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RESUMO 

 

Diante das intensas atividades produtivas em boa parte do mundo, há uma exigência 
cada vez maior de fontes energéticas que possam abastecer as necessidades dos 
vários setores da economia mundial. Isso significa que as nossas usinas também 
seguem esse mesmo ideário servindo como fonte para a produção de energia 
visando o desenvolvimento da sociedade e favorecendo todos os setores da mesma. 
A energia hidrelétrica é amplamente utilizada no Brasil por conta dos ricos recursos 
hídricos existentes no país. A usina hidrelétrica de Itaipu é uma das usinas que mais 
produz energia no país, é considerada a maior usina hidrelétrica do mundo em 
operação. Suas obras foram iniciadas em 1974 e concluídas em 1995. Localizando-
se no estado do Paraná em divisa com o país Paraguai, sendo que ambos os países 
assinaram um tratado e realizaram uma parceria na construção e uso da energia 
produzida pela usina de Itaipu. No caso da usina hidrelétrica de Jirau, é  uma usina 
hidrelétrica, construída no Rio Madeira, em Porto Velho, em Rondônia e estive entre 
as obras mais importantes do Governo Federal, sendo concluída em 2016. Porém, o 
que está sendo tratado neste trabalho, não são as obras em sim, o seu potencial 
produtivo ou a sua grandeza arquitetônica, tecnologias ou os pontos negativos de 
sua construção, como inundações de áreas de reserva, deslocamento de 
populações, agressão à flora e a fauna local. Mas sim, as questões que envolvem os 
acidentes de trabalho ocorridos nessas usinas durante as etapas que envolveram a 
construção e no decorrer de sua trajetória em operação atualmente. Visto que não 
foram encontradas todas informações pertinentes as questões que envolveram 
acidentes de trabalho nas referidas usinas em toda a história que envolve a 
construção dessas usinas. 
 
Palavras-chave: Usina, Itaipu, Jirau, Acidentes de trabalho 
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ABSTRACT 

 
Faced with intense productive activities in much of the world, there is a growing 
demand for energy sources that can meet the needs of the various sectors of the 
world economy. This means that our plants also follow this same idea serving as a 
source for energy production aiming at the development of society and favoring all 
sectors of it. Hydropower is widely used in Brazil because of the country's rich water 
resources. The Itaipu hydroelectric plant is one of the most energy producing plants 
in the country and is considered the largest hydroelectric plant in the world in 
operation. Its works began in 1974 and completed in 1995. Located in the state of 
Paraná on the border with Paraguay, both countries signed a treaty and entered into 
a partnership in the construction and use of energy produced by the Itaipu plant. In 
the case of the Jirau hydroelectric plant, it is a hydroelectric plant built on the Madeira 
River, Porto Velho, Rondônia and was among the most important works of the 
Federal Government, being completed in 2016. However, what is being treated in this 
work is not the works themselves, their productive potential or their architectural 
grandeur, technologies or the negative points of their construction, such as flooding 
of reserve areas, displacement of populations, aggression to flora. and the local 
fauna. But yes, the issues involving work-related accidents that occurred in these 
plants during the stages that involved the construction and during its current 
operating trajectory. Since not all pertinent information was found on the issues that 
involved work accidents in the referred plants throughout the history that involves the 
construction of these plants. 
 
Keywords: Plant, Itaipu, Jirau, Accidents at wor 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Usina hidrelétrica, ou central hidroelétrica, é um complexo de projetos 

de engenharia civil, elétrica, energia e mecânica, compreendendo as áreas de 

hidráulica, estruturas de concreto, geotécnica, geológica, de tecnologia do concreto, 

de computação, de controle, de automação, ambiental, florestal, de solos, de 

fundações, de materiais, de montagem eletromecânica, etc. Um conjunto de obra e 

equipamentos, que tem por finalidade produzir energia elétrica através do 

aproveitamento do potencial hidráulico existente em um rio (WIKIPEDIA, 2019, web). 

A energia, em todas as suas formas, é indispensável à sobrevivência da 

espécie humana. E além de sobreviver, a humanidade busca evoluir, descobrindo 

novas fontes e maneiras de adaptação ao ambiente em que vive e ao suprimento de 

suas necessidades. Assim, a exaustão ou escassez de determinado recurso tende a 

ser compensado por outro(s). Em termos de suprimento energético, a eletricidade se 

tornou uma das formas mais versáteis e convenientes de energia, transformando-se 

em recurso indispensável e estratégico para o desenvolvimento socioeconômico de 

muitos países e regiões (ANEEL, 2008) 

Diante das intensas atividades produtivas em boa parte do mundo, há uma 

exigência cada vez maior de fontes energéticas que possam abastecer as 

necessidades dos vários setores da economia. Surgem, neste contexto, também as 

discussões sobre a produção de fontes energéticas limpas, ou seja, aquelas que 

ocasionem um menor índice possível de degradação no meio ambiente. A energia 

hidrelétrica é amplamente utilizada no Brasil por conta dos ricos recursos hídricos 

existentes no país (POLON, 2019, web). 

Por muito tempo as hidrelétricas foram divulgadas como fontes de energia 

limpa, mas uma quantidade de estudos vem dando uma outra visão do cenário. A 

formação das bacias de reservatório, especialmente as de grandes dimensões, 

muitas vezes exige um grande desmatamento, por si um fator de emissão de gases 

estufa, além de produzir severos impactos ambientais e sociais paralelos: bloqueia 

os ciclos de cheia e vazante dos rios; impede os ciclos reprodutivos de peixes 

migrantes; modifica em larga escala ecossistemas e a distribuição geográfica de 

espécies; pode prejudicar a oferta de alimentos para muitas espécies aquáticas, 

afetar negativamente povos ribeirinhos que dependem da pesca e povos indígenas, 

dificultar o acesso à água, pode exigir remoção forçada de populações destruindo 
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comunidades inteiras, e muitas vezes, gera importantes conflitos sociais, culturais, 

políticos, jurídicos e fundiários difíceis de resolver (WIKIPEDIA, 2019, web).  

A energia hidrelétrica é o resultado do aproveitamento do curso dos rios e 

seus desníveis, usando a força da água (energia potencial) para movimentar 

turbinas que geram energia mecânica, e é transmitida, por fios, à população em 

forma de energia elétrica (Estudo Prático, 2015, web).  

Também por muito tempo as hidrelétricas foram divulgadas pelos governos e 

companhias como fontes de energia barata, mas isso não corresponde bem aos 

fatos. Um relatório da Agência Internacional de Energia Renovável (AIER) em parte 

corrobora essa afirmação, dizendo que os custos da energia hidrelétrica de um 

modo geral tendem a ser mais baixos do que outras fontes de energia. Apesar do 

alto custo para a instalação de uma usina hidrelétrica, o preço do seu combustível (a 

água) é zero. É uma fonte de energia renovável e não emite poluentes, contribuindo 

assim na luta contra o aquecimento global. E para um país como o Brasil, cortado 

por imensos rios, torna-se uma fonte de energia vantajosa e altamente sustentável 

(WIKIPEDIA, 2019, web). 

Apesar de ser uma fonte renovável e não emitir poluentes, as hidrelétricas 

causam grande impacto ambiental e social. Para a instalação desse tipo de usina e 

construção de barragens, que refreiam o curso dos rios, é necessário o alagamento 

de grandes áreas. Essa prática acaba acarretando problemas à fauna e flora local, 

como: a destruição da vegetação natural, assoreamento do leito dos rios, 

desmoronamento de barreiras, extinção de certas espécies de peixes e torna o 

ambiente propício a transmissão de doenças como malária e esquistossomose 

(Energia em Pauta, 2019, web). 

Os impactos sociais também são visíveis com o deslocamento das 

populações ribeirinhas e indígenas, algumas que viviam na região há muitos anos, e 

são obrigadas a mudar-se por causa do alagamento para a construção dos lagos 

artificiais. E por serem geralmente construídas distante dos centros de consumo, o 

processo de transmissão de energia, que se dá por fios, acaba tornando-se mais 

caro. 

