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DISTRIBUIDORAS FAZEM CAMPANHA PARA CONSCIENTIZAR POPULAÇÃO SOBRE 
SEGURANÇA COM ENERGIA ELÉTRICA 

 
A II Semana Nacional da Segurança com Energia Elétrica atingirá cerca de 170 milhões de 

pessoas em todo o país  
 
 A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) em parceria com 53 
concessionárias associadas realizam, de 05 a 11 de novembro de 2007, a II Semana Nacional da 
Segurança com Energia Elétrica. Esta iniciativa visa conscientizar a população sobre os 
cuidados a serem observados para evitar acidentes com a rede de energia elétrica. Em todo o 
Brasil, as distribuidoras montaram uma verdadeira força-tarefa para realizar ações em seus 
estados. Trinta e cinco empresas divulgarão a Campanha nas contas de luz; haverá eventos de 
lançamento em nove capitais e 51 cidades; serão realizadas blitz educativas em ônibus e 
shoppings, palestras em escolas e canteiros de obras. Também serão veiculados spots de rádio, 
anúncios de TV e distribuídas cartilhas e folhetos explicativos com dicas de prevenção de 
acidentes.  
 
O lançamento nacional da II Semana da Segurança será no  MASP, na Av. Paulista, em São 
Paulo, envolvendo a Abradee e as 14 concessionárias que atuam no estado (Bandeirante, 
Bragantina, Caiuá, CPFL, CPEE, CSPE, Elektro, Eletropaulo, Jaguari, Mococa, Nacional, 
Paranapanema, Piratininga e Santa Cruz). Durante o evento, a mensagem educacional ficará por 
conta do “Ciência em Show”, grupo formado por professores de física da USP que, de forma bem-
humorada, realizará espetáculos gratuitos à população a partir das 11h. Eles explicarão os perigos 
da rede elétrica em uma apresentação lúdica e muito divertida.  
 
Os quatro temas selecionados são: instalação de antena de TV, pipa, construção civil e furto de 
energia. Nestes casos, a informação e conscientização da população sobre os riscos envolvidos e 
como evitá-los, é fator decisivo na prevenção. 
 
A expectativa é atingir uma população de cerca de 170 milhões de habitantes em todo o país. 
Acredita-se que, por meio de uma grande campanha nacional, é possível mostrar que cuidados 
simples, tomados no dia-a-dia, são fundamentais para evitar acidentes. A repetição, todos os 
anos, desse tipo de campanha, certamente, contribuirá para criar na população uma consciência 
de prevenção de riscos e reduzir o número de acidentes.  
 
 



 
 

Empresas Participantes da Semana Nacional da Segurança  
(170 milhões de pessoas – 90% dos consumidores) 

, 
 
A SITUAÇÃO ATUAL 
 
Na busca da universalização, as distribuidoras vêm estendendo suas redes elétricas para as 
periferias e áreas rurais mais distantes, incorporando contingentes populacionais com baixo nível 
de informação e conscientização sobre os cuidados necessários para uma convivência segura 
com as redes elétricas. Em 1966, apenas 40% da população brasileira era atendida pelas redes 
das concessionárias (6 milhões de consumidores). Em 1986, este índice passou para 81% (26 
milhões de consumidores) e em 2007, atingiu 98% da população (60 milhões de consumidores). 
Atualmente, em todo o país são 2,35 milhões de quilômetros de rede aérea de distribuição, para 
atender 183 milhões de habitantes.  
 
As distribuidoras, isoladamente, sempre atuaram no sentido de orientar seus consumidores sobre 
os riscos e perigos da energia elétrica e de como evitá-los. A partir de1990, para melhor avaliar 
essa atuação, a Abradee e a Fundação Coge iniciaram a implementação de uma coleta 
sistemática de dados de acidentes da população com a rede elétrica das concessionárias. 
 
