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Este trabalho é uma pesquisa direcionada a saúde e segurança do trabalho a nível 

nacional, especificamente aos acidentes de trabalho relacionados a eletricidade, 

comunicados à previdência social por meio de CAT (Comunicado de Acidente de 

Trabalho) entre os anos de 2005 e 2015. Para alcançar este objetivo, serão abordados 

temas relacionados à eletricidade e a saúde e segurança do trabalho no brasil, como 

tipos de acidentes de trabalho, tipos de danos causados por acidentes de trabalho, 

termos e abreviações dentro de saúde e segurança do trabalho. Como base de dados, 

utilizaremos os dados previdenciários estatísticos lançados anualmente pela 

previdência social brasileira em seu portal na internet, serão abordados os dados 

lançados a partir de 2005 até os mais recentes, atualmente os dados de 2015. A fim 

de selecionar os dados de acidentes de trabalho relacionados à eletricidade com CAT, 

será utilizado um filtro por CID (Classificação Internacional de Doenças), selecionando 

apenas as doenças do trabalho que são causadas pelo contato direto com a 

eletricidade. 

Palavras chave: saúde e segurança do trabalho, eletricidade, acidentes de trabalho. 
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This work is a research focused on occupational health and safety at the national level, 

specifically to work accidents related to electricity, communicated to social security 

through CAT (Work Accident Notice) between the years 2005 and 2015. To achieve 

This objective will address topics related to electricity and health and safety of work in 

Brazil, such as types of work accidents, types of injuries caused by work accidents, 

terms and abbreviations within health and safety at work. As a data base, we will use 

the statistical social security data released annually by the Brazilian social security 

system in its Internet portal, the data released from 2005 until the most recent, currently 

the data of 2015 will be addressed. In order to select the data of accidents Work with 

CAT, a CID (International Classification of Diseases) filter will be used, selecting only 

the occupational diseases that are caused by direct contact with the electricity. 

Key words: health and safety at work, electricity, work accidents. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os acidentes de trabalho estão entre os maiores causadores de mortes no 

Brasil, somos o quarto país que mais perde vidas em acidentes de trabalho no mundo 

(OIT). Segundo Robinson Leme (Fundacentro), acidentes com eletricidade aparecem 

entre os três causadores de morte mais comuns em nosso país, juntamente com 

queda e soterramento.  

 Dentro do fator previdenciário, em média dos últimos 10 anos, 8% da 

arrecadação do estado Brasileiro é comprometido no pagamento de funcionários 

afastados ou aposentados precocemente devido a acidentes relacionados ao trabalho 

(Anuário Estatístico da Previdência Social 2015). 

 Analisando todos os fatores envolvidos nesta lamentável estatística, podemos 

avaliar a importância que as Normas Regulamentadoras têm tanto na segurança dos 

trabalhadores como no fator econômico previdenciário estatal. É possível analisar 

também a importância de conhecer a eficiência das alterações efetuadas nessas 

normas possibilitando apontar em quais aspectos a norma tem maior impacto sobre o 

número de acidentes relacionados a sua área dentro da indústria brasileira. 

1.1 PROBLEMA 

Quantos acidentes típicos de trabalho relacionados à eletricidade foram 

comunicados à previdência social brasileira com CAT entre os anos de 2005 a 2015? 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Acidentes com eletricidade podem ser fatais, por isso toda oportunidade de 

estudo sobre estes acidentes deve ser tratada com extrema importância e relevância. 

A saúde e segurança do trabalho no brasil tem se tornado cada vez mais complexa, 

ramificando e pormerizando todas as áreas do trabalho, isso faz com que qualquer 

pesquisa direcionada a um ramo específico dentro de saúde e segurança do trabalho 
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em nosso país ganhe ênfase e seja substancial, especialmente aquelas relacionadas 

a assuntos tão periculosos como a eletricidade, por se tratar de um ramo tão 

importante nesta árvore de serviços pelo fato de estar presente em praticamente todos 

as atividades profissionais.  

