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Seminário 
  1 



 

NADA PAGA UMA VIDA HUMANA 

 

 

Seminário 2 

 

SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO E  

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS                                                                                              
 



PROGRAMA 

 

RISCOS, AVALIAÇÃO E TAREFAS 

PRINCÍPIOS BÁSICOS DE SEGURANÇA 

O CHOQUE ELÉCTRICO 

OUTROS RISCOS 

TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS 

EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO 

 

 

 Seminário 3 

 

SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO E  

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS                                                                                              
 



 

 

TRABALHOS EM ALTURA 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE (PSS) 

COORDENADOR E TÉCNICO DE HIGIENE E 

SEGURANÇA 

ASPECTOS DE SEGURANÇA NAS 

OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO 

CONCLUSÕES 

 

 

 
Seminário 4 

 

SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO E  

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS                                                                                              
 



 

 

RISCOS, AVALIAÇÃO E TAREFAS 
 

 

 

Seminário 5 

 

SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO E  

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS                                                                                              
 



É conhecido que os trabalhos de construção e/ou de 

manutenção de equipamentos eléctricos e mecânicos 

(subestações, linhas aéreas, instalações industriais  

e de edifícios, etc.) e envolvem uma série de riscos. 

 

O risco dos trabalhos eléctricos ou de outra natureza, 

realizados na vizinhança de instalações energizadas 

aumenta com o nível de tensão. 

 

 Seminário 6 

RISCOS, AVALIAÇÃO E TAREFAS 



De entre esses riscos para os trabalhadores destaca-se o 

choque eléctrico 
 

 

 

  

Acidentes que podem ser mortais 
 

Mesmo que os equipamentos eléctricos não se encontrem  

em tensão, o trabalho executado na vizinhança de  

equipamentos em tensão também tem risco de choque  

eléctrico e electrocussão. 

 

 Seminário 7 

RISCOS, AVALIAÇÃO E TAREFAS 



Mas os riscos não se resumem à electrocussão. 

 

Outros tipos de acidentes podem também acontecer na  

realização dos trabalhos, devendo ser salientado o caso  

da indústria química, particularmente nas áreas do  

petróleo e do gás. 

 

 

Seminário 8 

RISCOS, AVALIAÇÃO E TAREFAS 



É necessário e indispensável avaliar os riscos das  

diversas tarefas. 

 

OBJECTIVO DESTA AVALIAÇÃO 

 

 

 

Que sejam tomadas as precauções devidas,  

estabelecidos os procedimentos de trabalho e os  

métodos e equipamentos de protecção dos trabalhadores 

 

Seminário 9 

 

SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO E  

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS                                                                                              
 



Mas quais são os trabalhos mais comuns durante a 

execução e manutenção de instalações eléctricas,  

cujos riscos podem ter consequências mortais? 

 

 

Seminário 10 

RISCOS, AVALIAÇÃO E TAREFAS 



 

 Trabalhos na vizinhança de instalações em tensão. 

 Trabalhos em espaços confinados. 

 Trabalhos em altura. 

 Abertura e tapamento de valas.  

 Trabalhos na proximidade de tubagens que transportam  

 fluidos a temperaturas elevadas e não estão isoladas. 

 Trabalhos em zonas onde existe o risco de libertação de  

 fluidos tóxicos. 

 Trabalhos na proximidade de máquinas em movimento. 

 
Seminário 11 

RISCOS, AVALIAÇÃO E TAREFAS 



 

PRINCÍPIOS BÁSICOS DE SEGURANÇA 

(A política de base na prevenção de  

acidentes de trabalho) 

 
 

 

Seminário 12 

 

SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO E  

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS                                                                                              
 



 Criação de um departamento de Higiene, Segurança,  

 Saúde e Ambiente, responsável por todas as acções que  

 envolvam, na empresa, os aspectos de segurança, que  

 integre os Técnicos de Higiene e Segurança devidamente  

 credenciados. 

 Conhecimento claro da legislação de segurança 

nacional e de qualquer país terceiro onde a empresa venha 

a realizar trabalhos                 deve ser também do 

conhecimento de todo o pessoal. 

 Formar e treinar todo o pessoal nos aspectos 

relacionados com a segurança, realizando periodicamente 

acções de actualização. 

 

 
Seminário 13 

 

PRINCÍPIOS BÁSICOS DE SEGURANÇA                                                                                              
 



 Fornecer a todos os trabalhadores os Equipamentos de  

 Protecção Individual (EPI) e ter disponíveis em obra todos 

os Equipamentos de Protecção Colectiva (EPC) 

necessários para os trabalhos a realizar. 

 Utilizar ferramentas e outros meios de montagem 

adequados aos trabalhos a realizar e em bom estado de 

conservação. (MUITO IMPORTANTE) 

 Controlar periodicamente no estaleiro o nível de alcoolémia 

e de consumo de drogas a todos os trabalhadores. 

 

 

 Seminário 14 

 

PRINCÍPIOS BÁSICOS DE SEGURANÇA                                                                                              
 



 Identificar os riscos das diversas tarefas. 

 Elaborar o Plano de Segurança e Saúde (PSS) da obra. 

 Estabelecer os procedimentos para a realização das 

diversas tarefas e os documentos a utilizar, devidamente 

normalizados do ponto de vista da empresa. 

 

 

 

Seminário 15 

 

PRINCÍPIOS BÁSICOS DE SEGURANÇA                                                                                              
 



Em Portugal, só podem desempenhar funções em  

qualquer tipo de obra os trabalhadores que sejam  

portadores do “Passaporte de Segurança”. 

 

Este documento é obtido após frequência e  

aprovação de um curso sobre segurança  

ministrado por empresas credenciadas para o  

efeito pela Autoridade para as Condições de  

Trabalho (ACT). 

 

 

 

Seminário 16 

 

PRINCÍPIOS BÁSICOS DE SEGURANÇA                                                                                              
 



 

 

O CHOQUE ELÉCTRICO 
 

 

 

Seminário 17 

 

SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO E  

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS                                                                                              
 



 

 

Efeitos da corrente eléctrica no  

corpo humano 
 

 

 

Seminário 18 

 

O CHOQUE ELÉCTRICO                                                                                              
 



Causas do choque eléctrico (corrente eléctrica circulando no 

corpo humano) 

 

 Contacto directo com partes normalmente em tensão. 

 Contacto com partes que não estão normalmente em 

tensão, mas que na sequência de um defeito ficam 

acidentalmente em tensão – contacto indirecto (tensões 

de contacto). 

 Existência de diferenças de potencial entre pontos 

diferentes do solo (tensões de passo). 

 

  

 

 
 

19 

 

O CHOQUE ELÉCTRICO                                                                                              
 



O percurso da corrente eléctrica através do corpo  

humano é imprevisível. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

20 

Factores que condicionam 

o valor da corrente eléctrica 
 

 Tensão de serviço 

Frequência da rede 

 Capacidade de reacção 

da pessoa. 

