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Resumo  

 

Este artigo trata sobre o estudo acidentes de trabalho envolvendo a energia 

elétrica, onde traremos em seu desenvolvimento assuntos de grande 

importância e conhecimento para o desenvolvimento de atividades no setor 

elétrico, principalmente na área de execução e manipulação com a energia 

elétrica. Será apresentado algumas normas e histórico do surgimento 

segurança do trabalho, além de expormos os riscos do manuseio da energia 

e métodos de prevenção, afim de se diminuir e evitar diversos acidentes com 

a energia elétrica.  

 

Palavras chaves: Segurança. Energia. Elétrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

 

Abstract  

 

This article deals with the study of work accidents involving electric energy, where we 

will bring in its development subjects of great importance and knowledge for the 

development of activities in the electric sector, mainly in the area of execution and 

manipulation with electric energy. It will be presented some norms and history of the 

work safety emergence, besides exposing the risks of the energy handling and 

prevention methods, in order to reduce and avoid several accidents with the electric 

energy. 

Keywords: Security. Energy. Electric. 
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Introdução  

 

Nos tempos de hoje já percebemos que estamos cada dia mais dependentes da 

energia elétrica, a cada avanço da tecnologia estamos introduzindo mais ela em 

nossas vidas, e trazendo mais equipamentos e utilidades para o lar com sua utilização, 

e como a energia elétrica é algo que não se vê, não se toca, é algo invisível aos olhos 

do homem, corremos um grande risco todos os dias, seja ela de extra baixa tensão 

(50V para corrente alternada ou 120V para corrente continua, segundo NR10) ou até 

para trabalhadores da área da elétrica, manuseando a extra alta tensão(chegando a 

750KV para corrente alternada, e 600KV para corrente continua).  

Certamente você deve conhecer alguém, ou até mesmo você, já se envolveu com 

um “choquinho”, causado pela energia elétrica, pode ter acontecido ao entrar em 

contato com um aparelho, ou ao manusear um cabo, ou até mesmo tomando um 

banho ao abrir o registro da agua do chuveiro. Com isso todos os dias estamos 

expostos direta ou indiretamente a nos envolvermos em acidentes com energia 

elétrica, podendo ser ele um acidente doméstico ou de trabalho, podendo causar 

pequenas queimaduras, feridas e até mesmo a morte. 

 Visando que muitos trabalhadores utilizam da energia de alguma forma em seus 

trabalhos com prestação de serviços, seja na construção civil, indústria, comercio ou 

até mesmo os autônomos, a temática deste trabalho será em cima dos acidentes de 

trabalho com energia elétrica registrados no Brasil, analisando e mostrando os riscos, 

métodos de prevenção e principais causas deste tipo de acidente. Visando uma maior 

e melhor conscientização das pessoas e funcionários para o manuseio com a energia, 

no qual só deve ser manuseada por profissionais qualificados na área, para atingirmos 

um objetivo de diminuição dos casos de acidentes envolvendo energia elétrica, bem 

como produzir uma melhor saúde e segurança aos trabalhadores envolvidos nesta 

área.  

 

 



5 
 

 
 

1 Energia  

 

1.1 O que é energia? 

 

Energia pode ser definida como toda capacidade que um corpo tem de realizar 

um trabalho, segundo os físicos, e vamos adotar esta definição. Dentro da energia 

temos diversos tipos, e formas para se obter ENERGIA, uma delas é a energia elétrica, 

que é a forma que vamos abordar neste artigo.  