Este estudo visa analisar o número de acidentes típicos de trabalho 

relacionados à eletricidade comunicados à previdência social entre os anos de 2005 

e 2015, fazendo uma análise detalhada sobre os dados oficiais existentes em torno 

deste tema. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral 

Apresentar uma relação do número de acidentes típicos de trabalho 

relacionados à eletricidade comunicados â previdência social brasileira com CAT entre 

os anos de 2005 a 2015. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a. Levantar referências bibliográficas sobre acidentes de trabalho; 

b. Levantar referências bibliográficas sobre a energia elétrica no Brasil 

(retrospectivo histórico e utilização); 

c. Levantar referências bibliografias sobre a quantidade de acidentes 

típicos de trabalho relacionados à eletricidade comunicados à 

previdência social brasileira com CAT entre os anos de 2005 e 2015; 

d. Apresentar e discutir os resultados. 
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1.4 MÉTODO 

a. Confeccionar uma tabela demonstrando o número de acidentes típicos 

de trabalho relacionados à eletricidade comunicados à previdência 

social brasileira com CAT entre os anos de 2005 e 2015; 

b. Apresentar e discutir os resultados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 ACIDENTE DE TRABALHO 

Acidente de trabalho é o fato ocorrido em exercício da atividade do trabalho a 

serviço da empresa, com qualquer segurado empregado, que provoque lesão corporal 

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

temporária, da sua capacidade de trabalho. (fonte: 

www.guiatrabalhista.com.br/noticias/trabalhista210306. htm)�

O� ������ �� ������ ��� � ��� �� 8��� !9�"

Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da 
empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII 
do art. 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que 
cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da 
capacidade para o trabalho. (Fonte: http://www.tst.jus.br/web/trabalho 
seguro/o-que-e-acidente-de-trabalho#$

��� 2O%2&'(O* +,*'2O*

O site da previdência social (fonte: www1.previdencia.gov.br/aeps2006/ 

15_01_03_01.asp) -��. ��/��0 ������-�0 130���0 0�1�� � -��� ������-e de trabalho 

�-���.���0 ���-�� �� u��4��5���� 0�����"

2.2.1 Acidentes Registrados 

Corresponde ao número de acidentes cuja Comunicação de Acidentes do 

Trabalho – CAT foi cadastrada no INSS. Não são contabilizados o reinício de 

tratamento ou afastamento por agravamento de lesão de acidente do trabalho ou 

doença do trabalho, já comunicados anteriormente ao INSS. 
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2.2.2 Acidentes típicos 

São os acidentes decorrentes da característica da atividade profissional 

desempenhada pelo acidentado. 

2.2.3 Acidentes de trajeto 

São os acidentes ocorridos no trajeto entre a residência e o local de trabalho 

do segurado e vice-versa. 

2.2.4 Acidentes devidos à doença do trabalho 

São os acidentes ocasionados por qualquer tipo de doença profissional peculiar 

a determinado ramo de atividade constante na tabela da Previdência Social. 

2.2.5 Acidentes liquidados 

Corresponde ao número de acidentes cujos processos foram encerrados 

administrativamente pelo INSS, depois de completado o tratamento e indenizadas as 

sequelas. 

2.2.6 Assistência médica 

Corresponde aos segurados que receberam apenas atendimentos médicos 

para sua recuperação para o exercício da atividade laborativa. 
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2.2.7 Incapacidade temporária 

Compreende os segurados que ficaram temporariamente incapacitados para o 

exercício de sua atividade laborativa. Durante os primeiros 15 dias consecutivos ao 

do afastamento da atividade, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o seu 

salário integral. Após este período, o segurado deverá ser encaminhado à perícia 

médica da Previdência Social para requerimento do auxílio-doença acidentário – 

espécie 91. No caso de trabalhador avulso e segurado especial, o auxílio-doença 

acidentário é pago a partir da data do acidente. 

2.2.8 Incapacidade Permanente 

Refere-se aos segurados que ficaram permanentemente incapacitados para o 

exercício laboral. A incapacidade permanente pode ser de dois tipos: parcial e total. 