Atualmente, as 64 distribuidoras do país fornecem seus dados para este sistema de informação, 
que separa os acidentes em 14 tipos de ocorrência. A análise dos dados dos últimos 06 anos 
(período 2001 a 2006) mostra uma média anual de 986 pessoas acidentadas, sendo 323 fatais, 
278 com lesões graves e 385 com lesões leves. Nos quatro tipos de ocorrências consideradas 
diretamente na Campanha de Segurança - Soltar Pipa ou Papagaio; Instalar ou Reparar Antena 
de TV; Construção ou Manutenção Predial; Ligação Elétrica Clandestina (furto de energia), o 
número médio de pessoas acidentadas anualmente é: 129 fatais, 131 com lesões graves e 150 
com lesões leves, representando 42% do total dos acidentados e respondendo, igualmente, por 
42% da taxa de gravidade (TG) dos acidentes (ver abaixo). 
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO 
 
O esforço das concessionárias visando prevenir os acidentes com a energia elétrica vem sendo 
reconhecido pela população. As pesquisas de satisfação do cliente feitas anualmente pelo 
Instituto Vox Populi para a Abradee, em todo o país, mostram uma sustentada e significativa 
melhoria da satisfação dos consumidores com as  orientações sobre os  riscos e  perigos da  
energia  elétrica, prestados pelas concessionárias (ver gráfico). 
 

 
Evolução do IDAT – Índice de Desempenho do Atributo, da Média Abradee, 
ORIENTAÇÕES SOBRE RISCOS E PERIGOS DA ENERGIA ELÉTRICA 

A Satisfação aumentou 14,6 pontos percentuais no período 

 
 
Em 1999, a pesquisa apurou que 54,1% dos consumidores estavam satisfeitos ou muito 
satisfeitos com as  orientações sobre os  riscos e  perigos da  energia  elétrica, prestadas pelas 
concessionárias. Nos oito anos seguintes, este índice aumentou em média 1,60 ponto percentual 
ao ano, atingindo o valor de 68,7%, em 2007. Estas orientações, certamente, têm contribuído para 
a redução verificada na taxa de gravidade e na taxa de freqüência dos acidentes envolvendo a 
população com a rede elétrica das concessionárias, embora a Abradee reconheça que essas 
taxas ainda estão altas, precisando ser reduzidas num ritmo mais acelerado. 
 
Para a Abradee e suas associadas, segurança é requisito fundamental da sustentabilidade 
empresarial. No Prêmio Abradee, que é concedido anualmente desde 1999, os indicadores de 
segurança (TG e TF) têm peso relevante, sendo, inclusive parte integrante dos indicadores de 
responsabilidade social que compõem a avaliação das empresas no âmbito do programa de 
parceria que a Abradee mantém com o Instituto Ethos, desde 2000. 
 
 
A CAMPANHA 
 
Com o objetivo de acelerar o ritmo de redução das taxas de gravidade e freqüência dos acidentes 
envolvendo a população, a Abradee e suas associadas resolveram realizar a II Semana Nacional 
da Segurança com Energia Elétrica. 
 
Para o sucesso desta empreitada, a Abradee, estabeleceu  parcerias com entidades da sociedade 
civil e, em especial, com  a mídia, com o objetivo de atingir e orientar adequadamente o maior 
número possível de pessoas em todos os municípios brasileiros. A palavra de ordem escolhida 
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para a campanha é “vida”, indicando à população que energia é vida e mostrando a importância 
de se manter uma distância segura da rede elétrica.   
 
Entre as principais dicas da campanha destacam-se:  

• Risco: instalar antena perto da rede elétrica é perigoso. Quando for instalar 
antenas de rádio ou televisão, tome cuidados redobrados. Normalmente elas são feitas 
de materiais condutores de eletricidade e você pode sofrer um acidente. 

  
• Perigo: empinar pipa perto da rede elétrica é perigoso. O que é para ser apenas uma 

brincadeira, pode se transformar num grave acidente. Soltar pipa exige cuidados especiais e 
deve ser feito longe de postes e fios de energia.   

 
• Atenção: construir ou reformar perto da rede elétrica é perigoso. Não construa ou reforme 

perto da rede elétrica. Todo cuidado é pouco. A falta de atenção e o manuseio incorreto de 
materiais e ferramentas podem causar acidentes graves.  