A definição de energia pode ser baseada também nas três leis da termodinâmica 

de Isaac Newton, onde a 1º lei “Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de 

movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele 

estado por forças aplicadas sobre ele”. A 2º lei “A mudança de movimento é 

proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual 

aquela força é aplicada. ” E 3º lei “A toda ação há sempre uma reação oposta e de 

igual intensidade: as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais 

e dirigidas em sentidos opostos. ”  
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1.2 Energia elétrica 

Energia elétrica, é umas dar formas de energia, onde sua obtenção ocorre da 

transformação de outras formas de energia, podemos aplicar também os 

conhecimentos de Lavoisier, “na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se 

transformar”. A energia elétrica, a eletricidade é obtida da transformação de uma forca 

mecânica, termomecânica, ou reação química, exemplo as nossas hidroelétricas 

espalhadas pelo Brasil, onde a energia de movimento, a energia cinética que está 

armazenada nos rios, a partir do movimento das aguas, da força da agua, é 

movimentado  uma turbina mecânica, criada pelo homem e instalada em meio a seu 

leito, a energia da agua faz gerar esta turbina que por sua vez irá movimentar um 

gerador, espécie de um motor que irá fazer a conversão da energia mecânica da 

turbina, em energia elétrica, que será distribuído por sua vez as torres e chegara até 

nossas casas.  

 A eletricidade é um tipo de energia que não se pode ver, só sentida, ou vista 

através de equipamentos ou ferramentas. Por isso ela se torna tão perigosa a nos 

humanos, a energia elétrica só conseguimos ver ela transformadas em outras formas, 

como por exemplo energia luminosa, onde a energia elétrica e convertida a luz, 

através das lâmpadas em nossas casas, ou no funcionamento de um liquidificador ou 

ventilador, onde a energia é transformada em energia de movimento, energia 

mecânica, somente através de equipamento conseguimos visualizar a energia 

elétrica, por isso ela é uma das formas de energia mais perigosas que temos, 

justamente por não podemos ver a olho nu, e muitas vezes podemos nos machucar 

com ela, através de um choque. 

1.3 Choque elétrico  

O que chamamos de choque elétrico, pode ser identificado através de um 

fenômeno físico que ocorre com nosso corpo ao entrar em contato com a energia 

elétrica, este fenômeno é identificado como Corrente elétrica, segundo Santos, “A 

corrente elétrica é como o fluxo de água que flui de um ponto ao outro. A corrente 

elétrica é o fluxo ordenado de elétrons em um meio que surge a partir de uma 

diferença de potencial elétrico (d.p.p.) “. Zerbini também defini corrente elétrico como: 

“ A corrente elétrica consiste em um movimento orientado de cargas, provocado pelo 

desequilíbrio elétrico (ddp) entre dois pontos. ” 
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 Está diferença de potencial elétrico, é a diferença de cargas elétricas que estão 

armazenadas em na energia elétrica, e as cargas que estão armazenadas no solo, 

quando encostamos em algo energizado, um fio desencapado, ou algum 

eletrodoméstico ou ferramenta mal aterrada, nós acabamos de nos tornar o meio da 

diferença de potencial, então os elétrons tende a correr por nosso corpo, e começa a 

sensação de um formigamento, está sensação é a corrente elétrica fluindo em seu 

corpo, o famoso choque.  

Segundo Varella, o “ choque elétrico é um dos maiores traumas que podem ser 

infligidos ao organismo”. Apesar de acharmos que o choque não pode nos trazer 

danos, ele é muito perigoso, as lesões não se prendem somente ao formigamento, 

um choque dependendo de sua intensidade pode causar lesões mais graves como: 

Queimaduras, contrações musculares, parada cardíaca, queimadura de órgãos 

internos, e até morte.  

1.4 NR 10  

Mas o que é uma NR 10?  A Norma regulamentadora 10, é um conjunto de 

normas e requisitos mínimos para trabalhos e serviços com energia elétrica, o principal 

objetivo da norma está descrito na seção 10.1.1, que é o primeiro parágrafo do 

conjunto.  