 Resistência da pele no 

ponto de contacto 

 

O CHOQUE ELÉCTRICO                                                                                              
 

Seminário 



Factores que condicionam o valor da resistência da pele 

 

 Pele húmida ou molhada. 

 Espessura da pele no ponto de contacto. 

 Condição psicológica. 

 Peso. 

 Altura. 

 Sexo. 

 Idade. 

 

 

 

 
 

21 

 

O CHOQUE ELÉCTRICO                                                                                              
 

Seminário 



 

 A duração do defeito deve ser limitada pela acção dos 

sistemas de protecção. 

 O aumento da frequência diminui a perigosidade da 

corrente através do corpo humano, sendo as designadas 

frequências industriais (50 Hz ou 60 Hz) mais perigosas. 

 

  

 

 
 

22 

 

O CHOQUE ELÉCTRICO                                                                                              
 

Seminário 



 

 

  

 

 
 

23 

 

O CHOQUE ELÉCTRICO                                                                                              
 

Seminário 

Efeitos do choque eléctrico 

em função do  

valor da corrente  

Principais efeitos da 

circulação da corrente  

através do corpo 

 

Perda de controlo                  

motor. 

 Paragem respiratória. 

 Dor. 

 Fatiga física. 

 Fibrilhação ventricular. 

 Paragem cardíaca. 

 Queimaduras. 
 



Efeitos mortais  

 

Paragens respiratórias e cardíacas e  

fibrilhação ventricular 

 
 

Perda de controlo motor: dor ou lesões devidas a quedas. 

 

Origem da fibrilhação ventricular: contracções  

descontroladas das fibras cardíacas; pode causar paragem  

cardíaca e falta de irrigação do cérebro. 

É uma das causas mais frequentes causas de  

morte por choque eléctrico 

 

 

 

 
 

24 

 

O CHOQUE ELÉCTRICO                                                                                              
 

Seminário 



As queimaduras são uma consequência do efeito de Joule 

 

Classificam-se em três graus,  

de acordo com as lesões que  

provocam – 1, 2 e 3, sendo  

esta a mais perigosa e aquela  

que pode causar a morte. 

 

  

 

 
 

25 

 

O CHOQUE ELÉCTRICO                                                                                              
 

Seminário 



 

 

Princípios de segurança contra o  

choque eléctrico 
 

 

 

Seminário 26 

 

O CHOQUE ELÉCTRICO                                                                                              
 



 As instalações eléctricas devem ser simples de entender e 

devidamente mantidas. 

 Sempre que possível devem usar-se equipamentos de 

tensão reduzida e com isolamento reforçado (classe II – as 

classes de isolamento estão definidas na Norma IEC 

61140), mesmo que os regulamentos (designadamente as 

RTIEBT) não o exijam. 

 Utilizar equipamentos com o índice de protecção IP 

adequado. 

 

 

  
 

27 

O CHOQUE ELÉCTRICO 

Seminário 



 Utilização de aparelhos de protecção sensíveis à corrente 

diferencial-residual. 

 À volta dos quadros eléctricos deve ser deixado espaço 

suficiente que permita a circulação do pessoal. 

 Ligação à terra de todas as partes metálicas normalmente 

sem tensão. 

 

 

 

 
 

28 

O CHOQUE ELÉCTRICO 

Seminário 



Salas de quadros eléctricos, de baterias, redes  

metálicas de vedação de equipamentos em tensão  

e estruturas metálicas onde se encontrem  

equipamentos e condutores em tensão  

 
  Sinais que indiquem a  

  presença de  

  equipamentos em tensão  
  e o risco de electrocussão. 
 
 

Estes sinais devem estar escritos na língua do  

país onde se encontra a instalação eléctrica e  

obedecer às normas aplicáveis. 
 

 

 
 

29 

O CHOQUE ELÉCTRICO 

Seminário 



 Protecção por uma vedação em rede metálica de todos os 

equipamentos que tenham  

 partes acessíveis  

 normalmente em tensão,  

 com acesso limitado a  

 pessoal credenciado. 

 A rede deve ser ligada  

 à terra. 

 
 

No caso de baterias de condensadores a abertura da porta  

deve ser temporizada, para garantir a descarga total dos  

condensadores. 

 

 

 
 

30 

 O CHOQUE ELÉCTRICO 

Seminário 



 Os trabalhos devem ser realizados apenas por pessoal 

especializado e treinado, com as ferramentas 

adequadas. 

 A área de trabalho deve estar claramente demarcada e 

assinalada. 

 

 

 

 
 
 

31 

 O CHOQUE ELÉCTRICO 

Seminário 



 

 

 

 

 Observância das  

 distâncias de  

 isolamento de  

 segurança. 

 

 

 

 
 

32 

 O CHOQUE ELÉCTRICO 

Seminário 



 

 

Rede Eléctrica do Estaleiro de Obras 
 

 

 

Seminário 33 

 

O CHOQUE ELÉCTRICO                                                                                              
 



 
 

34 

O CHOQUE ELÉCTRICO 

 

 

 

 Má concepção,  

 exploração  

 e manutenção das  

 instalações eléctricas  

 do estaleiro e da obra  

 

 Não observância das  

 RTIEBT 

 

 

 

Uma das causas mais 

frequentes  

do choque eléctrico 

durante a  

execução dos trabalhos, 

designadamente na 

utilização de  

máquinas-ferramentas 

eléctricas. 

Seminário 



 
 

35 

 

 

A rede eléctrica  

de estaleiro deve  

ser mantida em  

condições de  

operacionalidade e  

segurança,  

designadamente  

os quadros eléctricos,  

e devem ser 

usadas protecções  

diferenciais. 

 

 

NÃO 

SIM 

Seminário 

O CHOQUE ELÉCTRICO 



 
 

36 

 

 Os estaleiros não são  

 uma lixeira 

 

 

 Os cabos devem ter  

 protecção mecânica, 

 particularmente quando 

 há circulação de máquinas 

 e viaturas pesadas 

 

 

 Não deve ser permitida a ligação de qualquer máquina  

 ferramenta às tomadas sem a respectiva ficha 

 
Seminário 

O CHOQUE ELÉCTRICO 



 

 

Primeiros Socorros 
 

 

 

Seminário 37 

 

O CHOQUE ELÉCTRICO                                                                                              
 



Os dados estatísticos permitem concluir que            

 

 

A morte causada pelo choque eléctrico ocorre  

apenas algum tempo após o acidente.  

