Dicas de Segurança na Construçio Civil

Durante o trabalho em construções,
fique atento às situações que podem
causar acidentes com energia elétrica.
Uso de guindastes e andaimes, descarregamento de
caminhões basculantes e instalação de painéis
luminosos são atividades que exigem planejamento e
atenção redobrada para evitar que atinjam a rede
elétrica.

Para evitar acidentes em situações de risco
elétrico, consulte a Copel e verifique se é possível
adotar uma das seguintes medidas:
• Afastamento da rede elétrica em relação à
construção.
• Desligamento temporário da rede.

Dicas de Segurança na Construção Civil

Os acidentes podem ser
evitados com atitudes
simples, como o uso dos
Equipamentos de
Proteção Individual e
Coletiva (EPI e EPC).
Estar atento e tranqüilo
ao executar algumas
atividades é
fundamental para a sua
segurança e a de seus
colegas.
Antes de movimentar
estruturas metálicas
como barras de ferro,
vergalhões, trilhos de
cortinas e antenas,
certifique-se de que não
há risco de encostar na
rede elétrica.
Lembre-se de que, mesmo nas situações que
pareçam simples, os acidentes podem ocorrer por
causa de emendas de cabos malfeitas, fios
desencapados e expostos em locais úmidos.
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Energia sem Risco

A energia elétrica fornece conforto e melhora a
qualidade de vida, mas deve ser usada com
atenção. Muitos acidentes com as redes de energia
elétrica acontecem nos locais de trabalho de
construção civil e manutenção predial.

L1

Como Evitar Acidentes

Conheça os riscos da eletricidade para evitá-los.

Cuidados essenciais:
o

Usar os Equipamentos de Proteção Individual- EPI.

o Sinalizar e isolar a área de trabalho.
o

Sempre respeitar as normas de segurança.

o

Trabalhar distante da rede energizada

Ll

Atenção para as Principais
Situações de Risco
Os acidentes na construção civil, envolvendo a
rede elétrica, geralmente ocorrem nas seguintes
situações:
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Durante a movimentação de estruturas metálicas
(barras de ferro, vergalhões, trilhos, antenas etc.).
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No uso de guindastes.
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Nas plataformas suspensas.
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Em andaimes.
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Nos veículos betoneira com dutos de elevação em
movimento.
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No uso de equipamentos de suspensão para
lavagem e pintura de prédios.
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No uso de bate-estacas.
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Durante a instalação de propagandas (painéis,
luminosos etc.).
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Distância da Rede Elétrica
1. Quando a distância "d" for maior que 5 metros:
Os trabalhos poderão ser executados sem
proteção contra contatos acidentais, porém com o
máximo cuidado para evitar o toque de estruturas
metálicas com a rede elétrica.

DD
DD
DD

a

I
h

o

,1,

área de edificação

,~

2. Quando a distância "d" for entre 1,38m e 5m (alta
tensão - 13,8kV ou 34kV) ou entre O, 10m e 5m (baixa
tensão):
Usar tapumes, plataformas com anteparo ou ainda
andaimes com anteparo, divisórias, telas, redes, etc.
Esses recursos isolam as áreas de trabalho e impedem
a aproximação de equipamentos, ferramentas e a
queda de materiais. Antes da sua instalação, avisar a
COPEL para fazer o desligamento temporário da rede.
Sinalizar essas áreas com bandeirolas, cartazes ou
panfletos para que os trabalhadores percebam que no
local existe risco de acidente devido à proximidade com
os condutores da rede de distribuição elétrica.
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Uso de tapumes

Plataforma com anteparo

3. Quando a distância "d" for menor que 1,38m para
alta tensão (13,8kV ou 34kV) ou menor que O, 70m
para baixa tensão, consulte a Copel :
A estrutura da rede deverá ser modificada de maneira
que atenda aos distanciamentos seguros normatizados
pela NR 10, sendo os custos de responsabilidade do
construtor.
"Os serviços em instalações energizadas, ou em suas
proximidades devem ser suspensos de imediato na iminência de
ocorrência que possa colocaras trabalhadores em perigo."
(Item 10.6.3da NR 10)

4. Edificações proibidas
Não são permitidas edificações ou trabalhos que se
localizem acima ou abaixo da rede de distribuição.
Quando não for possível obedecer às distâncias
definidas ou já existir condição insegura no local avise a
Capei, que adotará ou recomendará as medidas
necessárias.