“10.1.1 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. ”  

Segundo Souza, a ”Norma fixa os requisitos e condições mínimas, necessárias 

ao processo de transformação das condições e trabalhos com energia elétrica, de 

forma a torná-las mais seguras e salubres. ” No parágrafo de apresentação a norma 

já apresenta o objetivo principal, que suas medidas e ações descritas são mínimas, 

os requisitos que aqui serão exigidos serão mínimos, para realização de trabalhos 

com eletricidade, energia elétrica, afim de garantir a saúde e segurança do trabalhador 

no decorrer de suas atividades.  
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2 Segurança do Trabalho  

2.1 Segurança do trabalho  

O trabalho sempre existiu desde os primórdios, “Antes o homem era nômade e 

coletor. Depois surgiu o artesanato. Com a Revolução Industrial, surgiram as 

especialidades” disse Chibinski, desde a época da escravidão, o grande problema foi 

o cuidado com as pessoas trabalhadoras, o trabalho era insalubre, sem escala de 

horários e a grande preocupação era a produção, somente após a revolução industrial 

que começou a se pensar em problemas a saúde causados pelo trabalho, mas bem 

pouco ainda. 

Em 1700, antes da revolução industrial, um italiano chamado de Bernadinho 

Ramazzini que tinha como formação a medicina, escreveu um livro ”famoso livro De 

Morbis Artificum Diatriba, no qual descreve minuciosamente doenças relacionadas ao 

trabalho encontradas em mais de 50 atividades profissionais existentes na época 

(RAMAZZINI, 1999), segundo Chagas, onde se mostrava cinquenta profissões 

distintas e alertava os perigos a saúde destas profissões, neste período o trabalho 

ainda era artesanal, afirma Bitencourt. Após os anos de 1802, pós revolução industrial, 

na Inglaterra iniciou a aplicação de leis para melhorar a saúde dos trabalhadores, 

naquele período o trabalho infantil era considerado a principal mão de obra, por ser 

barato, e as cargas horarias chegavam a 18 horas por dia de trabalho, “a “Lei de 

Saúde e Moral dos Aprendizes” que estabeleceu o limite de 12 horas de jornada de 

trabalho por dia, proibiu o trabalho noturno e introduziu medidas de higiene nas 

fábricas” segundo Chibinski.  

“Surgem então as primeiras normas trabalhistas na Inglaterra (Lei de Saúde e 

Moral dos Aprendizes, de 1802), que posteriormente foram seguidas por outras 

semelhantes nas demais nações em processo de industrialização” afirma Rosen. 

Lei está aplicada para crianças e jovens que trabalhavam naquela época, os 

trabalhadores maiores de idade continuavam sem legislação, lei que ficou em vigor 

até os anos de 1833, quando se notou que sua funcionalidade já estava sem valor, 

não se aplicava mais, logo o parlamento Inglês criou a “lei das Fabricas”, onde instituiu 

a “inspeção nas fábricas, delimitou que a idade mínima para o trabalho seria de nove 
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anos, proibiu o trabalho noturno aos menores de 18 anos, e limitou para 12 horas a 

jornada de trabalho sendo que esta não poderia passar de 69 horas semanais”, afirma 

Chibinski. 

Após a primeira guerra mundial, em 1919, foi criada a Organização internacional 

do trabalho, OIT. Somente em 1957 através de uma convenção em Genebra a 

Organização internacional do trabalho e a Organização mundial da Saúde, 

estabeleceram os primeiros objetivos para saúde ocupacional.  

I. Promover e manter mais alto grau de bem-estar físico, mental e social dos 

trabalhadores em todas as ocupações. 

II. Prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições 

do trabalho.  

III. Proteger os trabalhadores contra os riscos de agentes nocivos à saúde. 

IV. Colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões 

fisiológicas e psicológicas. 

V. Adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho 

2.2 Segurança do trabalho no Brasil  

A segurança do trabalho no Brasil também teve seu desenvolvimento, porém 

mais tardio comparado ao desenvolvimento mundial, por causa também de sua 

industrialização tardia. Conforme explica Chagas, “Durante o período colonial e 

imperial (1500-1889), a maior parte do trabalho braçal era realizada por escravos 

(índios e negros) e homens livres pobres”, neste período não existia legislação muito 

menos normas para segurança trabalho. Em 1919 surge a primeira lei trabalhista em 

nosso pais, mas abrangendo somente os operários, “e impunha regulamentos 

prevencionistas ao setor ferroviário, já que, nessa época, empreendimentos industriais 

de vulto eram praticamente inexistentes”, Bitencourt.  

“ DECRETO Nº 3.724, DE 15 DE JANEIRO DE 1919 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil: 

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte: 
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TITULO I 

DOS ACCIDENTES NO TRABALHO 

Art. 1º Consideram-se accidentes no trabalho, para os fins da presente lei: Ia) o 

produzido por uma causa subita, violenta, externa e involuntaria no exercicio do 

trabalho, determinado lesões corporaes ou perturbações funccionaes, que constituam 

a causa unica da morte ou perda total, ou parcial, permanente ou temporaria, da 

capacidade para o trabalho; I b) a molestia contrahida exclusivamente pelo exercicio 

do trabalho, quando este fôr de natureza a só por si causal-a, e desde que determine 

a morte do operario, ou perda total, ou parcial, permanente ou temporaria, da 

capacidade para o trabalho.” Diário Oficial da União - Seção 1 - 18/1/1919, Página 

1013 (Publicação Original). 

 Para se enquadrar como operário a lei também explica quem poderia receber 

as indenizações do estado, Art 3º. Além de  

“ Art. 3º São considerados operarios, para o effeito da indemnização, todos os 

individuos, de qualquer sexo, maiores ou menores, uma vez que trabalhem por conta 

de outrem nos seguintes serviços: construcções, reparações e demolições de 

qualquer natureza, como de predios, pontes, estradas de ferro e de rodagem, linhas 

de tramways electricos, rêdes de esgotos, de illuminação, telegraphicas e 

telephonicas, bem como na conservação de todas essas construcções; de transporte 

carga e descarga; e nos estabelecimentos industriaes e nos trabalhos agricolas em 

que se empreguem motores inanimados.” Diário Oficial da União - Seção 1 - 

18/1/1919, Página 1013 (Publicação Original). 

 Nesta época como as industrias era pouca, os trabalhos eram basicamente nas 

construções, seja ela de civil, ferrovias, rede de esgoto, de telefonia, transporte de 

cargas e telegráficas, as indenizações eram do estado para os operários, como as 

empresas era estatal do governo. Quando ocorria algum acidente nas obras, deveria 

se comunicar imediatamente a polícia local, onde os mesmos iriam identificar o 

acidente e se fazer de testemunhas para futuras indenizações, ação está descrita no 

Art 19 do decreto 3.724 de 15 de janeiro de 1919. 
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 A revolução industrial no Brasil aconteceu por volta dos anos de 1930, já no 

Governo de Getúlio Vargas. No mesmo ano foi criado o Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio, atual MTPS. “Criado em novembro de 1930, logo após a vitória 

da Revolução de 30, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio foi organizado em 

fevereiro do ano seguinte (Decreto no 19.667/31)”, Chagas. Nos anos seguintes, 

1934, foram criadas as inspetorias regionais, que com os passar dos anos se tornou 

as DRT, diretoria regional do trabalho. 

 Em primeiro de maio de 1943, na cidade do Rio de Janeiro, foi consolidada a 

CLT, após assinatura de Getúlio Vargas do decreto lei 5.452 / 1943. Que traria direitos 

aos empregadores brasileiros, tais como:  

 Registro do trabalhador, carteira assinada; 

 Jornada de trabalho; 

 Período de descanso; 

 Férias; 

 Medicina do trabalho; 

 Categorias especiais de trabalhadores; 

 Proteção de trabalho das mulheres; 

 Contratos individuais de trabalho; 

 Organização sindical; 

 Convenções coletivas; 

 Fiscalização 

 Justiça do trabalho e processos trabalhistas. 