O Brasil, no mundo ocidental, apresenta-se, praticamente, como o único país 

a ter grandes massas de energia hidrelétrica (em potencial) a serem transportadas a 

grandes distâncias (sem sangrias intermediárias), dadas as suas dimensões quase 

continentais e à distância entre as fontes (potencial hidráulico) e os centros de carga 
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(consumo). O Brasil tem hoje, nas hidrelétricas, sua principal fonte de energia. 

Quase 95% da energia consumida no país é gerada por esse tipo de usina, o 

restante é proveniente de usinas nucleares e termoelétricas. Com seus grandes rios, 

o país possui o terceiro maior potencial hidráulico do planeta, ficando atrás somente 

de países como China e Rússia. 

Todo esse processo é materializado no trabalho desenvolvido por todos os 

envolvidos na idealização e concretização de uma usina hidrelétrica. Portanto esse 

processo perpassa as questões econômicas, sociais e ambientais que estão 

intrinsecamente interligadas entre si, colocando em pauta inclusive as questões 

pertinentes a segurança nesse trabalho visando causa e consequência dos 

acidentes de trabalho ocorridos nas usinas hidrelétricas no país. 

A presente monografia tem como proposta o estudo referente aos acidentes 

de trabalho ocorridos nas Usinas Hidrelétricas de Itaipu no estado do Paraná, e a 

usina hidrelétrica do Jirau  que é uma usina hidrelétrica construída no Rio Madeira, a 

120 km de Porto Velho, em Rondônia. 

Assim como em outras categorias de trabalhadores, os acidentes de trabalho 

que ocorrem nas obras (construção civil) das Usinas Hidrelétricas (UHE) devem ser 

tratados a partir da crítica das mutações que vêm acontecendo no capitalismo 

mundial e seus reflexos diretos sobre o mundo do trabalho (LIMA, 2011). Dito de 

outra forma, olhar para a segurança do trabalho destes trabalhadores é agrupar 

neste olhar a realidade da subcontratação. Em geral, estes trabalhadores “sofrem o 

peso da precariedade contratual, dos salários inferiores, da insegurança do emprego 

e da redução da proteção sindical, podendo apresentar, em decorrência disso, um 

aumento de doenças ocupacionais e de acidentes de trabalho” (LIMA, 2011, p. 163). 

A energia elétrica no Brasil deve ter um crescimento na sua demanda na 

ordem de 4,4% ao ano até 2030. Essa evolução da oferta de energia acarretará 

também na elevação dos custos da eletricidade, projetando-se um aumento de 

31,2% no preço da energia até 2030, em razão do aumento dos custos de 

investimentos e ambientais (ERNST; YOUNG, 2008). 

Como a previsão é de um aumento expressivo do consumo de energia 

elétrica no mundo e em especial no Brasil, a única forma de atender esse aumento é 

por meio de investimentos na geração, distribuição e transmissão de energia, 

tornando esses segmentos muito atrativos em longo prazo. O Brasil também é o 
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segundo maior produtor de energia elétrica do mundo e segundo em participação de 

hidroeletricidade em produção total de energia elétrica.  

Todo o potencial hídrico do Brasil contribuiu para que a energia hidráulica 

fosse a mais representativa na oferta de energia elétrica interna do País, atingindo 

74% em 2010, o que representa uma elevação em 3,7% em relação a 2009 (MME, 

2010). Apesar de sua importância, o uso da energia hidrelétrica no Brasil ainda 

perde espaço para o uso de combustíveis, como o petróleo, além dos derivados da 

cana-de-açúcar. O Brasil possui importantes usinas hidrelétricas em atividade em 

seu território, nas várias regiões. Isso significa que todo trabalho desenvolvido nas 

etapas de construção, manutenção e produção efetiva diária, são etapas que 

perpassam a consolidação do trabalho desenvolvido nas UHEs aqui pesquisadas, 

pois o foco central do nosso trabalho de pesquisa bibliográfica direcionou-se aos 

acidentes ocorridos nessas obras onde as construtoras e mantenedoras das usinas 

não apresentam dados/informações organizadas e cronológicas referentes os 

acidentes que ceifaram inúmeras vidas na trajetória de construção das usinas. A 

pesquisa mostrou que não foi possível encontrar dados conclusivos dos acidentes 

ocorridos nessa trajetória de construção e atividade diária de trabalho nas usinas. 
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2 ESTADO DA ARTE SOBRE ACIDENTES DE TRABALHO NO BRASIL   

 

A cada canteiro de obras, a cada usina pronta, introduz-se para “sempre”, 
novas noções e novos valores da mercantilização total das terras, 
benfeitorias, patrimônios, e por fim, a mercantilização da própria força de 
trabalho e de muitas relações sociais; sempre diferenciada, de um modo 
promissor e lucrativo para alguns e de outro modo, corrosivo e 
desestabilizador para os demais (SEVÁ FILHO, 2004, p. 9). 

 

Especificamente, os trabalhadores das obras de UHE são expostos aos riscos 

e perigos, sobretudo, de soterramentos, de quedas e/ou de choques elétricos 

(ANAMATRA, 2013), que provocam acidentes de trabalho seguidos de morte. 

Sujeitos também aos acidentes de trabalho que, provocam invalidez permanente ou 

temporária e, ainda as más condições ambientais (físico-químico) que, acarretam 

doenças crônicas. Além disso, enfrentam a falta de mecanismos práticos para 

assegurar as adequadas condições materiais e técnicas à segurança individual e 

coletiva do trabalho. 

Os números registrados desta modalidade de acidente são menores do que 

os números legítimos das ocorrências, devido à subnotificação, pressões e 

intimidações em que os trabalhadores são submetidos pelas empresas para não 

registrarem os acidentes de trabalho, sobretudo, os trabalhadores terceirizados 

(SILVA, 2009). 

A “pesquisa bibliográfica de estudos sobre mortalidade por acidentes de 
trabalho no Brasil revelou que são raras as publicações nessa temática, e 
que a maioria se concentra nas regiões Sul e Sudeste” (SANTANA et al. 
2005, p. 842).  
 

Ao mesmo tempo a alta taxa de mortalidade é reveladora de precariedade 

técnicas/sociais das condições ambientais de trabalho, dos tipos de contratos de 

trabalho (próprio ou terceirizado) e da falta de regulamentações mínimas pelos 

órgãos governamentais e entidades sindicais (SILVA, 2013). 

Lima Andrade (2017), diante do cenário da falta de conteúdo sobre a 

segurança do trabalho, a partir de uma análise documental e das ocorrências de 

acidentes de trabalho seguidos de morte e acidentes de trabalho não seguidos de 

morte, nas obras civis e/ou construções das UHE, propõe que os conteúdos 

específicos da integração segurança do trabalho sejam estudados como um impacto 

socioambiental já nos EIA/RIMA dos projetos destes empreendimentos. De modo 

mais elaborado, as propostas que o autor formulou foram:  
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I. Que conteúdos detalhados sobre a segurança do trabalho sejam 

abordados no Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA) das Usinas Hidrelétricas (UHE);  

II. Que as estatísticas de acidentes de trabalho seguidos de morte ou não, 

ocorridos nos empreendimentos de energia comercial façam parte da 

plataforma Banco de Informações de Geração (BIG) da Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL). A integração da segurança do trabalho no 

EIA/RIMA das UHE6 e as estatísticas de acidentes de trabalho na 

plataforma BIG da ANEEL agirão como material teórico e metodológico 

para se analisar e estabelecer ações a fim de se tomar decisões sobre as 

metas de segurança na busca de suprimir estes impactos socioambientais 

negativos que começam nos canteiros de obras e vão até a geração de 

eletricidade no Brasil. 

 

Assim, para Lima Andrade (2017), os assuntos detalhados sobre a segurança 

do trabalho devem ser abordados no EIA/RIMA das UHE, e deve buscar empregar 

os aspectos de caráter prático e avançado das Normas Regulamentadoras de 

Segurança e Saúde do Trabalho (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 

como também empregar os aspectos teóricos e metodológicos dos estudos sobre a 

necessidade da integração entre a saúde/segurança do trabalhador nos EIA/RIMA. 

