minutos

1

2

3

4

5

6

7

8

Chance de
reanimar

95%

90%

75%

50%

25%

1%

-

0,5%
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Precaução
1. Não trabalhe sem autorização e capacitação.
2. Use os EPIs apropriados para as redes elétricas das
concessionárias que trazem energia até a propriedade, pois elas
são em Alta Tensão.

Geralmente, o choque acontece de surpresa e, mesmo que não queime ou cause ferimentos à vítima, pode ser perigoso se ela estiver,
por exemplo, em uma escada ou andaime. Nesse caso, é possível
que o choque não seja fatal, mas a queda pode ferir ou até matar.
Exemplos de choques elétricos:
• Quando se toca na rosca do bocal de uma lâmpada
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• Quando se toca na fiação
de um cabo com a capa de
isolamento rompida

• Emenda não isolada

• Quando se lava a geladeira com os pés descalços e com a tomada
ligada
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• Quando se trabalha com máquinas elétricas em locais com
piso molhado

4.1 Saiba das principais consequências do choque
elétrico
4.1.1 Conheça as consequências para o trabalhador rural
As consequências podem ser:
• Sofrimento (queimadura, ferimentos e dor), hospitalização e
até morte;
• Redução nos rendimentos se ficar mais de 15 dias sem condição
de trabalhar; e
• Sequelas que podem causar invalidez, desemprego e aposentadoria precoce.
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4.1.2 Conheça as consequências para o proprietário rural
As consequências podem ser:
• Prejuízos financeiros se o acidente resultar em incêndio, explosão e perda de produtos ou instalações, danos mecânicos às
máquinas;
• Perda de parte da produção por paralisação de determinado
processo produtivo;
• Redução no ritmo de trabalho da equipe pelo impacto psicológico do acidente;
• Tempo e custos com o atendimento ao trabalhador;
• Custo dos primeiros 15 dias de afastamento do trabalhador; e
• Pagamento de indenização no caso de culpa legal na ocorrência.

Legislação: Norma Regulamentadora 10
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Conhecer os riscos da
eletricidade e as medidas
de proteção

O maior risco que afeta diretamente o trabalhador em serviços com
eletricidade é o do choque elétrico, em seguida os riscos com arcos
elétricos (curtos-circuitos), que se formam, principalmente em Alta
Tensão, e o risco de sobrecargas e curtos nos circuitos, que resultam
em aquecimento e possíveis incêndios.

1. Avalie os riscos
Antes de iniciar qualquer tarefa, é preciso planejar a sua execução
e fazer a avaliação dos riscos que o local, as instalações, os circuitos elétricos, as máquinas ou as operações oferecem, estabelecendo
medidas para controlar, minimizar ou se proteger deles.
O risco envolvido em cada atividade elétrica é avaliado a partir do
conhecimento de cada etapa da atividade a ser executada e da obtenção das respostas para as seguintes perguntas:
• O que pode dar errado nesta etapa?
• Quais as consequências se algo der errado?
• O risco pode ser controlado ou eliminado?
A avaliação de riscos tem por objetivos:
• Identificar os riscos;
• Orientar os trabalhadores sobre os riscos existentes;
• Organizar a execução das atividades e estabelecer procedimentos seguros;
• Trabalhar de maneira planejada e segura para prevenir os acidentes; e
• Sensibilizar e instruir os trabalhadores sobre os riscos na execução do trabalho.

32

33
Quadro 2 - Exemplos de riscos identificados e
medidas de controle
Risco elétrico
identificado

Choque elétrico

Principais medidas de controle

Desligamento do circuito, aterramento do circuito,
barreiras que impeçam o acesso ao circuito,
isolamento elétrico, uso de Equipamentos
de Proteção Individual – EPIs
(luvas, botas, capacete, entre outros).

Curto-circuito

Afastar os componentes metálicos do circuito,
eliminar ou isolar umidade excessiva no
local, instalar Disjuntores Termomagnéticos e
Interruptores Diferenciais Residuais no Quadro
de Distribuição de Circuitos (QDC).

Curto-circuito
da rede com
árvores

Baixa Tensão: remoção da vegetação.
Alta Tensão: comunicação à concessionária.

Incêndio

Afastar material combustível de fagulhas geradas
pelas máquinas ou equipamentos ou de pontos
com superaquecimento.
Respeitar o limite máximo de corrente elétrica
do circuito.

Quadro 3 - Exemplos de riscos elétricos quantificáveis
e medidas de controle
Risco elétrico

Quantificação e medidas de controle

Valor da tensão elétrica

Medir a tensão elétrica e usar
EPIs adequados.