Em 1966, por meio da Lei no 5.161, foi criada a Fundação Centro Nacional de 

Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho (Fundacentro), hoje Fundação Jorge 

Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), afirma 

Chagas. Fundação com principal objetivo em realizar estudos e pesquisas para 

melhoria continua em segurança, higiene, meio ambiente e medicina do trabalho. 

“Em 08 de junho de 1978, é criada a Portaria no 3.214, que aprova as Normas 

Regulamentadoras - NR, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho, que obriga 

as empresas o seu cumprimento”, afirma Bitencourt.  
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Direitos estes conquistados com muita luta. A CLT está vigente até os dias 

atuais, porem passou por algumas alterações, mas é a que rege nossas normas de 

trabalho. A FUNDACENTRO está em funcionamento até os dias atuais, durante os 

decorreres dos anos houve algumas fusões de ministérios e alterações, e atualmente 

a FUNDACENTRO está vinculado ao MTE, ministério do trabalho e emprego, devido 

ao último decreto de 2004.  

2.3 Acidente de trabalho 

Acidente do trabalho segundo a CLT, “acidente do trabalho é o que ocorre com 

o trabalhador no exercício de suas atividades, provocando lesão corporal ou 

perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, temporária ou 

permanente, da capacidade para o trabalho”. 

O acidente do trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, 

resultando em dano para o trabalhador, e para sua caracterização é necessário que 

se estabeleça a relação entre o dano e o causador que o provocou, e são 

considerados acidentes de trabalho: 

 Acidente típico, ocorre dentro das dependências da empresa em horário 

natural de trabalho, expediente, causado decorrência de imprudência, 

negligencia, ou uma causa natural, um acidente; 

 Acidente atípico, ocorre devido a realização de uma mesma atividade 

durante um longo período de tempo, exemplo mais comum é a LER, lesão 

de esforço repetitivo; 

 Acidente de trajeto, ocorre entre o percurso do trabalhador de sua casa 

ao trabalho ou vice e versa. 

2.4 Risco e causas de acidentes com energia elétrica  

As causas de acidentes com energia elétrica são os mais diversos possíveis, 

são desde a realização de um trabalhador no ato de sua profissão de um eletricista, 

até mesmo um simples cidadão em sua residência.  

Conforme a ANEEL (2014), grande parte desses acidentes ocorre com os 

trabalhadores no ambiente da empresa, e em outros casos é advindo da atividade 

profissional fora do ambiente empresarial. Independente do caso, esses acidentes são 
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considerados acidentes do trabalho, e que para estes há as normas regulamentadoras 

criadas para disciplinar as obrigações e responsabilidades dos envolvidos, há 

acidentes também que atingem cidadãos comuns quando há consumo de bens ou 

serviços, além de situações de caso fortuito. Com relação a esses acidentes, não há 

legislação específica que se encarregue das providências a serem tomadas, porém 

são informações que são utilizadas em gráficos pela ABRACOPEL.. 

Silva (2003) destaca os cenários que caracterizam como acidentes mais comuns 

presentes em empresas com atividades do ramo elétrico:  

 Contato direto do trabalhador com linha energizada;  

 Contato direto do trabalhador com equipamentos energizados;  

 Contato de veículos com linha energizada;  

 Equipamentos instalados de forma incorreta ou danificados;  

 Contato com equipamento condutor energizado. 