 

 

 

Prestação de primeiros socorros  
Fundamentais para o salvamento da vida  

em caso de acidente 

 

 

 

 
 

38 

 

O CHOQUE ELÉCTRICO                                                                                              
 

Seminário 



 

Os locais de trabalho,  

particularmente onde exista  

o risco de choque eléctrico,  

devem, obrigatoriamente,  

ter afixadas, em lugar  

visível, as instruções  

para os primeiros socorros  

em acidentes pessoais  

produzidos por correntes  

eléctricas. 

 
 

39 

 

O CHOQUE ELÉCTRICO                                                                                              
 

Seminário 



Estas instruções devem estar escritas na língua  

em que a obra se desenrola e/ou em inglês, se  

essa for a língua oficial do projecto ou de trabalho. 

 

 

Exemplos desta situação: 

 

 Emirados Árabes Unidos 

 Qatar 

 Omã 

 Arábia Saudita 

 
 

40 

 

O CHOQUE ELÉCTRICO                                                                                              
 

Seminário 



Procedimentos a seguir em caso de choque eléctrico 

 

1.  Desligar a instalação onde ocorreu o acidente, se possível. 

2. Proteger a vítima, afastando-a da fonte de tensão, mas 

sem pôr em risco a vida do salvador (caso não tenha sido 

possível desligar a instalação, devem usar-se luvas 

isolantes ou varas isolantes). 

 

 

 

 

 

 
 

41 

 

O CHOQUE ELÉCTRICO                                                                                              
 

Seminário 



 

3.  Prestar os primeiros socorros: 

Verificar se a vítima está consciente. 

Verificar se a vítima respira. 

Verificar se a vítima tem batimentos cardíacos. 

Detectar se existe sangramento externo. 

Verificar se a vítima está em estado de choque. 

Cobrir a vítima.  

4.  Alertar pessoal especializado na prestação de primeiros  

 socorros. 

 

 

 

 
42 

 

O CHOQUE ELÉCTRICO                                                                                              
 

Seminário 



 

 

Enquadramento Legal e Regulamentar 
 

 

 

Seminário 43 

 

O CHOQUE ELÉCTRICO                                                                                              
 



É conhecido que os trabalhos de construção e  

manutenção de instalações eléctricas devem obedecer  

aos Regulamentos vigentes no país onde a obra se  

desenrola e que em Portugal são: 

 

 RSLEAT 

 RSSPTS 

 RSRDEEBT 

 RTIEBT 

 

 

 

 

 
 

44 

 

O CHOQUE ELÉCTRICO                                                                                              
 

Seminário 



Devem igualmente ser observadas as Normas NP, EN, NP EN  

e IEC, nas partes aplicáveis, designadamente a  

 

Norma IEC 61140 – Protection against electric shock – 

Common aspects for installation and equipment 

 

 

Por parecer relevante refere-se também uma norma em vigor  

nos EUA 

 

Norma NFPA 70E – Electrical safety in the work place 

(NFPA – National Fire Protection Association) 

 

 

 

 
 

45 

 

O CHOQUE ELÉCTRICO                                                                                              
 

Seminário 



Da legislação portuguesa referem-se: 

 

 Portaria 53/71 de 3 de Fevereiro, alterada Portaria 702/80 

de 22 de Setembro – Aprova o regulamento geral de 

segurança e higiene do trabalho nos estabelecimentos 

industriais 

 Portaria 37/70 de 21 de Janeiro – Aprova as instruções para  

 os primeiros socorros em acidentes pessoais produzidos 

por correntes eléctricas e, igualmente, aprova o modelo 

oficial das referidas instruções para afixação obrigatória nas 

instalações eléctricas, sempre que o exijam os 

regulamentos de segurança respectivos 

 

 

 

 
 

46 

 

O CHOQUE ELÉCTRICO                                                                                              
 

Seminário 



 

 

OUTROS RISCOS 
 

 

 

Seminário 47 

 

SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO E  

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS                                                                                              
 



Os trabalhos de construção e de manutenção de instalações  

eléctricas apresentam para os trabalhadores outros riscos  

para além do choque eléctrico, designadamente quando os  

trabalhos são realizados na indústria química. 

 

Riscos mais frequentes 

  

 Fogo (incêndio) 

 Explosões 

 Presença de materiais corrosivos, radioactividade e  

 produtos químicos 

 Possibilidade de libertação de gases ou outros produtos  

 tóxicos 

 

 

 
 

48 

 

OUTROS RISCOS                                                                                              
 

Seminário 



A caracterização desses riscos, é apresentada pela a  

Norma NFPA 704 – Standard System for the Identification  

of the Hazards of Materials for Emergency  Response,  

no que respeita os riscos para a saúde, inflamabilidade, 

reactividade e os riscos especiais da maioria dos  

produtos químicos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

49 

 

OUTROS RISCOS                                                                                              
 

Seminário 



 

Os riscos anteriormente  

referidos estão  

representados no  

que é habitual  

designar por  

“Diagrama em forma  

de diamante”  

(diamond-shaped diagram) 

 

Para cada uma das  

categorias do diagrama 

Classificação: 

De 0 (risco não habitual) a 4 (risco severo) 

 

 
 
 

50 

 

OUTROS RISCOS                                                                                              
 

Seminário 

Riscos para a saúde Riscos de incêndio 

Riscos específicos Reactividade 

73 °F ≈ 28 °C 

100 °F ≈ 38 °C  

200 °F ≈ 93 °C 

Pontos de 

ignição 



 

 

TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS 
 

 

 

Seminário 51 

 

SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO E  

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS                                                                                              
 



 

 

Definição e Tipos de Espaços Confinados 
 

 

 

Seminário 52 

 

TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS                                                                                              
 



O que é um espaço confinado?  

 

 

Estes espaços (confined  

space, na designação  

em inglês), estão definidos  

em normas  

e regulamentos nacionais  

dos diversos países e  

normas internacionais,  

de acordo com o  

tipo de área de trabalho. 

 

 

 

 

 
 

53 Seminário 

 

TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS                                                                                              
 



Podem definir-se como  

 

Espaços que não foram concebidos para a realização  

de trabalhos contínuos e não têm ventilação (natural  

ou forçada com funcionamento permanente) adequada  

à permanência do homem. 

 

Têm, por isso, uma atmosfera deficiente em oxigénio, 

requerem meios especiais de acesso (escadas, cordas tipo  

linha de vida, etc.) e onde se podem acumular produtos  

tóxicos ou inflamáveis.  

 

 

 

 

 
 

54 Seminário 

 

TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS                                                                                              
 



Exemplos de espaços confinados  

 

 Galerias subterrâneas 

 Caixas de visita de cabos eléctricos 

 Tanques e silos 

 Chaminés 

 Caldeiras 

 

Os espaços, embora abertos, onde se possam acumular  

gases mais pesados que o ar, são também habitualmente  

classificados como espaços confinados. 