Também na relação saúde e a segurança do trabalho ser construída em um 

contexto social e histórico que, em certo momento as reivindicações conquistadas 

dos trabalhadores são submergidas na sociedade em forma de leis do trabalho, já 

em outros momentos como neste caso estas exigências fazem parte da demanda 

social de pesquisadores das universidades.  

O exercício de integração saúde nos EIA/RIMA deve começar nomeando a 

categoria “população” utilizada nestes estudos, pelos segmentos sociais que a 

compõem (RIGOTTO, 2009), que estão e são atingidos de modos diferenciados 

pelos impactos. Ou seja, não se deve usar de forma genérica o termo população e 

sim nomear os segmentos envolvidos: trabalhadores da obra/construção civil, 

trabalhadores da operação, moradores do entorno etc., a definição correta de cada 

segmento social levará a ampliação da regulamentação aplicável e criação de 

mecanismos apropriados para cada ocorrência.  
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O estudo da prevenção dos acidentes de trabalho compreendido no 

EIA/RIMA, deverá detalhar os possíveis fatores de riscos “de natureza física, 

química, biológica e relacionados à organização do trabalho, sejam durante as obras 

ou durante a operação” (RIGOTTO, 2009, p. 2056).  

Na prática as medidas de proteção individual e coletivas devem ser adotadas 

a partir das NR do MTE. Mesmo que as normas apresentem limitações em suas 

retificações, elas são instrumentos legalísticos e de caráter prático avaliado por 

trabalhadores e seus representantes, ou seja, as Normas apresentam uma série de 

mecanismos inibidores dos descasos aos riscos e perigos existentes nos ambientes 

de trabalho (SILVA, 2009). 

 

1.1 TIPOS DE ACIDENTES 
 

O Brasil, ainda hoje, permanece como um dos países com um dos maiores 

índices de acidentes de trabalho no mundo. Segundo o Anuário Estatístico da 

Organização Internacional do Trabalho – OIT (2009), o Brasil ocupa a oitava posição 

em número de acidentes e a quarta posição tratando-se de acidentes com morte. 

Em vários países participantes da OIT, a construção civil, dentre todas as atividades 

humanas, aparece com alto grau de acidentes de trabalho. 

No campo da saúde e segurança do trabalho, a análise de risco compreende 

uma abordagem planejada e sistemática, aplicada de modo formal e compreensível, 

que a partir de informações passadas, presentes e futuras pode identificar origens 

de perigo potencial, ou situações para causar prejuízos, à saúde e segurança do 

indivíduo, bem como avaliar a combinação de severidade e probabilidade 

associadas a cada uma das origens e/ou situações de perigo identificadas 

(BARBOSA FILHO, 2010).  

A análise preliminar de risco, segundo De Cicco e Fantazzini (2003), consiste 

em uma revisão, geralmente, superficial de problemas gerais de segurança, que são 

identificados pelo estudo, durante a fase de concepção ou desenvolvimento 

prematuro de um novo projeto, com a finalidade de avaliar se os riscos identificados 

serão aceitos na fase operacional.  

Os princípios e metodologia da APR consistem em realizar-se uma revisão 

geral dos aspectos de segurança de forma padronizada. Inicia-se descrevendo os 

perigos e sua caracterização, a partir destes, são identificadas as causas (agentes) 



15 
 

e efeitos (consequências) dos mesmos, o que permitirá buscar soluções para as 

possíveis falhas. A prioridade das ações é determinada pela caracterização do risco 

(BARBOSA FILHO, 2010). O risco é consequência da presença do perigo, e pode 

ser minimizado pela adoção de ações, medidas ou sistemas que visam prevenir um 

acidente ou minimizar as suas consequências (BARBOSA FILHO, 2010).  

Cicco (1996) considera o gerenciamento de riscos como ferramenta de 

fundamental importância, pois tem como função auxiliar a tomada de decisões na 

área de saúde e segurança do trabalho e permitir uma melhor distribuição dos 

recursos, além de dar base para o processo de definição de medidas de controle. 

Para o cálculo do Índice de Risco, inicia-se com a graduação da severidade de cada 

perigo, de acordo com o Quadro 1. Segue-se com a classificação do grau de 

frequência ou probabilidade conforme o Quadro 2. 

 

Quadro 1 – Graus de severidade  

 
Fonte: adaptado de Faria (2011) 

 

Quadro 2 – Graus de frequência ou probabilidade  

 Fonte: adaptado de Faria (2011) 
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 E finalmente, multiplica-se os graus obtidos e são obtidos os índices de risco 

e os níveis de ação necessários, como visualizado no Quadro 3 (FARIA, 2011). 

  

Quadro 3 – Índice de risco e gerenciamento das ações                     

 
Fonte: adaptado de Faria (2011) 

 

A prevenção de acidentes do trabalho em energia é um problema do mundo 

do trabalho a ser resolvido. Um problema a ser examinado a partir: das construções, 

instalações, instruções técnicas, relações contratuais da força de trabalho, 

informações sobre suas causas e suas consequências etc. Consequentemente, ao 

tornar público às estatísticas dos acidentes de trabalho e tratá-las cientificamente, 

elas se constituirão em subsídios teórico-metodológicos decisivos para a diminuição 

dos próprios acidentes de trabalho, a modelo do que vem ocorrendo em outros 

países. 

 

1.2 NORMATIVAS E LEGISLAÇÃO PERTINENTES AOS ACIDENTES DE 
TRABALHO EM USINAS HIDRELÉTRICAS  
 

Tão somente, para mencionar algumas NR que fixam requisitos mínimos para 

a segurança do trabalho em ambiente de construção civil, os EIA/RIMA das UHE 

necessitarão conter conteúdos detalhados das NRs apresentadas no Quadro 4.  
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Quadro 4 – Síntese das normas regulamentadoras da segurança do Trabalho no 

ambiente da Construção Civil 

NR01 – Disposições Gerais: As Normas Regulamentadoras (NR), sobre a segurança e medicina do 
trabalho, são Leis Federal de cumprimento obrigatório por empresas privadas e públicas, por 
órgãos públicos da administração direta e indireta, por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, 
que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
NR02 – Inspeção Prévia: Os estabelecimentos novos, antes de iniciar suas atividades, deverão 
solicitar aprovação de suas instalações ao órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE). 

NR03 – Embargo ou Interdição: Embargo e interdição se caracterizam como medidas ou avaliações 
de urgência, tomadas a partir da verificação de situação de trabalho que marque “risco grave e 
iminente ao trabalhador”. Considera-se risco grave e/ou iminente as condições ou situações de 
trabalho que possa venham a originar acidente ou doença relacionada ao trabalho em detrimento à 
integridade corporal do trabalhador. 

NR04 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho: 
Empresas privadas e públicas, “órgãos públicos da administração direta e indireta e dos poderes 
Legislativo e Judiciário”, que tenham empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), têm que manter obrigatoriamente, os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Trabalho, para promover a saúde e proteger o trabalhador no ambiente de 
trabalho. 

NR05 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes: A Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) deve ter ações teóricas e práticas que previnam os acidentes e doenças de 
trabalho, de maneira a tornar viável a relação trabalho e preservação da vida e da saúde do 
trabalhador. A CIPA, obrigatoriamente deve ser estabelecida e em funcionamento em empresas 
privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, 
instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como em outras instituições 
que mantenham trabalhadores como empregados (as disposições desta NR05 devem ser aplicadas 
aos trabalhadores avulsos e às entidades que lhes tomem serviços, “observadas às disposições 
estabelecidas em Normas Regulamentadoras de setores econômicos específicos”). 