Entende-se por incapacidade permanente parcial o fato do acidentado em exercício 

laboral, após o devido tratamento psicofísico-social, apresentar sequela definitiva que 

implique em redução da capacidade. Esta informação é captada a partir da concessão 

do benefício auxílio-acidente por acidente do trabalho, espécie 94. O outro tipo ocorre 

quando o acidentado em exercício laboral apresentar incapacidade permanente e total 

para o exercício de qualquer atividade laborativa. Esta informação é captada a partir 

da concessão do benefício aposentadoria por invalidez por acidente do trabalho, 

espécie 92. 

2.2.9 Óbitos

Corresponde a quantidade de segurados que faleceram em função do acidente 

do trabalho. 
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2.3 HISTÓRICO DA ELETRICIDADE NO BRASIL 

O site memorial da eletricidade (http://www.memoriadaeletricidade.com.br) -��.

�� 1��4� ;�0-<���� �� ����/�� ��=-���� �� 1��0��"

1879 – D. Pedro II concede a Thomas Alva Edison o direito de introduzir no 

país sua invenção destinada a utilização da luz elétrica na iluminação pública: a 

lâmpada incandescente. 

1881 – A diretoria geral dos telégrafos, instala na cidade do Rio de Janeiro, por 

ordem do Governo Imperial, a primeira iluminação externa pública do país, em trecho 

do Jardim do Campo da Aclamação, atual Praça da República, dotada de 16 lâmpadas 

de arco voltaico, alimentadas por dois dínamos acionados por um locomóvel. 

1883 – Na cidade de Diamantina, estado de Minas Gerais, entra em operação 

a primeira usina hidrelétrica do país. Instalada no rio Ribeirão do Inferno, afluente do 

rio Jequitinhonha. 

1887 – A cidade de Porto Alegre se torna a primeira capital brasileira a fornecer 

iluminação elétrica pública, colocando em operação a termelétrica Velha Porto Alegre 

com capacidade de geração de 160 kW por meio de dínamos. Posteriormente, no final 

da década de 1930, sofreu ampliações e chegou a 18.630 kW de capacidade 

instalada, sendo desativada em 1949. 

1889 – Inaugurada a primeira usina hidrelétrica brasileira de maior porte, 

Marmelos Zero, situada na cachoeira do rio Marmelos, no rio Paraibuna, na cidade de 

Juiz de Fora (MG). A usina pertencia à Companhia Mineira de Eletricidade (CME), 

empresa criada no ano anterior pelo industrial Bernardo Mascarenhas. A usina 

fornecia energia elétrica para a fábrica de tecidos de Bernardo Mascarenhas e para a 

iluminação pública da cidade. 

1890 – Entra em operação a primeira usina do estado do Paraná, localizada no 

município de Curitiba. A usina era constituída de duas máquinas a vapor e usava lenha 

como combustível, projeto do engenheiro Leopoldo Stack, a usina foi construída pela 

Intendência Municipal de Curitiba e a Companhia de Água e Luz do Estado de São 

Paulo. Em 1901 foi substituída pela Usina Térmica Curitiba ou Capanema. 
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1892 – A Companhia Ferro-Carril inaugura a primeira linha de bondes elétricos 

instalada em carácter permanente no país, ligando o Largo dos Leões ao bairro 

Botafogo, ao Largo do Machado, entre os bairros do Catete e Laranjeiras, atendendo 

também ao Bairro do Flamengo e aos redores. 

1893 – Entra em operação a primeira usina hidrelétrica do estado de São Paulo. 

Com dois geradores de 50kW cada, localizada no ribeirão Monjolinho, a Usina de 

Monjolinho foi construída pela Empresa Elétrica de São Carlos. 

1896 – O Banco Construtor do Brasil coloca em operação a primeira usina do 

estado do Rio de Janeiro, a usina hidrelétrica Itamarati, no rio de mesmo nome, 

afluente do rio Piabanha. Possuía quatro grupos geradores com 648 kw de potência 

e destinava-se a iluminação de Petrópolis. 