 
• Pare: furtar energia é perigoso e ilegal. Ligação clandestina provoca acidentes graves, além 

de ser crime e dar cadeia. 
 
As principais atividades a realizarem-se em cada região do país são: 
 
Na Região Sudeste, 
 
Várias atividades públicas serão desenvolvidas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas 
Gerais e Espírito Santo. A Elektro concentrará suas atividades nas principais praças das cidades 
paulistas: Itanhaém, Ilhabela, Francisco Morato, Pilar do Sul, Pariquera-Açu, Juquiá, Tatuí e Arujá. 
Uma das atrações de Pilar do Sul e Francisco Morato será a Estação Elektro, uma carreta onde o 
público terá acesso a informações sobre segurança, uso adequado da energia elétrica, além de 
informações sobre como ela é gerada, transmitida e distribuída. A Elektro promoverá ainda 
atividades lúdicas e palestras em cerca de 30 cidades de sua área de concessão voltadas para os 
quatro temas da Campanha e ainda o manuseio de equipamentos no campo.  
 
O Grupo Rede promoverá ações por meio de suas quatro concessionárias – Bragantina, 
Nacional, Caiuá e Vale Paranapanema - que atuam nos municípios do interior do estado de São 
Paulo. As medidas incluem alertas nas contas de luz, distribuição de 50 mil cartilhas, folhetos, 
protetores de tomadas, além da promoção de palestras nas escolas e em obras. As esperas 
telefônicas nos call centers terão mensagem sobre a Semana de Segurança e os cuidados com a 
rede elétrica. 
 
A Bandeirante atuará na maioria dos 28 municípios de São Paulo onde está situada, com 
apresentações em praças públicas do "caipira" Tonho Prado que realizará shows educativos; 
revoada de pipas respeitando a distância segura da rede; blitz em shoppings de São José dos 
Campos, Taubaté e Guaratinguetá e nos trens da CPTM. Em Itaquaquecetuba, Suzano, Poá, 
Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes; haverá distribuição de folhetos, cartilhas e cartazes no 
comércio local; divulgação em rádios, palestras em escolas, mensagens e o selo da "II Semana 
da Segurança" nas contas de luz do mês de novembro.  
 
Em São Paulo, a Eletropaulo concentrará a campanha nas regiões consideradas mais críticas 
como São Mateus, Monte Santo, Itaqueruna e Buenos Aires, da Regional Leste; e Osasco e 
Itapevi, da Regional Oeste. Nessas regiões, conferencistas de segurança e grupos de teatro farão 
apresentações nas comunidades, nas lojas de construção e nas escolas da região. Durante toda a 
semana serão realizadas blitz em seis estações de metrô. Além disso, serão distribuídos 40 mil 
imãs de geladeira com número de emergência da empresa e dicas de segurança. Para as 
crianças serão distribuídos jogos de sete erros relacionados ao tema, cartilhas e folhetos. A 
empresa fará ainda o alerta da campanha com inserções em rádios e TV. No dia 11, será 
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realizado em Baurueri o Domingo Show, uma apresentação gratuita com mensagens de 
segurança. 
 
A CPFL e a Piratininga, que atendem municípios do interior e Baixada Santista de São Paulo, 
distribuirão cartazes e banners, cartilhas e folhetos com dicas de segurança. Serão também 
distribuídos 3.500 protetores de tomadas e veiculados anúncios em jornais.  
 
A Light, distribuidora de energia que cobre 31 municípios do Rio de Janeiro, preparou diversas 
ações de conscientização. A capa das contas de energia do mês de novembro trará fotos da 
campanha com informações sobre a II Semana da Segurança. Haverá veiculação publicitária nas 
rádios com spots e informações serão exibidas no site. A empresa entregará cartilhas e protetores 
de tomadas para as crianças que visitam diariamente o Centro Cultural Light. Já a Ampla, que 
atende a 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, promoverá ações importantes como 
distribuição de folhetos e cartilhas, além de fixar cartazes e outdoors pelos municípios. A 
concessionária colocará mensagens nas contas de 2,3 milhões de clientes.   
 
