




ÍNDICE 

1. OBJETIVO 1
2. CAMPO de APLICAÇÃO 1
3. MÉTODOS 1
4. EQUIPAMENTOS e FERRAMENTAS 2
5. INSTRUÇÕES 3
6. CONTROLE DE ALTERAÇÕES 6

1. OBJETIVO

Este  documento  tem  por  objetivo  padronizar  os  procedimentos  de  segurança  durante  a  execução  de
travessia de cabos de fibra ótica em ruas ou avenidas para a execução dos serviços de telecomunicações
em redes de distribuição, protegendo contra acidentes com os executores, pedestres ou veículos.

2. CAMPO de APLICAÇÃO 

As orientações contidas neste documento aplicam-se aos trabalhadores próprios e contratados da Copel
Telecomunicações durante a execução de atividades realizadas nas redes de distribuição de baixa (127/220
V) ou média tensão (13,8 kV e 34,5 kV), localizadas dentro da área de concessão e nos sistemas da Copel
Telecomunicações.

3. MÉTODOS

Para  execução  dos  procedimentos  neste  documento,  deverão  ser  considerados  os  métodos  (norma  e
instruções)  e  materiais  (ferramentas  e  materiais)  estabelecidos  neste  documento,  assim  como,  outros
estabelecidos nas normas aqui descritas.

Estão listados neste documento, os equipamentos ou normas relacionadas diretamente com a atividade em
destaque  e não eximem a necessidade e/ou  obrigação do uso de outros  equipamentos de segurança,
uniformes e normas estabelecidas para as atividades e riscos inerentes ao ambiente de trabalho.

3.1. APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS

Antes do início das atividades, deve ser preenchida a APR conforme estabelecido na NR 10, em conjunto
com todos os envolvidos na execução da atividade, prevendo os riscos que pode se originar no local de
trabalho, assim como as medidas de bloqueio para cada risco identificado, e sendo assinado por todos os
integrantes da equipe e tendo um como responsável pelo documento.

3.2. AUTORIZAÇÃO E LIBERAÇÃO DO AGENTE DE TRANSITO

A execução da travessia deve ser precedida de autorização e liberação do agente de transito. A liberação
pode exigir a necessidade de autorização previa ou no local mediante a comunicação do agente.

Quando estabelecido que a interrupção devera ser realizada pelo agente de transito, a equipe de execução
deve aguardar a chegada e liberação para inicio dos serviços. Se a presença do agente for dispensada pela
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autoridade de trânsito, a equipe de execução devera sinalizar e bloquear o fluxo de veículos.

3.3. SINALIZAÇÃO E ISOLAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO

Antes de iniciar as atividades, realizar a sinalização do local de trabalho em torno dos postes da travessia
com cones de sinalização e fita de demarcação para isolamento conforme o fluxo de pedestres.

3.4. INSTALAÇÃO DE ESCADAS

A execução dos serviços no poste deve ser executada com a utilização da escada extensível e deve ser
amarrada no topo obedecendo as instruções do IST – Amarração de Escadas, técnicas de trabalho em
altura e norma regulamentadora NR 35.

Esta atividade exige o uso de equipamentos de proteção individual, cinto paraquedista, talabarte Y, talabarte
de posicionamento, meia bota para eletricista, luvas de proteção, capacete, óculos de segurança e o kit de
resgate em altura deve estar disponível. 

3.5 AFASTAMENTOS MÍNIMOS

A rede ótica deve manter-se afastada do solo no mínimo em 5,00 metros nas ruas e avenidas, conforme
determina a NBR 15.688 – Redes de distribuição de energia elétrica com condutores nus.

Nas áreas de concessão da COPEL Distribuição, a rede ótica deve se manter afastada do solo no mínimo a
5,20 metros nas ruas e avenidas, conforme a NTC 855 901- Compartilhamento de Infraestrutura de Redes
de Distribuição - Montagem de Redes de Distribuição Aérea.

4. EQUIPAMENTOS e FERRAMENTAS 

4.1. EQUIPAMENTOS

4.1.1. Cone de sinalização

4.1.2. Luva de baixa tensão

4.1.3. Vestimenta antichama

4.1.5. Meia bota para eletricista

4.1.6. Capacete classe B para eletricista

4.1.7. Cinto tipo paraquedista com talabartes em Y e de posição

4.1.8. Óculos de proteção incolor e escuro

4.1.9. Colete refletivo classe 2 (nbr 15292)

4.2. FERRAMENTAS
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4.2.1. Detector de ausência de tensão

4.2.2. Linha de vida e trava queda

4.2.3. Lençol isolante

4.2.4. Vara de manobra com gancho para ascensão de cabo

4.2.5. Escada extensível de fibra

5. INSTRUÇÕES

As instruções a seguir indicam a forma de execução nos casos de interrupção total ou parcial das pistas.

5.1. TRAVESSIA COM INTERRUPÇÃO TOTAL DO TRÂNSITO

1º) Realizar a análise de risco e preencher a APR.

2) Aguardar a presença e liberação do agente de trânsito;

2º) Sinalizar e isolar a área de trabalho junto aos postes nas calçadas;

3º) Instalar as escadas amarrando o topo ao poste;

4º) Sinalizar a via de trânsito após liberação do agente de trânsito;

5º) Escalar a escada para fixar o cabo de FO no canaflex do 1° poste utilizando os EPI’s para o trabalho
em altura;

7º) Para a travessia do cabo utilizar luvas de vaqueta;

8º) Para ascensão do cabo até o segundo poste utilizar a vara de manobra com gancho;

9º) Existindo cordoalha, instalar canaflex no vão da travessia amarrando o topo da escada na cordoalha;

10º) Puxar todo o rolo do cabo FO para a outra extremidade da travessia;

10º) Estabelecer a ancoragem provisória do cabo de FO no canaflex do 2º poste, obedecendo a altura 
mínima permitida;

11º) Equipar a ancoragem do cabo de FO no 1º e 2º poste;

12º) Liberar o fluxo de veículos.

5.2. TRAVESSIA COM INTERRUPÇÃO PARCIAL DO TRÂNSITO

1º) Realizar a análise de risco e preencher a APR.
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2) Aguardar a presença e liberação do agente de trânsito;

2º) Sinalizar e isolar a área de trabalho junto aos postes nas calçadas;

3º) Instalar as escadas nas extremidades da via de tráfego amarrando o topo ao poste;

4º) Sinalizar a via de trânsito após liberação do agente de trânsito;

5º) Escalar a escada para fixar o cabo de FO no canaflex nos postes utilizando os EPI’s para o trabalho 
em altura;

6º) Existindo cordoalha, instalar a escada no meio vão para instalação do canaflex na cordoalha para 
execução de travessia em meia pista;

7º) Lançar o cabo na meia pista e executar amarração provisória para garantir os afastamentos mínimos
para o solo até a instalação do segundo trecho

8º) Lançar o cabo na segunda meia pista e executar amarração provisória do 2º poste para garantir os
afastamentos mínimos do solo

9º) Puxar todo o rolo do cabo FO para a outra extremidade da travessia;

10º) Estabelecer a ancoragem do cabo de FO obedecendo a altura mínima permitida;

11º) Liberar o fluxo de veículos.
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5.3. FLUXOGRAMA

APROVAÇÃO

Técnico de Segurança do Trabalho
Amauri Carvalho

Engenheiro de Segurança do Trabalho
Carlos Guerra Lima



6. CONTROLE DE ALTERAÇÕES

CONTROLE DE ALTERAÇÕES

Data Responsável Descrição

06/01/2020 Amauri Carvalho
Reg. 37510

Fabio Pereira
Reg. 802854 

Elaboração.

Análise e contribuições.
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1. OBJETIVO

Este  documento  tem  por  objetivo  padronizar  os  procedimentos  de  entrada  e  permanência  durante  a
execução dos serviços de telecomunicações em caixas de passagem e outras estruturas classificadas como
espaço confinado, protegendo contra os riscos de asfixia ou envenenamento e, para os quais devem ser
atendidas as exigências da NR 33.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

As orientações contidas neste documento aplicam-se aos trabalhadores próprios e contratados da Copel
Telecomunicações  durante  a  execução  de  atividades  realizadas  nas  caixas  de  passagem  caixas  de
passagem,  caixas de chaves, câmaras de transformação e cabines de energia elétrica de alta  e baixa
tensão subterrâneas, localizadas dentro da área de concessão da Copel e outros espaços confinados onde
estão localizados os equipamentos e os sistemas da Copel Telecomunicações.

3. MÉTODOS

Para execução dos procedimentos estabelecidos neste documento, deverão ser considerados os métodos
(norma e instruções) e materiais (ferramentas e materiais) estabelecidos neste documento, assim como,
outros estabelecidos nas normas aqui descritas.

Estão listados neste documento, os equipamentos ou normas relacionados adicionais e diretamente com a
atividade em destaque e não eximem a necessidade e/ou obrigação do uso de outros equipamentos de
segurança,  uniformes  e  normas  estabelecidas  para  as  atividades  e  riscos  inerentes  ao  ambiente  de
trabalho.

3.1. VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E FERRAMENTAS

Verificar  se todos os EPI’s  como (capacete classe E, luvas de vaqueta e nitrílica,  óculos de segurança
incolor  e  escuro,  protetor  solar,  meia  bota  para  eletricista,  uniforme  antichama,  cinto  de  segurança
paraquedista com talabarte em Y) estão presentes no local da atividade e em bom estado de conservação,
de acordo com a NR 06 e demais instruções internas. 
Verificar se todos os materiais essenciais para a execução da atividade estão no local de trabalho, e se
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esses estão em boas condições de uso. 
Caso haja falta de algum equipamento ou material, ou se esses não estejam em boas condições de uso,
deve-se  paralisar  a  atividade,  comunicando  ao  seu  superior  hierárquico,  que  tomará  as  devidas
providências.

3.2. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

Antes de iniciar as atividades, realizar a sinalização do local de trabalho, com cones, fita de demarcação e
grade de impedimento de acesso, conforme NR 26.
Identificar, isolar e sinalizar os espaços confinados para evitar a entrada de pessoas não autorizadas de
acordo com a NR 33.

3.3. PET – PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO

A permissão de entrada deve documentar a conformidade das condições locais e autoriza a entrada em
cada espaço confinado.
Para cada entrada em caixas de energia de alta e baixa tensão, energizadas ou não que seja caracterizado
espaço confinado – deve-se ter uma permissão de entrada. A permissão de entrada deve ser assinada pelo
supervisor,  pelos  trabalhadores  do  local  e  pelo  responsável  que  designou  o  serviço.  A  Permissão  de
Entrada e Trabalho é válida somente para cada entrada.
É  vedada  a  entrada  e  a  realização  de  qualquer  trabalho  em  espaços  confinados  sem a  emissão  da
Permissão de entrada e Trabalho.
Deverá ser realizada antes do início da atividade a PET, a fim de identificar os possíveis riscos, eliminando
com seus respectivos bloqueios.