Entra também em operação a primeira usina do estado do Amazonas, a 

termelétrica Planalto Inclinado, no município de Manaus. Possuía uma unidade 

geradora de 68 kW e utilizava lenha como combustível, sendo desativada em 1910. 

No mesmo ano é inaugurada a primeira usina do estado do Pará, a termelétrica 

Belém I, no município de Belém. Construída pela Companhia Urbana de Estradas de 

Ferro Paraense, contava com oito máquinas a vapor, totalizando 3200 hp, a energia 

elétrica gerada era utilizada para iluminação pública e particular. Foi desativada em 

1956. 

1898 – Criada a Companhia Força e Luz de Minas Gerais (CFLMG), 

concessionária de serviços de energia elétrica nos municípios de Belo Horizonte, 

Itabira e Santa Bárbara, no estado de Minas Gerais.

1899 -  Início da operação, em São Paulo, da primeira grande empresa de 

energia elétrica do país, a São Paulo Tramway, Light & Power Company Ltd. Criada 

em Toronto, Canadá, com capitais canadenses e norte americano, incorporando as 

demais empresas do setor, detinha o monopólio dos serviços de bondes elétricos e 

do fornecimento de energia elétrica. 

1901 – Entra em operação a primeira usina hidrelétrica brasileira com barragem 

com mais de 15 metros de altura, a Usina Hidrelétrica Parnaíba, contando com 2000 

kW de potência instalada, desativada em 1952. 
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1903 – No dia 31 de dezembro de 1903 foi aprovada, pelo congresso nacional, 

� ��� �� ���>a� ?�� �� 0�� ��-�/� � ��0��u����4� � uso da energia elétrica no país. O 

/�4���� g�� ��-���.��� � u����4��� u�� 4�� ������0-rativa ou mediante concessão, o 

�u��4��-����-� �� g��@� ;���3����� u��� -���0g����@ão em energia elétrica, para os 

0��4�@�0 g������0� g����-���� � ��u��/� �� �s�����-e na lavoura, na indústria ou em 

��-��0 g��0� &00� ��-������@o� g�� ��/����� u��� B�creto nº 5.407, de 27 de dezembro 

�� �9:>� ?�� �0-�1������ ��/��0 130���0 u��� �0 ���tratos de concessão de 

�u��4��-����-� �u������ ��0 0��4�@�0 g������0�

1904 – Criada em Toronto, no Canadá, a Rio de Janeiro Tramway, Light & 

Power Company, com capitais Canadense e Norte Americano, até a década de 1930 

adquiriu diversas empresas do estado do Rio de Janeiro. 

1908 – Realização da primeira iluminação de caráter monumental no Brasil, em 

comemoração do centenário da abertura dos portos Brasileiros para navegação 

internacional. A iluminação era composta por lâmpadas Edison de filamento de 

carvão. 

Neste ano, entra em operação a primeira usina hidrelétrica do estado de Santa 

Catarina, localizada no município de Joinville, no rio Piraí, a hidrelétrica Piraí contava 

com dois geradores de 200 kW cada, alcançando por meio de ampliações realizadas 

em 1928, 1552 kW de potência instalada.  

Ainda neste mesmo ano, entra em operação a Usina Hidrelétrica Fontes 

Velhas, no Rio de Janeiro, construída pela Rio de Janeiro Tramway, Light & Power 

Campany, até então a maior usina brasileira e uma das maiores do mundo, fornecia 

energia elétrica para a iluminação pública e residencial, além dos bondes elétricos. 

Contando com 12.000 kW de capacidade instalada, sendo ampliada graças a 

construção do reservatório de Lajes, da barragem de Tocos e do desvio de curso do 

rio Piraí para a vertente oceânica do rio Paraíba, passando a contar, a partir de 1913, 

com a capacidade de 49.000 kW, e em regime de sobre carga, 64.000 kW. Foi 

desativada em 1989. 