 

 

 

 
 

55 Seminário 

 

TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS                                                                                              
 



 

 

Enquadramento Legal 

 
 

 

 

Seminário 56 

 

TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS                                                                                              
 



A  legislação portuguesa não define qualquer conceito de 

espaço confinado, não havendo, portanto, nenhum 

documento legal que regule as medidas preventivas a 

adoptar neste tipo de espaços. 

 

Nos EUA o acesso a espaços confinados é regulado pela  

OSHA Standard 29 CFR 1910.146. 

(OSHA – Occupational Safety and Health Administration) 

Na UE quem se ocupa dos problemas de Segurança e Saúde 

no Trabalho (SST) é a Agência Europeia para a Segurança 

e a Saúde no Trabalho (EU-OSHA), enquanto em Portugal 

deve ser seguido o que for estabelecido pela ACT  

 

 

 

 
 

57 Seminário 

 

TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS                                                                                              
 



 

 

Riscos dos Espaços Confinados 
 

 

 

Seminário 58 

 

TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS                                                                                              
 



Ricos mais comuns dos espaços confinados 

 

 Asfixia por insuficiência de oxigénio (falta de oxigénio 

suficiente para a respiração; infiltrações de fumos 

perigosos; gases nocivos que podem substituir o oxigénio).  

 Incêndio e explosão, resultante de misturas inflamáveis.  

 Intoxicação decorrente da exposição a uma atmosfera 

tóxica. 

 

 

 

 

 
 

59 Seminário 

 

TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS                                                                                              
 



 Riscos mecânicos (exemplos: equipas de trabalho que 

podem começar a mover-se de forma intempestiva; 

acidentes, choques e golpes devido a chapas deflectoras, 

agitadores, elementos salientes, dimensão reduzida da 

boca de entrada, obstáculos no interior, etc.). 

 Riscos de choque eléctrico e de electrocussão ao entrar em 

contato com partes metálicas em tensão  

 Quedas de diferentes alturas ou devido a desabamentos, 

etc.  

 Quedas de objectos no decorrer dos trabalhos.  

 Desgaste físico e lesões devido a posturas incorrectas.  

 Ambiente físico agressivo, ambiente quente ou frio, ruído e 

vibrações e iluminação deficiente.  

 

 

 
 

60 Seminário 

 

TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS                                                                                              
 



Há a possibilidade de misturas de diferentes contaminantes  

(gases e vapores combustíveis, gases resultantes da  

fermentação de matérias orgânicas, produtos da combustão,  

etc.) se produzirem com frequência. 

 

 

 

No mesmo espaço confinado podem coexistir em 

simultâneo os riscos de explosão, incêndio e 

intoxicação. 

 

 

 

 
 

61 Seminário 

 

TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS                                                                                              
 



IMPORTANTE 

 

 

Os riscos podem ser agravados nas situações em  

que a comunicação entre a equipa no interior do  

espaço confinado e a equipa de apoio, no  

exterior do espaço, é deficiente. 

 

 

 

 

 

 
 

62 Seminário 

 

TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS                                                                                              
 



 

 

Medidas Preventivas 
 

 

 

Seminário 63 

 

TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS                                                                                              
 



Primeiro passo 

 

Proceder à formação do pessoal, sendo necessário 

considerar as acções de atualização da formação, 

quando: 

 

 

O trabalhador muda de tarefa ou demonstra  

deficiências no seu trabalho.  

 

 

 

 

 
 

64 Seminário 

 

TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS                                                                                              
 



O que fazer? 

 

 

 Sinalização de segurança do  

 espaço com indicação clara  

 de que se trata de um espaço 

 confinado, bem como das  

 áreas circundantes. 

 

 

 

 

 

 
 

65 Seminário 

 

TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS                                                                                              
 



 Emissão de uma Autorização de Trabalho específica para 

aquele espaço, ao qual só podem aceder trabalhadores 

autorizados. 

 Medição e contolo da atmosfera  

 Informação clara e precisa a todos os trabalhadores dos  

 riscos do espaço. 

 Fornecer a todos os trabalhadores os EPI e as ferramentas 

e meios de montagem adequados, particularmente 

quando o espaço em causa é classificado como ATEX 

(atmosfera explosiva). 

 Isolamento físico dos circuitos e isolamento eléctrico e 

mecânico dos equipamentos/máquinas. 

 

 
 
 

66 Seminário 

 

TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS                                                                                              
 



 Implementação de um sistema de extracção ou ventilação 

da área e do espaço confinado 

 Implementação de sistemas e/ou equipamentos de purga 

e/ou extracção de fluidos, em funcionamento contínuo 

(quando necessário). 

 Implementação de meios e sistemas de emergência 

testados e disponíveis. 

 Existência de meios de comunicação testados e 

disponíveis. 

 Iluminação artificial adequada e segura. 

 

 

 

 
 

67 Seminário 

 

TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS                                                                                              
 



 Existência de equipamento e/ou sistemas de resgate e 

primeiros socorros disponíveis, incluindo equipamento de 

ressuscitação cardiorrespiratória (RCR).  

Pelo menos um dos trabalhadores deve estar 

habilitado a fazer RCR 

 

 

 

 

 

 

 
 

68 Seminário 

 

TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS                                                                                              
 



Durante a realização dos trabalhos deverá estar presente no  

exterior uma equipa permanentemente disponível para  

prestação de primeiros socorros, com todos os elementos  

informados e conscientes dos riscos que o espaço 

confinado apresenta e  treinados em primeiros socorros 

e habilitados a realizar RCR.  

 

 

 

 

 

 

 
 

69 Seminário 

 

TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS                                                                                              
 



Se esta equipa não estiver presente ou se ausentar 

 

 

 

 

 

Os trabalhos não se iniciam ou há paragem  

imediata dos trabalhos 

 

 

 

 

 

 
 

70 Seminário 

 

TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS                                                                                              
 



 

 

EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO 
 

 

 

Seminário 71 

 

SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO E  

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS                                                                                              
 



 

Numa obra todos os trabalhadores que nela participam 

devem receber formação em segurança e a sua entidade 

patronal deverá fornecer-lhes Equipamentos de 

Protecção Individual (EPI). 

 

 

 

 

Seminário 72 

EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO 



Equipamentos de Protecção Individual 

 

 Fato de trabalho em algodão, ou  

 material com características  

 semelhantes, com mangas  

 compridas 

 Capacete 

 Botas de biqueira de aço 

 Luvas de protecção 

 Óculos de protecção 

 Protectores auriculares 

 Colete reflector 

 
 

73 

EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO 

Seminário 



Porque deve a roupa de trabalho ser de algodão ou material  

com características semelhantes? 

