
                                                                   

 

 

RGE alerta a comunidade sobre cuidados com a rede 

elétrica em zonas rurais 

 

Somente no primeiro semestre de 2020 três pessoas morreram por 

acidentes com a rede elétrica em regiões rurais do RS 

 

São Leopoldo, 28 de setembro de 2020 - O morador das zonas rurais gaúchas tem na 

experiência de vida que é preciso saber resolver tudo sozinho. Desde cedo é orientado a 

cuidar da lavoura, dos animais e da casa. Porém, quando envolve na lida do campo a 

energia elétrica, a melhor solução é a prevenção. 

 

Acidentes com energia elétrica são perigosos e podem ser fatais. Na área rural, a 

população pode estar mais exposta a diversos fatores que levam a esses acidentes, seja 

por intempéries ou por ação equivocada do homem. Somente nos primeiros 6 meses deste 

ano, três pessoas morreram em acidentes com a rede elétrica em regiões rurais do estado. 

O Rio Grande do Sul foi, em 2018, o terceiro estado brasileiro com maior número de 

mortes em decorrência de choques elétricos, com 37 óbitos, de acordo com os dados do 

Anuário Estatístico ABRACOPEL de Acidentes de Origem Elétrica 2019. Em todo o Brasil, 

foram 1.424 acidentes envolvendo choques elétricos em 2018. A ABRACOPEL é a 

Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. 

 

A RGE, distribuidora do Grupo CPFL que atende 381 municípios gaúchos, alerta os 

produtores rurais e moradores de áreas não-urbanas sobre como proceder para evitar 

acidentes, que podem ocorrer tanto na colisão de uma máquina agrícola de grande porte 

com a rede, como num conserto das instalações domésticas.  

 

Um dos principais cuidados que o homem do campo deve ter é com as linhas de 

transmissão, jamais construindo ou armazenando produtos embaixo dessas estruturas. As 

linhas de 69, 88 e 138 kV têm faixas de domínio de 30 metros (15 para cada lado) e as 

linhas de 34,5 kV faixas de 20 metros, conforme determina a Norma Técnica NBR 5422, 

da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. É proibido o plantio e a colheita de 

qualquer espécie nas faixas de domínio. 

 



                                                                   
Confira a seguir uma série de orientações da RGE para evitar acidentes com a rede elétrica 

rural. 

 

 

 

 

● Manter distância da rede ao manobrar pulverizadores, colheitadeiras e outros 

equipamentos. Evitar estacionar o maquinário agrícola embaixo da rede.  

● Não se aproximar dos estais, que são os cabos de aço de sustentação de torres e 

postes. 

● Caso um cabo caia sobre o veículo ou venha a encostar na rede elétrica, o motorista 

jamais deve tentar sair. Deve chamar a RGE, que desligará a rede antes do resgate 

o condutor. 

● Outro ponto que sempre requer atenção é na colheita em pomares ou ao lidar com 

irrigadores. Deve-se ter cuidado ao subir em árvores para colher frutos ou realizar 

podas, mantendo distância da rede elétrica.  

● Nunca deixar que o jato de água do irrigador se aproxime dos fios ou da estrutura 

da rede elétrica. 

● Fazer queimadas perto das linhas de transmissão ou de distribuição também pode 

danificar as estruturas, causando a queda dos postes e torres, provocando curto-

circuito, rompimento de cabos e interrompendo o fornecimento de energia para 

grandes áreas, até cidades inteiras, além de colocar em risco a vida das pessoas. 

 

Para evitar que outros acidentes aconteçam, o Grupo CPFL desenvolve campanhas 

permanentes de alerta e orientações. Desde o começo de 2020 está em andamento a 

campanha “Guardião da Vida”, voltada aos 2,9 milhões de clientes nos 381 municípios da 

área de concessão da RGE, incluindo os trabalhadores em áreas rurais. 

 

O objetivo é conscientizar a população para os perigos que o mau uso da energia elétrica 

pode representar e a importância de se tomar todas as precauções, reforçando os cuidados 

com a saúde e a segurança no trabalho. Quem quiser saber mais pode acessar 

www.guardiaodavida.com.br, onde é possível ver dicas e orientações para o dia a dia do 

ambiente profissional e doméstico. 

 

A RGE alerta também em relação ao perigo de choque elétrico com fiação rompida na rede 

de distribuição de energia. Nesse caso, as pessoas devem entrar em contato 

imediatamente com a concessionária pelos canais de atendimento e jamais se aproximar 

ou tocar em quaisquer equipamentos.  

http://www.guardiaodavida.com.br/


                                                                   
 

Site: www.rge-rs.com.br 

App: CPFL Energia (disponível para Android e iOS) 

WhatsApp: (51) 3539-6791 

SMS RGE: 27350 (para informar falta de luz) 

Call Center: 0800 970 0900 

 

 

Sobre a RGE 

Responsável por distribuir 66,7% da energia elétrica consumida no Rio Grande do Sul e 

atender 2,9 milhões de clientes em 381 municípios gaúchos, a RGE é hoje a maior 

distribuidora da CPFL Energia em extensão territorial e número de cidades atendidas. A 

área de concessão da companhia, que é resultado do agrupamento das distribuidoras RGE 

e RGE Sul, realizado em janeiro de 2019, totaliza 189 mil km² de extensão, abrangendo 

as áreas urbanas e rurais das regiões Metropolitana, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do 

estado.  

Os investimentos realizados pela RGE contribuem para o desenvolvimento socioeconômico 

de locais de fundamental importância para a economia do estado, que vão desde fortes 

polos turísticos, agrícolas e pecuários, até grandes centros industriais e comerciais, 

trazendo mais bem-estar, conforto e infraestrutura para a vida de 7,4 milhões de gaúchos. 

Sobre a CPFL Energia 

A CPFL Energia, há 107 anos no setor elétrico, atua nos segmentos de distribuição, 

geração, comercialização e serviços. Desde janeiro de 2017, o Grupo faz parte da State 

Grid, estatal chinesa que é a quinta maior organização empresarial do mundo e a maior 

empresa de energia elétrica, atendendo 88% do território chinês e com operações na 

Itália, Austrália, Portugal, Filipinas e Hong Kong. 

Com 14% de participação, a CPFL Energia é uma das maiores empresas no mercado de 

distribuição, totalizando mais de 9,8 milhões de clientes em 696 cidades, entre os estados 

de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. Na comercialização, é uma das 

líderes no mercado livre, com participação de mercado de 4%. É líder na comercialização 

de energia incentivada para clientes livres entre as comercializadoras. 

http://www.rge-rs.com.br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.cpfl.android.autoatendimento&hl=pt_BR
https://apps.apple.com/br/app/cpfl-energia-sa/id793902974


                                                                   
Na geração, é a terceira maior agente privada do País, com um portfólio baseado em 

fontes limpas e renováveis, como grandes hidrelétricas, usinas eólicas, térmicas a 

biomassa, Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) e usina solar. Considerando a 

participação acionária na CPFL Renováveis (99,94%), maior empresa de geração da 

América Latina a partir de fontes alternativas de energia, a capacidade instalada do Grupo 

CPFL alcançou 4.304 MW, no final de setembro de 2019. 

A CPFL Energia possui ações listadas no Novo Mercado da B3. O Grupo também ocupa 

posição de destaque em arte e cultura, entre os maiores investidores brasileiros, por meio 

do Instituto CPFL. 

Assessoria de Imprensa RGE 

F.: 51 3286.5933 – 9 9916.5136 

imprensa@sergiostock.com.br 
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