1921 – Inauguração da Fábrica Mazda, da General Electric, a primeira 

especializada na fabricação de lâmpadas elétricas do brasil.  
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1934 – Criação do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), por 

meio do decreto n° 23.979, de 8 de março, com atribuições de estudar as águas do 

país, sob o ponto de vista de sua aplicação ao desenvolvimento da riqueza nacional, 

e de fiscalizar e controlar os serviços de energia elétrica em território nacional. 

1954 – Apresentação dos projetos de lei relativos ao Plano Nacional de 

Eletrificação e à criação da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás). Mesmo 

não sendo aprovados pelo congresso, futuramente serviriam para balizar a expansão 

da indústria de energia elétrica no Brasil. Dentre as recomendações, destacavam-se 

a interligação dos sistemas elétricos, a unificação de frequências e a padronização de 

tensões de transmissão e distribuição. Previa-se uma grande reestruturação no 

sistema energético nacional, tendo o Estado Brasileiro como agente participativo na 

produção e transmissão de energia elétrica. A Eletrobrás foi devidamente criada 

somente em 1961, passando a operar em 1962. 

1963 – Entra em operação a Usina Hidrelétrica de Furnas, contando 

inicialmente com duas unidades geradoras de 152000 kW cada, a maior do brasil até 

o momento. 

1964 – A empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) é autorizada 

a comprar dez empresas subsidiárias do grupo American & Foreign Power Company 

(Amforp), por meio da Lei n° 4.428, de 14 de outubro deste ano. 

1984 – Entra em operação a Usina de Tucuruí, maior hidrelétrica nacional e a 

primeira de grande porte construída na Amazônia. Localizada no rio Tocantins, no 

município de Tucuruí (PA), a usina entrou incialmente em operação com doze 

unidades geradoras e duas auxiliares, totalizando 4000 Mw. 

Ainda neste ano, entra em operação a Usina Hidrelétrica de Itaipu, binacional 

desenvolvida a partir de um acordo entre o Brasil e Paraguai. 

1985 – É inaugurada a primeira usina termonuclear brasileira, a Usina 

Termonuclear Álvaro Alberto, mais conhecida como Angra I, da Furnas Centrais 

Elétricas S.A., contando com 657000 kW de capacidade inicial instalada e instalada 

na região da baía da Ilha Grande, no município de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. 

1998 – Entra em operação a Usina Hidrelétrica Serra da Mesa, localizada no 

rio Tocantins, no município de Minaçu (GO). A usina conta com três unidades 



�6

geradoras e 1275 Mw de potência total, conta ainda com o maior reservatório, em 

volume de água, do brasil, com 1.784 km² de área inundada. 

2000 – A Usina Hidrelétrica de Itá entra em operação, situada entre os 

municípios de Aratiba (RS) e Itá (SC) no rio Uruguai, conta com 1400 MW de potência 

instalada é a maior usina hidrelétrica privada do país. 

2007 – Em fevereiro de 2007, é ativada a primeira turbina da Usina Hidrelétrica 

Campos Novos, localizada no rio Canoas, com potência total instalada de 293,3 MW, 

possui uma barragem de 202 metros de altura e 592 metros de largura. 

2.4 A EVOLUÇÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO NOS SERVIÇOS COM 

ELETRICIDADE 

Em 1879, Thomas Edison apresentou ao mundo a lâmpada elétrica, que seria 

incialmente utilizada na iluminação pública e posteriormente chegaria nas indústrias e 

aos lares das famílias. Edison ainda iria desenvolver geradores, comutadores, fusíveis 

e equipamentos necessários para instalações das indústrias. Já em 1882 acionou a 

primeira unidade geradora de Nova York, beneficiando 59 moradores, porém, 

utilizando corrente elétrica contínua (CC), que na época poderia ser transmitida por 

poucos quilômetros. 