Aterramento deficiente

Medir a resistência elétrica e corrigir.

Intensidade sonora

Medir a intensidade e usar
EPIs adequados.

Intensidade luminosa e
radiação

Medir a intensidade e usar
EPIs adequados.
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2. Conheça as medidas e os Equipamentos
de Proteção Coletiva (EPCs)
2.1 Conheça as principais medidas de proteção
coletiva
As principais medidas de proteção coletiva para quem executa trabalhos em redes elétricas de Baixa Tensão são:
• Desligar ou seccionar o circuito elétrico a ser trabalhado;
• Impedir a religação do circuito por meio do travamento do dispositivo que liga o circuito;
• Sinalizar o dispositivo de ligamento do circuito para impedir sua
religação, seja com cartões de aviso, placas ou etiquetas adequadamente fixadas e claramente visíveis;
• Conferir a ausência de tensão elétrica no circuito; e
• Aterrar o circuito ou as máquinas e equipamentos a serem
trabalhados.

Precaução
1. Na impossibilidade de desligamento do circuito, deve-se fazer o
isolamento sinalizado das partes energizadas no entorno do local
trabalhado.
2. Fazer uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
adequados.

A proteção coletiva de terceiros é realizada com as seguintes medidas:
• Bloqueio e delimitação de acesso no entorno do local de trabalho; e
• Sinalização do local.
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Os principais Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) são:
• Detectores ou medidores de tensão elétrica;
• Cadeados de bloqueamento de dispositivos Liga/Desliga de circuitos;
• Invólucros (ou carcaças) de máquinas e equipamentos;
• Barreiras que impedem o contato com partes energizadas do circuito elétrico;
• Dispositivos para desligamento automático da rede elétrica em
casos de curto-circuito;
• Cones de sinalização;
• Rádio de comunicação; e
• Outros (estojo de primeiros socorros, etiquetas, placas, ferramentas com cabos eletricamente isolados, entre outros).

2.2 Conheça os invólucros e as barreiras
• Invólucros
São as próprias carcaças de máquinas ou equipamentos e têm
por função impedir o contato direto com as partes energizadas.
A carcaça do Disjuntor Termomagnético (DTM) impede o contato com as partes energizadas
do interior do DTM.
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A carcaça da furadeira elétrica impede o contato com as partes elétricas do motor no interior da máquina.

A carcaça das máquinas de solda elétrica modernas são de plástico e
protegem o trabalhador das partes energizadas.
Nas máquinas com carcaça metálica existe um distanciamento e isolamento das partes energizadas com a carcaça, evitando o perigo de
choque elétrico.

• Barreiras
Impedem o contato direto com as partes energizadas dos circuitos
elétricos e geralmente são instaladas de forma a dificultar o acesso
de quem não tem a chave ou as ferramentas para retirar a barreira
de seu lugar.
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No bocal de instalação da lâmpada, a parte plástica ou cerâmica que
envolve a rosca é uma barreira a impedir o contato direto da mão
com partes energizadas do bocal.

O Quadro de Distribuição de Circuitos (QDC) fica afixado na parede e
impede o acesso às partes energizadas do circuito. A tampa é instalada com parafusos e só pode ser retirada com chaves e ferramentas
apropriadas.
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A caixa afixada na parede onde fica o comando da máquina (chave Liga/Desliga) pode ser fechada impedindo o contato com partes
energizadas do circuito elétrico.

2.3 Conheça os dispositivos para desligamento
automático do circuito
O principal componente para efetuar o desligamento automático da
rede é o Disjuntor Termomagnético.
Selecionado em função da corrente máxima projetada para o circuito, ele deve estar identificado no QDC para uma rápida localização e
desligamento manual em casos de curtos e sobrecargas.
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Se a corrente elétrica do curto ou
de sobrecarga for menor do que
a corrente máxima do Disjuntor
Termomagnético, ele não interrompe o circuito (não desarma).