NR06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI: Toda empresa “é obrigada a fornecer aos 
empregados, gratuitamente”, Equipamentos de Proteção Individual apropriado ao risco, em perfeita 
condição de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias: “a) sempre que as 
medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho 
ou de doenças profissionais e do trabalho; b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem 
sendo implantadas; e, c) para atender a situações de emergência”. 

NR07 – Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional: Esta NR institui a obrigatoriedade 
de preparação e prática, “por parte de todos os empregadores e instituições” que admitam 
trabalhadores como empregados, do “Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – 
PCMSO”, com o desígnio de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus 
trabalhadores. Também estabelece os parâmetros e diretrizes gerais da execução do PCMSO. 

NR08 – Edificações: A NR08 fixa os requisitos técnicos mínimos obrigatórios das edificações. 
Requisitos que garantam a segurança e conforto aos trabalhadores destas edificações. 

NR09 – Programas de Prevenção de Riscos Ambientais: Esta NR fixa a obrigatoriedade da 
elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam 
trabalhadores, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), tendo em vista à 
preservação da saúde dos trabalhadores, “através da antecipação, reconhecimento, avaliação e 
consequente controle da ocorrência de riscos ambientais” que ainda existam ou que possivelmente 
possam a existir no ambiente de trabalho. 
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NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade: Esta NR estabelece as condições 
de medidas de controle e sistemas preventivos, para garantir a segurança e a saúde dos 
trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com 
eletricidade. A NR se aplica “às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo 
as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e 
quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades”. 
NR11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais: Esta NR trata das 
questões relacionadas à segurança e operação de elevadores de carga, de guindastes, de monta-
carga, de transportadores industriais (pontes-rolantes, talhas, esteiras-rolantes) e de máquinas 
transportadoras (empilhadeiras) que são calculados e construídos para proporcionarem as 
garantias de resistência e segurança e condições de trabalho. 

NR12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos: Esta NR define as referências 
técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e segurança dos 
trabalhadores, além disso, fixa ações e análises para a prevenção de acidentes e doenças do 
trabalho nas fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos, “e 
ainda à sua fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a qualquer título”. 

NR16 – Atividades e Operações Perigosas: As seguintes atividades são consideradas de 
operações perigosas a todos os trabalhadores envolvidos nas atividades ou que permaneçam na 
área de risco: a) no armazenamento de explosivos; b) no transporte de explosivos; c) na operação 
de escorva dos cartuchos de explosivos; d) na operação de carregamento de explosivos; e) na 
detonação; f) na verificação de denotações falhadas; g) na queima e destruição de explosivos 
deteriorados; h) nas operações de manuseio de explosivos. 

NR17 – Ergonomia: Esta Norma Regulamentadora fixa os parâmetros que permitam a adaptação 
das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a 
proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. “As condições de 
trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao 
mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e à própria 
organização do trabalho”. 

NR18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção: Esta NR é a norma 
mais específica para a categoria de trabalhadores da construção civil, ela estabelece diretrizes “de 
ordem administrativa, de planejamento e de organização, que objetivam a implementação de 
medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio 
ambiente de trabalho na Indústria da Construção”. 

NR20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis: Esta NR fixa requisitos 
mínimos para a gestão da segurança e saúde no trabalho contra os fatores de risco de acidentes 
provenientes das atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e 
manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. 

NR21 – Trabalho a Céu Aberto: Nesta modalidade de trabalho é obrigatória a existência de abrigos, 
para a proteção dos trabalhadores contra intempéries (insolação excessiva, calor, frio, umidade e 
ventos). 

NR23 – Proteção Contra Incêndios: É de responsabilidades de todos os empregadores adotarem 
medidas de prevenção de incêndios, em conformidade com a legislação estadual e as normas 
técnicas aplicáveis: os empregadores devem fornecer para os trabalhadores informações sobre a 
utilização dos equipamentos e dispositivos de combate ao incêndio, sobre os procedimentos de 
evacuação, sobre as saídas de emergência etc. 
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NR33 – Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados: Esta NR estabelece os 
requisitos para identificação de espaços confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento 
e controle dos riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a segurança e saúde dos 
trabalhadores que interagem direta ou indiretamente nestes espaços. “Espaço Confinado é 
qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios 
limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes 
ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio”.  

NR35 – Trabalho em Altura: Esta Norma fixa as medidas de proteção para o trabalho em altura. 
Avaliações que abrangem o planejamento, a organização e a execução, de modo a garantir a 
segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

A segurança do Trabalho no ambiente da Construção Civil também está 

balizada pelas pesquisas que, identificam o setor de produção de energia como o 

segundo principal contribuinte dos acidentes graves nos países não membros da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

(BURGHERR; HIRSCHBERG, 2008).  

Os resultados de pesquisas em institutos especializados como o Paul 

Scherrer Institut (PSI) na Suíça e de pesquisadores como Markandya e Wilkinson 

(2007), ligados a universidades inglesas demonstram que o tratamento científico 

sobre os resultados estatísticos de um banco de dados bem estruturado age na 

redução do número de acidentes:  

Ø A partir do acompanhamento por sistemas de informação;  

Ø A partir das tomadas de decisões sobre metas de segurança e políticas 

energéticas; 

Ø A partir da disponibilidade da informação ao público e setores 

interessados;  

Ø A partir de sua utilização como ferramenta de gestão e de 

conhecimento; 

Ø A parir da organização de dados para constituição de informações 

descritivas, análises das causas e ações/consequências;  

Ø A partir da avaliação comparativa dos acidentes graves entre as 

cadeias do setor de energia. 

A prevenção de acidentes do trabalho em energia é um problema do mundo 

do trabalho a ser resolvido. Um problema a ser examinado a partir: das construções, 

instalações, instruções técnicas, relações contratuais da força de trabalho, 

informações sobre suas causas e suas consequências etc. Consequentemente, ao 

tornar público às estatísticas dos acidentes de trabalho e tratá-las cientificamente, 
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elas se constituirão em subsídios teórico-metodológicos decisivos para a diminuição 

dos próprios acidentes de trabalho, a modelo do que vem ocorrendo em outros 

países (SILVA, 2013). 

A discussão sobre a inserção da segurança do trabalho nos eia/rima das UHE 

vão além da discussão de medidas técnicas. Percorre questões como o fim da 

precariedade contratual acentuada pela técnica de terceirização, do retorno do 

exercício sindical amplo e da inserção destas discussões nas universidades (SILVA, 

2013).  

Objetivando que o MTE estabeleça elementos mínimos da inter-relação entre 

impactos socioambientais e saúde/segurança dos trabalhadores a partir das NR nos 

EIA/RIMA. Os acidentes de trabalho tratados como um impacto socioambiental das 

UHE articulados em série histórica de análise em banco de dados da ANEEL 

igualará questões ambientais hoje expressas nos eia/rima, já defendidas 

globalmente por segmentos organizados, como o posicionamento contra as 

emissões de gases do efeito estufa (GEE), a defesa dos animais silvestres 

promovidas por entidades da sociedade civil, com a conservação da vida do homem 

que vive do trabalho. A segurança do trabalho também necessita ser defendida de 

forma instituída e ampliada (SILVA, 2013). 
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3 OS CASOS: USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU E JIRAU 
 

O presente trabalho visa um estudo por meio de pesquisa documental 

bibliográfica apresentar informações referentes aos acidentes de trabalho ocorridos 

nas usinas hidrelétricas de Itaipu localizada no estado do Paraná e a usina 

hidrelétrica de Jirau, Santo Antônio e Linhão localizada no estado do Pará.  

 

3.1 A USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU 
 

A Usina Hidrelétrica de Itaipu é um empreendimento pertencente ao Brasil e 

ao Paraguai, implantado com base no Tratado celebrado em 26 de abril de 1973, 

que registra a decisão de realizar o aproveitamento hidrelétrico dos recursos hídricos 

do Rio Paraná, pertencentes em Condomínio aos dois Países, desde e inclusive o 

Salto Grande de Sete Quedas ou Salto de Guaíra até a Foz do Rio Iguaçu. 