 
Para que, em caso de queimaduras, as fibras do  

fato não se colem à pele do trabalhador, o que  

agravaria a lesão 

 

 

 

Seminário 74 

EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO 



    

 

 

 

   No estaleiro e nos locais  

   de trabalho devem ser  

   afixados painéis de  

   sinalização, indicando  

   os EPI obrigatórios. 

 
 

75 

EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO 

Seminário 



 

Equipamentos de protecção respiratória  

 

Habitualmente só são  

necessários numa subestação  

quando há suspeita de fuga  

de SF6, que embora não seja  

um gás tóxico degrada-se,  

formando gases tóxicos  

quando é submetido a fontes  

de calor intensas, como o  

arco eléctrico. 

 

 
 
 

76 

EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO 

Seminário 



 

 

 

   

   Os trabalhos de soldadura  

   e de corte de ferro  

   requerem a utilização de  

   máscaras de protecção  

   adequadas. 

 
 

77 

EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO 

Seminário 



Em Portugal as características dos equipamentos  

de protecção (individuais e colectivos) e ferramentas  

e meios de montagem devem obedecer às  

Normas NP, EN e NP EN. 

 

 

 

Seminário 78 

EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO 



 

 

TRABALHOS EM ALTURA 
 

 

 

Seminário 79 

 

SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO E  

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS                                                                                              
 



Os trabalhos em altura mais comuns na construção e  

manutenção de instalações eléctricas realizam-se em  

 Postes de linhas aéreas 

 Pórticos de amarração de linha nas subestações e outros  

 tipos de estruturas.  

 

De acordo com a legislação vigente, em Portugal, 

designadamente o Decreto-Lei n.º 50/2005 de 25 de 

Fevereiro  são considerados trabalhos em altura os 

realizados a distâncias ≥ 2 m acima do solo.  

Consideram-se ainda trabalhos em altura os realizados  

com andaimes ou estruturas semelhantes. 
 
 

Seminário 80 

TRABALHOS EM ALTURA 



 

 

 

 

Para trabalhos em altura, os  

trabalhadores devem ser  

munidos de arnês e cinto de  

segurança, com dispositivo  

trava-quedas (pára-quedas)  

e ser criada um “cabo linha de  

vida”. 

 
 

81 

TRABALHOS EM ALTURA 

Seminário 



 

 

   Todos os andaimes  

   devem ser providos  

   de guarda-costas,  

   plataformas e  

   escadas, quando têm  

   mais de um nível. 

 

 
 

82 

Guarda-costas Plataforma 

Escadas 

TRABALHOS EM ALTURA 

Quando são utilizados andaimes móveis, com 

rodas, estas devem ser travadas e calçadas, para 

evitar a deslocação do andaime 

Seminário 



 

 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE (PSS) 
 

 

 

Seminário 83 

 

SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO E  

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS                                                                                              
 



 

 

Objectivos e Princípios Organizativos 
 

 

 

Seminário 84 

PLANO DE SEGURANÇA  

E SAÚDE 



O QUE É O PSS? 

 

 

Documento fundamental no que respeita a segurança e  

saúde dos trabalhadores presentes no estaleiro de obras,  

cujos objectivos são: 

 

 

  

 
 
 

85 

PLANO DE SEGURANÇA  

E SAÚDE 

Seminário 



 Identificar os riscos associados a cada fase ou tipo de 

trabalho da obra e definir os equipamentos de proteção e 

os meios de montagem necessários. 

 Definir e explicar a organização de segurança e a sua 

gestão, que será implementada durante a execução dos 

trabalhos. 

 Definir o programa de treino e/ou formação dos 

trabalhadores. 

 

O PSS deve ser elaborado tendo em consideração os meios  

humanos e materiais a utilizar na execução dos trabalhos. 

 

 

 

 
 

86 

PLANO DE SEGURANÇA  

E SAÚDE 

Seminário 



Na generalidade dos países é obrigatório, dependendo do  

volume e tipo de obra, de acordo com a legislação em vigor  

em cada país 

 

Em Portugal, o estabelecimento do PSS deve estar de acordo 

com o Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro, 

distinguindo-se:  

 

 PSS em fase de projecto, da responsabilidade do  

 Projectista 

 PSS em fase de obra da responsabilidade do(s)  

 Empreiteiro(s) 

 

 

  

 
 

87 

PLANO DE SEGURANÇA  

E SAÚDE 

Seminário 



 

Conforme a legislação nacional é comum que as 

obras não se possam iniciar se o PSS não 

estiver produzido e aprovado (usualmente a 

aprovação do PSS é feita pelo Dono de Obra ou 

pela Fiscalização). 
 

 

O PSS não pode sobrepor-se nem substituir-se  

às normas e à legislação em vigor relativa  

a segurança e saúde, que  

têm precedência sobre o PSS. 

 

  

 

 
 

88 

PLANO DE SEGURANÇA  

E SAÚDE 

Seminário 



Princípio básico na organização do trabalho  

 

 

 

É o trabalho que deve ser adaptado ao 

trabalhador e não o trabalhador que  

deve ser adaptado ao trabalho. 
 

 

 

 

Este princípio reflete-se não só no conteúdo e estrutura do  

PSS, mas principalmente na minimização de acidentes. 

 

 

 
 

89 Seminário 

PLANO DE SEGURANÇA  

E SAÚDE 



 

 

Estrutura Típica de um PSS 
 

 

 

Seminário 90 

PLANO DE SEGURANÇA  

E SAÚDE 



 

 I. OBJECTIVO E ÂMBITO 

 II. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA 

 III. RISCOS ASSOCIADOS AO MEIO ENVOLVENTE 

 IV. FASES DA OBRA E PROGRAMA DE EXECUÇÃO DOS 

DIVERSOS TRABALHOS 

 V. RISCOS EVIDENCIADOS E MEDIDAS DE 

PREVENÇÃO 

 VI. RISCOS ESPECIAIS (FASES DE TRABALHOS COM 

RISCOS ESPECIAIS; LISTA DE MATERIAIS COM RISCOS 

ESPECIAIS) 

 

 

 

 
 

91 Seminário 

PLANO DE SEGURANÇA  

E SAÚDE 



 

 VII. GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESTALEIRO 

 VII.i Organigrama funcional da empreitada 

 VII.ii Difusão da informação sobre segurança 

 VII.iii Auditorias de avaliação de riscos profissionais 

 VII.iv Implantação do estaleiro de obras (localização; 

 acessos ao estaleiro; vedações; instalações sociais e 

 sanitárias; procedimentos em caso de emergência) 

 
 

92 Seminário 

PLANO DE SEGURANÇA  

E SAÚDE 



 VIII. ANEXOS – LISTA DE DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 De entre os documentos que constituem os Anexos do 

PSS referem-se os seguintes: 

 Anexo I - Riscos associados ao meio envolvente. 

 Anexo II – Fases da obra e programa de execução dos 

 diversos trabalhos. 