Abrange-se também, as categorias de trabalhadores que estão expostos aos 

riscos de acidentes: 

 Trabalhadores que estão expostos frequentemente às linhas de alta tensão 

(trabalhadores da rede elétrica, trabalhadores de telecomunicações, e 

cortadores de árvore); 

 Técnicos de manutenção (profissionais que estão em contato direto com 

equipamentos energizados); 

 Trabalhadores que executam cargas suspensas com guindaste ou mesmo 

trabalhadores em pé ao lado de um guindaste, ou caminhão basculante 

(podendo ocorrer algum contato do guindaste com a linha energizada); 

 Profissionais e população em geral (expostos aos equipamentos instalados 

incorretamente ou danificados em suas residências); 

 Trabalhadores da construção civil, serviços e comércio (expostos a 

equipamentos condutores energizados). 

Outro ponto importante para se ressaltar na causa dos acidentes é a 

negligencia do profissional, ou supervisor encarregado, ou seja, o não cumprimento 

de normas e procedimentos pré-estabelecidos para realização de determinados 

trabalhos, podemos listar alguns pontos: 
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 Uso incorreto do EPI por falta de qualificação ou cuidado; 

 Uso de ferramental inadequado para aquela atividade; 

 Uso Ferramental danificado ou prazo de validade vencido; 

 Realização de tarefas com equipamentos ligados a rede elétrica; 

Os riscos certamente o choque elétrico é o mais conhecido quando se pensa em 

acidentes com energia elétrica, mas ai que muito se engana, além do choque elétricos 

temos outros riscos, como o arco-elétrico, Queimaduras, contrações musculares, 

parada cardíaca, queimadura de órgãos internos, e até morte. 

2.5 Cenário atual acidentes no Brasil  

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, as empresas estão obrigadas a 

informar à Previdência Social os acidentes de trabalho por meio da Comunicação de 

Acidente de Trabalho (CAT):  

“Art. 336. Para fins estatísticos e epidemiológicos, a empresa deverá comunicar à 

previdência social o acidente de que tratam os arts. 19, 20, 21 e 23 da Lei nº 8.213, 

de 1991, ocorrido com o segurado empregado, exceto o doméstico, e o trabalhador 

avulso, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de 

imediato, à autoridade competente, sob pena de multa aplicada e cobrada na forma 

do art. 286. (Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001).” (BRASIL, 1999, p. 151; 

BRASIL, 2001). 

 E de acordo com dados encontrados no anuário da ABRACOPEL, associação 

Brasileira de conscientização para os perigos da eletricidade do ano de 2019, base 

2018, levantamos os seguintes gráficos.  

 
Gráfico 01: Registro de acidentes ano a ano.  
Fonte: ABRACOPEL (2019) 

1038
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 Os índices da abracopel nos demostram uma crescente nos índices de 

acidentes com energia elétrica no pais, mesmo com as novas tecnologias e proteções, 

o que pode acarretar no aumento do numero de acidentes e a comunicação, registro 

destes acidentes, antigamente muitos acidentes foram negligenciados não foram 

estatizados, hoje temos um controle melhor e mais efetivo. As empresas já buscam 

por mais treinamentos aos seus funcionários, novos ferramentais e jornadas de 

trabalho compatíveis, 8 horas diárias. Assim temos um ambiente favorável para a 

execução trabalho, outro fator que pode acarretar no aumento do numero de 

acidentes, é a falsa sensação de segurança por parte do funcionário, que no momento 

da execução de determinado serviço, mesmo com epi adequados, abusa das 

instalações, podo em risco sua vida e de seus companheiros em trabalho.  

 

Gráfico 02: Origem acidentes com energia elétrica 2018..  
Fonte: ABRACOPEL (2019) 

 No ano de 2018 conseguimos observar que o maior causador de acidentes com 

energia elétrica é o choque, foi responsável por 59% dos acidentes ocorridos, 836 

acidentes, dentre esses 214 foram acidentes fatais, levando a óbito mais de 214 

pessoas, e outras 622 pessoas tiveram ferimos diversos, mais o principal é a 

queimadura.  
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Gráfico 03: Choques fatais registrados por mês ano de 2018.  
Fonte: ABRACOPEL (2019) 
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instalação de equipamentos elétricos em residências, por conta do verão temos uma 
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Gráfico 04: Morte choque elétrico por tipo de edificação ou logradouro ano 2018..  
Fonte: ABRACOPEL (2019) 