Nesse caso, o Interruptor Diferencial Residual (IDR), instalado junto
com o Disjuntor, protege pessoas contra correntes não detectadas
pelos Disjuntores, que podem eletrocutá-las.
Se um raio cair na rede elétrica, ou próximo a ela, um surto de corrente
pode ser gerado, queimando equipamentos elétricos na empresa rural.
O liga e desliga de motores elétricos potentes ou máquinas de solda
elétrica também pode causar esses surtos.
Um pico de tensão pode paralisar ventiladores em galpões de aves,
interromper a ordenha, desligar o resfriador de leite, prejudicar dispositivos de controles de processos agrícolas e equipamentos da administração da propriedade, entre outros.
Disjuntores de Proteção Contra Surtos de Tensão (DPS) podem ainda
ser instalados para desligar a rede e proteger os equipamentos elétricos nesses casos.
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Atenção
1. O botão de teste dos Interruptores Diferenciais Residuais (IDR)
deve ser acionado ao menos uma vez por mês para testar o seu
funcionamento.
2. Interruptores Diferenciais Residuais com sensibilidade de até
30 mA são obrigatórios na proteção de pessoas em circuitos que
alimentam setores mais úmidos, ou lavados periodicamente (sala
de ordenha, do resfriador de leite, cozinhas, banheiros, circuitos
de áreas externas, entre outros), pois nesses locais o risco de
choque é maior.

Precaução
1. Aterre diretamente nos seus respectivos circuitos os
Interruptores Diferenciais Residuais (IDR) e os Disjuntores de
Proteção Contra Surtos (DPS) ou picos de tensão.
2. Instale Disjuntores de Proteção Contra Surtos ou picos de
tensão e aterre máquinas e equipamentos para reduzir o risco
para os trabalhadores e evitar danos patrimoniais.
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2.4 Conheça outras formas de proteção contra
sobrecargas elétricas
• Não sobrecarregue as tomadas com muitas ligações ao mesmo tempo.

• Use tomadas de acordo
com a corrente elétrica que
os equipamentos exigem:
» Até 10 ampères usar tomadas com orifícios de 4
mm de diâmetro; e
» De 10 a 20 ampères usar
tomadas com orifícios de
4,8 mm de diâmetro.
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Precaução
1. Toda máquina deve ter um invólucro (carcaça) apropriado e em
bom estado.
2. Toda instalação elétrica precisa ter:
- Barreiras que protejam as pessoas das partes energizadas;
- Dispositivos de desligamento automático;
- Aterramento; e
- Proteção contra descargas atmosféricas.

3. Use os Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs)
Além das medidas de controle e dos EPCs, podem ser necessários
também os EPIs apropriados para máquinas, equipamentos ou ambiente de trabalho.
Os principais EPIs são:
• Óculos de proteção contra partículas projetadas;
• Protetor facial contra partículas projetadas e pequenos arcos
elétricos;
• Máscaras de solda contra radiação, intensidade luminosa e salpicos de solda;
• Uniformes de tecido resistente e não inflamável;
• Botinas para proteger da queda de objetos e salpicos de solda
nos pés e o uso de botas de borracha para isolamento elétrico,
reduzindo as possibilidades de choque; e
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• Luvas de borracha ou de raspa com isolamento.

Precaução
Todos os EPIs devem possuir o número de Certificado de Aprovação
(CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Veja algumas recomendações no uso de EPIs:
• Desligue o disjuntor do circuito e use luvas quando for trocar
uma lâmpada ou fazer manutenção do circuito da lâmpada.
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• Use luvas, máscara e protetor de ouvido quando utilizar máquina elétrica para corte de metais.

• Use luvas, máscara de solda e uniforme de tecido grosso para
realizar a soldagem.
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Precaução
1. Use ferramentas de trabalho, como chaves de fenda, alicates, entre
outros, com isolamento elétrico nos cabos.
2. Evite roupas de tecido inflamável, sandálias, tamancos ou chinelos;
não use joias, pulseiras, relógios e correntes durante o serviço.
3. Evite falar no celular, ver TV ou escutar rádio ou música durante o
trabalho. Eles desviam a sua atenção.

4. Sinalize os equipamentos e o espaço de
trabalho
Nas instalações e serviços em eletricidade devem ser adotadas sinalizações adequadas de segurança, destinadas a identificar e advertir
contra os riscos.
No domicílio rural, ou nas instalações elétricas da propriedade rural
(galpão, oficina, entre outros), a sinalização apropriada garante a segurança, evita prejuízos materiais e acidentes que podem ser fatais.
• Se a máquina, o equipamento
ou o circuito elétrico estiver
em um ponto afastado do
QDC ou da chave Liga/Desliga, um cartão sinalizador
pode evitar uma religação desavisada e um choque no trabalhador que atua no circuito.
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• Placas em locais onde há perigo de choque elétrico podem evitar
que pessoas desavisadas toquem em partes que apresentem risco.