Em 1886, George Westinghouse, com a ajuda do jovem cientista Tesla, 

desenvolveu a corrente elétrica alternada (CA), que tinha a capacidade de percorrer 

distancias maiores e ser transformada em diferentes níveis de tensão elétrica de 

maneira mais simples. A partir deste momento a demanda de contratação de energia 

elétrica subiu, pois agora era possível levar a energia elétrica a pontos onde antes, 

com corrente contínua, não era, pontos mais distantes das unidades geradoras. Neste 

contexto, existia uma grande necessidade de construção de linhas de transmissão, e 

muitas pessoas se candidataram para participar desta empreitada nesta ciência, que 

é a eletricidade, até então desconhecida, pois o único requisito para ser aceito era que 

conseguisse subir no poste, que naquela época, em sua primeira geração, era de 

ferro, posteriormente, passou a ser de madeira tratada. 
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Como resultado alcançou-se a triste estatística de que a cada dois eletricistas, 

um morria antes de se aposentar, a atividade matava duas vezes mais que qualquer 

outro trabalho considerado perigoso na época. Logo, em 1891, um grupo de 

trabalhadores, indignado com a falta de segurança na atividade, criou a irmandade 

dos eletricistas, tendo como primeiro presidente do sindicato Henry Miller, um técnico 

respeitado que rodava o país na construção de linhas de transmissão, organizando o 

movimento, em apenas um ano o sindicato já contava com 2 mil associados. Miller 

lutava por melhores condições de segurança para a categoria, criou também um fundo 

de pensão para a família daqueles que viessem a falecer durante esta dura 

empreitada, ironicamente o sindicato quase foi à falência devido ao fundo, pois o 

número de mortes na atividade era muito grande. Em 1896, Miller foi mais uma vítima 

da perigosa eletricidade, entrando em contato com uma linha de 2200V, em um poste 

em Washington DC. O fundador do sindicato partia, mas o sindicato se reestruturou e 

o incidente ficou marcado com o marco inicial para a diminuição das perdas por morte 

e acidentes em trabalhos com eletricidade na época.

No século XX o uso da eletricidade explodiu de vez, as indústrias cresciam e 

novos equipamentos elétricos surgiam quase que diariamente. A irmandade dos 

eletricistas agora era internacional e passou a ser identificada como irmandade 

internacional de eletricistas, passando a oferecer programas de aprendizado, contudo 

o treinamento formal estava a décadas de distância. A habilidade básica para 

trabalhar na temida atividade elétrica continuava sendo a de subir em postes, agora 

de madeira tradada, com o uso de uma perneira amarrada às pernas, uma vez em 

cima do poste deveria utilizar o cinto de segurança para se fixar nele e ficar com as 

mãos livres para executar a tarefa. Antes de subir no poste deveriam utilizar o martelo 

para verificar a integridade do mesmo. Nesta época cada pessoa fabricava suas 

próprias ferramentas, muitas delas com confiabilidade mesmo que duvidosa eram 

utilizadas, muitos morriam com a falha ou quebra das mesmas. 

Com o aumento da demanda de consumidores de energia elétrica o nível de 

tensão de distribuição também subiu, a fim de aumentar a capacidade de potência 

das linhas de transmissão, criou-se então, em 1914, a primeira vara de manobra para 

trabalhar em linha viva (energizada), era chamada hotstick (vara quente), e era 

constituída de um cabo de madeira com diversos aparatos que podiam ser encaixados 

em sua extremidade, possibilitando fazer vários serviços sem ser necessário tocar os 
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condutores. O maior problema em sua utilização, além do peso, era a umidade, pois 

dependendo da taxa de umidade da madeira ela se torna condutora, o que 

possibilitava a ocorrência de grande número de acidentes, em sua maioria fatais. Na 

década de 1950 as hotsticks de madeira foram substituídas por hotsticks de tubos de 

vidro, isolantes e mais leves, facilitando o manejo. Até hoje este material é bastante 

utilizado na produção de varas de manobra. 