 Anexo III - Riscos evidenciados e medidas de 

 prevenção (para todas as fases e operações do 

 trabalho). 

 Anexo IV – Listas de Verificação de Conformidade de 

 Segurança. 

 Anexo V – Fichas de Procedimentos de Segurança. 

 Anexo VI – Registo de telefones de emergência. 

 

 

 
 

93 Seminário 

PLANO DE SEGURANÇA  

E SAÚDE 



 

 

COORDENADOR E TÉCNICO DE HIGIENE E 

SEGURANÇA 
 

 

 

Seminário 94 

 

SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO E  

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS                                                                                              
 



 

 

Considerações Gerais 
 

 

 

Seminário 95 

COORDENADOR E TÉCNICO 

DE HIGIENE E SEGURANÇA 



Em grande parte dos países a legislação vigente, para  

trabalhos de determinada natureza, extensão e riscos,  

obrigam a que o Empreiteiro tenha, pelo menos, um Técnico  

de Higiene e Segurança (THS) associado à obra, com um  

Certificado de Aptidão Profissional (CAP) nível 4. 

 

A classificação CAP nível 4 é atribuída aos técnicos com 

frequência e com aproveitamento de curso de formação 

de técnico de segurança no trabalho ministrado por 

entidade formadora certificada pela ACT, de acordo  

com a Lei 42/2012 de 28 de Agosto  

 

 
 

96 

COORDENADOR E TÉCNICO 

DE HIGIENE E SEGURANÇA 

Seminário 



 

Os parâmetros característicos da instalação, anteriormente 

referidos, e a existência de eventuais operações que 

envolvam equipamentos especiais e os riscos avaliados 

que determinam o número de THS e o seu tempo de 

permanência  em obra para garantir a segurança. 

  

 

 
 

97 

COORDENADOR E TÉCNICO 

DE HIGIENE E SEGURANÇA 

Seminário 



Em Portugal a Lei nº 102/209 de 10 de Setembro  

regulamenta o Regime jurídico da promoção da  

segurança e saúde no trabalho. 

 

Nos Artigos 78º e 79º da referida Lei são estabelecidas as  

condições para a obrigatoriedade de o Empreiteiro  dispor de  

um serviço interno de segurança e saúde no trabalho e as  

actividades ou trabalhos de risco elevado, referenciando  

entre outras,  as actividades que envolvam contacto com  

correntes eléctricas de média e alta tensão. 
 

 

 
 

98 

COORDENADOR E TÉCNICO 

DE HIGIENE E SEGURANÇA 

Seminário 



Exemplos típicos de obras que requerem a presença  

permanente em obra de vários THS  

 

 Centrais elétricas 

 Subestações de alta tensão 

 Instalações de indústria pesada 

 Edifícios de habitação e serviços de grande dimensão 

 

 

 
 

99 

COORDENADOR E TÉCNICO 

DE HIGIENE E SEGURANÇA 

Seminário 



Neste tipo de obras, onde habitualmente trabalham  

diversos Empreiteiros, é usual que o Dono de Obra  

nomeie um Coordenador de Segurança (CS),  

habitualmente integrado na equipa de Fiscalização,  

que coordena as acções dos diversos THS.  

 

 

 

 

 
 

 
 

100 

COORDENADOR E TÉCNICO 

DE HIGIENE E SEGURANÇA 

Seminário 



O CS deve ser obrigatoriamente um Técnico Superior de 

Segurança portador de Certificado de Aptidão Profissional 

(CAP) nível 6 a 8  

 

De acordo com o disposto na Lei 42/2012 de 28 de Agosto, 

aqueles níveis só são atribuídos a 

detentores de doutoramento, mestrado ou licenciatura que 

se situe nas áreas da segurança no trabalho e da segurança 

e saúde no trabalho ou outra licenciatura ou bacharelato e 

frequência com aproveitamento de curso de formação 

inicial de técnico superior de segurança no trabalho 

ministrado por entidade formadora certificada pela ACT . 

 

 
 

101 

COORDENADOR E TÉCNICO 

DE HIGIENE E SEGURANÇA 

Seminário 



 

 

Funções dos THS 
 

 

 

Seminário 102 

COORDENADOR E TÉCNICO 

DE HIGIENE E SEGURANÇA 



 

 

 

 Avaliar os  

 riscos  

 associados à  

 execução da  

 obra e definir  

 as medidas  

 de prevenção  

 adequadas. 

 

 
 

103 

COORDENADOR E TÉCNICO 

DE HIGIENE E SEGURANÇA 

Seminário 



 Propor ao D.O. o desenvolvimento e adaptações do PSS 

sempre que o tipo ou as condições de trabalho o 
justifiquem. 

 Dar a conhecer o PSS a todos os intervenientes na obra e 

fazê-lo cumprir, por parte dos seus trabalhadores, de 

subempreiteiros e trabalhadores independentes. 

 Elaborar as fichas de procedimentos de segurança, 

designadamente para os trabalhos que impliquem riscos 

especiais e assegurar que os trabalhadores no estaleiro 
tenham conhecimento das mesmas –  FPS  

 

 
 
 

104 

COORDENADOR E TÉCNICO 

DE HIGIENE E SEGURANÇA 

Seminário 



 Elaborar as  LVCS (Listas de Verificação de Conformidade 

de Segurança). 

 

 
 

105 

COORDENADOR E TÉCNICO 

DE HIGIENE E SEGURANÇA 

Seminário 



 Assegurar a aplicação do PSS e das fichas de 

procedimentos de segurança por parte dos seus 

trabalhadores. 

 Tomar as medidas necessárias a uma adequada 

organização e gestão do estaleiro, incluindo a organização 

do sistema de emergência. 

 Tomar as medidas necessárias para que o acesso ao 

estaleiro seja reservado a pessoas autorizadas. 

 Fornecer ao autor do projeto, ao CS em projecto, ao CS em  

 obra ou, na falta destes, ao Dono de Obra os elementos  

 necessários à elaboração da compilação técnica da  

 obra. 

 
 
 

106 

COORDENADOR E TÉCNICO 

DE HIGIENE E SEGURANÇA 

Seminário 



 

 

ASPECTOS DE SEGURANÇA NAS 

OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO 
 

 

 

Seminário 107 

 

SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO E  

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS                                                                                              
 



 

 

Análise dos Riscos 
 

 

 

Seminário 108 

ASPECTOS DE SEGURANÇA NAS 

OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO 



Para além dos riscos anteriormente referidos na execução de  

instalações eléctricas, os trabalhos de manutenção  

daquelas instalações apresentam riscos acrescidos: 

 

 

 As intervenções realizam-se na vizinhança de instalações 

em tensão ou em equipamentos ou sistemas que se 

encontram em serviço e que é necessário desligar para 

se poderem realizar as operações de manutenção. 

