


PARA SERVIÇOS 
DOMÉSTICOS, TENHA 
CUIDADO COM A REDE 

ELÉTRICA. 













CUIDADOS GERAIS COM A 
REDE ELÉTRICA DA 

CEMIG 





NUNCA RETIRE PAPAGAIO OU OUTROS OBJETOS 
PRESOS NA REDE ELÉTRICA. 
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MANTENHA ESCAVADEIRAS  
LONGE DA REDE ELÉTRICA. 

MANTENHA DISTÂNCIA DA  
REDE ELÉTRICA,  
PRINCIPALMENTE AS PARTES 
METALICAS, QUE SÃO BOAS 
CONDUTORAS DE ELETRICIDADE. 



APENAS TÉCNICOS DA 
CEMIG ESTÃO 

PREPARADOS PARA 
MEXER NA REDE 

ELÉTRICA. 
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A cada segundo, cerca de cem mil raios caem sobre a 

terra, produzidos por cerca de duas mil tempestades, 

conforme dados do Lightning Mapper Sensor 

da NASA. 



EM CASO DE DÚVIDA, 
FALE COM A CEMIG. 













Descrição do acidente: A vítima instalava estrutura metálica na varanda do imóvel. Após ser 

advertido pelo proprietário da obra Sr. Otácilio sobre os riscos de aproximar da rede de energia, a 

vítima ignorou a advertência e jogou / lançou uma trena metálica sobre a Rede de Média Tensão 

de 7.967 Volts com a intenção de mostrar que não tinha nenhum risco de acidente, vindo a sofrer 

choque elétrico, cair de uma altura aproximada de 3,5 metros e a bater com a cabeça em uma 

pedra de granito.  

 

Lesão: Queimaduras de 2º grau na mão, perna e corte na cabeça. 

 

Informações complementares: Avaliação preliminar de conformidade da instalação/rede: A rede 

de Média Tensão Trifásica Convencional (nua) instalada em estrutura tipo "M1" e Rede de Baixa 

Tensão Trifásica instalada em estrutura tipo "S1", instaladas a uma distância aproximada de 0,80 

metros da construção, distância não conforme. 

O proprietário da obra já havia sido notificado pela CEMIG em 05/09/2014 sobre os riscos de 

acidente com a rede de energia que se encontra próxima da construção (varanda) 



 

Descrição do acidente: As vítimas conduziam o equipamento Rosca Elevadora (utilizado para 

carregar os caminhões com grãos), nas proximidades da rede elétrica, quando houve o toque 

acidental na rede de MT. 

 

Lesão: envolvido 1 - Queimaduras de 1º, 2° graus nas mãos e pés. 

            envolvido 2 - Fatal 

 

Informações complementares: Não houve rompimento do cabo, porém houve a queima do elo 

fusível , no momento da descarga elétrica, os dois ficaram desacordados no local, após reaver os 

sentidos o Sr. Gumercindo tentou reanimar o Sr. Aldo, contudo sem sucesso. Feito BO 2015-

006435507-001 

Equipamento Rosca 
Elevadora 

Ponta onde tocou 

na rede de MT 

Este equipamento 

tem 18 mts de extensão 

e com alcance de 5,5 

mts de altura. 



Descrição do acidente: A vítima manuseava um vergalhão que acabou 

esbarrando na fiação de rede elétrica de alta tensão que passa no alto do poste 

de iluminação pública, mas que ficava quase na altura da laje onde a vitima 

estava, vindo sofrer choque elétrico e cair. 

 

 

Lesão: Fatal 

 

Informações complementares: A fiação chegou a se partir e o vergalhão ficou 

preso na outra parte do cabo ainda energizado e preso no poste. 
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Descrição do acidente: A vitima subiu ao poste com a intenção de fechar a chave fusível para 

religar a energia elétrica, pois a unidade consumidora havia sido desligada através da ODSD 

143993729, em 18.09.2015 às 11:37 hs. Ao fechar a chave o mesmo sofreu choque elétrico vindo 

a ficar dependurado, pois estava amarrado por uma corda presa na sua cintura e no  poste. 

 

Lesão: Queimaduras de 3º grau nas mãos e perna. 

 

Informações complementares: A vitima foi socorrida pelo corpo de bombeiros e SAMU e levada 

ao Hospital de Montes Claros onde não resistiu e veio a óbito.   

- O corpo de bombeiro fez o resgaste da vitima do alto do poste com auxilio de uma equipe da 

contratada ESEC. Após receber informação de acidente na rede pela CAC o COD abriu o 

religador 15659. 



Descrição do acidente: 'O menino de 9 anos soltava pipa próximo à linha de 

transmissão de energia. O fio, ao encostar na linha de transmissão, veio a 

eletrocutar a vítima. 

 

 

Lesão: Queimadura de 80% do corpo. 

 

Informações complementares: Não há 

Sinais de curto-

circuito no cabo 

Moradias nas proximidades 



Descrição do acidente: A vítima, de posse de uma bobina de cabo CA 4 AWG, na intenção de 

provocar um curto circuito na RDR e deixar a cidade de Virginópolis sem energia, pegou uma 

ponta do cabo CA 4 AWG e jogou sobre a fase "A" próximo a estrutura 108 da RDR Guanhães - 

Virginópolis. Como a bobina de cabo estava em contato com o seu corpo, sofreu choque elétrico, 

sendo encontrado no dia 22/09/2015, por volta de 13:27 horas, totalmente carbonizado. 

 

Lesão: Fatal.  

 

Informações complementares: Ocorreram de 3 religamentos automáticos no religador 213025 no 

dia 20/09/2015 com início às 21:07 horas e bloqueio às 21:08 horas. O religador foi fechado via 

telecontrole às 21:11 horas, não apresentando mais nenhuma anomalia. 

Fotos no próximo Slide... 
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Depois dessas imagens, podemos perceber que nosso desafio 

não é fácil, Temos que otimizar todos os nossos recursos para 

evitar um número tão elevado de acidentes... 

Mensagem 



CEPAP - CAMPANHA EXTERNA DE 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM A 

POPULAÇÃO 
 

NÓS SABEMOS,  

         NÓS PODEMOS, 

                 NÓS DEVEMOS  

                    SALVAR VIDAS!!!  

 

DIVULGUE SEU CONHECIMENTO PARA 

TODAS AS PESSOAS QUE PUDER!!!    



Obrigado, 

Ernesto Júnior 