 
Gráfico 05: Morte choque elétrico por tipo de profissão ano 2018. 
Fonte: ABRACOPEL (2019) 
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 De acordo com os dados, os ambientes residenciais (casas, apartamentos, 

sítios, chácaras e fazendas), somam um total de 209 mortes registradas, superando 

os acidentes que envolvem as redes aéreas de distribuição (172 mortes). Grande 

parte destes acidentes também tem influência devido a não execução de projeto 

elétrico nas residências, segundo o programa, “Raio X das instalações elétricas”, 

afirma que apenas 29% das residências brasileiras possuem projeto elétrico, 50% das 

moradias contam com cabo de proteção (Fio terra), e apenas 21% das residências 

contam com dispositivo DR, dispositivo de proteção contrafuga de energia, choques.  

 Este programa, “raio X das instalações elétricas”, foi criado com intuito de 

avaliar os níveis e condições de segurança das residências, em relação a segurança 

com a energia elétrica, e seu principal objetivo e para que seu estudo contribua de 

alguma forma para mobilização de órgãos de imprensa, entidades ligadas ao ramo da 

energia elétrica, e organismos governamentais, com a finalidade de se mudar a 

realidade das instalações elétricas brasileiras.  

 Foram verificadas 1100 residências distribuídas pelo Brasil inteiro dentro de 

24 estados, dados de coleta entre os dias de 03/08/2016 á 18/10/16, abaixo segue 

gráfico de porcentagem de participação por estado brasileiro.  

 
Gráfico 06: Porcentagem de participação estados brasileiros 2018. 
Fonte: ABRACOPEL, COPPER ALLIANCE (2017) 
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2.6 Métodos de prevenção 

 
Gráfico 07: Componentes de segurança, casas brasileiras.  
Fonte: ABRACOPEL, COPPER ALLIANCE (2017) 
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Condutor terra – O condutor terra nada mais é que uma haste de aço cobreada, 

semienterrada ao solo, esta haste conectada a um cabo que por sua vez e conectado 

a diversas equipamentos em nossas casas. Tem por objetivo principal proteger o 

usuário de acidentes envolvendo energia elétrica, contrachoques e eventualidades, 

mas ele também é muito importante para o funcionamento dos dispositivos de 

proteção, fusíveis, disjuntores, desviando a corrente de fuga para terra, e também faz 

com que a energia estática acumulada em equipamentos eletrônicos seja dispersa em 

terra, evitando o dano em nossos equipamentos. 

 Estes equipamentos são básicos e de suma importância para instalações 

elétricas, são normatizados e exigidos em projetos elétricos, mas muito dos lares 

brasileiros não possuem em suas instalações, colocando em risco a vida de quem 

utiliza destas instalações. O condutor terra é o mais conhecido em instalações, cerca 

de 51% dos lares brasileiros já possuem em suas instalações, mas os DR e DPS, são 

bem inferiores, apenas 21% dos lares brasileiros possuem DR, e cerca de 12% 

possuem DPS. A grande consequência de ser pouco conhecido e a falta de 

divulgação, onde somente professionais da área sabem sua importância e sua devida 

instalação.  

 

Figura 01: DPS, monobloco.   

Fonte: STECK (2019) 

Figura 02: DR, tetrapolar.  

Fonte: SIEMENS (2019) 
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2.7 NR 6 - EPI serviços elétricos  

 

A norma regulamentadora 6, NR 6, trata de um assunto muito importante para 

os trabalhadores em geral, ela relata sobre a utilização dos EPI’s, equipamentos de 

proteção individual, o artigo inicial da norma já nos apresenta: 

“6.1 Para os fins de aplicação desta Norma Regulamentadora - NR, considera-

se Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de uso 

individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de 

ameaçar a segurança e a saúde no trabalho”. 