 

 Os trabalhos em causa pode envolver técnicos de 

diferentes departamentos e/ou empresas e trabalho por 

turnos. 
 
 

 

 
 

109 Seminário 

ASPECTOS DE SEGURANÇA NAS 

OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO 



Trabalhos na vizinhança de instalações em tensão 

 

 

 

 

São os que apresentam maior risco de electrocussão nos  

trabalhos de manutenção 

 

 
 

110 

ASPECTOS DE SEGURANÇA NAS 

OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO 

Seminário 



 

 

Tipos de Trabalhos 
 

 

 

Seminário 111 

ASPECTOS DE SEGURANÇA NAS 

OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO 



Trabalhos não eléctricos 

 Trabalhos de natureza não eléctrica realizados em 

instalações eléctricas ou próximo destas. 

 Podem ser confiados a pessoas não qualificadas no 

domínio eléctrico mas que tenham recebido instrução sobre 

prevenção de riscos eléctricos e estejam autorizadas para 

esse efeito, ou que sejam colocadas sob a vigilância de 

uma pessoa qualificada. 

 

Trabalhos eléctricos 

 Trabalhos efectuados nas partes eléctricas da instalação. 

 Devem ser confiados a pessoas qualificadas. 

 
 
 

112 

ASPECTOS DE SEGURANÇA NAS 

OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO 

Seminário 



 

 

 

 

 

Trabalhos eléctricos 

  

 

 

 

 

 
 
 

113 

Trabalhos em Tensão (TET) – 

não incluídos no âmbito da 

apresentação 

Trabalhos Fora de Tensão (TFT)  

Trabalhos na Vizinhança de 

Tensão (TVT) 

ASPECTOS DE SEGURANÇA NAS 

OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO 

Seminário 



 TFT: realizados na zona de trabalhos delimitada pelos 

pontos de isolamento ou separação, designada por zona 

protegida.  

 Estes trabalhos são realizados em todas as partes da 

instalação sem tensão, nas quais foram tomadas todas as 

medidas adequadas para que o risco eléctrico seja 

evitado. 

 

 TVT:  trabalhos em que o trabalhador tem uma parte do 

corpo, uma ferramenta ou qualquer outro objecto que 

possa manipular dentro da zona de vizinhança, mas sem 

entrar na zona TET. 

 
 
 

114 

ASPECTOS DE SEGURANÇA NAS 

OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO 

Seminário 



Zona de vizinhança  

 

Local situado em torno da zona TET  

 

 

 

Quando se realizam TVT é necessário garantir uma  

distância de segurança entre as partes em tensão  

e a zona de trabalhos, definindo-se neste caso  

três distâncias de segurança 

 

 
 

115 

ASPECTOS DE SEGURANÇA NAS 

OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO 

Seminário 



 Distância de tensão (DT), que é a distância no ar, 

destinada a proteger os trabalhadores contra arcos 

eléctricos que possam ocorrer durante os trabalhos 

 Distância de guarda (DG), que é a distância no ar, 

destinada a libertar o trabalhador da preocupação 

permanente de manter a distância de  

    tensão e da atenção  

    aos gestos involuntários 

 Distância de vizinhança  

    (DV), que é a distância  

    no ar que define o limite  

    exterior da Zona de Vizinhança. 

 
 
 

116 

Zona TVT 

Zona TFT 

Seminário 



Distâncias de vizinhança prescritas pela EDP  

 

 

 BT (≤ 1000 V): 0,30 m 

 MT e AT (60 kV): 1000 V < Un ≤ 20 kV – 1,5 m; 20 kV < Un 

≤ 60 kV – 2 m 

 MAT (150 kV; 220 kV; 400 kV): 60 kV < Un < 220 kV – 3 m; 

Un ≥ 220 kV – 4 m 

 

 
 

117 

ASPECTOS DE SEGURANÇA NAS 

OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO 

Seminário 



 

 

Procedimentos de Trabalho 
 

 

 

Seminário 118 

ASPECTOS DE SEGURANÇA NAS 

OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO 



 Estabelecer a coordenação entre os diversos 

departamentos e Empreiteiros envolvidos e responsáveis 

pela condução dos equipamentos. 

 Definir claramente, por escrito, os métodos de trabalho e 

as ferramentas e outros meios necessários para a 

realização do trabalho 

 Definir claramente, por escrito, as funções de cada um 

dos intervenientes no trabalho e as respectivas 

dependências hierárquicas e 

responsabilidades. 

 Implementar um sistema de lockout-tagout (LOTO) e 

estabelecer os respectivos procedimentos. 

  
 

119 Seminário 

ASPECTOS DE SEGURANÇA NAS 

OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO 



 

 

 Algumas empresas  

 exploradoras exigem  

 que para cada tarefa  

 e para cada trabalhador  

 seja emitida uma  

 Autorização de  

 Trabalho (Permit to  

 Work – PTW) sem a qual  

 não é possível  

 realizar o trabalho 

 
 

120 



 

 

Verificar a ausência de  

   tensão, utilizando um  

   detector de tensão 

 

 

 Ligar à terra e em  

 curto-circuito as partes  

 da instalação com  

 equipamentos acessíveis  

 que possam ficar  

 inadvertidamente em tensão. 

 
 
 

121 Seminário 

ASPECTOS DE SEGURANÇA NAS 

OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO 

Cabos de ligação à terra 



REGRA DE OURO NAS LIGAÇÕES À TERRA 

 

As linhas e os equipamentos MAT, AT e MT devem  

ser considerados em tensão até à instalação  

dos cabos de ligação à terra, aplicando-se o conceito  

de distância de vizinhança. 

 
 

122 

ASPECTOS DE SEGURANÇA NAS 

OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO 

Seminário 



 Estabelecer uma política e procedimentos de “Manobras de 

Consignação e Desconsignação” e elaboração do 

respectivo Auto, com o objectivo de garantir o isolamento 

de um equipamento ou sistema e posterior ligação, após 

reparação. 

 

 
 

123 Seminário 

ASPECTOS DE SEGURANÇA NAS 

OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO 



Procedimentos gerais para a realização de TFT e TVT 

 

 Identificação clara das instalações eléctricas afectadas 

pelo trabalho 

 Cumprimento de forma absolutamente obrigatória e  

 inequívoca, de regras essenciais, em duas etapas: 

o Criação da zona protegida 

o Protecção da zona de trabalhos 

 Se existirem peças de uma instalação eléctrica na 

vizinhança do local de trabalhos que não possam ser 

postas fora de tensão, devem ser tomadas medidas de 

precaução adicionais antes do início do trabalho (TVT). 

