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Procedimento Operacional Padrão – POP
Tarefa Específica: Receber Autorização do COS para Desenergizar e Energizar Rede Elétrica.
N.º de Eletricistas
necessários:
2
Ferramentas Necessárias: Escada Extensível, Conjunto de Aterramento, Alicate, Detector de
Tensão, Vara de Manobra (corda de 12,5 metros).
Execução: Equipe de Eletricistas de Distribuição dos Escritórios Regionais,
Setor de Obras e Equipes de Eletricistas de Empresas Contratadas pela CHESP.

EPI: Luvas de vaqueta, capacete com aba e jugular, óculos, filtro solar, botina de segurança, cinto
paraquedista, talabarte, trava-quedas, vestimenta retardante a chama, linha de vida e bolsa tiracolo.
Desenvolvimento
Passo 01:
Receber informação do
COS via rádio e/ou
telefone para realização
do serviço.

Passo 02:
Confirmar recebimento
da informação.

Passo 03:
Dirigir-se até o local da
realização da tarefa.

Passo 04:
Confirmação do local
com o COS por meio de
comunicação.

Competência
● Eletricistas 1 e
2.

Riscos
● Informações
incorretas;
● Falta de
Informação.

Controle
●Analisar o trabalho que será
realizado;
●Atividade só pode ser
realizada por técnico habilitado
e capacitado pela NR 10;
●Atentar-se para a correta
compreensão do conteúdo da
informação para evitar acidente
e retrabalho;
● Ser habilitado e autorizado a
intervir em instalações elétricas
e capacitado para executar
trabalhos em altura acima de 2
metros do solo.
● Eletricistas 1 e
● Repasse de
● Confirmar mensagem positiva
2.
serviço para outra
de recebimento da informação
equipe;
para a realização do serviço;
● Trabalho de várias ● Ser habilitado e autorizado a
equipes na mesma intervir em instalações elétricas
reclamação.
e capacitado para executar
trabalhos em altura acima de 2
metros do solo.
● Eletricistas 1e 2 ● Erro de
●Providenciar os equipamentos
localização;
de apoios adequados;
● Não localização
●Manter atualizado o mapa
do endereço.
rodoviário da localidade.
● Manter cadastro atualizado
das linhas e redes;
● Ser habilitado e autorizado a
intervir em instalações elétricas
e capacitado para executar
trabalhos em altura acima de 2
metros do solo.
● Eletricistas 1 e 2 ● Informações
●Avaliar as probabilidades de
incorretas;
riscos no local;
● Falta de
Confirmar as chaves a serem
Informação.
abertas ou qualquer outro
equipamento a ser
desenergizado;
● Ser habilitado e autorizado a
intervir em instalações elétricas
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Desenvolvimento

Passo 05:
Após procedimento de
abertura do circuito e dos
equipamentos, comunicar
ao COS a situação.

Competência

● Eletricista 1

Riscos

● Erro de
equipamento ou
circuito;
● Reclamações no
trecho do
desligamento;
● Não Identificação
da rede correta.
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Controle
e capacitado para executar
trabalhos em altura acima de 2
metros do solo.
● Confirmar as chaves a serem
abertas ou qualquer outro
equipamento a ser
desenergizado;
● Ser habilitado e autorizado a
intervir em instalações elétricas
e capacitado para executar
trabalhos em altura acima de 2
metros do solo.

NOTA: Esse procedimento pode, em qualquer tempo, sofrer alterações no todo ou em parte, por razões
de ordem técnica e/ ou mudanças, para melhor atendimento às necessidades do sistema, motivos pelos
quais os interessados devem consultar suas eventuais alterações.
As prescrições desse Procedimento se destinam à orientação dos envolvidos com o Centro de
operação da Distribuição (COD) da CHESP, englobando a pré-operação, operação e pós-operação.
Esse Procedimento aplica-se às condições normais de operações. Os casos não previstos, ou
aqueles que pelas características excepcionais exijam tratamento à parte, devem ser encaminhados
previamente à pré-operação da CHESP para apreciação.
Avaliar previamente o local (verificar se há marimbondos, abelhas ou outros tipos de insetos que
possam atrapalhar de alguma forma o funcionário na realização de suas atividades.
Treinamento recomendado: ( X ) Formal

(

) Leitura (sem necessidade de manter registro)

Controle de Revisão
Versão

Motivo da Revisão/Alteração

1.00

Versão aprovada para implantação.
Revisão periódica – procedimento em conformidade com as
NRs - 10 e 35.
Revisão periódica – procedimento em conformidade com as
NRs – 10 e 35.
Inclusão das Notas de Segurança.
Revisão Geral conforme PAC 001/2019-SO. Alteração do
antigo Setor de Construção para Setor de Obras
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Vigência
01/09/12

Obsoleto.

01/10/15

Obsoleto.
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Atual
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