• Um cartão sinalizador deve informar e evitar riscos para quem
trabalha e para quem se aproxima.
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• Uma tomada sinalizada evita
que uma máquina ou equipamento seja ligado em Tensão Elétrica errada, evitando
a queima.

Atenção
Nunca deixe de sinalizar as áreas que precisarão de reparo e/ou
manutenção, mesmo que a sinalização seja simples.

No caso de empresas prestadoras de serviços elétricos,
que operam inclusive com
circuitos de Alta Tensão, a
sinalização, além de advertir, deve também impedir o
acesso das pessoas à zona
de perigo no entorno do local de trabalho.

Impedimento de acesso a um elevador
em manutenção
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Impedimento de acesso no entorno do poste
com a rede em manutenção

5. Saiba das etapas para realizar um
trabalho seguro
O trabalhador rural muitas vezes executa a manutenção ou faz pequenos reparos em circuitos elétricos da instalação elétrica na propriedade rural, como, por exemplo:
• Reparar um chuveiro, reapertar os parafusos ou refazer parte de
uma tomada, entre outros, no interior do domicílio rural;
• Montar um pequeno circuito elétrico para uma máquina na marcenaria, oficina mecânica, ordenha mecânica, resfriamento de
leite, entre outros; e
• Fazer a manutenção de máquinas elétricas manuais ou fixas.
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As recomendações da NR 10 se aplicam a qualquer trabalho que envolva eletricidade. Como exemplo será apresentada a sequência de
atividades para fazer a manutenção de uma bomba d’água afastada
do Quadro de Distribuição de Circuitos (QDC).

5.1 Desligue o circuito onde o trabalho será realizado

Disjuntor que controla a bomba no Quadro de Distribuição de
Circuitos sendo desligado

Desligamento da chave L/D da bomba
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5.2 Bloqueie e impeça a religação do dispositivo
que liga e desliga o circuito

5.3 Sinalize o dispositivo informando que ele não
deverá ser religado
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5.4 Confira nos fios de alimentação da máquina se
a tensão é zero

5.5 Aterre provisoriamente os fios de alimentação
da máquina (obrigatório)
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Precaução
1. Instale sempre uma chave Liga/Desliga próxima à máquinas
para facilitar a operação e possibilitar o rápido desligamento no
caso de uma emergência (a chave deve estar protegida do sol e
da chuva).
2. No caso da bomba, se ela estiver na margem de um rio, lagoa
ou em uma barragem, deve estar instalada em uma plataforma
segura, fixa ou flutuante e com espaço no seu entorno para
operação e manutenção, sem que haja risco de contato de quem
faz a manutenção com a água.
3. Se mais de uma pessoa for trabalhar no circuito, o dispositivo
de bloqueio deve ter a opção para mais de um bloqueio (só volta
a operar ao desfazer todos os bloqueios).

A religação do circuito elétrico segue a ordem inversa do desligamento.

5.6 Religue o circuito
5.6.1 Retire e guarde as ferramentas usadas no trabalho
5.6.2 Retire o aterramento, a sinalização e os bloqueios
5.6.3 Verifique se os sistemas de proteção estão funcionando
5.6.4 Libere o circuito
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6. Mantenha cópias de projetos, esquemas
elétricos e manuais
Cópias dos projetos elétricos das instalações ou esquemas elétricos
de adequações realizadas nas instalações, bem como manuais de
máquinas e equipamentos elétricos, devem ser mantidos em local
apropriado e à disposição dos que trabalham nas instalações, com
as máquinas e equipamentos.
É necessário que esses manuais e esquemas sejam consultados sempre que surgirem dúvidas quanto à forma de ligação na rede elétrica
ou sobre as regulagens e a operação.

Precaução
Sinalize qualquer rede elétrica ou fiação enterrada em alguma
parte da propriedade como, por exemplo, rede elétrica
subterrânea em áreas irrigadas. Isso evitará que um trator ou
uma escavadeira ao movimentar o solo, nas proximidades da
rede, possa trazer problemas.
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V