Em 1915 foram introduzidas as luvas de borracha, ainda pouco ergonômicas, 

sua utilização praticamente inviabilizava o uso das mãos para a realização das 

atividades devido a espessura da borracha, pois as luvas não eram específicas para 

a atividade elétrica. Somete em 1933 a empresa White Rubber desenvolveu luvas 

para a atividade elétrica, que possuíam curvas tais para as mãos, eram mais 

confortáveis para usar e trabalhar e era recoberta por outra luva, de couro, para dar 

proteção a isolação de borracha, que ficou mais fina pela utilização de melhores 

materiais. Este é o modelo de luvas utilizadas até hoje, para atividades de até 35000 

volts. 

Após a segunda guerra mundial, a indústria de energia começou uma 

campanha de segurança, em uma pesquisa constatou-se que 8% dos acidentes fatais 

com eletricidade ocorriam devido ao contato involuntário dos trabalhadores com a 

cabeça na linha de transmissão. Na época, eram utilizados chapéus, alguns de feltro 

outros de couro, que, dependendo das condições atmosféricas e nível de tensão 

elétrica da linha de transmissão, servia de isolante elétrico e equipamento de 

proteção. Somente na década de 50 que o capacete surgiu como item de uso 

obrigatório, nesta época era conhecido como “balde de miolo”, nome dado devido o 

material ser muito duro e sua aparência com o conhecido balde. 

Os técnicos continuavam a pesquisar meios mais eficientes de montar e dar 

assistências às linhas de transmissão, pois, na sua maioria, os métodos ainda eram 

primitivos e inseguros. No final da década de 1950 surgiu o caminhão elevador, dando 

maior eficiência e segurança ao trabalho, pois o caminhão conseguia erguer o técnico 

a uma distância segura que possibilitava boa visão e manutenção das linhas e 

estruturas em tempo reduzido e com maior segurança. Os novos caminhões levaram 

a uma técnica espantosa para a época, que permitia o trabalho nas linhas vivas sem 
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a utilização de luvas, apenas de roupas isoladoras, colocando o caminhão e o técnico 

no mesmo potencial elétrico da linha. 

Na década de 1970 as linhas de transmissão já alcançavam o patamar de 

500000 volts, o que exigia hotsticks extremamente longos, chegando a impossibilitar 

seu uso. Criou-se então o processo de equalização, onde um caminhão perfeitamente 

isolado eleva os técnicos até as linhas de transmissão e eles se conectavam a rede 

elétrica, equipotencializando-se eletricamente a linha de transmissão, ficando 

inerentes a choques elétricos. Porém, esta prática causa um incrível mal estar na 

pessoa conectada à rede, devido a energia de indução das redes de transmissão, 

devido a este mal estar, na década de 1960, criou-se a roupa de trama de aço, que 

impede que as ondas de indução entrem em contato com o técnico próximo da rede 

elétrica.  

No final da década de 1950 foi implantado o uso de helicópteros na construção 

de torres de transmissão de alta tensão, somente no final da década de 1980 que 

foram unidas as duas práticas, da equipotencialização e o uso de helicópteros na 

construção e manutenção de linhas de transmissão de alta tensão, sendo esta uma 

prática extremamente minuciosa, sendo necessário treinamento intensivo de dois 

anos para os técnicos envolvidos, mas se torna seguro sobre as condições indicadas. 

O trabalho com helicópteros permite uma produção muito maior que uma equipe com 

caminhões e hotsticks, por exemplo, para a substituição de separadores isoladores 

em uma linha de transmissão de 500000 volts, no tempo que uma equipe com 

ferramentas usuais substituiria 8 separadores isoladores, uma equipe com helicóptero 

substituiria 200 unidades. 

Fonte: 

History Channel – Alta voltagem parte 1, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=uRVwQb31cNo

HCDEFGI JKLNNPQ R TQEL VFQELWPX YLGEP Z[ \CDYFN]VPQ em: 

https://www.youtube.com/watch?v=UOv4hxGLVik&feature=relmfu

HCDEFGI JKLNNPQ R TQEL VFQELWPX YLGEP ^[ \CDYFN]VPQ em: 

https://www.youtube.com/watch?v=mtxBo57zgdo&feature=relmfu%20%3E 

T_PDDF PX` bZcdecZdbf
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3 METODOLOGIA 

Para a apresentação dos resultados apresentados neste estudo, foram 

levantados os dados relacionados a acidentes típicos de trabalho com afastamento 

causados pela eletricidade no brasil disponíveis pelo site da previdência social por 

meio dos anuários estatísticos de acidentes de trabalho separados por CID 

(Classificação Internacional de Doenças). 