 
 
 

124 

ASPECTOS DE SEGURANÇA NAS 

OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO 

Seminário 



 

 

Manobras de Consignação e 

Desconsignação 
 

 

 

Seminário 125 

ASPECTOS DE SEGURANÇA NAS 

OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO 



O que é consignação?  

 

 

 Conjunto das operações necessárias para isolar, bloquear, 

estabelecer ligações à terra e em curto-circuito e delimitar 

um elemento de uma instalação que foi previamente 

identificada e retirada da exploração normal. 

 

 

 

Objectivo:  garantir as condições de segurança  

necessárias à realização de TFT nessa instalação. 

 
 

126 

ASPECTOS DE SEGURANÇA NAS 

OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO 

Seminário 



O que são manobras de consignação?  

 

 

 Conjunto de manobras realizadas numa instalação ou num 

equipamento, seguindo uma sequência pré-determinada, 

com o objectivo de permitir a realização de TFT nessa 

instalação ou equipamento. 

 
 

127 

ASPECTOS DE SEGURANÇA NAS 

OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO 

Seminário 



O que é desconsignação? 

 

 Conjunto das operações para restabelecer as condições 

necessárias para devolver à exploração e operação 

normais uma instalação que se encontrava consignada. 

  

 

Incluem  

 

Identificação da instalação 

Retirada das ligações à terra e em curto-circuito 

Desbloqueio dos órgãos de isolamento 

Reposição em serviço da instalação. 
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O que são manobras de desconsignação? 

 

 

 Conjunto de manobras realizadas numa instalação, 

seguindo uma sequência pré-determinada, com o 

objectivo de permitir desconsignar uma instalação ou um 

equipamento, previamente consignados. 
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O que são manobras e consignações para teste e 

ensaios? 

 

 Constituem uma situação particular da consignação e 

respectivas manobras 

 

 São realizadas depois de uma instalação estar 

indisponível e isolada da rede 

 

 Colocação em tensão a partir de uma rede ou instalação 

adjacente integrada no ensaio, a partir de equipamentos 

de ensaio, ou a partir de uma rede ou instalação 

adjacente para permitir a realização de testes e ensaios 
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Controlo das Fontes de Energia  

(Procedimentos de Lock Out/Tag Out – 

LOTO) 
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Objectivo do controlo das fontes de energia 

 

 

Evitar que a energia naturalmente gerada ou armazenada nos  

equipamentos flua através do corpo humano 

 

 

Estatisticamente, cerca de 10% dos acidentes  

de trabalho se devem à falha do controlo  

das fontes de energia. 
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Fontes de energia 

 

 

 Geradores 

 Linhas aéreas e cabos subterrâneos 

 Baterias de condensadores 

 Baterias de corrente contínua 
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Métodos de Controlo das Fontes de Energia 

 

 

 Isolamento, interrompendo a passagem da corrente 

eléctrica. 

 Dissipação da energia acumulada (por exemplo, 

descarga à terra das baterias de condensadores, antes de 

qualquer intervenção). 

 Bloqueio das operações e manobras dos equipamentos. 
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Isolamento  
 

 

Separação da instalação objecto de intervenção todas  

as possíveis fontes de energia (tensão), por meio de  

seccionadores abertos ou por qualquer outro método  

equivalente de seccionamento que dê iguais garantias  

de separação permanente e visível. 
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Bloqueio  
 

 

Impedir a manobra dos órgãos de isolamento 
 

 

 Imobilização do órgão de isolamento  

 Esta imobilização é realizada por bloqueio mecânico ou 

outro equivalente que ofereça as mesmas garantias e 

deve neutralizar todos os comandos, locais ou à 

distância, assim como, se necessário, desligar as fontes 

auxiliares de energia necessárias para o seu 

funcionamento. 
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 Sinalização 

 Os comandos locais ou à distância dum órgão de 

isolamento assim bloqueado devem conter uma 

indicação, sinal ou qualquer outro tipo de registo, referindo 

explicitamente que aquele órgão está bloqueado e não 

deve ser manobrado. 

 Quando não existirem ou não for possível imobilizar 

os órgãos de manobra, as placas ou outros dispositivos 

de aviso (eléctricos, mecânicos) constituem a protecção 

mínima obrigatória de interdição de manobra. 

 As placas de aviso devem ser bem visíveis e 

explícitas. 
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Definições 

 

 Lockout consiste na inserção de um dispositivo 

mecânico que impeça a operação e manobra de um 

determinado equipamento. 

 Tagout consiste na inserção de etiquetas que 

identifiquem que um determinado equipamento está 

bloqueado e que não deve ser manobrado sem 

autorização específica. As etiquetas devem conter o 

nome de quem está a executar o procedimento. 
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Aplicações LOTO  

 

 Disjuntores, seccionadores e interruptores  

 instalados no exterior ou em GIS e QMT  

 (com possibilidade de comando  

 remoto e local). 

 Portas e vedações onde se encontrem  

 equipamentos compartes em tensão  

 acessíveis. 
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IMPORTANTE 

 

 Só pessoas qualificadas e devidamente formadas podem 

ser envolvidas nas tarefas que envolvam estes 

procedimentos, constituindo obrigação do empregador a 

formação do seu pessoal para os poder realizar. 

 O empregador deve ainda assegurar que cada trabalhador 

envolvido conhece, percebe e é capaz de aplicar os 

procedimentos LOTO para controlo das fontes de energia, 

bem como ser capaz de reconhecer aquelas fontes e 

saber como as controlar e isolar. 

 É fundamental que existam procedimentos escritos, em 

forma de check-list, descrevendo a sequência de acesso 

aos locais de trabalho, desenergização e lockout. 
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Equipamentos habitualmente utilizados  

para procedimentos LOTO 
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Particular e importante aplicação dos  

procedimentos LOTO 

 

 

Manutenção geral de instalações  

industriais (paragens), onde mais  

de um trabalhador e mais de uma  

empresa estão envolvidos (para  

além dos trabalhos eléctricos,  

designadamente na SE, são  

normalmente realizados, pelo menos,  

trabalhos de mecânica),  

o que obriga à utilização de  

múltiplos equipamentos LOTO 
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Cada uma das chaves utilizadas pelos  

diversos trabalhadores deve ser colocada  

num receptáculo , sendo bloqueada e  

sinalizada pelo responsável pela 

totalidade das acções de manutenção,  

para que o equipamento em manutenção  

e os que lhe estão associados, só possam  

ser desbloqueados depois  

do último trabalhador ter concluído  

o seu trabalho.  
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CONCLUSÕES 
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Fundamental que empregadores e trabalhadores 

estejam envolvidos nas questões de segurança. 

A importância de avaliar os riscos. 

A necessidade de estabelecer os procedimentos 

adequados. 

A necessidade de implementar medidas 

preventivas. 

O engenheiro desempenha um papel crucial na 

garantia da segurança na realização dos 

trabalhos. 
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