3.4. MEDIÇÃO DE GASES

Se o acesso ao espaço se dá pela parte superior, deve ser realizado o teste posicionando-se a mangueira
de sucção na parte superior, média e inferior.

Quando adentrar um espaço confinado com acesso horizontal, deve-se verificar o tipo de espaço, quais
meios de entrada e se tem os equipamentos de prevenção para esse acesso, deve se proceder como os
mesmos procedimentos de um acesso vertical.
O detector de gases deve permanecer no modo ON LINE durante todo o tempo de trabalho e, em caso de
disparo do alarme, a atividade deve ser interrompida, o espaço deve ser abandonado e realizado novo
procedimento de medição, assim como, deve ser realizado procedimento de remoção da atmosfera local.

O teste da atmosfera do espaço confinado deve ser realizado com o detector  de gases, para tanto,  a
verificação do equipamento deve ser realizada constantemente a fim de detectar o seu bom funcionamento
e, para que esteja apto ao uso, por ocasião e antes do início de cada atividade que será realizada.

A medição de gases deve ser realizada antes do acesso ao espaço confinado e durante todo o tempo de
execução da atividade no local, conforme determinado pela NR 33 e ABNT NBR 16577:2017 – Espaço
Confinado – Prevenção de acidentes, procedimentos e medidas de proteção.

A medição durante a execução do serviço compreende a instalação do equipamento junto ao corpo do
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trabalhador.

3.5. VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO

Sempre que o espaço confinado seja considerado uma área classificada, a ventilação deverá ser realizada
por equipamento intrinsecamente seguro;
Está proibida a ventilação com oxigênio puro;
A melhor  técnica  de ventilação (exaustão e/ou  insulamento)  será avaliada e optada pelo supervisor  do
trabalho e deverá constar no PET.
Caso for constatado gases no espaço confinado com o medidor, realizar a insuflação/exaustão do local, até
que  o  espaço  fique  adequado  para  a  entrada  do  funcionário  na  execução  da  atividade,  verificando
novamente o ambiente com o equipamento de medição, se está livre de qualquer gás ou outro produto
químico que prejudique a integridade física do trabalhador.

3.6. PROCEDIMENTOS

A COPEL Distribuição exige que os usuários que deverão acessar o espaço confinado estejam munidos dos
equipamentos  de  proteção  e  ferramentas  de  resgate  e  medidor  de  gases,  assim  como,  demais
procedimentos que estão descritos e estabelecido no GSST 1-205 e GSST 1-207.

O esgotamento/drenagem de líquidos  para  limpeza  do espaço  confinado  deve  ser  realizado  conforme
estabelecido pela COPEL Distribuição no GSST 1-203. Se houver somente água poderá ser despejada em
galerias de águas pluviais, no entanto, se o material contiver resíduos de esgoto ou outros contaminantes
devera ser depositada em caçamba para posterior destinação apropriada.

3.7. TREINAMENTO

Devem realizar a atividade em espaço confinado, somente os colaboradores treinados conforme determina
a NR 33:

- Trabalhadores autorizados e vigia – carga horária mínima de 16 horas;
- Supervisor de Entrada – carga horária mínima de 40 horas.

E devem receber capacitação periódica a cada 12 meses, com carga horária mínima de 8 horas.
É vedada a designação para trabalhos em espaços confinados sem a prévia capacitação do trabalhador.

3.8. MEDIDAS PESSOAIS

Todo trabalhador designado para trabalhos em espaços confinados deve ser submetido a exames médicos
específicos para a função que irá desempenhar;
É vedada a realização de qualquer trabalho em espaço confinado de forma individual ou isolada;
O Vigia não poderá realizar outras tarefas que possam comprometer o dever principal que é o de monitorar
e proteger os trabalhadores autorizados;
Cabe  ao  empregador  fornecer  e  garantir  que  todos  os  trabalhadores  que  adentrarem  em  espaços
confinados disponha de todos os equipamentos para controle de riscos, previstos na Permissão de Entrada
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e Trabalho.

3.9. RESGATE VERTICAL

O empregador deve elaborar e programar procedimentos de emergência e resgate adequados aos espaços
confinados, conforme NR 33;
Deve ser providenciada para a região onde se encontra o espaço confinado uma equipe de emergência e
resgate, pública ou privada, formada por membros da COPEL ou não, sempre pronta e alerta sempre que
um trabalho no espaço confinado esteja sendo realizado;
Cada membro da equipe deve ser capacitado para a função, devendo possuir treinamento em primeiros
socorros básico e em reanimação cardiopulmonar (RCP);
A  capacitação  da  equipe  de  salvamento  deve  contemplar  todos  os  possíveis  cenários  de  acidentes
identificados na análise de risco.
Deve ser instalado o tripé de resgate no local de acesso ao espaço confinado, com os outros equipamentos
de auxílio ao resgate vertical.

4. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

4.1. EQUIPAMENTOS

4.1.1. Detector de Gases – conforme ETC 1044;

4.1.2. Tripé com guincho resgatador – conforme ETC 1072;

4.1.3. Bomba de Recalque D’água;  

4.1.4. Exaustor/insuflador – conforme ETC 1080;

4.1.5. Equipamento de comunicação intrinsecamente seguro;

4.1.6. Conjunto de Segurança para Trabalho Rede Subterrânea_r8 – conforme ETC 1071.

5. INSTRUÇÕES 

Ao  acessar  e  permanecer  nos  espaços  confinados,  durante  a  execução  de  lançamento  de  cabos  ou
confecção de emendas, os trabalhadores deverão atender as exigências da NR 33 e, quando atuando em
infraestrutura de terceiros, deverão atender as exigências do detentor da infraestrutura.

Os riscos do local de trabalho classificado como espaço confinado, caracterizado segundo a NR 33, pode
conter  outros  riscos  além  da  asfixia  ou  envenenamento.  Os  riscos  podem  ser  eletricidade,  explosão,
afogamento,  queda,  químicos  e  biológicos,  assim  como,  de  acidentes  com  máquinas  e  equipamentos
utilizados durante as atividades ou mesmo de ataques de animais peçonhentos. Portanto, a entrada deve
ser realizada com a análise preliminar e risco (APR) e com a emissão da permissão de entrada e trabalho
(PET).
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Quando  a  infraestrutura  tiver  um  proprietário,  este  deve  autorizar  o  ingresso  formalmente,  mediante
assinatura em termo próprio, ainda que ele realize ou não realize as medições e análise dos riscos. Tal
autorização, não exime o trabalhador de verificar se as condições de ingresso são seguras obedecendo às
orientações contidas aqui neste documento.

5.1. ETAPAS DA ATIVIDADE

O  trabalhador  deve  proceder  às  verificações  contidas  no  passo  a  passo  (abaixo)  e  realizar  os
procedimentos.

5.2. VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E FERRAMENTAS

Inspecionar todos os EPI’s e ferramentas, se estão em bom estado e se não está faltando nenhum no local
da atividade.
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5.3. APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS

Antes  do  início  das  atividades,  deve  ser  preenchida  a APR,  em conjunto  com todos  os envolvidos  na
execução da  atividade,  prevendo  os  riscos  que  pode  se  originar  no  local  de  trabalho,  assim  como as
medidas de bloqueio para cada risco identificado, e sendo assinado por todos os integrantes da equipe e
tendo um como responsável pelo documento.
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5.4. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

Antes de iniciar as atividades, realizar a sinalização do local de trabalho, com cones, fita de demarcação e
grade de impedimento de acesso.
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5.5. PET – PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO

O supervisor do espaço deverá preencher e assinar a PET, junto com os demais envolvidos na atividade.
Segue um modelo de PET abaixo, que se encontra no anexo II da NR 33: 
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5.6. EXECUTAR A DRENAGEM DO ESPAÇO CONFINADO

Utilizar a Bomba de Recalque D’água para drenar o líquido que tiver dentro do espaço confinado.
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5.7. MEDIÇÃO DE GASES

As avaliações atmosféricas iniciais devem ser realizadas fora do espaço confinado.
Durante todo o tempo que o trabalhador estiver dentro do espaço confinado, deve-se estar com o medidor
de gases no seu corpo para o monitoramento.
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5.8. VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO

Usar o insuflador/exaustor para retirar os gases contaminantes do espaço confinado, até que fique em uma
condição adequada para o acesso.
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5.9. INSTALAR A ESCADA E O TRIPÉ DE RESGATE

Instalar a escada extensível de fibra de vidro e o tripé de resgate com guincho resgatador em cada boca de
visita em que o trabalhador fará o acesso.
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5.10. ACESSO AO ESPAÇO CONFINADO

Acessar o espaço confinado para a execução da atividade, sempre com o vigia na entrada da boca de visita
para supervisão, não podendo sair do seu posto em hipótese alguma.
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5.11. FLUXOGRAMA

FLUXOGRAMA DA TAREFA
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6. CONTROLE DE ALTERAÇÕES
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1. OBJETIVO

Este  documento  tem  por  objetivo  padronizar  os  procedimentos  de  segurança  durante  a  execução  da
fiscalização de obra da linha convencional para a execução dos serviços de telecomunicações em redes de
distribuição, protegendo contra acidentes com os executores, pedestres ou veículos.

2. CAMPO de APLICAÇÃO 

As orientações contidas neste documento aplicam-se aos trabalhadores próprios e contratados da Copel
Telecomunicações durante a execução de atividades realizadas nas redes de distribuição de baixa (127/220
V) ou média tensão (13,8 kV e 34,5 kV), localizadas dentro da área de concessão e nos sistemas da Copel
Telecomunicações.

3. MÉTODOS

Para  execução  dos  procedimentos  neste  documento,  deverão  ser  considerados  os  métodos  (norma  e
instruções)  e  materiais  (ferramentas  e  materiais)  estabelecidos  neste  documento,  assim  como,  outros
estabelecidos nas normas aqui descritas.

Estão listados neste documento, os equipamentos ou normas relacionadas diretamente com a atividade em
destaque e não eximem a necessidade  e/ou  obrigação do uso de outros  equipamentos de segurança,
uniformes e normas estabelecidas para as atividades e riscos inerentes ao ambiente de trabalho.

3.1. APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS

Antes do início das atividades, deve ser preenchida a APR conforme estabelecido na NR 10, em conjunto
com todos os envolvidos na execução da atividade, prevendo os riscos que pode se originar no local de
trabalho, assim como as medidas de bloqueio para cada risco identificado, e sendo assinado por todos os
integrantes da equipe e tendo um como responsável pelo documento.

3.2. SINALIZAÇÃO E ISOLAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO

Antes de iniciar as atividades, realizar a sinalização do local de trabalho em torno dos postes da travessia
com cones de sinalização e fita de demarcação para isolamento conforme o fluxo de pedestres.

3.3. INSTALAÇÃO DE ESCADAS

A execução dos serviços no poste deve ser executada com a utilização da escada extensível e deve ser
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amarrada no topo obedecendo as instruções do IST – Amarração de Escadas, técnicas de trabalho em
altura e norma regulamentadora NR 35.