Exemplos de situações de risco nas próximas páginas.
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1- Afastamento da rede
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2- Relocação da rede
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Movimentação de Estrutura Metálica
(ferro, antenas, trilhos e outros)
Risco

~

o ~5

oo

4~

~

I

Ações Preventivas

Anteparo

Sinaliz~
I
Afastam~
to
da rede v•••v
~

{r-

----... o o o

~

I~

Ir-[ -...
I~

IrI~

lj

i-

'--------

I

~

Ll

Guindaste
Risco
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Ações Preventivas
Utilizar rádio comunicador

Bloqueio limitador
de distância
Sinalização no lado
com rede elétrica
Sinaleiro
(auxiliar do
operador)
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Plataforma
Risco
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Ações Preventivas
o Instalar anteparo com
aproximadamente 2m
de altura na plataforma,
na parte ao lado da
rede de energia
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o Fixar cartazes de alerta
no anteparo.

o Evitar o uso de

t

plataforma metálica.

o Estaiar a plataforma para evitar que ela invada a área de
segurança com o balanço do vento ou a movimentação.
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Prevenir Acidentes é
Dever de Todos
Realizar campanhas de orientação sobre os
riscos da eletricidade e como evitá-los.

í,;l

Prestar atenção quando executar serviços
envolvendo estruturas metálicas.
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Efetuar reuniões de segurança no local da obra e
apontar as áreas de riscos com a rede elétrica.
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Fixar cartazes ou placas com orientações nos
locais de maior concentração de operários.
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Isolar e sinalizar o limite entre a área de trabalho e
a área de perigo.
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Verificar diariamente a segurança do local.
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Antes de iniciar a obra, encaminhar o projeto para
a análise da Copel, que verificará

o local e a

situação da rede elétrica, fornecendo as
recomendações de segurança necessárias.
í,;l

No caso de obras externas em edificações já
existentes, os síndicos deverão consultar a Copel
sobre possíveis riscos com a rede elétrica.
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Na dúvida, não improvise.

Ligue para a Capei no 0800 51 00 116 ou entre em contato
com a Área de Projetos nos seguintes endereços:
Ll

Curitiba
Curitiba
Rua Prof. Brasília Ovídio da Costa, 1703 - Santa Quitéria

Região Metropolitana Norte
Estrada da Graciosa, 730- Atuba

Região Metropolitana Sul
Rua Barão do C. Azul, 219-S - São José dos Pinhais

Litoral
Rua Conselheiro Sinimbu, 401 - Paranaguá
Ll

Cascavel
Cascavel
R. Vitória, 105
Foz do Iguaçu
R. Alastair Munro, 220
Pato Branco
Av. Tupi, 3636

Francisco Beltrão
R. Curitiba, 101 O
Toledo
Av. Parigot de Souza, 1365

o

Maringá
Maringá
Av. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 896

Paranavaí
Av. Capitão Telmo Ribeiro, 967

Campo Mourão
R. Santa Catarina, 1932, 2° andar
Umuarama
Av. Londrina, 4216

o

Ponta Grossa
Ponta Grossa
R. Conselheiro Barradas, 896
lrati
R. Conselheiro Zacarias, 500
União da Vitória
Rua Carlos Cavalcanti, 405

o

Londrina
Londrina
Rua Chile, 10-A

Apucarana
Rua Diva Nadir, 393

Cornélio Procópio
Rua Saturnino Pires de Godoi, 425

COPEL- Área de Segurança do Trabalho
Fone (41) 3310-5322

Fonte:
Manual N° 1 -Rede aérea de energia elétrica, do Sindicato
da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná.

~ATENÇÃO: Se alguém em sua
casa depende de equipamentos
elétricos que garantem a sua
sobrevida, informe a Copel.

Para consultar todos os Direitos e Deveres
do consumidor de energia elétrica, acesse
os sites www.copel.com ou www.aneel.gov.br.
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