Usar máquinas e
equipamentos elétricos
com segurança

Antes de iniciar uma atividade com máquinas e equipamentos elétricos faça um planejamento, uma análise de riscos e escolha as máquinas adequadas ao trabalho.
Os principais cuidados são:
• Escolher a máquina/equipamento adequado à atividade;
• Verificar se a manutenção está em dia;
• Garantir que a máquina e o equipamento estejam devidamente
aterrados;
• Dar preferência a máquinas com botão de parada de emergência;
• Fixar a chave Liga/Desliga próxima do posto de trabalho para
facilitar o desligamento em caso de emergência;
• Verificar se a voltagem é a indicada;
• Verificar se a chave L/D está no modo desligado antes de colocar
o plugue na tomada;
• Ligar e realizar o trabalho; e
• Ao encerrar as atividades, virar a chave L/D para o modo desligado e tirar o plugue da tomada.
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Exemplos:
• A furadora de bancada tem
partes girantes protegidas e
proteção contra partes que
venham a se romper ou voar
durante o trabalho. A chave
L/D está próxima do trabalhador, tendo inclusive um
botão de parada de emergência, mais fácil de ver e
acionar em caso de acidente.
• O painel de ligação de algumas máquinas tem botões de liga
(START) e desliga (STOP) separados, bem como um botão de parada de emergência. Tudo visível para o trabalhador.
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• O trabalhador deve ter a chave L/D da máquina próxima a ele, facilitando, assim, o desligamento em qualquer emergência.

• Se a instalação elétrica não tem aterramento, ele deve ser providenciado, mesmo sendo um aterramento local, adaptado para a
situação do circuito.
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• Evite o rompimento da fiação
do cabo de ligação de uma
máquina ou equipamento
pegando de forma correta no
plugue ao colocá-lo ou retirá-lo da tomada. Nunca retire o
plugue da tomada puxando-o pelo cabo!

Atenção
1. Observe se no plugue do cabo elétrico das máquinas ou dos
equipamentos tem três pinos (o terceiro pino é o fio terra). Algumas
máquinas manuais como, por exemplo, as furadeiras, podem vir
sem esse pino terra no plugue (só tem dois pinos). Confirme se no
manual ou na carcaça da máquina consta o símbolo de isolamento
duplo. Se tiver, ela não precisa do pino terra.

2. A furadeira possui
isolamento duplo; portanto
não precisa de fio terra.
Sempre verifique se o
suprimento de energia
corresponde à tensão na
placa de identificação.
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1. Conheça os riscos e cuidados na operação
e manutenção de máquinas
• Não deixe a fiação exposta em cabos partidos ou quebrados,
pois há o risco de choque.

• Evite produzir fagulhas em local com resíduos de palhada, por
causa do perigo de incêndio.
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• Não misture ferramentas e
cabos da extensão elétrica,
pois há o risco de corte do
cabo e de curto elétrico entre
as partes.

• Use tomadas e plugues protegidos, evitando, assim, o risco de
choques elétricos.

• Use cabo de extensão elétrica protegido na passagem de pessoas
ou veículos e evite o risco de curto ou choque elétrico (use canaleta
para evitar cortes ou esmagamento do isolamento do cabo).
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VI

Conhecer os cuidados
com a eletricidade no
domicílio rural

É importante lembrar que as instalações elétricas e os eletrodomésticos usados nos domicílios podem também trazer riscos se não forem
usados de forma correta.
As tomadas têm pontos energizados que, apesar da proteção prevista em projeto, podem ser acessados por pessoas curiosas que se
arriscam a introduzir objetos, como pregos, grampos, pontas de tesoura ou faca nos furos das tomadas.
Cada circuito foi projetado para uma carga máxima, mas, muitas vezes, as pessoas não sabem ou não levam isso em conta, sobrecarregando as tomadas e, assim, correndo o risco de aquecimento da
fiação, que pode resultar em incêndio.
A combinação de água e eletricidade é sempre perigosa. Cuidado ao
usar eletricidade no banheiro ou na cozinha.
Exemplos de cuidados com a eletricidade no domicílio rural:
• Coloque protetores nas tomadas para evitar acidentes
com as crianças.
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• Não sobrecarregue as tomadas e evite superaquecimento e incêndios.

• Não esqueça o ferro elétrico ligado, pois isso pode provocar acidentes, incêndios e aumentar o consumo de energia.

• Não use eletrodomésticos próximos à água, nem com mãos ou
pés molhados, pois aumentam os riscos de choque.
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• Feche a torneira do chuveiro
antes de mudar a temperatura
da água.

• Instale o fio terra do chuveiro
de forma correta e em acordo com as Normas.

Atenção

1. Para fazer qualquer ligação elétrica no domicílio utilize os
serviços de um eletricista.
2. É importante também identificar e corrigir imediatamente
problemas, como fios derretidos, máquinas ou equipamentos que
estejam dando choques ou apresentem cheiro de queimado.
3. Se for instalar uma antena de TV ou celular, verifique a
proximidade entre a antena e alguma rede de Alta Tensão.
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VII

Conhecer os cuidados
com a rede de Alta Tensão

A rede elétrica de Alta Tensão vai da usina geradora até o transformador do domicílio rural e apresenta grandes riscos de choque.

