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SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE  

De acordo com a NR10 – Segurança Em Instalações E Serviços Em Eletricidade  
 

OBJETIVO: 

Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a 

implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a 

saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços 

com eletricidade.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1. Introdução à segurança com eletricidade.  

 

2. Riscos em instalações e serviços com eletricidade:  

a) o choque elétrico, mecanismos e efeitos;  

b) arcos elétricos; queimaduras e quedas;  

c) campos eletromagnéticos.  

  

3. Técnicas de análise de risco.  

  

4. Medidas de controle do risco elétrico:  

a) desenergização.  

b) aterramento funcional (TN / TT / IT), de proteção e temporário;  

c) equipotencialização;  

d) seccionamento automático da alimentação;  

e) dispositivos a corrente de fuga;  

f) extra baixa tensão;  

g) barreiras e invólucros;  

h) bloqueios e impedimentos;  

i) obstáculos e anteparos;  

j) isolamento das partes vivas;  

k) isolação dupla ou reforçada;  

l) colocação fora de alcance;  

m) separação elétrica.  

  

5. Normas Técnicas Brasileiras – NBR da ABNT: NBR-5410, NBR 14039 e outras.  

  

6. Regulamentações do MTE:   

a) NRs;  

b) NR10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade);  

c) qualificação, habilitação, capacitação e autorização.  
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 7. Equipamentos de proteção coletiva.  

  

8. Equipamentos de proteção individual.  

  

9. Rotinas de trabalho – Procedimentos.  

a) instalações desenergizadas;  

b) liberação para serviços;  

c) sinalização;  

d) inspeções de áreas, serviços, ferramental e equipamento. 

  

10. Documentação de instalações elétricas.   

  

11. Riscos adicionais:  

a) altura;  

b) ambientes confinados;  

c) áreas classificadas;  

d) umidade;  

e) condições atmosféricas.  

  

12. Proteção e combate a incêndios:  

a) noções básicas;  

b) medidas preventivas;  

c) métodos de extinção;  

d) prática. 

 

13. Acidentes de origem elétrica:   

a) causas diretas e indiretas;  

b) discussão de casos.  

  

14. Primeiros socorros:  

a) noções sobre lesões;   

b) priorização do atendimento;  

c) aplicação de respiração artificial;  

d) massagem cardíaca;  

e) técnicas para remoção e transporte de acidentados;  

f) práticas.  

 

15. Responsabilidades. 
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 PÚBLICO ALVO:   Diretores, Gerentes, técnicos, eletricistas e trabalhadores que atuam 

direta ou indiretamente em serviços de energia elétrica. 

CARGA HORÁRIA TOTAL:  40 Horas. 

OBRIGATORIEDADE:   NR10 Segurança Em Instalações E Serviços Em Eletricidade  
Nº DE PARTICIPANTES:  15 

CERTIFICAÇÃO:   Freqüência mínima de 75% por módulo e nota final de  

     no mínimo 6,0. 

 

Recursos mínimos que devem estar disponíveis, que contribui para o sucesso do evento: 

 Sala de treinamento adequada para exposição, dinâmicas, trabalhos em grupo, leitura e escrita. 

 Condições ambientais favoráveis (iluminação e temperatura) 

 Equipamentos de apoio – CPU entrada USB/ CD/ DVD, teclado e mouse, projetor e som. 

 Flip chart ou quadro. 