Esta atividade exige o uso de equipamentos de proteção individual, cinto paraquedista, talabarte Y, talabarte
de posicionamento, meia bota para eletricista, luvas de proteção, capacete, óculos de segurança e o kit de
resgate em altura deve estar disponível. 

3.4. AFASTAMENTOS MÍNIMOS

A rede ótica deve manter-se afastada do solo no mínimo em 5,00 metros nas ruas e avenidas, conforme
determina a NBR 15.688 – Redes de distribuição de energia elétrica com condutores nus.

Nas áreas de concessão da COPEL Distribuição, a rede ótica deve se manter afastada do solo no mínimo a
5,20 metros nas ruas e avenidas, conforme a NTC 855 901- Compartilhamento de Infraestrutura de Redes
de Distribuição - Montagem de Redes de Distribuição Aérea.

4. EQUIPAMENTOS e FERRAMENTAS 

4.1. EQUIPAMENTOS

4.1.1. Cone de sinalização

4.1.2. Luva de baixa tensão

4.1.3. Vestimenta antichama

4.1.5. Meia bota para eletricista

4.1.6. Capacete classe B para eletricista

4.1.7. Cinto tipo paraquedista com talabartes em Y e de posição

4.1.8. Óculos de proteção incolor e escuro

4.2. FERRAMENTAS

4.2.1. Detector de ausência de tensão

4.2.2. Linha de vida e trava queda

4.2.3. Lençol isolante

4.2.4. Vara de manobra com gancho para ascensão de cabo

4.2.5. Escada extensível de fibra
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5. INSTRUÇÕES

As  instruções  aqui  apresentadas  indicam  a  forma  e  sequência  para  a  execução  das  atividades

apresentados sequencialmente abaixo:

5.1. SEQUÊNCIA DA TAREFA

Verificar:

1° Estacionamento e a sinalização do veículo;

2° Projeto, número de funcionários e a APR da equipe;

3° Condições dos ferramentais, veículo, EPI’s/EPC’s, número de cones de sinalização e uniforme da equipe;

4° Identificação da empresa e Copel Telecom no veículo;

5° Procedimentos do trabalho quanto:

5.1 Teste de ausência de tensão

5.2 Amarração do topo da escada

5.3 Isolamento dos possíveis pontos energizados

5.4 Utilização do talabarte Y e posição na escada

5.5 Preparação do cabo no solo

5.6 Lançamento do cabo FO nos canaflex na travessia de ruas e avenidas

5.7 Tensionamento para a elevação do cabo FO

6° Puxada e encabeçamento do cabo FO

7° Preparação para a fusão do cabo na caixa Fosc

8° Fusão do cabo FO na caixa Fosc

9° Equipagem do cabo na estrutura.
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5.2. FLUXOGRAMA
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1. OBJETIVO

Este documento tem por objetivo padronizar os procedimentos de segurança durante a fiscalização de obra
em cabos ópticos em trechos de backbone para a execução dos serviços de telecomunicações em redes de
distribuição, protegendo o agente fiscalizador, trabalhadores e comunidade contra acidentes.

2. CAMPO de APLICAÇÃO 

As orientações contidas neste documento aplicam-se a atividade de fiscalização de trabalhadores próprios e
contratados  da  Copel  Telecomunicações  durante  a  execução  de  atividades  realizadas  nas  redes  de
distribuição de baixa (127/220 V) ou média tensão (13,8 kV e 34,5 kV), localizadas em trechos de backbone
dentro da área de concessão da Copel Telecomunicações.

3. MÉTODOS

Para execução dos procedimentos descritos neste documento, deverá ser fiscalizado o atendimento aos
métodos (norma e instruções) e materiais (ferramentas e materiais), assim como, outros estabelecidos nas
normas aqui descritas.

Para desenvolvimento das atividades, todos os empregados envolvidos deverão estar capacitados e 
autorizados para o trabalho em altura e equipados com todos os EPIs e ferramentas necessários para o 
desenvolvimento da tarefa. 

Estão listados neste documento, os equipamentos ou normas relacionadas diretamente com a atividade em
destaque e não eximem a necessidade  e/ou  obrigação do uso de outros  equipamentos de segurança,
uniformes e normas estabelecidas para as atividades e riscos inerentes ao ambiente de trabalho.

3.1. APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS

Antes do início das atividades, deve ser preenchida a APR conforme estabelecido na NR 10, em conjunto
com todos os envolvidos na execução da atividade, prevendo os riscos que pode se originar no local de
trabalho, assim como as medidas de bloqueio para cada risco identificado, e sendo assinado por todos os
integrantes da equipe e tendo um como responsável pelo documento.

3.2. SINALIZAÇÃO E ISOLAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO

Antes de iniciar as atividades, realizar a sinalização do local de trabalho em torno dos postes da travessia
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com cones de sinalização e fita de demarcação para isolamento conforme o fluxo de pedestres.

3.3. INSTALAÇÃO DE ESCADAS

A execução dos serviços no poste deve ser executada com a utilização da escada extensível e deve ser
amarrada no topo obedecendo as instruções do IST – Amarração de Escadas, técnicas de trabalho em
altura e norma regulamentadora NR 35.

Esta atividade exige o uso de equipamentos de proteção individual, cinto paraquedista, talabarte Y, talabarte
de posicionamento, meia bota para eletricista, luvas de proteção, capacete, óculos de segurança e o kit de
resgate em altura deve estar disponível. 

3.4. AFASTAMENTOS MÍNIMOS

A rede ótica deve manter-se afastada do solo no mínimo em 5,00 metros nas ruas e avenidas, conforme
determina a NBR 15.688 – Redes de distribuição de energia elétrica com condutores nus.

Nas áreas de concessão da COPEL Distribuição, a rede ótica deve se manter afastada do solo no mínimo a
5,20 metros nas ruas e avenidas, conforme a NTC 855 901- Compartilhamento de Infraestrutura de Redes
de Distribuição - Montagem de Redes de Distribuição Aérea.

4. EQUIPAMENTOS e FERRAMENTAS 

4.1. EQUIPAMENTOS

4.1.1. Cone de sinalização

4.1.2. Luva de baixa tensão

4.1.3. Vestimenta antichama

4.1.5. Meia bota para eletricista

4.1.6. Capacete classe B para eletricista

4.1.7. Cinto tipo paraquedista com talabartes em Y e de posição

4.1.8. Óculos de proteção incolor e escuro

4.2. FERRAMENTAS

4.2.1. Detector de ausência de tensão

4.2.2. Linha de vida e trava queda

4.2.3. Lençol isolante

4.2.4. Vara de manobra com gancho para ascensão de cabo
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4.2.5. Escada extensível de fibra

5. INSTRUÇÕES

Para a da tarefa a equipe deve atender ao requisito de número mínimo de componentes previsto no PST
(Procedimento de Segurança Telecom) relacionado ao tipo atividade e local de execução.

Passo 1) Munir-se dos documentos PSTs relativos ao tipo de atividade e área de execução fazendo leitura
prévia antes do acompanhamento da equipe.

Passo 2) Vestir uniforme e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) necessários para acesso a área de
risco;

Passo 3) Preencher a APR – Análise Preliminar de Riscos ao chegar ao local da atividade. 

Passo 4) Abordar a equipe de trabalhadores informando seu nome, função e qual a atividade que realizará
no local a serviço da COPEL Telecom;

Passo 5) Solicitar a apresentação do projeto da atividade, APR – Análise Preliminar de Riscos prenchida,
relação de trabalhadores e diário de obra;

Passo 6) Anotar em informações obtidas para posterior inclusão das mesmas em relatório;

Passo  7)  Observar  a  correta  aplicação  das  orientações  contidas  no  PST  na  execução  da  atividade
fiscalizada, fazendo anotações e fotografias e atuar junto ao encarregado da equipe na constatação de
irregularidades  ou  risco  iminente  de  acidente  exigindo  a  correção  ou  interrupção  dos  trabalhos  até  a
aplicação de medidas efetivas no  atendimento aos procedimentos  padronizados  e restabelecimento de
condições seguras de trabalho.

Passo 8) Informar imediatamente ao Gestor do Contrato a situação que implica na paralisação da obra
solicitando orientações quanto as ações imediatas.

Passo 9) Elaborar relatório do acompanhamento da atividade incluindo todas as informações obtidas e
encaminhar ao Gestor do Contrato.
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1. OBJETIVO

Este  documento  tem  por  objetivo  padronizar  os  procedimentos  de  entrada  e  permanência  durante  a
execução  dos  serviços  de  telecomunicações  em  salas  de  comunicação,  shelters,  cúbiculos  e  outros
equipamentos, dentro de subestações, usinas, repetidoras e afins.

2. CAMPO de APLICAÇÃO 

As orientações contidas neste documento aplicam-se aos trabalhadores próprios e contratados da Copel
Telecomunicações durante a execução de atividades realizadas nas infraestruturas da Copel e subsidiárias,
em serviços de telecomunicações.

3. MÉTODOS

Para execução dos procedimentos estabelecidos neste documento, deverão ser considerados os métodos
(norma e instruções) e materiais (ferramentas e materiais) estabelecidos neste documento, assim como,
outros estabelecidos nas normas aqui descritas.

Estão listados neste documento, os equipamentos ou normas relacionados adicionais e diretamente com a
atividade em destaque e não eximem a necessidade e/ou obrigação do uso de outros equipamentos de
segurança,  uniformes  e  normas  estabelecidas  para  as  atividades  e  riscos  inerentes  ao  ambiente  de
trabalho.

3.1. VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E FERRAMENTAS

Verificar  se todos os EPI’s  como (capacete classe E, luvas de vaqueta e nitrílica,  óculos de segurança
incolor  e  escuro,  protetor  solar,  meia  bota  para  eletricista,  uniforme  antichama,  cinto  de  segurança
paraquedista com talabarte em Y) estão presentes no local da atividade e em bom estado de conservação,
de acordo com a NR 06 e demais instruções internas. 
Verificar se todos os materiais essenciais para a execução da atividade estão no local de trabalho, e se
esses estão em boas condições de uso. 
Caso haja falta de algum equipamento ou material, ou se esses não estejam em boas condições de uso,
deve-se  paralisar  a  atividade,  comunicando  ao  seu  superior  hierárquico,  que  tomará  as  devidas
providências.

3.2. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
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Deverá  ser  sinalizado  o  local  de  trabalho  com  cones  e  fitas  de  isolamento,  caso  esteja  próximo  ao
barramento, para se manter afastado da área de risco e dentro da distância de segurança conforme NR 10
e normas internas da Copel, de acordo com a tensão do local.

3.3. PROCEDIMENTOS

Os colaboradores que acessarem esses locais, devem estar de acordo com a NAC 030801- Acesso às
instalações da Copel, NAC 040412 – Trabalho em subestações, IAP 040412-1 – Delimitações de espaço de
segurança para trabalhos em subestações, que orientam e dão instruções no acesso e serviços nesses
locais de risco, e além destes, o Guia de Orientações de Segurança e Saúde do Trabalho para Empesas
Contratadas, para que os empregados terceirizados tenham as orientações necessárias na execução das
atividades.