 

Figura 1 – Hidrelétrica de Itaipú 

 
Fonte: banco de imagens de Itaipu  

 

A Usina Hidrelétrica de Itaipu começou a ser construída em 1974, a partir de 

acordos políticos realizados entre Brasil e Paraguai. Em 1995 foi inclusa na edição 

brasileira do Guiness Book, O livro dos Recordes, como “A Maior Usina Hidrelétrica 

do Mundo” em operação (ITAIPU, 2015). 
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 Devido ao seu grande porte, o Brasil encontra-se entre os cinco maiores 

produtores de energia hidrelétrica do mundo, junto com o Canadá, China, Estados 

Unidos e Rússia. Além de ser umas das principais fontes de energia elétrica do país, 

a usina é composta por um complexo turístico que atrai visitantes de todo o mundo. 

(THE CITIES, 2015) 

Há 40 anos, exatamente no dia 8 de junho de 1978, o Ministério do Trabalho 

criava as Normas Regulamentadoras (NRs), uma série de regras voltadas para a 

prevenção de acidentes e doenças nas empresas brasileiras. Para fazer as NRs, o 

ministério teve como base os Atos Normativos de Itaipu para a Saúde e Segurança 

dos Trabalhadores, criados em 1975, como forma de estabelecer um ambiente 

seguro e prevenir acidentes na construção da maior usina hidrelétrica do mundo. 

Era década de 1970, um momento de grande crescimento econômico no 

Brasil, com a construção das obras de infraestrutura no País. Como não havia uma 

normatização adequada e as condições de segurança ainda eram precárias, os 

acidentes de trabalho eram comuns. Estima-se que a cada 7 empregados, 1 sofria 

acidente de trabalho. Por isso, foi necessária a criação de normas legais em saúde e 

segurança (ITAIPU, 2015). 

Um ano após o início da construção de Itaipu, foram criados os Atos 

Normativos da empresa. Com os resultados positivos, o ministério criou as Normas 

Regulamentadoras se valendo das diretrizes de Saúde e Segurança dos 

Trabalhadores previstas pelos Atos de Itaipu, além de outros entendimentos sobre 

saúde no trabalho da época. Atualmente estão em vigor 36 Normas 

Regulamentadoras. Elas são uma ferramenta básica para o desenvolvimento de 

ações adequadas para a prevenção de acidentes e doenças nas empresas que 

tenham trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Algumas das NRs são específicas para uma determinada atividade, como a NR-34, 

da construção naval. Outras abrangem todas as empresas (ITAIPU, 2015). 

Por sua diversidade de trabalhos, a Itaipu Binacional utiliza grande parte das 

NRs, como parâmetro para implementação de medidas de saúde e segurança. Entre 

elas, a NR-10 (trabalhos com eletricidade), a NR-33 (espaço confinado), a NR-35 

(trabalho em altura), a NR-5 (criação de um Comitê Interno de Prevenção de 

Acidentes), a NR-7 (fazer exames ocupacionais periódicos), entre outras. 

A complexidade das atividades desenvolvidas na Itaipu faz com que a 

empresa possua um programa específico de segurança e saúde dos trabalhadores, 
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a fim de assegurar o bem-estar de empregados e prestadores de serviços. 

Diferentes ações, como seminários técnicos, palestras, acompanhamento e 

fiscalização integrados com as empresas contratadas, diálogos de segurança, 

apresentação de vídeos e simulações de emergências, promovem a segurança nas 

atividades executadas dentro da Itaipu (ITAIPU, 2015). 

A Itaipu vê a segurança como parte integrante e inseparável do processo 

produtivo e, por isso, as diretrizes da empresa relativas ao tema estabelecem que 

todos os gerentes são responsáveis em todos os momentos pela segurança de seus 

colaboradores. A ênfase na integração da segurança com o processo produtivo é 

demonstrada pelo trabalho de Análise Preliminar de Risco (APR), 

desenvolvido em conjunto entre áreas executoras e a área de Engenharia de 

Segurança do Trabalho (ITAIPU, 2015). 

Realizado periodicamente nos diferentes segmentos da empresa, o processo 

de APR, além de gerar as Instruções de Segurança (IS), garante a participação ativa 

da maioria dos trabalhadores no desenvolvimento de uma forte cultura de 

segurança.  Um evento significativo na Itaipu é a Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes no Trabalho (SIPAT), que reúne todas as áreas da empresa em torno da 

conscientização sobre o uso dos equipamentos de segurança e da prevenção de 

acidentes. O Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho (28 de abril), também 

é marcado na Itaipu como uma data em que relevantes ações de segurança são 

anunciadas (ITAIPU, 2015). 

A Itaipu realiza periodicamente outros dois importantes trabalhos de 

prevenção. São eles os treinamentos de prevenção de combate a incêndios e o 

Plano de Ação de Emergência (PAE), que prevê exercícios simulados em situações 

emergenciais e prepara recursos e pessoal para enfrentá-las. Outro trabalho 

permanente de segurança é todo o processo determinado pela NR10, a Norma 

Regulamentadora de Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.  Uma 

determinação da Diretoria-Geral criou um grupo de trabalho especialmente para 

tratar deste assunto e as ações nesta área são muitas: treinamento de 80 horas de 

todo o pessoal com funções na área elétrica, além de reciclagens periódicas, testes 

em determinados Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e o Prontuário das 

Instalações, que proporciona a todos os empregados acesso rápido e fácil via 

intranet a todas as informações referentes à segurança no trabalho com 

eletricidade (ITAIPU, 2015). 
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Também são ações contínuas a produção de Normas Técnicas de Segurança 

(NTS), a emissão de Relatórios Técnicos de Segurança do Trabalho (RTST) com 

recomendações de correções de problemas e melhorias no ambiente de trabalho, 

além da atuação de campo dos técnicos de segurança emitindo Informes de 

Segurança do Trabalho cada vez que um risco é detectado. A participação dos 

empregados é ativa na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) onde 

representantes da empresa e dos empregados discutem problemas e encaminham 

propostas de soluções que, uma vez implantadas, contribuem significativamente 

para um trabalho mais seguro. O resultado destas e outras iniciativas aparece ano-

a-ano com a redução significativa dos acidentes (ITAIPU, 2015). 

O que pode ser constatado é que, em se tratando da questão “acidente de 

trabalho” a hidrelétrica de Itaipu contabiliza dias perdidos e não vidas ceifadas, 

decorrentes das condições de trabalho, cuidados ou suporte para a prevenção dos 

mesmos. As informações estão soltas, tornando interessante o levantamento de 

dados concretos sobre os acidentes de trabalho ocorridos na hidrelétrica desde o 

início da obra. Não foi possível contabilizar essa informação.  

 

3.2 A USINA HIDRELÉTRICA DE JIRAU 
 

A Usina Hidrelétrica de Jirau é uma usina hidrelétrica, construída no Rio 

Madeira, a 120 km de Porto Velho, em Rondônia. Tem um reservatório com uma 

área de 361,6 km² quando está com seu volume máximo. Tem capacidade instalada 

de 3.750 MW, (sendo 2.184 MW assegurados) e faz parte do Complexo do Rio 

Madeira. A construção esteve a cargo do consórcio "ESBR - Energia Sustentável do 

Brasil", formado pelas empresas Suez Energy (GDF Suez, atual Engie) (50,1%), 

Eletrosul (20%), Chesf (20%) e Camargo Corrêa (9,9%). A usina, juntamente com a 

de Santo Antônio, foi inaugurada no fim de 2016 e foram consideradas fundamentais 

para o suprimento de energia elétrica no Brasil a partir de meados de 2013 e 

estiveram entre as obras mais importantes do Governo Federal (WIKIPEDIA, 2019, 

web B). 
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Figura 2 – Imagem da Usina Hidrelétrica de Jirau 

               

Fonte: dados da pesquisa 

 

A usina tem um total de 50 turbinas do tipo bulbo e foi inaugurada em 

dezembro de 2016. Terá capacidade instalada para gerar 3.750MW. Seu 

reservatório vai alagar uma área de 108 quilômetros quadrados. Para o governo, 

essa é uma evolução, pois na mesma região há usinas com menor potência e que 

provocaram o alagamento de áreas maiores (WIKIPEDIA, 2019, web B). 