1. Saiba o que é Tensão de Passo
Se um cabo da rede de Alta Tensão cair no chão, a tensão elétrica é
alta, embora vá diminuindo ao se afastar desse ponto. Alguém próximo da rede pode ter tensões diferentes em cada pé (chamada Tensão
de Passo). A corrente elétrica que circula pelo corpo pode até matar.

Precaução
Mantenha-se a, pelo menos, 10 metros de distância de cabos caídos.
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2. Conheça o risco de choque elétrico em
redes de Alta Tensão
O choque na rede de Alta Tensão geralmente leva à morte, já que a
tensão elétrica é muito alta e a corrente que circula é, muitas vezes,
maior do que o corpo humano ou de um animal pode suportar. O
principal cuidado com as redes de Alta Tensão é a prevenção.

Atenção
Consulte a concessionária para verificar a possibilidade de afastar
a rede elétrica da construção, desligá-la, isolá-la ou protegê-la
temporariamente, com isolantes adequados.

Precaução
Ao construir ou reformar instalações próximas à rede de Alta
Tensão, não encoste andaimes, escadas ou outros materiais nos
cabos da rede. Pode ser mortal.

• Cabo da rede de Alta Tensão caído no chão
Um cabo da rede de Alta Tensão pode ir ao chão por diversas causas:
» Um raio cai e derrete o cabo;
» Uma árvore encosta e o curto derrete o cabo (mais perigoso
em dias de chuva); e
» Um poste de madeira apodrece, um incêndio na base o queima,
um veículo o derruba e ele vai ao chão levando o cabo junto.
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Precaução
1. Nunca se aproxime ou toque em cabos elétricos caídos, ou em
pessoas ou animais “agarrados” aos cabos. Sinalize o local e, se
possível, isole com placas, galhos, bambu ou cordas e comunique
imediatamente a concessionária.
2. Fique a, pelo menos, 10 metros de distância do ponto no qual o
cabo de Alta Tensão toca o chão.
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• Máquina encostada na rede de Alta Tensão
Se uma máquina encosta na Alta Tensão, a corrente passa da rede
para o chão e as pessoas que estiverem próximas podem receber
uma descarga elétrica (Tensão de Passo resultante do espalhamento
da tensão na terra).

Precaução
Fique a, pelo menos, 10 metros de distância das máquinas que
estão trabalhando perto de redes de Alta Tensão.

Outros cuidados com as Redes de Alta Tensão:
» Não construir embaixo delas;
» Não soltar foguetes em direção a elas;
» Não soltar pipas próximo a elas;
» Não subir nos postes;
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»» Não fazer queimadas embaixo delas; e
»» Não podar árvores que estejam embaixo delas.
• Cercas de arame farpado e liso próximas às redes de
Alta Tensão
Cercas próximas a redes de Alta Tensão precisam ser seccionadas ou
interrompidas e aterradas dos dois lados da interrupção a cada 250
metros, para isolar descargas elétricas em pequenas partes da cerca.
Assim, a corrente de um raio ou de um cabo elétrico que caia sobre
ela escoará pelo fio terra, evitando acidentes.
Em cercas paralelas as redes de Alta Tensão, a interrupção e os aterramentos devem ser feitos a cada 30 metros.

Se a rede elétrica cruzar a cerca, devem ser feitos um isolamento
e um aterramento de cada lado da rede a 50 metros de distância a
partir do centro da rede.
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Para porteiras ou colchetes (porteira de arame), bem como mata-burros, as cercas devem ser interrompidas e aterradas nos dois lados por causa da circulação de pessoas e animais.

• Risco de estradas ou passagens embaixo da rede de Alta Tensão
Deve-se observar que a rede elétrica, que traz energia para a propriedade rural, muitas vezes cruza uma estrada, passa por sobre áreas
de plantio e quase sempre está perto da sede da propriedade, do
curral ou do galpão.
Um trator ou colhedora com cabine alta, a manobra das barras de
um pulverizador ou mesmo de um caminhão com carga muito alta
(carregando, por exemplo, carvão, cana-de-açúcar ou madeira) ao
passarem por baixo dessas redes podem provocar acidentes.
»» Antes de operar máquinas e implementos, avalie a altura para
ter certeza de que eles não irão tocar nos cabos ao passarem
por baixo da rede.
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»» Cuidado ao abrir as barras do pulverizador.

