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RAC - 11 - TRABALHO COM ELETRICIDADE COMPLEMENTAR – SEGURANÇA NO 
SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA – SEP E EM SUAS PROXIMIDADES. 

 

SEGURANÇA NO SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA – SEP 

 
Carga horária: 
Primeira capacitação: 40 horas 
Reciclagem: 8 horas (para as situações especiais previstas no campo periodicidade, a carga 
horária deve atender à situação que a motivou). 
 
Requisito(s) legal(is) no Brasil: 
NR-10 
 
Objetivos de aprendizagem: 

 Listar os benefícios individuais e coletivos da prevenção de acidentes no Sistema Elétrico 
de Potência – SEP. 

 Identificar os perigos associados à execução de trabalhos no SEP. 

 Descrever a importância do uso de acessórios de segurança. 

 Criar estratégias para diminuir o número de acidentes com SEP. 

 Aplicar os conceitos, requisitos e procedimentos de segurança referentes ao trabalho em 
SEP. 

 Aperfeiçoar as práticas de segurança dos profissionais que atuam em atividades com SEP. 
 
Conteúdo programático: 

 Organização do SEP. 

 Organização do Trabalho. 

 Programação e planejamento dos serviços. 

 Trabalho em equipe. 

 Prontuário e cadastro das instalações. 

 Métodos de trabalho. 

 Comunicação. 

 Aspectos Comportamentais. 

 Condições Imperativas para Serviços. 

 Perigos Típicos no SEP e sua Prevenção (*). 

 Proximidade e contatos com partes energizadas. 

 Indução. 

 Descargas atmosféricas. 

 Estática. 
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 Campos elétricos e magnéticos. 

 Comunicação e identificação. 

 Trabalhos em altura, máquinas e equipamentos es 
 

 Técnicas de Análise de Risco no SEP (*). 

 Procedimentos de Trabalho – Análise e Discussão (*). 

 Técnicas de Trabalho sob Tensão (*). 

 Em linha viva. 

 Ao potencial. 

 Em áreas internas. 

 Trabalho a distância. 

 Trabalhos noturnos. 

 Ambientes subterrâneos. 

 Equipamentos e Ferramentas de Trabalho (Escolha, Uso, Conservação, Verificação, 
Ensaios) (*). 

 Sistemas de Proteção Coletiva (*). 

 Equipamentos de Proteção Individual (*). 

 Posturas e Vestuários de Trabalho (*). 

 Segurança com Veículos e Transporte de Pessoas, Materiais e Equipamentos (*). 

 Sinalização e Isolamento de Áreas de Trabalho (*). 

 Liberação de Instalação para Serviço, para Operação e Uso (*). 

 Treinamento em Técnicas de Remoção, Atendimento, Transporte de Acidentados (*). 

 Acidentes Típicos – Análise, Discussão, Medidas de Proteção (*). 

  Responsabilidades (*). 

 (*) Estes tópicos deverão ser desenvolvidos e dirigidos especificamente para as 
condições de trabalho características de cada ramo, padrão de operação, de nível de 
tensão e de outras peculiaridades específicas ao tipo ou à condição especial de atividade, 
sendo obedecida a hierarquia no aperfeiçoamento técnico do trabalhador. 

 


