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 A bandeira tarifária 
        de março é 

 VERDE!
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Aneel mantém bandeira verde em março

Isso significa que não
haverá custo adicional
na sua conta de energia.

imagem da web

rduirapuru.cocm.br

Você sabe usar o benjamin corretamente?
O “T” (que tem esse nome por 

causa do formato), chamado origi-
nalmente de “benjamin”, foi criado 
e patenteado no começo do século 
XX, pela empresa Benjamin Ele-
ctric Company, nos EUA. O dono, 
Reuben Berkley Benjamin, in-
ventou, além do T, vários equipa-
mentos elétricos, como soquetes e 
adaptadores para lâmpadas. No 
Brasil, a nomenclatura “benjamin” 
é mais usada no Sul e Sudeste, en-
quanto nas demais regiões o termo 
“T” é o mais conhecido.

As duas expressões estão 
corretas, mas o Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tec-
nologia (Inmetro) adota a primeira. 
Trata-se de adaptadores usados 
para multiplicar os espaços de plugs 
em tomadas e é muito popular no 
Brasil, contudo, o uso deste equi-
pamento nem sempre recebe a de-
vida importância com relação às 
recomendações dos projetos de ins-
talação elétrica. Isso pode causar 
desde problemas de perda de 
energia até incêndios mais graves.

O incêndio que levou ao desa-
bamento do edifício Wilton Paes de 
Almeida, em São Paulo, no dia 1º de 
maio, por exemplo, foi originado 
por um curto-circuito em uma 
tomada de um cômodo no quinto 
andar, de acordo com o secretário 
de Segurança Pública de São Paulo, 
Mágino Alves Barbosa Filho. Três 
aparelhos estavam ligados na 
tomada onde ocorreu o curto-cir-
cuito: um micro-ondas, uma gela-
deira e uma televisão. Muito em-
bora a causa desse incêndio ainda 
não tenha sido concluída, a má 
utilização de adaptadores, além da 
qualidade e do estado desses equi-
pamentos, pode ter interferido 
diretamente na ocorrência dessa 
fatalidade.

O que leva as pessoas a 
utilizarem o “T”?

Normalmente o uso do T se faz 
necessário nos seguintes casos: 
instalações antigas (acima de 20 
anos), onde o número de tomadas 
das edificações não é suficiente 
para alimentar a grande de quan-

tidade de eletroeletrônicos e ele-
trodomésticos, que hoje são utili-
zados ao mesmo tempo; e nas ins-
talações novas em que não se apli-
cou os critérios estabelecidos pela 
norma NBR5410 2004/ABNT, que 
determina o número mínimo de 
tomadas para uso geral e de uso 
específicos em uma edificação.

“A seção mínima do condutor 
para alimentação de tomada é de 
2,5mm², que suporta uma corrente 
de 21A, suficiente para diversos 
vários aparelhos ao mesmo tempo. 
Ao utilizar o benjamim para ligar 
vários equipamentos a uma mesma 
tomada, pode ocorrer uma má cone-
xão dos pinos, o que certamente 
provocará um superaquecimento no 
ponto, deteriorando a isolação e 
tornando extremamente perigoso”, 
explica o engenheiro e supervisor 
do Centro de Capacitação em Tec-
nologia (CCT) do Grupo Loja 
Elétrica, João Carlos Lima.

Segundo o engenheiro, muitos 
incêndios residenciais se iniciam 
pelo mau uso do benjamin e das 
extensões de tomadas. Além disso, 
o aquecimento dos fios colabora 

para o aumento do preço na conta de luz e 
desperdícios de energia elétrica. Para não 
haver problemas, alguns cuidados são 
necessários. “Ao aumentar a potência de 
uma tomada, usando eletrodomésticos em 
um T, deve-se aliviar outras que estejam 
ligadas no mesmo circuito, para não 
sobrecarregá-lo”, explica. Uma maneira de 
reduzir o uso do benjamin é aumentar o 
número de tomadas no mesmo ponto. “To-
madas hoje são em módulos que permitem 
uma configuração em até três no mesmo 
pon to ,  o  que  ce r t amen te  ev i t a rá 
aquecimentos irregulares”, indica Lima.

A segurança em eletricidade deve 
receber atenção redobrada, para prevenir 
acidentes que podem ser causados por ins-
talações elétricas inadequadas. Crianças, 
principalmente, devem ser educadas desde 
cedo sobre os perigos e uso adequados dos 
equipamentos elétricos e eletrônicos. “Em 
resumo, nunca devemos utilizar um ben-
jamin conectado a outro e não sobre-
carregar um ponto de tomada, mas sim 
distribuir os Ts por outros pontos da casa, 
para dividir a potência da rede de maneira 
mais homogênea. A utilização de filtro de 
linha é mais seguro, uma vez que substitui 
o benjamim com maior segurança”, con-
clui o engenheiro.
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Riscos de acidentes durante as festas juninas

Confira dicas para aumentar a segurança em reparos elétricos domésticos

Depois de finalizado, são os pequenos reparos que ajudam a preservar o lar com 
a aparência e funcionalidade de novo. Como a manutenção básica passa, entre 
outras tarefas, pela substituição de peças e equipamentos, é comum que as 
atividades sejam executadas no estilo "faça-você-mesmo", já que certas tarefas 
são consideradas "simples demais" para se chamar um profissional 
especializado.