»» Se o material transportado for combustível (carvão, feno, entre outros), a proximidade excessiva do cabo da rede pode
resultar em uma descarga elétrica e o início de um incêndio.

Legislação: Norma Regulamentadora 10
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VIII

Conhecer os
procedimentos em
caso de emergência

Em trabalhos de equipe, deve-se sempre escalar um trabalhador
capacitado em segurança e primeiros socorros, capaz de manter a
calma em situações de perigo para evitar paralização ou fuga coletiva
do grupo.
Esse profissional deve estar preparado para avaliar a situação e coordenar ações que possam minimizar as consequências, tanto no acidente com vítimas (como choque elétrico, queda de trabalhadores,
entre outros) quanto na possibilidade de perdas materiais, como,
por exemplo, incêndios.

1. Saiba dos procedimentos em caso de
emergência
Atenção
Os quatro primeiros minutos após o choque são vitais.

1.1 Saiba dos procedimentos para os casos de
choques com uma rede de Baixa Tensão
• Não toque na vítima, fio ou estrutura metálica que esteja encostada na rede;
• Identifique onde é mais rápido e fácil cortar a energia e desligue-a;
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• Se não for possível desligá-la, pegue alguma coisa que possa
servir de isolante (um cabo de vassoura, bambu, cano plástico,
jornal dobrado, entre outros), suba em algo também isolante e
afaste a vítima da estrutura metálica ou, então, o fio da vítima;
• Solicite socorro médico (ligue para o corpo de bombeiro, hospital etc.);
• Verifique se a vítima respira e se tem batimento cardíaco e, se
não tiver, inicie imediatamente os primeiros socorros;
• Se há princípio de incêndio, use extintor de pó químico BC ou CO2;
• Se a vítima está tomando um choque, por exemplo, ao tocar em
um equipamento elétrico, retire o plugue da tomada;
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• Se não é possível retirar o plugue procure desligar o disjuntor
no QDC;

• Suba em um tapete de borracha ou algo isolante e tente afastar
o fio elétrico da vítima ou a vítima do fio; e
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• Se a vítima estiver “agarrada”, use algo isolante como alavanca e
a afaste da fonte de energia.

1.2 Saiba dos procedimentos para os casos de
choques com uma rede de Alta Tensão
A rede de Alta Tensão é da concessionária de energia elétrica, sendo
proibido tocá-la. Algumas dispõem de um sistema de proteção que
desliga automaticamente em caso de um curto-circuito mas, a depender da intensidade da corrente do curto, ele não desligará a rede.
Se um curto rompe o cabo da rede e ele cai no chão ainda energizado, podem ocorrer situações de perigo, tais como:
• Se o cabo se rompe e cai, e o fato é identificado antes que
uma pessoa ou animal encoste nele:
»» Não se aproxime a menos de 10 metros do cabo ou dos cabos;
»» Identifique de que lado vem a energia para saber qual cabo
oferece perigo;
»» Isole a área no entorno do cabo com energia (use galhos, bambu, madeira, corda, entre outros) com uma distância mínima
de 10 metros, ou, se possível, deixe alguém de guarda no local
até que outras providências sejam tomadas;
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»» Informe a concessionária de energia e solicite providências;

»» Identifique de onde vem a energia; e

»» Isole a área.
Legislação: Norma Regulamentadora 10
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• O trabalhador encosta com um objeto (cano metálico, vergalhão de ferro, peça de madeira ou bambu verdes ou molhados, entre outros) no cabo da rede, recebe uma descarga,
cai, mas o cabo de energia não se rompe:
» Solicite socorro médico imediatamente; e
» Inicie os primeiros socorros.

Precaução
Se o choque aconteceu há mais de 10 minutos, as chances de
sobrevivência do acidentado são baixas. Socorra a vítima e faça o
isolamento da área como segurança.

• Se o cabo se romper, cair no chão e uma pessoa ou animal
ficar “agarrado” a ele:
» Mantenha-se a 10 metros de distância do cabo e da vítima;
» Informe a concessionária de energia e solicite providências; e
» Isole a área no entorno do cabo usando galhos, bambu, madeira, corda, entre outros, com uma distância mínima de 10
metros ou, se possível, deixe alguém de guarda no local até
que outras providências sejam tomadas.
• Se o cabo se romper, cair sobre uma estrutura metálica isolada da terra (um telhado metálico, uma máquina agrícola,
estruturas metálicas de um secador ou silo, entre outros),
e o trabalhador estiver sobre essa estrutura. Nesses casos:
» Informe a concessionária de energia e solicite providências;
» Se houver princípio de incêndio, use extintor de pó químico
BC ou CO2; e
» Se o fogo se alastrar e a estrutura não for muito alta, o trabalhador pode tentar pular.