Na construção, um dos problemas a ser resolvido é como tratar os resíduos 

sólidos maiores que descem pelo rio (estima-se que cerca de 1.600 troncos de 

árvores desçam diariamente pelo rio). O contrato prevê que os troncos não podem 

ser devolvidos ao rio, nem ser usados com fins lucrativos (WIKIPEDIA, 2019, web 

B). 

Há estimativa que a construção da usina tenha injetado na economia de 

Rondônia 42 bilhões de reais em seis anos, contribuindo para elevar - em conjunto 

com a Usina de Santo Antônio - Porto Velho de cidade média a cidade grande. Em 

2008, já se observavam efeitos positivos no comércio, na rede hoteleira, no 

emplacamento de veículos e no setor imobiliário (WIKIPEDIA, 2019, web B). 

A construção da usina não resultou apenas em dinamismo econômico, mas 

também em um grande incremento populacional. De acordo com o censo 

demográfico de 2000, a região de Porto Velho possuía 398,1 mil habitantes, de 

acordo com o censo de 2010, já com o andamento das obras, a população dessa 
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região chegava aos 513,8 mil habitantes, um incremento de mais de 25% ao longo 

de uma década, muito acima da média brasileira no período (12,3%) e mesmo de 

todo o estado (13,1%). Pelas estimativas do IBGE, em 2017, a população para essa 

região chegava aos 623,8 mil moradores. 

Porém, o empreendimento coloca em situação de risco as populações 

tradicionais, povos indígenas isolados e os ecossistemas amazônico. Todavia, sob 

forte pressão política, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama) concedeu uma Licença Prévia (LP) ao 

empreendimento, em julho de 2007, contrariando a posição dos técnicos do órgão. 

Em maio de 2008, o consórcio Energia Sustentável do Brasil venceu o leilão de 

venda de energia de Jirau, com deságio de 21% (R$71,40 por MWh). Logo após o 

leilão, o consórcio, liderado pela Engie (ex-GDF Suez), anunciou a mudança do local 

da construção da usina, sob a alegação de reduzir os custos de construção 

(WIKIPEDIA, 2019, web B).   

Assim, decidiu-se transferir a barragem do local inicialmente previsto para um 

ponto situado a 9,2 km rio abaixo, sem qualquer estudo de impacto ambiental prévio. 

Ainda em razão de pressões políticas, o Ibama concedeu, em novembro de 2008, 

uma Licença de Instalação (LI) "parcial" - figura inexistente na legislação, para 

instalação do canteiro de obras, apenas. A licença de instalação definitiva da 

construção seria afinal concedida em junho do ano de 2009 (WIKIPEDIA, 2019, web 

B). 

Apesar de toda situação de risco já citada seja ela ambiental ou relacionadas 

às populações do local,  o  relatório de avaliação da ONU atestou que o projeto foi 

desenvolvido de acordo com boas práticas internacionais, contribuindo para o clima 

global e o desenvolvimento local, sendo capaz de honrar o compromisso com a 

sustentabilidade social e ambiental estabelecido pelo governo brasileiro, os 

acionistas e os financiadores do projeto. O relatório apresentado à ONU mostra os 

benefícios que resultaram do investimento em saúde, educação e segurança 

pública. Entre os resultados se destaca a redução de 50% dos casos de malária, de 

2007 a 2012, segundo o Sistema de Informações de Vigilância Epidemiológica da 

Malária (SIVEP) do Ministério da Saúde. Desde a instalação da hidrelétrica, os 

casos da doença têm reduzido em média 11% ao ano. 

O Plano de Ação para Controle de Malária destinou R$ 5,5 milhões na 

primeira fase do programa para investimentos em laboratórios e postos de apoio 
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para diagnóstico e tratamento da doença, aquisição de mais de oito mil mosquiteiros 

e na borrifação de produto contra o mosquito transmissor em residências.  Porto 

Velho é uma região de alto risco de transmissão de malária e pela primeira vez na 

história aparece fora desta zona de risco, destaca a diretora de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade do consórcio ESBR, Thais Soares. Outros R$ 7 milhões serão 

aplicados na segunda fase do plano para controle da malária (PAC, 2013). 

A construção de Jirau também contribuiu para a preservação do bioma e da 

biodiversidade da Amazônia. A conversão e a integração das florestas nativas da 

margem norte do reservatório ao Parque Nacional (PARNA) Mapinguari criou uma 

área de proteção federal integrada entre os estados de Rondônia e da Amazônia, 

ampliando sua área de proteção perpétua para 17.769 Km². Além disso, a usina 

permitirá reduzir as emissões de gases de efeito estufa em, aproximadamente, seis 

milhões de toneladas de CO2 ao ano, uma vez que sua operação irá proporcionar a 

diminuição da crescente geração de energia termelétrica, a partir de combustíveis 

fósseis. O projeto está autorizado a vender seus créditos no mercado europeu de 

comercialização de emissões (PAC, 2013).  

A UHE Jirau é composta por 50 turbinas distribuídas em duas casas de força, 

com uma capacidade instalada de 3.750 MW e energia assegurada de 2.279,40 MW 

médios. Cerca de 10 milhões de residências brasileiras serão abastecidas por 

Jirau. Mais de 18 mil trabalhadores participaram da construção da usina e cerca de 

50 mil já receberam treinamentos oferecidos pela ESBR. O empreendimento está 

orçado em R$ 13, 1 bilhões. (PAC, 2013). 

Apesar dos investimentos acima citados as questões que envolvem a 

segurança dos trabalhadores nas obras parecem não estarem inclusos em todo 

esse trabalho e investimento. O site Rondonia ao Vivo (2015) traz uma relação dos 

41 trabalhadores que foram mortos nas obras das Usinas de Jirau e Santo Antônio e 

do “linhão” (com as respectivas fontes das notícias); obras tidas como das mais 

importantes do dito PAC (Programa de Aceleração do Crescimento): 

Ø + 07/07/2014 – Liner Mozombite Cartagena, 40 anos, peruano, 

terceirizado, morreu esmagado por queda da torre, no Município de 

Parecis, sul de Rondônia, durante serviço de instalação da linha de 

transmissão das UHEs de Jirau e Santo Antônio. 

Ø + 07/07/2014 – Raúl  Wolfredo Blas Carranza, 37 anos, peruano, 

terceirizado, morreu esmagado por queda da torre, no Município de 
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Parecis, durante serviço de instalação da linha de transmissão das UHEs 

de Jirau e Santo Antônio. 

Ø + 07/07/2014 – Alcides Antonio Cainicela Caparachín, 47 anos, peruano, 

terceirizado, morreu esmagado por queda da torre, no Município de 

Parecis, durante serviço de instalação da linha de transmissão das UHEs 

de Jirau e Santo Antônio. 

Ø + 07/07/2014 – Bernardo Contreras Bravo, 29 anos, peruano, terceirizado, 

morreu esmagado por queda da torre, no Município de Parecis, durante 

serviço de instalação da linha de transmissão das UHEs de Jirau e Santo 

Antônio. 

Ø + 07/07/2014 – Elio Alejandro Torres Martínes, 44 anos, peruano, 

terceirizado, morreu esmagado por queda da torre, no Município de 

Parecis, durante serviço de instalação da linha de transmissão das UHEs 

de Jirau e Santo Antônio. 

Ø + 07/07/2014 – Manuel Jesús Tinoco Andana, 42 anos, peruano, 

terceirizado, morreu esmagado por queda da torre, no Município de 

Parecis, durante serviço de instalação da linha de transmissão das UHEs 

de Jirau e Santo Antônio. 