3.4. TREINAMENTO

Possuir treinamento de NR 10 Básico e SEP – Sistema Elétrico de Potência.
Caso realize alguma atividade superior a 2 metros de altura, possuir treinamento de NR 35 – Trabalho em
Altura.

3.5. MEDIDAS PESSOAIS

O trabalhador deve se atentar para a sua condição psicológica e de saúde, se está em condições favoráveis
a exercer suas atividades com segurança.
Deve estar em dia com sua carteira de vacinação, para que não esteja vulnerável a adquirir alguma doença,
que pode ser controlado preventivamente.

4. EQUIPAMENTOS e FERRAMENTAS 

4.1. EQUIPAMENTOS

4.1.1. Capacete de segurança aba frontal classe E conforme ETC 1015;

4.1.2. Uniforme antichama (calça e camisa manga longa) classe II conforme ETC 1055;

4.1.3. Avental de PVC;

4.1.4. Óculos de segurança (lentes incolor e escura) conforme ETC 1037;

4.1.5. Luva de vaqueta – tipo petroleira conforme ETC 1014;

4.1.6. Luva de PVC ou Látex;

4.1.7. Meia bota de segurança de couro para eletricista com cadarço conforme ETC 1020;

4.1.8. Bota de PVC;

4.1.9. Perneira de proteção conforme ETC 1089;
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4.1.10. Protetor solar com repelente conforme ETC 1074;

4.1.11. Cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte “Y “e talabarte de posicionamento conforme
ETC 1046;

4.1.12. Dispositivo Trava-queda retrátil conforme ETC 1076.

4.2. FERRAMENTAS

4.2.1. Escada articulada de abrir (madeira ou fibra de vidro).
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5. INSTRUÇÕES

As instruções aqui apresentadas indicam a forma e sequência para a execução das atividades.
O  trabalhador  deve  proceder  às  verificações  contidas  no  passo  a  passo  (abaixo)  e  realizar  os
procedimentos.

5.1. VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E FERRAMENTAS

Inspecionar todos os EPI’s e ferramentas, se estão em bom estado e se não está faltando nenhum no local
da atividade.

5.2. APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS

Antes  do  início  das  atividades,  deve  ser  preenchida  a APR,  em conjunto  com todos  os envolvidos  na
execução da  atividade,  prevendo  os  riscos  que  pode  se  originar  no  local  de  trabalho,  assim  como as
medidas de bloqueio para cada risco identificado, e sendo assinado por todos os integrantes da equipe e
tendo um como responsável pelo documento.
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5.3. ACESSO ÀS INSTALAÇÕES DA COPEL

Informar ao centro de operações quando estiver entrando e saindo de uma subestação, no COD (tensão de
34,5KV), no COS’D (tensão de 69 e 138 KV) e no COGT (tensão de 230 KV).
Se  tratando  de  usinas,  informar  ao  operador  que  estiver  no  local  da  sua  entrada,  para  acessar  aos
equipamentos de telecomunicações.
E em repetidora informar ao supervisor hierárquico que acessará esse local para realizar alguma atividade.
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5.4. TRABALHO EM ALTURA NA SUBESTAÇÃO

Se o local de acesso for acima de 2 (dois) metros de altura do piso superior, proceder o que determina a NR
35,  conferir  os  equipamentos  de  proteção  individual,  se  estão  disponíveis  e  boas  condições  de  uso,
acrescentar na APR os riscos e bloqueios, para minimizar eventuais incidentes.
Se a atividade não for superior a 2 (dois) metros de altura do piso superior, usar escada de abrir de madeira
ou fibra de vidro. Verificar se a escada está em boas condições de uso e executar a atividade conforme
procedimento, acrescentando na APR os riscos e bloqueios, para minimizar eventuais incidentes. 
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5.5. ESCALADA EM TORRE DE TELECOMUNICAÇÕES

Não subir quando a torre estiver sem aterramento ou estar em más condições.
Não realizar atividade em condições adversas como vento acentuado, chuvas, raios e trovões, qualquer
condição de mau tempo, deve ser paralisado a atividade e reprogramado.
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5.6. MANUTENÇÃO EM BANCO DE BATERIAS

Ao realizar manutenção em banco de baterias, manter a sala bem ventilada para depois realizar a atividade.
Utilizar todos os equipamentos obrigatórios para essa manutenção, como os óculos de segurança, avental,
luvas e bota de PVC, além dos demais equipamentos de segurança. 
Não utilizar adornos na execução da atividade, para evitar acidentes.
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5.7. LOCAL COM VEGETAÇÃO ALTA

Utilizar perneira ou coturno, além dos demais equipamentos de proteção, quando o acesso estiver com
vegetação alta (impedindo a visualização do local), evitando assim acidentes com animais peçonhentos ou
perfurações, entre outros.
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5.7. FLUXOGRAMA
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1. OBJETIVO

Este documento tem por objetivo padronizar os procedimentos de segurança durante o acesso  e  execução
dos serviços em salas  de comunicação em agências  e estações repetidoras  com  o objetivo de evitar
acidentes com trabalhadores e comunidade.

2. CAMPO de APLICAÇÃO 

As orientações contidas neste documento aplicam-se durante as atividades realizadas por trabalhadores
próprios e contratados da Copel Telecomunicações em salas de comunicação  em agências da COPEL
Distribuição e estações repetidoras da Copel Telecomunicações.

3. MÉTODOS

Para execução dos procedimentos descritos neste documento, deverá ser fiscalizado o atendimento aos
métodos (norma e instruções) e materiais (ferramentas e materiais), assim como, outros estabelecidos nas
normas aqui descritas.

Para desenvolvimento das atividades, todos os empregados envolvidos deverão estar capacitados e 
autorizados para o trabalho em altura e equipados com todos os EPIs e ferramentas necessários para o 
desenvolvimento da tarefa. 

Estão listados neste documento, os equipamentos ou normas relacionadas diretamente com a atividade em
destaque e não eximem a necessidade  e/ou  obrigação do uso de outros  equipamentos de segurança,
uniformes e normas estabelecidas para as atividades e riscos inerentes ao ambiente de trabalho.

Normas Regulamentadoras

NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade
NR-35 – Trabalho em altura

Normas ITP – Instrução Técnica de Procedimentos

- ITP 001 - Segurança e Cuidados Especiais com Baterias de Telecom;
- ITP 002 - Ajustes de Baterias e Retificadores de Telecom
- ITP 005 - MP Torres TELECOM;
- ITP 014 - Manutenção e Substituição de Bancos de Baterias de Telecom;
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- ITP 017 - Manutenção Preventiva de Sistemas de Ventilação Forçada de Equipamentos de 
Telecomunicações

Normas internas

- NAC 030320 - Transporte terrestre de substâncias perigosas
- IAP 030320-1 - Documento Obrigatório para transporte terrestre de substâncias perigosas
- NAC 030350 - Gestão corporativa de resíduos
- IAP 030350-1 - Manejo de baterias chumbo-ácido

Instrução de Segurança da Telecom

- IST – Manutenção de Sistemas de Bateria
- IST – Manutenção de Sistemas de Ar-condicionado

4. EQUIPAMENTOS e FERRAMENTAS 

As instruções aqui apresentadas indicam a forma e sequência para a execução das atividades.
O  trabalhador  deve  proceder  às  verificações  contidas  no  passo  a  passo  (abaixo)  e  realizar  os
procedimentos.

4.1 LEITURA PRÉVIA DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ATIVIDADE

Munir-se dos documentos PSTs relativos ao tipo de atividade e área de execução fazendo leitura prévia
antes do início da atividade.

4.2 ATENDIMENTO AO NÚMERO MÍNIMO DE COMPONENTES DA EQUIPE

Para a da tarefa a equipe deve atender ao requisito de número mínimo de componentes previsto no PST
(Procedimento de Segurança Telecom) relacionado ao tipo atividade e local de execução.
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4.3 VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E FERRAMENTAS

Inspecionar todos os EPI’s e ferramentas, se estão em bom estado e se não está faltando nenhum no local
da atividade.

Vestir todo uniforme e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) necessários para a atividade que será
realizada;
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Considerar  a  necessidade de proteção adicional  contra  animais  peçonhentos  nos  casos de acessos a
repetidoras com vegetação alta

4.4 ACESSO ÀS INSTALAÇÕES DA COPEL

Contactar o responsável pela agência ou COT, no caso de Repetidora, informando seu nome, função e qual
a atividade que realizará no local a serviço da COPEL Telecom antes do início da atividade;

4.5 APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS

Ao chegar ao local da atividade, preencher a APR – Análise Preliminar de Riscos em conjunto com todos os
envolvidos na execução da atividade, prevendo os riscos que pode se originar no local de trabalho, assim
como as medidas de bloqueio para cada risco identificado, e sendo assinado por todos os integrantes da
equipe e tendo um como responsável pelo documento.
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4.6 APROVAÇÃO DA APR

Executar a atividade dentro dos padrões estabelecidos caso a conclusão da APR caso o parecer da equipe
seja de que a tarefa pode ser realizada;

4.7 REVISÃO DA APR

Na ocorrência de a atividade ser continuada no dia consecutivo ou caso constate novo risco ou situação que
impeça a realização da atividade com condições seguras de trabalho, reunir a equipe e atualizar a APR
incluindo a informação assinando na coluna REVISÃO DA APR. No caso do parecer da equipe ser de que
este novo risco impeça a continuidade das atividades, informar imediatamente ao Gestor do Contrato a
situação que implica na paralisação da atividade solicitando orientações quanto as ações imediatas.

4.8 CONCLUSÃO DA ATIVIDADE

Ao concluir a atividade contactar o responsável pela agência ou COT informando a conclusão da atividade
que realizava no local.

Para a da tarefa a equipe deve atender ao requisito de número mínimo de componentes previsto no PST
(Procedimento de Segurança Telecom) relacionado ao tipo atividade e local de execução.

Passo 1) Munir-se dos documentos PSTs relativos ao tipo de atividade e área de execução fazendo leitura
prévia antes do acompanhamento da equipe.

Passo 2) Vestir uniforme e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) necessários para a atividade que
será realizada;

Passo 3) Contactar o responsável pela agência ou COT informando seu nome, função e qual a atividade
que realizará no local a serviço da COPEL Telecom antes do início da atividade;

Passo 4) Preencher a APR – Análise Preliminar de Riscos ao chegar ao local da atividade;

Passo 5) Executar a atividade dentro dos padrões estabelecidos caso a conclusão da APR seja a conclusão
da equipe que a tarefa pode ser realizada;

Passo 6) Caso constate situação que não permita a realização da atividade com condições seguras de
trabalho atualizar a APR incluindo a informação que gera o novo risco que impeça a continuidade das
atividades.  Informar imediatamente  ao  Gestor  do  Contrato  a  situação  que  implica  na  paralisação  da
atividade solicitando orientações quanto as ações imediatas.