76

77

Precaução
O corpo humano funciona como um fio condutor, por isso o
trabalhador nunca deve manter o corpo em contato simultâneo
com a estrutura e o solo, pois uma corrente elétrica poderá
passar pelo seu corpo e provocar sua morte.

• Se o cabo cair sobre uma máquina motorizada (colhedora,
pulverizador autopropelido, trator, entre outros) ou parte
da máquina tocar um cabo da rede e o trabalhador estiver
no banco do operador, nessa situação, na maioria das vezes,
o pneu isola a máquina da terra. Nesses casos:
» Estando a máquina isolada, o trabalhador deve ficar no posto de trabalho e fazer a informação chegar na concessionária
para desligarem a rede; e
» Se houver um princípio de incêndio ou outro motivo que obrigue o trabalhador a descer da máquina, ele deve pular tocando o chão com os dois pés o mais junto possível, sem perder
o equilíbrio ou cair e se afastar pulando como um canguru ou
com passos bem curtos.
Se afastando do perigo pulando como canguru
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Se afastando do perigo com passos bem curtos
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Precaução
O corpo humano funciona como um fio condutor, por isso o
trabalhador nunca deve manter o corpo em contato simultâneo
com a estrutura e o solo, pois uma corrente elétrica poderá
passar pelo seu corpo e provocar sua morte.

2. Faça a primeira avaliação da vítima e
realize os primeiros socorros
Verifique se a vítima está respirando, observando seu tórax ou abdômen. Verifique também se tem batimento cardíaco, conferindo o
pulso ou tocando na sua artéria.

Precaução
1 - Os primeiros socorros devem ser feitos por pessoa que conheça
as técnicas de socorro, para evitar agravar a situação da vítima.
2 - Mantenha na propriedade pessoa capacitada em primeiros
socorros.
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• Se a vítima não estiver respirando, mas tem batimento
cardíaco.
» Deite o acidentado de costas e incline levemente a cabeça
dele para trás;
» Se for o caso, remova a dentadura, ponte móvel ou outro corpo estranho da sua boca;
» Acomode ou movimente a língua desobstruindo a boca e evitando asfixia;
» Feche as narinas da vítima e coloque a sua boca bem firme sobre
a boca do acidentado e sopre até o peito dele se encher de ar
(alguns kits de primeiros socorros possuem proteção para boca);
» Libere a boca e as narinas da vítima, deixando o ar sair livremente; e
» Repita as operações de 12 a 15 vezes por minuto, até que a
respiração volte.

Atenção
Leve o acidentado o mais rápido possível ao médico.

• Se a vítima não estiver respirando nem tendo batimento
cardíaco.
» Coloque a vítima de costas sobre uma superfície plana e dura;
» Coloque as mãos sobrepostas sobre o peito da vítima e faça
pressão com força, mantendo os braços esticados e usando
seu próprio peso para pressionar;
» Libere a pressão em seguida;
» Feche as narinas da vítima e coloque a sua boca bem firme
sobre a boca do acidentado e sopre até o peito dele se encher de ar;
» Libere a boca e as narinas da vítima, deixando o ar sair livremente; e
» Repita a compressão torácica e a respiração em uma relação
de 30 compressões para duas respirações.
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Atenção
1. O ritmo das compressões deve ser superior a 100 por minuto.
2. Leve o acidentado o mais rápido possível ao médico.

Ventilação forçada

Compressão torácica

Precaução
Ao carregar ou transportar a vítima, tome cuidado para não
complicar eventuais lesões, principalmente na coluna vertebral.
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Considerações finais
A vantagem de conhecer a NR 10 e aplicá-la no dia a dia é que o
trabalhador pode usar a energia elétrica para facilitar o trabalho, garantindo a segurança e a saúde dos trabalhadores e de terceiros. A
energia elétrica tem a capacidade de aumentar a produtividade da
mão de obra no meio rural, tornar o trabalho menos pesado e levar
conforto nas horas de descanso.
As leis vão se aperfeiçoando constantemente. Portanto, é preciso estar atento a essas mudanças, bem como ao avanço tecnológico que
torna as máquinas mais modernas, produtivas e seguras.
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