Esses operários terceirizados procedentes do Peru, denunciavam maus 

tratos, que os seus salários não eram pagos corretamente e por isso tinham 

intenção de retornar para o seu país, conforme denunciaram seus familiares em 

entrevista à imprensa. Outros 120 operários peruanos aproximadamente são 

explorados nessa mesma condição de trabalho escravo nesta obra. Executavam 

serviços terceirizados na empresa Sandem Indústria, terceirizada do Consórcio 

Interação Norte e Brasil, formado pelas empresas Abengoa, Andrade Gutierrez, 

Eletronorte e Eletrosul (RONDONIA AO VIVO, 2015, web). 

O acidente ocorreu após o rompimento de um cabo de sustentação da torre. 

Todas as vítimas trabalhavam, no momento da queda, no serviço de montagem, no 

topo da estrutura com altura de 60 metros. A execução do serviço em condições 

precárias, falta de treinamento, aliada à seleção e recrutamento sem critérios, 

contribuíram decisivamente para o acidente. “A comunicação também é um 

problema sério, pois os manuais estavam todos em português e não havia alguém 

que traduzisse as orientações para os peruanos”, denunciou o Auditor-Fiscal do 
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Trabalho Bianor Salles Cochi, da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 

de Rondônia – SRTE/RO. (RONDONIA AO VIVO, 2015, web). 

Ø + 01/03/2014 – Robson de Lima Silva, 23 anos, maranhense, estava 

ajudando a descarregar bobinas de cabos, quando foi imprensado por um 

caminhão contra uma parede e teve sua cabeça esmagada, em 

Chupinguaia, na obra de construção da linha de transmissão das UHEs de 

Jirau e Santo Antônio. 

Ø + 04/01/2014 – Amilton Ambrosio de Carvalho, sofreu fulminante descarga 

elétrica, no canteiro de obras UHE de Jirau. 

Ø + 11/10/2013 – Francenilson Souza Veras, soldador, sofreu queda fatal de 

andaime, na UHE de Santo Antônio. 

Ø + 20/09/2013 – Antenor Rocha Nahum, natural de Abaetetuba, estado do 

Pará, eletricista de manutenção, sofreu fulminante descarga elétrica na 

UHE em Jirau. 

Ø + 13/05/2013 – José Carlos da Silva, 36 anos, natural da cidade de São 

José Belmonte em Pernambuco, vítima de incêndio no precário 

alojamento da empresa Alta Energia, no município de Nova Lacerda, Mato 

Grosso trabalhava na instalação do linhão de transmissão das usinas 

hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio. 

Ø + 13/05/2013 – Janailson Pedro da Silva, 23 anos, natural da cidade de 

São José Belmonte em Pernambuco, vítima de incêndio no precário 

alojamento da empresa Alta Energia, no município de Nova Lacerda, Mato 

Grosso na instalação do linhão de transmissão das usinas hidrelétricas de 

Jirau e Santo Antônio. 

Além dos dois operários mortos carbonizados, outros sete trabalhadores 

ficaram feridos no incêndio que irrompeu na madrugada de domingo, 13.05.2013, no 

precário alojamento feito de madeirite. Em 2012, o MPT havia firmado acordo com a 

Alta Energia por fraudes documentais, retenção de Carteira de Trabalho de 

empregados, aliciamento e tráfico de pessoas. No acordo, a empresa foi condenada 

a pagar R$ 525 mil por dano moral coletivo; mas seguiu impunemente cometendo 

irregularidades e causando mortes (RONDONIA AO VIVO, 2015, web). 

Ø + 04/04/2013 – Afonso da Costa Feitosa Filho, galho de uma árvore caiu em 

cima do trabalhador fraturando a sua cabeça, braços e pernas, levando o 
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operário à morte, no município de Cacaulândia, acidente na obra da linha de 

transmissão das UHEs de Jirau e Santo Antônio. 

Ø +  05/03/2013 – Edinaldo da Silva Souza, de 25 anos, eletricista, sofreu 

descarga elétrica e morreu depois de sofrer uma parada cardíaca no canteiro 

de obras  da UHE de Jirau. 

Ø + 03/2013 – Sebastião Pereira de Oliveira Neto, 20 anos, ajudante de 

produção, trabalhador em altura na UHE de Santo Antônio, morto em 

circunstâncias não esclarecidas. Seu corpo vestido com uniforme e portando 

documento funcional da CSAC (Consórcio Santo Antônio Civil – construtoras 

Odebrecht e Andrade Gutierrez) foi encontrado boiando em uma lagoa em 

Porto Velho. 

Ø + 15/02/2013 – Cleberson Pantoja Viana, 28 anos, paraense, morreu 

esmagado no desabamento de torre da linha de transmissão de energia 

elétrica nos arredores de Chupinguaia, em Rondônia, linha de transmissão 

das UHEs de Jirau e Santo Antônio. 

Ø + 15/02/2013 – Ronelison Santos Cruz, 19 anos, maranhense, morreu 

esmagado no desabamento de torre da linha de transmissão de energia 

elétrica nos arredores de Chupinguaia, em Rondônia, linhão de transmissão 

das UHEs de Jirau e Santo Antônio. 

Ø + 09/2012 – Paulo Henrique do Nascimento, goiano, morreu esmagado por 

uma árvore, trabalhava derrubando árvores em área a ser alagada pela UHE 

de Jirau. 

Ø + 21/08/2012- Claudemir Domingos Antonio, carpinteiro, morreu após ser 

atingido brutalmente por uma chapa de aço, na UHE de Santo Antônio. 

Ø + 14/08/2012 – Derick de Almeida da Silva, 27 anos, armador, morto por 

queda de uma altura de 50 metros, na área de montagem do grupo gerador II 

na UHE de Santo Antônio, por falta de isolamento da área de circulação. 

Ø + 08.05.2012 – Antônio Sérgio Fernandes Ribeiro, 25 anos, natural de 

Conceição do Lago Açu, no Maranhão, terceirizado da empresa Alta Energia, 

morto por queda de uma torre do linhão de transmissão de energia, na região 

de Pontes e Lacerda. 

Ø + 08.05.2012 – Antônio Ferreira da Silva, 31 anos, natural de São José de 

Belmonte, em Pernambuco, terceirizado da empresa Alta Energia, morto por 
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queda de uma torre do linhão de transmissão de energia, na região de Pontes 

e Lacerda. 

Ø + 08.05.2012 – Odair José Pereira Frazão, 26 anos, natural de Itapecuru-

Mirim, no Maranhão, terceirizado da empresa Alta Energia, morto por queda 

de uma torre do linhão de transmissão de energia, na região de Pontes e 

Lacerda. 

Ø + 03/05/2012 – José Roberto Viana Farias, 25 anos de idade, sinaleiro, após 

trabalhar duas noites seguidas sem dormir, foi esmagado pela grua em 

rotação na UHE de Jirau. 

Ø + 25/04/2012 – Rosivaldo José dos Santos – morreu após ser atingido por 

peças que caíram de um guindaste no canteiro de obras da UHE Santo 

Antônio, em Porto Velho. 

Ø + 03/04/2012 – Francisco de Souza Lima, 63 anos, na madrugada da violenta 

invasão policial da obra de Jirau operários testemunharam que o operário 

Francisco Lima foi agredido e muito espancado pela polícia. Seu corpo foi 

imediatamente retirado do canteiro de obras e divulgada a versão que ele 

teria morrido de infarto durante o incêndio que atingiu a UHE de Jirau. No dia 

seguinte foi transladado e enterrado em Manaus. 

Ø + 09/03/2012 – Ronaldo Rosendo Almeida, de 27 anos, morto esmagado por 

uma carreta, UHE Santo Antônio. 

Ø + 13/02/2012 – Josivan França de Sá, 24 anos, operário UHE de Jirau, 

assassinado por tiro disparado pelo sargento PM Francisco das Chagas da 

Silva, durante repressão da polícia militar aos trabalhadores que protestavam 

em Jacy-Paraná contra o atraso de mais de 3 horas do ônibus que os levaria 

para a usina de Jirau. O tiro estralhaçalhou parte do rosto, pescoço e 

seccionou a artéria carótida do operário Josivan França causando sua morte 

fulminante na madrugada do dia 13 de fevereiro de 2012. 