Passo 7) Ao concluir a atividade contactar o responsável pela agência ou COT informando a conclusão da
atividade que realizava no local.
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5. INSTRUÇÕES

As instruções aqui apresentadas indicam a forma e sequência para a execução das atividades.
O  trabalhador  deve  proceder  às  verificações  contidas  no  passo  a  passo  (abaixo)  e  realizar  os
procedimentos.

Passo 1) Munir-se  dos documentos  PSTs relativos ao tipo de atividade e área de execução
fazendo leitura prévia antes do acompanhamento da equipe.

Passo 2) Vestir  uniforme e  EPIs  (Equipamentos  de  Proteção  Individual)  necessários  para  a
atividade que será realizada;

Passo 3) Contactar o responsável pela agência ou COT informando seu nome, função e qual a
atividade que realizará no local a serviço da COPEL Telecom antes do início da atividade;

Passo 4) Preencher a APR – Análise Preliminar de Riscos ao chegar ao local da atividade;

Passo 5) Executar a atividade dentro dos padrões estabelecidos caso a conclusão da APR seja a
conclusão da equipe que a tarefa pode ser realizada;

Passo 6) Caso  constate  situação que não permita  a  realização  da atividade com condições
seguras de trabalho atualizar a APR incluindo a informação que gera o novo risco que impeça a
continuidade das atividades. Informar imediatamente ao Gestor do Contrato a situação que implica
na paralisação da atividade solicitando orientações quanto as ações imediatas.

Passo 7) Ao concluir a atividade contactar  o responsável pela agência ou COT informando a
conclusão da atividade que realizava no local.
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6. CONTROLE DE ALTERAÇÕES

CONTROLE DE ALTERAÇÕES

Data Responsável Descrição

06/01/2020 Wendel Lombardi
Marques

Reg.  41.803

Elaboração.
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1. OBJETIVO

Este documento tem por objetivo padronizar os procedimentos de segurança a serem utilizadas na travessia
de cabo ópticos da Copel Telecomunicações sobre rodovias. 

O trânsito deve ser interrompido o mínimo de tempo necessário para execução da tarefa.

2. CAMPO de APLICAÇÃO 

As orientações destinam-se a proteger o empregado, a comunidade e os veículos em trânsito, quando for
necessário cruzar os cabos Ópticos da Copel Telecomunicações sobre Rodovias - PR. 

Para  desenvolvimento  das  atividades,  todos  os  empregados  envolvidos  devem  estar  capacitados  e
autorizados para o trabalho em altura e equipados com todos os EPI’s e ferramentas  necessários para o
desenvolvimento da tarefa.

3. MÉTODOS

Para execução dos procedimentos descritos neste documento, deverá ser fiscalizado o atendimento aos
métodos (norma e instruções) e materiais (ferramentas e materiais), assim como, outros estabelecidos nas
normas aqui descritas.

Para desenvolvimento das atividades, todos os empregados envolvidos deverão estar capacitados e 
autorizados para o trabalho em altura e equipados com todos os EPIs e ferramentas necessários para o 
desenvolvimento da tarefa. 

Estão listados neste documento, os equipamentos ou normas relacionadas diretamente com a atividade em
destaque e não eximem a necessidade  e/ou  obrigação do uso de outros  equipamentos de segurança,
uniformes e normas estabelecidas para as atividades e riscos inerentes ao ambiente de trabalho.

Normas Regulamentadoras

NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade
NR-35 – Trabalho em altura

Normas ITP – Instrução Técnica de Procedimentos
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- ITP 001 - Segurança e Cuidados Especiais com Baterias de Telecom;
- ITP 002 - Ajustes de Baterias e Retificadores de Telecom
- ITP 005 - MP Torres TELECOM;
- ITP 014 - Manutenção e Substituição de Bancos de Baterias de Telecom;
- ITP 017 - Manutenção Preventiva de Sistemas de Ventilação Forçada de Equipamentos de 
Telecomunicações

Normas internas

- NAC 030320 - Transporte terrestre de substâncias perigosas
- IAP 030320-1 - Documento Obrigatório para transporte terrestre de substâncias perigosas
- NAC 030350 - Gestão corporativa de resíduos
- IAP 030350-1 - Manejo de baterias chumbo-ácido

Instrução de Segurança da Telecom

- IST – Manutenção de Sistemas de Bateria
- IST – Manutenção de Sistemas de Ar-condicionado

4. EQUIPAMENTOS e FERRAMENTAS 

- Escada extensiva de fibra
- Corda de serviço
- Catraca
- EPI’s necessários para a tarefa conforme NR 35

5. INSTRUÇÕES

A tarefa deve ser agendada (Data, hora e local) com a polícia rodoviária para a interrupção do tráfego em
ambos os sentidos da Rodovia por onde o cabo deverá cruzar.

Passo 1) Executar a Análise Preliminar de Riscos para a tarefa;

Passo 2) Deixar o cabo ancorado (poste equipado e cabo fixado) no poste de saída;

Passo 3) Preparar uma sobra de cabo com tamanho suficiente para atravessar a rodovia;

Passo 4) Sinalizar o local conforme padrão abaixo;

Passo 5) Preparar o poste de chegada do cabo (instalar escada conforme I.S.T e equipar poste conforme
ETS 158);
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Passo 6) Deixar corda de serviço estendida em espera;

Passo 7) Trabalhador em espera no poste, preparado para receber o cabo (trabalhador ancorada no poste
conforme NR 35);

Passo 8) Polícia rodoviária interrompe o tráfego da rodovia em ambos os sentidos;

Passo 9) Polícia rodoviária libera para a execução da travessia do cabo;

Passo 10) Trabalhador  pega a  sobra  de cabo (passo 4),  atravessa a rodovia até o poste  do lado de
chegada do cabo;

Passo 11) Trabalhador conecta o cabo na corda de serviço e libera o cabo para ser erguido;

Passo 12) Trabalhador em espera no poste (passo 8) ergue o cabo óptico puxando a corda de serviço;

Passo 13) Trabalhador ancora cabo óptico no poste;

Passo 14) Trabalhador conecta catraca ao cabo óptico;

Passo 15) Trabalhador tenciona cabo óptico usando a catraca (conforme ETS 158);
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Passo 16) Trabalhador, usando vara com escala, faz a medição da altura dos cabos para verificar se a
altura está dentro das especificações estabelecidas pelas normas da ABNT e NAC da COPEL;

Passo 17) Encarregado da equipe libera para polícia rodoviária suspender a interrupção do tráfego no local;

Passo 18) Trabalhador finaliza ancoragem no poste de chegada e conclui travessia do cabo.
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1. OBJETIVO

Este  documento  tem  por  objetivo  padronizar  os  procedimentos  de  segurança  durante  a  execução  da
fiscalização  de  obras  de  telecomunicação  em  subestações  (SE)  para  a  execução  dos  serviços   nos
sistemas de transmissão (OPGW) e redes de distribuição (BACKBONE),  (CONVENCIONAL)  e (GPON),
protegendo contra acidentes com os executores, funcionários da Copel e terceirizados.

2. CAMPO de APLICAÇÃO 

As orientações contidas neste documento aplicam-se durante as atividades realizadas por trabalhadores
próprios  e  contratados  da  Copel  Telecomunicações  em subestações  de  distribuição  e  transmissão  da
COPEL.

3. MÉTODOS

Para  execução  dos  procedimentos  neste  documento,  deverão  ser  considerados  os  métodos  (norma  e
instruções)  e  materiais  (ferramentas  e  materiais)  estabelecidos  neste  documento,  assim  como,  outros
estabelecidos nas normas aqui descritas.

Estão listados neste documento, os equipamentos ou normas relacionadas diretamente com a atividade em
destaque e não eximem a necessidade  e/ou  obrigação do uso de outros  equipamentos de segurança,
uniformes e normas estabelecidas para as atividades e riscos inerentes ao ambiente de trabalho.

Os colaboradores que acessarem esses locais, devem estar de acordo com a NAC 030801- Acesso às
instalações da Copel, NAC 040412 – Trabalho em subestações, IAP 040412-1 – Delimitações de espaço de
segurança para trabalhos em subestações, que orientam e dão instruções no acesso e serviços nesses
locais de risco, e além destes, o Guia de Orientações de Segurança e Saúde do Trabalho para Empesas
Contratadas, para que os empregados terceirizados tenham as orientações necessárias na execução das
atividades.

3.1. APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS

Antes do início das atividades, deve ser preenchida a APR conforme estabelecido na NR 10, em conjunto
com todos os envolvidos na execução da atividade, prevendo os riscos que pode se originar no local de
trabalho, assim como as medidas de bloqueio para cada risco identificado, e sendo assinado por todos os
integrantes da equipe e tendo um como responsável pelo documento.
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3.2. SINALIZAÇÃO E ISOLAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO

Antes de iniciar as atividades, realizar a sinalização do local de trabalho em torno do local de operação com
cones de sinalização e fita de demarcação para isolamento conforme o fluxo de pedestres.

3.3. INSTALAÇÃO DE ESCADAS – BACKBONE, CONVENCIONAL E GPON

A execução dos serviços no poste deve ser executada com a utilização da escada extensível e deve ser
amarrada no topo obedecendo as instruções do IST – Amarração de Escadas, técnicas de trabalho em
altura e norma regulamentadora NR 35.

Esta atividade exige o uso de equipamentos de proteção individual, cinto paraquedista, talabarte Y, talabarte
de posicionamento, meia bota para eletricista, luvas de proteção, capacete, óculos de segurança e o kit de
resgate em altura deve estar disponível. 

3.4. INSTRUÇÃO TÉCNICA

IT 00038 – Instalação e substituição de esfera de sinalização
IT 00041 – Manutenção de cabo guarda
IT 00044 – Substituição de amortecedor em cabo condutor e cabo guarda
MIT 1642.08 – Manutenção em estruturas metálicas

3.5.  INSTALAÇÃO  DE  PONTO  DE  FIXAÇÃO  NO  PÓRTICO  PARA  UTILIZAÇÃO  DO  TRAVA
QUEDAS - OPGW

Esta atividade exige o uso de equipamentos de proteção individual, cinto paraquedista, trava quedas, meia
bota para eletricista, uniforme anti chamas, luvas de proteção, capacete, óculos de segurança e o kit de
resgate em altura deve estar disponível. 

3.6. AFASTAMENTOS MÍNIMOS

A rede ótica deve manter-se afastada do solo no mínimo em 5,00 metros nas ruas e avenidas, conforme
determina a NBR 15.688 – Redes de distribuição de energia elétrica com condutores nus.

Nas áreas de concessão da COPEL Distribuição, a rede ótica deve se manter afastada do solo no mínimo a
5,20 metros nas ruas e avenidas, conforme a NTC 855 901- Compartilhamento de Infraestrutura de Redes
de Distribuição - Montagem de Redes de Distribuição Aérea.