A fim de filtrar os acidentes relacionados à eletricidade, foram contabilizados os 

acidentes típicos relacionados aos seguintes CID: 

• W85: exposição a linhas de transmissão de corrente elétrica; 

• W86: exposição a outra corrente elétrica especificada; 

• W87: exposição a corrente elétrica não especificada. 

Figura 1: exemplo de consulta. Fonte http://www3.dataprev.gov.br/scripts10/dardoweb.cgi

hL_PDDF PX ZicdfcZdbf#
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Com isso, este estudo enquadra os acidentes típicos de trabalho, relacionados 

diretamente com a eletricidade, comunicados à Previdência Social com CAT 

(Comunicação de Acidente de Trabalho) no período de 2005 a 2015. 

O resultado desta pesquisa pode ser observado na Tabela 1 a baixo. 

�jk lmn lmp lmq 	krtv

wxxn  � �> 9 �>8

2006 56 28 96 180 

wxxq >�  � ��8 �:�

2008 49 27 129 205 

wxxy a  : � � ��>

2010 51 35 139 225 

wxzz >9  : �6: � 9

2012 54 37 207 298 

wxz{ a> >9 �9:  9 

2014 44 24 325 393 

wxzn 7:  9 >: a��

Tabela 1: Número de acidentes de trabalho no Brasil ligados diretamente à eletricidade. 
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4 CONCLUSÃO 

A pesquisa realizada nos trouxe um resultado bastante confiável e de simples 

análise sobre o número de acidentes típicos de trabalho, relacionados diretamente a 

eletricidade, comunicados à previdência social brasileira com CAT entre os anos de 

2005 e 2015, onde notamos um aumento de 346 % da quantidade destes acidentes 

no referido período, com maior contribuição dos acidentes ligados a exposição a 

corrente elétrica não especificada (CID W87). 

É importante ainda citar o fato de que, infelizmente, no brasil, ainda hoje, nem 

todos os acidentes de trabalho são de fato comunicados à previdência social por meio 

de CAT, em função da negligência e ocultação dos fatos por parte das empresas, que 

em sua grande maioria ainda sofrem com a falta de um SESMT devidamente 

estruturado, o que culmina no aumento do número e muitas vezes da gravidade do 

acidente de trabalho, pela falta de treinamento dos funcionários e membros do 

SESMT. 

O que se espera do impacto sobre este tipo de pesquisa é abrir uma janela 

dentro de saúde e segurança no trabalho onde as pessoas possam enxergar de 

maneira simples e objetiva o quão importante são as normas de segurança existentes 

em nossa legislação, percebendo quantos acidentes podem ser evitados seguindo 

sua metodologia.  

Sugere-se ainda como futuros estudos, para aprofundar-se ainda mais neste 

importante tema da Saúde e Segurança do Trabalho, uma pesquisa de mapeamento 

dentro dos acidentes típicos de trabalho relacionados à eletricidade comunicados à 

previdência social brasileira, levantando quais são os acidentes deste tipo que causam 

mais mortes (exemplos: choque elétrico em máquina, contato direto com rede de 

transmissão, choque elétrico durante a manutenção, etc.), e quais as principais 

classes de trabalhadores (exemplos: operador, mecânico, eletricista, visitante, 

servente, etc.) responsáveis pelo maior número de mortes dentro deste contexto, para 

que se possa realizar um trabalho específico diretamente nos pontos e nas pessoas 

mais expostas a este tipo de acidente de trabalho, com a finalidade de reduzi-los ao 

mínimo possível, melhorando a saúde e segurança do trabalhador.  
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