Ø + 17/08/2011 – Valdir Pinheiro Amaral, de 31 anos, trabalhador da Camargo 

Corrêa morreu após ser esfaqueado por outro empregado da empresa, dentro 

do canteiro de obra da UHE de Jirau. Após ser ferido, agonizou durante duas 

horas sem receber socorro algum da empresa e morreu no local, o que 

causou grande revolta entre os operários, que relataram não ser essa a 

primeira vez que algo parecido ocorreu no canteiro. 
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Ø + 05/05/2011- Antônio de Meneses Rocha, de 25 anos, carpinteiro 

maranhense, teve a cabeça esmagada por uma peça que caiu nas 

instalações do vertedouro, UHE Jirau.  

Ø + 02/2011 – João Batista dos Santos, morreu em acidente com grua, UHE 

Jirau. 

Ø + 11/01/2011 – Bruno Alexandre Queiroz Martinho, 25 anos, natural de 

Manaus, Amazonas, trabalhador da Odebrecht, esmagado por um guindaste, 

UHE de Santo Antônio. 

Ø + 31/12/2010- Erivaldo dos Santos Pinho – esmagado por um elevador que se 

desprendeu de uma usina de asfalto na BR-364. 

Ø + 17/07/2010 – João Edcarlos Sá de Jesus faleceu após ser atingido por 

queda de uma lançadora de concreto, na UHE Santo Antônio. Outros sete 

operários ficaram feridos. 

Ø + 21/07/2010 – Francisco da Silva Melo, esmagado pelas engrenagens da 

máquina alimentadora da correia de uma britadeira, na UHE Jirau. 

Ø + 23 /05/ 2010 – Niosvaldo Santos Silva – morto nas obras da BR 36. 

Ø + 05/2010 – Valter Souza Rosa, fulminado por choque elétrico; UHE Jirau. 

Ø + 2010 – Renan Ambrósio, 22 anos, morreu em um acidente com uma 

voadeira que foi resgatar galões de combustível, a voadeira sofreu uma pane 

e ele foi levado pelas águas e morreu afogado no Rio Madeira, na UHE Santo 

Antônio. 

Ø + 04/2013 – Operário morto em Alto Paraiso, Rondônia – De acordo auditor 

fiscal da Superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego em 

Rondônia Danilo Felix, além da morte de Afonso da Costa Feitosa Filho, já 

relatada acima, por queda de árvore em Cacaulândia, ocorreu a morte de um 

segundo operário pela mesma causa em Alto Paraíso em serviço de 

instalação do linhão de transmissão da Usinas Hidrelétricas de Jirau e Santo 

Antônio. 

Ø + Dois operários mortos no Mato Grosso – O MPT-MT aponta 7 mortes em 

obras de instalação da linha de transmissão de energia elétrica no estado, 

sendo que as outras cinco (2 em incêndio de alojamento, em 13/05/2013, e 3 

por queda de torre de transmissão, em 08/05/2012) já foram relacionadas 

acima. 
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A Justiça do Trabalho, em maio/2014, determinou que a Superintendência 

Regional do Trabalho e Emprego de Mato Grosso (SRTE-MT) fiscalizasse com 

urgência os canteiros de obra, alojamentos e frentes de trabalho das empresas de 

energia, Alta Energia, Tabocas, Alusa, Sanden e Norte Brasil, nos municípios de 

Nova Lacerda, Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade, no Mato 

Grosso. A medida requerida pelo MPT-MT, foi na tentativa de pôr fim às mortes e 

irregularidades no ambiente de trabalho (sete mortes de trabalhadores do linhão 

computadas no Estado). O MPT pediu, ainda, que as empresas sejam condenadas 

ao pagamento de indenização de R$18 milhões. Muitos outros processos e multas 

milionárias já foram arbitradas contra os consórcios e empresas terceirizadas das 

usinas (RONDONIA AO VIVO, 2015, web). 

Essas mortes decorrentes dos chamados “acidentes de trabalho” são, na 

verdade, assassinatos premeditados, cometidos pelas gananciosas grandes 

empreiteiras e empresas terceirizadas que não adotam as devidas medidas de 

segurança coletiva e impõem jornadas de trabalho brutais, péssimas condições de 

trabalho, humilhações aos trabalhadores, etc. Somente nas obras de instalação do 

linhão de transmissão das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, em 

Rondônia, morreram dezoito operários, sendo, no último mês de julho/2014, seis 

operários terceirizados, aliciados no Peru (RONDONIA AO VIVO, 2015, web). 

Apesar de existirem informações com tempo cronológico organizado em uma 

listagem significativa, pois cada vida ceifada representa uma enorme perda humana, 

não apenas um operário a menos, pudemos constatar que essa quantidade pode 

não representar a totalidade das mortes ocorridas nessa construção da usina 

hidrelétrica de Jirau. 

 

3.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Grandes obras civis e de montagem eletromecânica costumam representar 

um desafio nos aspectos de cumprimento de cronogramas e atendimento aos 

requisitos de segurança do trabalho e saúde ocupacional, em função de diversos 

fatores tais como: grande quantidade de trabalhadores concentrados em áreas 

restritas, diversidade e simultaneidade de atividades, algumas de alto risco, como 

trabalho em altura, movimentação de cargas e veículos pesados, trabalho em 
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eletricidade, baixa qualificação da mão de obra, cronogramas agressivos, questões 

trabalhistas, sociais e ambientais, entre outros.  

Esse desafio se torna muito maior quando se trata da construção de usinas 

hidrelétricas localizadas em regiões afastadas e inóspitas do país, e ainda quando o 

projeto é considerado estratégico para a política energética nacional. Porém, a 

segurança dos trabalhadores nessas obras, nem sempre fez parte do projeto, visto 

que, a trajetória histórica da construção dessas usinas não contempla um arquivo 

detalhado e atualizado dos acidentes ocorridos nessas obras. São obras de grande 

porte, que exigiam mão de obra de diversos seguimentos do trabalho, operários que 

estivessem qualificados para atuar em todas as etapas da construção e conclusão 

das obras. Porém, nem toda mão de obra era qualificada ou devidamente protegida 

das situações de acidentes nas obras. 

Acredita-se que, se todas as normas ou materiais que garantem a segurança 

na realização do trabalho no canteiro de obras fossem minuciosamente fiscalizados 

e acompanhados muitas das vidas qualificadas ou não atuantes nos canteiros teriam 

sido protegidas e não ceifadas pela falta de uma política que priorize a segurança 

dos trabalhadores nessas obras. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As usinas hidrelétricas são uma fonte renovável de energia, elas são 

responsáveis por aproximadamente 18% da produção de energia elétrica no mundo. 

Esses dados só não são maiores pelo fato de poucos países apresentarem as 

condições naturais para a instalação de usinas hidrelétricas, isso não significa que 

sejam ambientalmente corretas e nem que são menos nocivas que outras fontes 

unanimemente nocivas, pois, os impactos ambientais provocados pela construção 

de usinas hidrelétricas incluem flora, fauna, solo, alterações do microclima da região 

e as milhares de pessoas que precisam ser retiradas de suas moradias e realocadas 

em outros locais. 

Porém, entre os prós e contras que interligam-se entre si, e constroem um 

quadro histórico polêmico relacionado a construção e atuação das usinas 

hidrelétricas pesquisadas nesse trabalho no caso a usina hidrelétrica de Itaipu e a 

usina hidrelétrica de Jirau, configuram um quadro com pouca relevância e 

importância entre as informações e dados referentes aos acidentes de trabalho 

ocorridos no decorrer  da trajetória de construção das obras.  

É importante ressaltar a escassez de informações registradas, dados 

percentuais desatualizados e falta de ações que culminem na eficácia legal que 

efetive uma política principalmente interna que garanta a segurança e a proteção do 

operário evitando que mais vidas sejam ceifadas no decorrer de toda a trajetória de 

trabalho nas obras. 
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