Durante os trabalhos em subestações, as equipes, veículos e equipamentos deverão se manter afastados
das partes energizadas na mínima distância de segurança estabelecida da IAP 040412-1 – Delimitação de
Espaço de Segurança para Trabalhos em Subestações.

4. EQUIPAMENTOS e FERRAMENTAS 

4.1. EQUIPAMENTOS
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4.1.1. Cone de sinalização

4.1.2. Fita zebrada

4.1.3. Luva de BT e AT

4.1.4. Vestimenta antichama

4.1.5. Meia bota para eletricista

4.1.6. Capacete classe B para eletricista

4.1.7. Cinto tipo paraquedista com talabarte Y e de posição

4.1.8. DispositivoTrava quedas

4.1.9. Óculos de proteção incolor e escuro

4.2. FERRAMENTAS

4.2.1. Detector de ausência de tensão

4.2.2. Linha de vida e trava queda

4.2.3. Lençol isolante

4.2.4. Vara de manobra com gancho para ascensão de cabo

4.2.5. Escada extensível de fibra

5. INSTRUÇÕES

As  instruções  aqui  apresentadas  indicam  a  forma  e  sequência  para  a  execução  das  atividades
apresentados sequencialmente abaixo:

5.1. VERIFICAÇÃO GERAL

Verificar:

1° Sinalização do veículo no pátio das SE’s;

2° Projeto, Ordem de Serviço, número de funcionários e a APR da equipe Copel e Terceirizados;

3° Condições dos equipamentos e ferramentais, veículo, EPI’s/EPC’s, número de cones de sinalização e
uniforme da equipe;

4° Identificação da empresa e Copel Telecom no veículo;
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5.2. ACESSO E CIRCULAÇÃO INTERNA À SUBESTAÇÃO

Os procedimentos de acesso e circulação nas áreas internas da subestação devem atender a norma da
COPEL – NAC s trabalhos de lançamento / fusão de cabo Backbone; Convencional e GPON quanto:

5.3. MANOBRA DE VEÍCULOS, GUINDAUTO E CESTO AÉREO NA SUBESTAÇÃO

Verificar:

1° Estacionamento e a sinalização do veículo no pátio das SE’s;

2° Projeto, número de funcionários e a APR da equipe Copel e Terceirizados;

3° Condições dos equipamentos e ferramentais, veículo, EPI’s/EPC’s, número de cones de sinalização e
uniforme da equipe;

4° Identificação da empresa e Copel Telecom no veículo;

5° Procedimentos dos trabalhos de lançamento / fusão de cabo Backbone; Convencional e GPON;

5.4. ATIVIDADES NO CABO OPGW NO PÓRTICO DA L.T.

Verificar:

1° Estacionamento e a sinalização do veículo no pátio das SE’s;

2° Projeto, número de funcionários e a APR da equipe Copel e Terceirizados;

3° Condições dos equipamentos e ferramentais, veículo, EPI’s/EPC’s, número de cones de sinalização fita
zebrada e uniforme da equipe;

4° Identificação da empresa e Copel Telecom no veículo;

5° Procedimentos do trabalho de OPGW quanto:

a) Teste de ausência de tensão no condutor e estruturas metálicas adjacentes;

b) Instalar aterramento temporário na parte anterior do cabo OPGW sob trabalho;

c) Fixação do trava quedas no ponto de ancoragem do Pórtico;

d)  Utilização  do  trava  quedas  para  fazer  a  escolta  da  fixação  do  prensa  cabos  dos  equipamentos  e
ferramentais;

e) Preparação do cabo OPGW na caixa de emenda;

f) Passagem do cabo dielétrico da sala de comunicação até o pórtico;
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g) Injetar o cabo dielétrico na caixa para a fusão com o cabo OPGW;

h) Fazer os testes das fusões;

5.5. ATIVIDADES NO CABO ÓPTICO NO ENCABEÇAMENTO DA RD NA SUBESTAÇÃO

Verificar:

1° Estacionamento e a sinalização do veículo no pátio das SE’s;

2° Projeto, número de funcionários e a APR da equipe Copel e Terceirizados;

3° Condições dos equipamentos e ferramentais, veículo, EPI’s/EPC’s, número de cones de sinalização e
uniforme da equipe;

4° Identificação da empresa e Copel Telecom no veículo;

5° Procedimentos dos trabalhos de lançamento / fusão de cabo Backbone; Convencional e GPON quanto:

a) Teste de ausência de tensão

b) Construção da canalização até a caixa de passagem / canaleta da SE

c) Entrada do cabo FO do poste externo via tubulação até a caixa de passagem da SE

d) Entrada do cabo FO do poste externo para o poste interno via tubulação até a caixa de passagem da SE

e) Passagem do cabo FO pela canaleta comum (Cabo elétrico/cabo FO) até a Sala de comunicação

f) Passagem do cabo FO pela canaleta específica Copel Telecomunicações

g) Passagem do cabo FO pela Sala de Comando

h) Passagem do cabo FO  pelo porão de cabos até a sala de comunicação

i) Verificar as condições dos isolamentos dos cabos de AT nas muflas (fazer teste de ausência de tensão)
para a passagem do cabo FO até a sala de comunicação

j) Processar a fusão dos cabos backbone, convencional ou GPON na sala de comunicação

5.6. ATIVIDADES NO CABO ÓPTICO EM CANALETAS E DUTOS NA SUBESTAÇÃO

Verificar:

1° Estacionamento e a sinalização do veículo no pátio das SE’s;

2° Projeto, número de funcionários e a APR da equipe Copel e Terceirizados;
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3° Condições dos equipamentos e ferramentais, veículo, EPI’s/EPC’s, número de cones de sinalização e
uniforme da equipe;

4° Identificação da empresa e Copel Telecom no veículo;

5° Procedimentos dos trabalhos de lançamento / fusão de cabo Backbone; Convencional e GPON;

6. CONTROLE DE ALTERAÇÕES

CONTROLE DE ALTERAÇÕES

Data Responsável Descrição

06/01/2020 Amauri Carvalho
Reg. 37510

Denilson Mario Wendt
Reg.: 41789

Elaboração.
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1. OBJETIVO

Este  documento  tem  por  objetivo  padronizar  os  procedimentos  na  execução  dos  serviços  de
telecomunicações  na  rede  GPON,  próximos  a  rede  energizada,  dentro  do  SEP  –  Sistema  Elétrico  de
Potência e SEC – Sistema Elétrico de Consumo.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

As orientações contidas neste documento aplicam-se aos trabalhadores próprios e contratados da Copel
Telecomunicações  durante  a  execução  de  atividades  realizadas  em  serviços  de  telecomunicações,
próximos as redes de distribuição de baixa (127/220 V) ou média tensão (13,8 KV e 34,5 KV).

3. MÉTODOS

Para execução dos procedimentos estabelecidos neste documento, deverão ser considerados os métodos
(norma e instruções) e materiais (ferramentas e materiais) estabelecidos neste documento, assim como,
outros estabelecidos nas normas aqui descritas.

Estão listados neste documento, os equipamentos ou normas relacionados adicionais e diretamente com a
atividade em destaque e não eximem a necessidade e/ou obrigação do uso de outros equipamentos de
segurança,  uniformes  e  normas  estabelecidas  para  as  atividades  e  riscos  inerentes  ao  ambiente  de
trabalho.

3.1. VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E FERRAMENTAS

Verificar  se todos os EPI’s  como (capacete  classe E,  luvas de vaqueta,  óculos  de segurança incolor  e
escuro, protetor solar, meia bota para eletricista, uniforme antichama, cinto de segurança paraquedista com
talabarte  em  Y  e  de  posicionamento)  estão  presentes  no  local  da  atividade  e  em  bom  estado  de
conservação, de acordo com a NR 06 e demais instruções internas. 

Verificar se todos os materiais essenciais para a execução da atividade estão no local de trabalho, e se
esses estão em boas condições de uso. 

Caso haja falta de algum equipamento ou material, ou se esses não estejam em boas condições de uso,
deve-se  paralisar  a  atividade,  comunicando  ao  seu  superior  hierárquico,  que  tomará  as  devidas
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providências.

3.2. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

Deverá ser sinalizado o local de trabalho e o veículo de serviço com cones e fitas de isolamento, impedindo
assim ao acesso de pedestres e veículos ao redor, evitando colisões, atropelamentos e abalroamentos.

3.3. PROCEDIMENTOS

O colaborador deve seguir as recomendações descritas na ETME – Especificação Técnica de Materiais e
Equipamentos,  ETS  –  Especificação  Técnica  de  Serviço,  GSST –  Gestão  de  Segurança  e  Saúde  do
Trabalho, NTC – Norma Técnica Copel, NAC – Norma Administrativa Copel, MIT – Manual de Instruções
Técnicas Copel,  PST – Procedimento de Segurança Telecom e IST – Instrução de Segurança Telecom,
todos relacionados as atividades que estão sendo executadas durante a fiscalização.

3.4. TREINAMENTO

Possuir treinamento de NR 10 Básico – Serviços em Eletricidade e NR 35  - Trabalho em Altura, caso for
realizar atividades em galerias subterrâneas, deve possuir a NR 33 – Espaço Confinado.

3.5. MEDIDAS PESSOAIS

O trabalhador deve se atentar para a sua condição psicológica e de saúde, se está em condições favoráveis
a exercer suas atividades com segurança.

Deve estar em dia com sua carteira de vacinação, para que não esteja vulnerável a adquirir alguma doença,
que pode ser controlado preventivamente.

Usar o protetor solar durante as atividades, protegendo-os contras os raios ultravioletas, e evitando assim
doenças de pele.

4. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

4.1. EQUIPAMENTOS

4.1.1. Capacete de segurança aba frontal classe E conforme ETC 1015;

4.1.2. Uniforme antichama (calça e camisa manga longa) classe II conforme ETC 1055;

4.1.3. Óculos de segurança (lentes incolor e escura) conforme ETC 1037;

4.1.4. Luva de vaqueta – tipo petroleira conforme ETC 1014;

4.1.5. Meia bota de segurança de couro para eletricista com cadarço conforme ETC 1020;

4.1.6. Protetor solar com repelente conforme ETC 1074;

4.1.7. Cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte “Y “e talabarte de posicionamento conforme ETC
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1046;

4.2. FERRAMENTAS

4.2.1. Cones de sinalização conforme ETC 1031;

4.2.2. Vara de manobra com encaixe universal conforme ETC 1063;

4.2.3. Detector de tensão BT conforme ETC 1034;

4.2.4. Lençol de isolamento (1000 Volts) conforme NTC 817100.

5. INSTRUÇÕES 

As instruções aqui apresentadas indicam a forma e sequência para a execução das atividades.
O  trabalhador  deve  proceder  às  verificações  contidas  no  passo  a  passo  (abaixo)  e  realizar  os
procedimentos.