A Cemig, de Minas Gerais, prepara grande mobilização em prol da campanha no estado. A 
concessionária fará o lançamento na Praça Sete de Setembro, no centro da capital. A “Carreta 
Energia para a Vida” estará no local fornecendo informações à população. Haverá uma tenda com 
exposição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), além de distribuição de material gráfico 
e de 300 mil lâminas sobre segurança, abordando dicas para a construção civil, poda de árvores e 
instalação segura de antenas. Serão realizadas ainda palestras em escolas e construções civis. 
Além disso, a empresa prepara ações internas, com cartazes, avisos na intranet, informativos para 
todos os empregados, spot para rádios, mensagem na chamada em espera da Central de 
Atendimento e nos telefones gerais da Cemig.  
 
No Espírito Santo, a Escelsa, distribuirá folhetos e fixará cartazes nas agências, nas redes de 
pagamento da empresa e em estabelecimentos comerciais de material de construção, além de 
mensagem com dicas de segurança na conta de luz.  
  
Na Região Sul 
 
A Copel realizará atividades nas principais praças de cidades do Paraná, como na Praça Santos 
Andrade, em Curitiba. Serão realizadas palestras nas escolas e distribuídas 500 mil cartilhas para 
colorir, de forma a fazer com que as dicas cheguem ao público infantil. Nos canteiros de obras 
haverá palestras com a distribuição de 10 mil cartilhas. Além disso, serão distribuídos 20 mil 
adesivos,  300 mil kits com protetores de tomada e mais de 500 mil folhetos. A CFLO, empresa do 
Grupo Rede, que atende à cidade de Guarapuava e às localidades de Guará e Jordão, no Estado 
do Paraná, colocará mensagem na conta de luz dos meses de novembro e dezembro e distribuirá 
cartilhas e folhetos explicativos, além de spots em rádio e palestras em obras e escolas. A 
Celesc, distribuidora que atua em vários  municípios do estado de Santa Catarina, montará tenda 
em Florianópolis, onde distribuirá folhetos explicativos. A empresa fará inserções em rádios locais, 
desenvolverá palestras em escolas, além de promover internamente na companhia a Semana 
Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho – SIPAT.  A AES Sul, que atende a região centro-
oeste do Rio Grande do Sul, de Canoas a Uruguaiana, realizará palestras em obras e escolas, 
blitz nas lojas de materiais de construção e no trânsito, e teatro de rua, com alertas sobre como 
evitar acidentes. Da mesma forma, a distribuidora divulgará dicas de segurança nas contas 
enviadas aos clientes. 
 
Nas Regiões Norte e Centro-Oeste.  
As distribuidoras do Grupo Rede preparam ações e eventos nas áreas onde atuam, como 
palestras e apresentações teatrais em escolas. A Celpa, que atende os 146 municípios do estado 
Pará, realizará evento em Belém e a Cemat, que distribui energia no estado do Mato Grosso a 
mais de 820 mil consumidores, montará tenda, nos dias 6, 7 e 8 de novembro, na Praça Ipiranga, 
em Cuiabá e na Praça Nossa Senhora do Carmo, em Várzea Grande. Já a Celtins, empresa do 
Grupo Rede, situada no estado de Tocantins, promoverá atividades que pretendem atingir mais de 
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800 mil pessoas. Nas escolas de Palmas, a concessionária promoverá brincadeiras de 
conscientização para crianças com jogo da trilha gigante, jogo de memória sobre segurança e 
apresentações teatrais. Será ministrada uma palestra na associação dos comerciantes de 
materiais de construção da cidade. As três distribuidoras farão inserções em rádios locais, 
distribuirão cartilhas, folhetos e protetores de tomada. 
 