Dentro a norma ela apresenta quais são as obrigações do trabalhador, as 

obrigações do empregador, bem como todos os itens necessários de proteção para 

cada membro do corpo, mas não condiz qual epi será adequado para sua profissão, 

mas afirma que todo epi deve conter CA, Certificado de aprovação, para confirmação 

que seu uso protegera o trabalhador de determinado risco. Dentre diversos epi’s, os 

profissionais do setor elétrico utilizam alguns para sua proteção e para prevenção de 

riscos e acidentes: 

 Capacete segurança classe B; 

 Botina de segurança com bico PVC rígido; 

 Luva de proteção couro; 

 Luva proteção de borracha (com níveis de tensão adequados para uso); 

 Mangote isolante de borracha; 

 Cinto de segurança com talabarte (para trabalho em altura); 

 Protetor facial contra arcos elétricos; 

 Vestimentas especiais classe B; 

 Ferramentas com isolação, para trabalho com energia; 

Os epi’s para equipe do setor elétrico, deve sempre conter mínimo classificação 

B em seus testes, para assegurar que são equipamentos para trabalhos com energia 

elétrica, geralmente eles possuem em sua composição materiais dielétricos, para 
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aumentar a isolação do trabalhador exposto a energia elétrica, e seguem a 

classificação de classes.  

Tipo: Nível de tensão: Cor tarja: 

Classe 00 500 V Bege 

Classe 0 1000V Vermelha 

Classe I 7,5KV Branca 

Classe II 17KV Amarela 

Classe III 26,5KV Verde 

Classe IV 36KV Laranja 

Tabela 01: Tabela classificação cores para EPI elétricos.   
Fonte: THERMOPRESS, ORION (2019)

 

  
Figura 03: Exemplo tarja amarela.  

Fonte: ORION (2019) 

 
Figura 04: Exemplo tarja Vermelha.  

Fonte: ORION (2019) 

Assim como as luvas, os demais epi’s que tenha classificação para eletricista, 

devem seguir os mesmos padrões da tabela de classificação cores e tensão.  

2.8 Conclusão 

Podemos observa no decorrer da pesquisa que já conseguimos evoluir muito 

em relação a segurança do trabalho, deste nos primórdios não existia segurança 

nenhuma na execução de trabalhos, e com passar dos anos fomos evoluindo e 

melhorando a segurança e vida dos funcionários. 

Mesmo com os índices nos mostram que o número de acidentes vem crescendo 

durante o passar dos anos, porém não condiz com as ações que são tomadas pelas 
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empresas em fornecer, treinar e capacitar seus funcionários para realização de 

determinados serviços, com o máximo de segurança possível, o que pode se 

pressupor para esse aumento no passar dos anos é a fiscalização vem sendo mais 

efetiva, os acidentes hoje são comunicados, sendo assim registrados, e muitas vezes 

os acidentes antigamente eram negligenciados, e burlados, se evitando registros para 

históricos.  

Hoje em dia temos que ter os olhos atentos a segurança no trabalho, evitando 

assim que uma vida seja prejudicada por um serviço, temos que ter a consciência que 

nossa vida se resume muito a mais que somente trabalho, que devemos realizar 

nosso trabalho da melhor maneira possível, porem jamais esquecermos da segurança 

para realizarmos, um simples serviço rapidinho, pode se tornar em um acidente 

gravíssimo, um simples choque pode levar um ser humano a óbito. 

Isto tudo mostra que não basta apenas fornecer os epi’s, treinar, capacitar e 

fiscalizar os funcionários no decorrer de suas atividades, é preciso reforça o valor a 

vida, que remuneração nenhuma e capaz de suprir a falta de uma pessoa, fazendo 

com que haja uma conscientização das pessoas, que a vida é muito mais que o 

trabalho.  
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