5.1. VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E FERRAMENTAS

Inspecionar todos os EPI’s e ferramentas, se estão em bom estado e se não está faltando nenhum no local
da atividade.
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5.2. APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS

Antes  do  início  das atividades,  deve ser  preenchida  a APR,  em conjunto  com todos  os  envolvidos  na
execução da atividade,  prevendo  os  riscos  que pode  se  originar  no  local  de  trabalho,  assim como as
medidas de bloqueio para cada risco identificado, e sendo assinado por todos os integrantes da equipe e
tendo um como responsável pelo documento.
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5.3. SINALIZAÇÃO NO LOCAL

Sinalizar o veículo a serviço da empresa com cones, e estar dentro do perímetro sinalizado pela contratada,
para  que  não  venha  ocorrer  acidentes,  como  atropelamento,  abalroamento,  entre  outros  acidentes  de
trânsito.
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5.4. FISCALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

Observar  se  as  equipes  contratadas  estão  cumprindo  com  os  procedimentos  de  segurança,  se  os
equipamentos de proteção estão sendo usados, se a APR foi preenchida e se os materiais estão em boas
condições de uso.
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5.5. ORIENTAÇÃO SOBRE OS PROCEDIMENTOS

Se a contratada estiver descumprindo algum procedimento de segurança, orientar a equipe a realizar de
forma correta, lembrando-os que pode acontecer algum acidente caso isso não ocorra.
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5.6. ATIVIDADES EM SUBESTAÇÕES

Seguir as orientações contidas na IST – Acesso e serviços em equipamentos de telecomunicações.
Não  realizar  nenhuma  atividade  de  forma  isolada,  conforme  determina  a  NR  10;  e  utilizar  todos  os
equipamentos de proteção conforme determina a NR 06 e normas internas da Copel.
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5.7. PARALISAÇÃO DE UMA ATIVIDADE

Se for constatado alguma irregularidade que pode gerar risco grave e iminente aos colaboradores, podendo
ter  como consequência  um acidente,  por  falta  de  equipamentos  no  local,  comportamento  inseguro  do
funcionário  ou o ambiente estiver  com algum fator de risco,  que não é possível  eliminar  ou minimizar,
deverá  ser  paralisado  a  atividade  e  comunicado  ao  superior  hierárquico  que  diligenciará  as  medidas
cabíveis.

APROVAÇÃO

Técnico de Segurança do Trabalho
Wellington Alves Mendes

Engenheiro de Segurança do Trabalho
Carlos Guerra Lima



FLUXOGRAMA DA TAREFA
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1. OBJETIVO

Este documento tem por objetivo padronizar os procedimentos de segurança para execução da amarração,
ascensão e descensão de escadas durante a execução dos serviços de telecomunicações em postes de
redes aéreas de distribuição, no trabalho em fachadas e no acesso às coberturas e telhados de edificações
e outras estruturas, protegendo contra os riscos de queda, para os quais devem ser atendidas as exigências
da NR 35.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

As orientações contidas neste documento aplicam-se aos trabalhadores próprios e contratados da Copel
Telecomunicações durante  a execução de atividades realizadas nos sistemas de fibra  ótica dentro das
áreas de concessão da Copel, dentro das unidades de clientes ou de áreas de concessão de outros agentes
de distribuição de energia e telecomunicações quando a serviço da Copel.

A exigência de execução de procedimentos específicos, destes agentes, não exime que os trabalhadores
próprios da Copel e seus contratados de executarem os procedimentos mínimos aqui estabelecidos e, se
houver  recusa de autorização para execução dos procedimentos estabelecidos  pela  Copel,  os  serviços
deverão ser suspensos e trazidos ao conhecimento da Copel Telecomunicações para análise e orientação.

3. MÉTODOS

Para execução dos procedimentos estabelecidos neste documento, deverão ser considerados os métodos
(norma e instruções), materiais (ferramentas e materiais) e equipamentos estabelecidos neste documento,
assim como, outros estabelecidos nas normas aqui descritas.

Estão listados neste documento, os equipamentos de proteção ou normas relacionadas diretamente com a
atividade em destaque e não eximem a necessidade e/ou obrigação do uso de outros equipamentos de
segurança,  uniformes  e  normas  estabelecidas  para  as  atividades  e  riscos  inerentes  ao  ambiente  de
trabalho.

3.1. VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Verificar se todos os materiais necessários para a execução da atividade estão no local de trabalho, e se
eles  estão  em  boas  condições  de  uso,  em  especial,  devem  ser  verificadas  as  costuras  de  cintos  e
talabartes, assim como, a integridade de cordas, tiras ou cintas. 
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Verificar se todos os EPI’s estão presentes no local da atividade e em bom estado de conservação, de
acordo com a NR 06, instruções dos fabricantes e demais instruções internas.
 
Caso haja falta de algum equipamento ou material, ou se esses não estiverem em boas condições de uso,
deve-se paralisar a atividade, comunicando ao seu superior imediato, que tomará as devidas providências.

3.2. VERIFICAÇÃO DAS ESTRUTURAS ESCALADAS

Antes de iniciar as atividades, deve ser realizada a verificação da estrutura a ser escalada (poste, fachada
ou telhado).  Procure por trincas, rachaduras ou sinais de degradação (na base, ao longo e no topo da
estrutura) e avalie se o peso ou esforço a que será submetida, poderia provocar a sua ruptura, queda ou
desabamento.

Para executar a atividade em altura, verifique se a estrutura possui ponto de ancoragem, onde deve ser
afixada o gancho do talabarte Y, assim como, avalie se a referida peça apresenta corrosão avançada e que
não proporcione a segurança para suportar os esforços da queda.

3.3. VERIFICAÇÃO DAS FERRAMENTAS

Todas as ferramentas devem ser inspecionadas, diariamente e preferencialmente antes de se partir para o
local do serviço.

As escadas, em especial, devem ser verificadas também quando transportadas sobre veículo, para tanto,
devem possuir a cinta de amarração, a bandeirola de sinalização, as condições das sapatas de borracha,
assim como, os dispositivos de trava, cordas de amarração e içamento.

Verifique o bom funcionamento do conjunto, cordas e roldanas.

A correia superior, os degraus e longarinas devem ser verificadas e a escada deve ser substituída em caso
de identificação de desgaste, rachadura ou empenamento. Longarinas empenadas podem desestabilizar a
escada e provocar a sua queda. Degraus desgastados podem provocar escorregamento do calçado, com
risco de queda ou torção.

A correia é o elemento que apresenta maior  desgaste ao longo do uso da escada e, portanto, um dos
principais  elementos de verificação.  Em caso de danificação,  encaminhe a  escada para manutenção e
avaliação de empresa e técnicos competentes.

Se possuir outros acessórios da escada ou dispositivos auxiliares, como niveladores, âncoras de fixação ou
outros  acessórios,  verifique  se  são autorizados  pela  Copel,  assim  como,  aprovados  e  certificados  por
empresas e órgãos competentes.

3.4. VIGIA E COMUNICAÇÃO

A execução de serviço em plano elevado não pode ser executado sem o acompanhamento de um vigia ou
pessoa em solo que possa fazer a supervisão durante todo o período.

Em alguns sistemas ou locais ainda devem ser verificadas a obrigatoriedade de fazer a comunicação de
acesso, autorização e início das tarefas – verifique com o solicitante do serviço.
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3.5. PROCEDIMENTOS DE ACESSO

Os  trabalhadores  deverão  seguir  os  procedimentos  estabelecidos  nesta  Instrução  de  Segurança  da
Telecom  (IST)  e,  em  sua  falta,  impossibilidade  de  execução,  ou  complementarmente,  devem  ser
consultados os seguintes documentos da Copel:

- MIS 1801/2010 – Manual de Instrução de Segurança - Procedimentos em Atividades com Risco de Queda
- MIT 01/2011 – Instrução de Utilização de Âncora para Escadas
- MIT 09.23 – Procedimento para ajustes e uso do cinto paraquedista tipo Y
- MIT 161614 – Procedimentos de Resgate e Salvamento em Redes de Distribuição até 34,5 kV
- MIT 161615 – Amarração de Escadas

O trabalho em altura na Copel  deve ser  precedido da análise preliminar  de risco (APR),  e preenchida
conforme modelo apresentado no item 5.3. Ao executar os serviços para a Copel Telecom em área ou
instalações de terceiros, deve ser elaborada outra análise de Risco (AR) e emitida a permissão de trabalho
(PT), quando solicitados pelo responsável do local.

Nestes casos, deve ser utilizado o modelo oferecido pelo solicitante, no entanto, não exime os empregados
e contratados de executar a APR modelo da Copel.

3.6. RESGATE VERTICAL

O trabalhador deve possuir o treinamento de NR 35 que proporciona as noções de primeiros socorros e de
resgate vertical  e ao efetuar  a APR deve considerar  as situações de emergência,  primeiros socorros e
resgate de forma a reduzir o tempo da suspensão inerte do trabalhador acidentado.

Em caso de necessidade de efetuar o resgate de trabalhador em plano elevado, deverão ser observados os
procedimentos descritos no manual de instruções técnicas MIT – 16.16.14 listado acima.

3.7. AMARRAÇÃO COM ÂNCORA

No caso de amarração de escada em estrutura sem ponto de ancoragem, a amarração da escada poderá
ser feita  utilizando-se de âncoras para amarração e observando-se as orientações  do MIT  -  01/2011 –
Instrução de Utilização de Âncora para Escadas.

No caso de se realizar a amarração da escada em pontos da estrutura da edificação, deve-se avaliar a
condição do material e sua resistência.

4. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

4.1. Escada de Fibra de Vidro Extensível – conforme ETC 1.030

4.2. Escada de Fibra de Vidro Singela – conforme ETC 1.030

4.3. Mosquetão – conforme  ETC 1.065

4.4. Talabarte de deslocamento tipo “Y” com gancho de abertura 60 mm – conforme ETC 1.067
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4.5. Conjunto de Segurança para Trabalho em Altura da Telecomunicações – conforme ETC 1.046

4.6. Conjunto para resgate em Plano Elevado e Ambiente vertical – conforme ETC 1.090

4.7. Âncora para Escadas – conforme MIT 001/11

4.8. Corda de amarração 10mm de poliamida – conforme  NTC 890173

5. INSTRUÇÕES 

Ao  acessar  planos  elevados  durante  a  execução  de  serviços  de  telecomunicações,  os  trabalhadores
deverão atender as exigências da NR 35 e, quando atuando em infraestrutura de terceiros, deverão atender
as exigências do detentor da infraestrutura.

Os riscos do local de trabalho classificado como em altura, caracterizado segundo a NR 35, pode conter
outros riscos além da queda. Os riscos podem ser eletricidade, explosão, torção ou corte, assim como, de
acidentes com máquinas e equipamentos utilizados durante as atividades ou mesmo de ataques de animais
peçonhentos. Portanto, a escalada deve ser precedida da realização da análise preliminar e risco (APR).

5.1. ETAPAS DA ATIVIDADE

O  trabalhador  deve  proceder  às  verificações  contidas  no  passo  a  passo  (abaixo)  e  realizar  os
procedimentos.