Na Região Nordeste, a Coelba, distribuidora que atende o estado da Bahia fará o lançamento 
com apresentação para as crianças sobre a utilização correta da energia em escolas de principais 
cidades do estado como Salvador, Feira de Santana e Itabuna. Além disso, distribuirá material 
publicitário, livros infantis e DVDs com desenhos animados da turma da Fala Menino! As 
principais agências de atendimento da Coelba farão a distribuição de folhetos da campanha e 
protetores de tomada para os clientes durante toda a semana, além de divulgação no espaço da 
conta de energia no mês de novembro. Já a Coelce, distribuidora do Ceará, montará tenda na 
Praça do Ferreira no centro da cidade, e durante a semana distribuirá folhetos no estado, além de 
exibir banners. A Energipe, que atende ao estado de Sergipe, distribuirá 50 mil protetores de 
tomadas, 50 mil folhetos, além de camisetas para os funcionários da empresa. A concessionária 
também exibirá banners com dicas de segurança com energia elétrica no estado. 
 
Em Pernambuco, a Celpe, desenvolverá ações simultâneas nas cidades de Recife e Paulista, na 
Região Metropolitana do estado. Na capital pernambucana o evento será em frente ao edifício 
sede da concessionária no Bairro da Boa Vista, local onde milhares de pessoas passam todos os 
dias. Lá, serão realizadas blitz em parceria com as empresas de ônibus e folhetos explicativos 
com o objetivo da campanha. Em Paulista, o projeto será focado nas comunidades carentes 
através do Projeto Agente Celpe, onde geladeiras e lâmpadas serão entregues a população para 
atrair a participação de todos, além da exibição de filmes educativos sobre segurança e 
distribuição de cartilhas, folhetos, adesivos e protetores de tomada. Durante toda a semana mais 
de 100 agentes e colaboradores da Celpe, da área de comunidades especiais, farão abordagem 
nas residências dos clientes de comunidades sobre os perigos da eletricidade.  
 
Na Paraíba, a Saelpa e a Celb, montarão tendas nas áreas centrais das cidades de João Pessoa, 
Campina Grande, Patos, Sousa e Cajazeiras; funcionários usando o uniforme da campanha 
aproveitarão o atendimento para passar informações e entregar material informativo aos clientes. 
As empresas veicularão mensagens sobre segurança em carros de som e em rádios de todas as 
regiões do estado. Palestras de conscientização sobre o uso seguro da energia elétrica junto aos 
estudantes, sobretudo os alunos da rede pública, serão realizadas ao longo da semana. A 
programação das concessionárias inclui a divulgação  dados atualizados sobre a quantidade e o 
tipo de ocorrências mais freqüentes, principalmente nas áreas de maior incidência além de visitas 
a canteiros de obras; palestras informativas e panfletagem na área de atuação do Projeto 
Comunidades (bairros carentes localizados na Grande João Pessoa e Campina Grande). 
 
A Cemar, distribuidora do estado do Maranhão, organizará eventos alertando a população em 
escolas, lojas de material elétrico e canteiros de obras. Também divulgará avisos da campanha 
nas contas de luz e promoverá divulgação interna na empresa. Na abertura do evento, a SEMA, 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente, fará uma mensagem especial sobre a importância da 
segurança com energia elétrica, onde serão distribuídos folders, adesivos e protetores de tomada 
para o público. 
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A ABRADEE 
 
A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica é uma sociedade sem fins lucrativos, 
com 32 anos de atuação no setor elétrico brasileiro, da qual participam 53 concessionárias de 
distribuição de energia elétrica, atuantes em todas as regiões do país e responsáveis pelo 
atendimento de 99% dos consumidores brasileiros. 
 
Informações adicionais sobre a II Semana Nacional de Segurança com Energia 
Elétrica acesse: www.abradee.org.br/Semana_da_Seguranca/  
 
 
Para informações adicionais favor contatar: 
Publicom Assessoria de Comunicação 
Glauco Figueiredo e Adriane Salomão 
(21) 2543-3388 
 

http://www.abradee.org.br/Semana_da_Seguranca/

	A SITUAÇÃO ATUAL
	ORIENTAÇÕES SOBRE RISCOS E PERIGOS DA ENERGIA ELÉTRICA

	A ABRADEE