5.2. VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E FERRAMENTAS

Inspecionar todos os EPI’s e ferramentas, se estão em bom estado e se não está faltando nenhum deles
antes do deslocamento para o local da atividade.
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5.3. APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS

Antes  do  início  das atividades,  deve ser  preenchida  a APR,  em conjunto  com todos  os  envolvidos  na
execução da atividade,  prevendo  os  riscos  que pode  se  originar  no  local  de  trabalho,  assim como as
medidas de bloqueio para cada risco identificado, e sendo assinado por todos os integrantes da equipe e
tendo um como responsável pelo documento.
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5.4. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

Antes de iniciar as atividades, realizar a sinalização do local de trabalho, com cones, fita de demarcação ou
grade de proteção para impedir o acesso de pessoas inadvertidas e desprotegidas sob o plano de trabalho
e sujeição a ser atingido pela queda de objetos.

A isolação  também destina-se  a  evitar  que  pessoa  não  qualificada  e  inadvertida  acesse  a  escada  ou
intervenha nas condições de segurança (amarrações, nós, posição da escada ou ferramentas), para tanto,
também é função do supervisor cuidar todo o local de trabalho.
 
5.5. INSTALAÇÃO DA CORDA DE AMARRAÇÃO NA ESCADA

Deve ser amarrada no último degrau superior da escada, em seguida preso na parte superior do montante,
acima da cinta de apoio da escada, com objetivo de facilitar a laçada de topo a partir do solo para posterior
ancoragem/fixação da escada para ascensão/descensão do profissional.
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5.6. AMARRAÇÃO DO TOPO DA ESCADA NO POSTE

5.6.1. TOPO DA ESCADA COM LAÇADA DO SOLO

Utilizando a corda de amarração, a qual deve estar presa a escada, conforme item 5.1, deve ser instalada
preferencialmente  através  de  laçada  do  solo,  envolvendo  o  poste  e  montante  superior  da  escada,
retornando pelo outro lado da escada e poste, esticada em sua parte inferior(aproximadamente a 1,50 m de
sua base), através de “nó carioca” prezo ao degrau da escada. 

Obs: A sobra desta corda pode ser utilizada para amarração de base.
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5.7. AMARRAÇÃO DA BASE DA ESCADA

                           

Passo 01                                         Passo 02                                     Passo 03
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5.8. AMARRAÇÃO DA BASE DA ESCADA COM FITA
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6. CONTROLE DE ALTERAÇÕES

CONTROLE DE ALTERAÇÕES

Data Responsável Descrição
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Elaboração.
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1. OBJETIVO 
 

Este documento tem por objetivo padronizar os procedimentos para execução do teste de ausência 
de tensão em estruturas do SEP (sistema elétrico de potência) quando utilizados como ponto de 
sustentação para redes de telecomunicações. Procedimento que deve ser realizado antecipadamente ao 
início das atividades da equipe no local.  

 
2. CAMPO DE APLICAÇÃO  
 

As orientações aplicam-se as todos os empregados próprios e empregados das empresas 
contratadas à serviço da Copel Telecom que executam serviços nos sistemas de fibra óptica instalados nas 
redes aéreas de energia elétrica. 
 

Para desenvolvimento das atividades, todos os empregados envolvidos devem estar capacitados e 
autorizados para serviços em eletricidade (NR 10), e equipados com todos os EPI’s e ferramentas 
necessários para o desenvolvimento da tarefa. 

 

3. MÉTODOS 
 

Para execução dos procedimentos descritos neste documento, deverá ser fiscalizado o atendimento 
aos métodos (norma e instruções) e materiais (ferramentas e materiais), assim como, outros estabelecidos 
nas normas aqui descritas. 
 

Estão listados neste documento, os equipamentos ou normas relacionadas diretamente com a 
atividade em destaque e não eximem a necessidade e/ou obrigação do uso de outros equipamentos de 
segurança, uniformes e normas estabelecidas para as atividades e riscos inerentes ao ambiente de 
trabalho. 
 
Normas Regulamentadoras 
NR-01 - Disposições Gerais 
NR-06 - Equipamento de Proteção Individual 
NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 
NR-35 - Trabalho em altura 
NR-33 - Espaço Confinado 
 
ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 ou a mais recente se houver. 
 
Normas Técnicas da Copel 
NTC 855901 – Compartilhamento com Redes de Telecomunicações 
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4. EQUIPAMENTOS e FERRAMENTAS  
 
- Equipamentos de Proteção Individual necessário a atividade (Meia Bota de Segurança de Couro para 
Eletricista com Cadarço conf. ETC 1020; Uniforme Antichama (Calça) Classe II conf. ETC 1055, Uniforme 
Antichama (Camisa) Classe II conf ETC 1055, Luva de Vaqueta Tipo Petroleira conf ETC 1014, Capacete 
de Segurança Aba Frontal Classe E conf ETC 1015, Óculos de Segurança Lente Incolor conf ETC 1037); 
Luva Isolante 1 Kv conforme ETC 2015; 
 
- Vara de Manobra com encaixe universal (Vara de Manobra com encaixe Universal (Telescópica ou 
Bastão) conf. Espec. COPEL 1.063_ Vara telescópica_R6_ 2013. NTC 890586_Vara Telescópica COPEL 

 
- Detector por contato de baixa tensão (BT) p/redes áreas – faixa de operação 70 V a 1 kV com encaixe 

universal. O equipamento deve emitir sinal visual e audível quando o seu eletrodo estiver em contato 

elétrico com condutores energizados, detectando com segurança a presença de tensão alternada em 

pontos da rede secundaria de distribuição (rede 127V/220V), iluminação pública e cabos de empresas de 

telecomunicações. Não serão aceitos detectores que sinalizem presença de tensão antes do contato com a 

parte energizada. A sinalização visual e sonora deve atender a IEC 61243-1. 
Os detectores de proximidade embora identifiquem a presença de tensão nos elementos não são capazes 

de segregar os elementos energizados dos não energizados e por isso são considerados impróprios para 

ajudar na atividade. 

 
5. INSTRUÇÕES 

 

Só estão autorizados a executar este procedimento os empregados com a capacitação exigida 

acima. Sendo sua atuação restrita a pesquisa em pontos da rede secundaria de distribuição (rede 

127V/220V), iluminação pública e cabos de empresas de telecomunicações. Ficando restritos a faixa 

determinada pela ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 ou a mais recente se houver, até 1KV. 

5.1 Instruções para Teste de Ausência de Tensão em Redes Aéreas de Telecomunicações. 
 

Antes do início da atividade, o responsável pela equipe deverá indicar um dos membros da equipe 
devidamente capacitado e autorizado para trabalhos em proximidade ao S.E.P. (conforme estabelece na 
NR-10 e NBR 5410), para realizar o TESTE DE AUSÊNCIA DE TENSÃO pelo método “À DISTÂNCIA” em 
todos os pontos da estrutura, onde os trabalhadores envolvidos na atividade terão proximidade ou contato 
direto. 

 
IMPORTANTE 

O método “À Distância” de teste de ausência de tensão, implica em ser realizado à partir do solo, 
utilizando-se do equipamento detector de tensão, instalado em uma vara de manobra isolada. 

 
O trabalhador está proibido de subir a escada extensível antes da realização ou durante este teste 

de ausência de tensão. 
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Passo 1) Munir-se de todos os EPIs (Meia Bota de Segurança de Couro para Eletricista com Cadarço conf. 
ETC 1020; Uniforme Antichama (Calça) Classe II conf. ETC 1055, Uniforme Antichama (Camisa) Classe II 
conf ETC 1055, Luva de Vaqueta Tipo Petroleira conf ETC 1014, Capacete de Segurança Aba Frontal 
Classe E conf ETC 1015, Óculos de Segurança Lente Incolor conf ETC 1037)), Luva Isolante 1 Kv conforme 
ET2015;   

                                                 

                                                   
 
Passo 2) Munir-se de todas as ferramentas necessárias para a execução desta atividade: Vara de manobra 
isolante, Lençol Isolante, Detector de tensão; 
 
Passo 3) Fazer uma inspeção visual do solo verificando se há galhos encostando nos cabos de 
telecomunicações no trecho da execução da atividade e nas estruturas adjacentes. Verificar também se 
as estruturas estão integras. Verificar se há marcas nos parafusos das cruzetas ou se há na estrutura 
marcas de descargas elétricas. Verificar se os galhos das arvores estão tocando a rede primaria (Média 
tensão 13,8 kV e 34 kV) aquela que está na parte superior da estrutura; 
 
Passo 4) Em posse do detector de tensão, faça uma inspeção visual, se possui todas as partes e 
componentes, observando a integridade do equipamento e o estado das pilhas/baterias. Depois, realizar o 
teste preliminar de funcionamento do equipamento, conforme descrito no manual do fabricante, verificando 
os alarmes sonoro e visual, ajustar a altura da vara extensível para o tamanho das estruturas (normalmente 
se utiliza 04 gomos de extensão); 
 
Passo 5) Verificar se o detector de tensão é indicado para a faixa de tensão de redes secundárias e se o 
mesmo está ajustado para a faixa de tensão correta. Então, instalar o detector de tensão na vara de 
manobra isolada pelo encaixe universal localizado na sua extremidade.  

 
Passo 6) Munido do todos o EPIs necessários a atividade, e com a vara de manobra e o detector de Tensão 
conectados dirigir-se a todos os postes do trecho que será acessado pelos trabalhadores;                                            
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Passo 7) Devem ser submetidos ao Teste de Ausência de Tensão (Todos os elementos metálicos instalados 
no poste; Condutores isolados ou protegidos localizados na área de trabalho; Braços de Luminárias, painéis 
e dispositivos da iluminação pública; Cordoalhas, alças de ancoragem, abraçadeiras e aterramentos). 
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Passo 8) Aproximar o detector e ter contato com a estrutura que será testada (O teste deve ser realizado do 
chão, a distância, é proibido o uso de escadas). 
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Passo 9) Verificar se foi disparado algum alarme sonoro ou visual no Detector; 
 
Passo 10) Não sendo constatado nenhum ponto energizado nos postes, informar ao responsável pela 
equipe que o trecho testado está liberado para a execução da atividade registrando na APR (Análise 
Preliminar Riscos). 
 
Passo 11) Sendo detectado algum ponto do poste energizado, sinalizar o local e informar ao responsável 
da equipe que aquela estrutura está energizada; 
 
Passo 12) O responsável pela da equipe em conjunto com o supervisor da equipe, deve avaliar a 
possibilidade de executar o serviço utilizando medida de bloqueio com o uso de barreiras (EPIs e ou EPCs), 
com registro na APR (Análise Preliminar de Riscos); 
 
Passo 13) Em caso de impossibilidade de bloqueio do risco a atividade deverá ser suspensa e o supervisor 
da equipe deverá ser informado, até que seja feito o bloqueio do risco de contato pelos trabalhadores. 
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6. FLUXOGRAMA DA TAREFA 
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