Embora a troca de torneiras ou uma nova pintura em tese não ofereçam grande 
desafio, quando se trata de reparos elétricos, mesmo o menor deles pode 
oferecer risco aos moradores aventureiros. Dentre as tarefas mais comuns, estão 
a troca de chuveiros, lâmpadas e tomadas. No inverno, a quantidade de banhos 
quentes acelera a troca de resistências do chuveiro. Ambientes frequentemente 
molhados como o box do chuveiro, por exemplo, potencializam este risco.

Seja quem for realizar o serviço, alguns cuidados são universais. É obrigatório 
desligar o disjuntor do circuito onde será feita a intervenção ou a chave geral. 
Outros itens básicos são calçados e luvas isolantes, óculos de proteção, 
ferramentas que possuam isolação elétrica, detector de tensão, multímetro, entre 
outros.

Três aparelhos aumentam a segurança na rede doméstica, apesar dos nomes 
parecerem difíceis de compreender em princípio. Obrigatórios pela norma ABNT 
NBR 5410, disjuntores, o Interruptor Diferencial Residual (IDR) e o Dispositivo 
Protetor contra Surtos (DPS) exercem tarefas complementares. "Dos três, o mais 
conhecido do público em geral é o disjuntor, que protege a instalação contra 
sobrecorrentes e curtos-circuitos. O IDR tem a função de proteger a vida, pois é 
o dispositivo capaz de detectar correntes de fuga, cujo exemplo básico é o 
choque elétrico em humanos. O DPS, nas classes II e III, tem a função de 
proteger os equipamentos elétricos contra transitórios de tensão, provenientes de 
surtos", explica Lucas Machado, engenheiro eletricista da Steck, fabricante de 
materiais elétricos residenciais, comerciais e industriais há mais de 40 anos.

Cercando-se de cuidados, o risco é consideravelmente minimizado, mas no caso 
de choque elétrico, é preciso desligar a fonte de energia, afastar a vítima com 
materiais não condutores/secos e ligar imediatamente para o resgate.

Consumidores da ELFSM (ES) terão novas tarifas a partir de 22/8

DIREITOS E DEVERES DOS CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA

Em 2018, será aplicado 
pela primeira vez o decreto 
presidencial que empurrou 
de outubro para o primeiro 
domingo de novembro a 
mudança nos relógios.

Com isso, o horário de 
verão começará no dia 4 de 
novembro. No ano passado, 
por exemplo, quando ainda 
valia a regra do terceiro 
domingo do décimo mês, 
começou em 15 de outubro. 
O próximo horário de verão 
terminará em 16 de feve-
reiro. Em comparação com 
o do ano passado, terá 21 
dias de duração a menos.

 Então à frente do TSE, o 
ministro Gilmar Mendes 
argumentou que a vigência 
do horário de verão em meio 
ao período eleitoral agra-
vava os problemas relativos 
à existência de diferentes 
fusos horários eleitorais no 
país, podendo confundir os 
votantes e aumentar a abs-
tenção.

A mudança ocorreu de-
pois de um processo em que 
o governo discutiu até 
mesmo extinguir o horário 
de verão, a partir de dados 
do Ministério de Minas e 
Energia que apontavam 
uma efetividade decres-
cen te  da  medida  para 
economizar eletricidade. Ao 
longo do tempo, Estados 
que participavam, como a 
Bahia, decidiu ficar de fora 
do horário de verão – o 
sistema é eficaz apenas em 
regiões mais distantes da 
linha do Equador. Atual-
mente, os relógios são 

CONFIRA DICAS PARA DIMINUIR O IMPACTO:

Durma com a janela aberta, para que a luminosidade natural ajude a 
despertar mais cedo.
Mantenha os horários de refeição, independentemente da fome.
Escureça os ambientes após o jantar.
Procure manter horários fixos para dormir e acordar.
Evite usar equipamentos eletrônicos antes de dormir.
Aproveite as horas a mais de sol para fazer exercícios.

Horário de verão começa a valer em novembro

Horário de verão vai ter 
início no dia 4 de novembro

adiantados em uma hora em 
10 Estados (Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná, 
São Paulo, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Minas Gerais, 
Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul) e no Distrito 
Federal.

O objetivo primordial do 
horário de verão é intensificar 
o uso da luz natural em 
relação à artificial. Quando os 
relógios são adiantados em 
uma hora, espera-se uma 
queda da concentração de 
consumo de energia no ho-
rário entre 18h e 21h. Com 
isso, ocorre um achatamento 
da curva de consumo, com um 
menor carregamento nas 
linhas de transmissão, nas 
subestações e nos sistemas de 
distribuição de eletricidade.

O Horário Brasileiro de 
Verão 2018-2019 começa às 
00h do dia 04 de novembro de 
2018. Os relógios brasileiros 
serão ADIANTADOS em 1 
hora nos estados em que o 
Horário de Verão é válido.

O horário de verão serve 
para minimizar a sobrecarga de 
consumo durante alguns picos 
diários. As horas de maior 
consumo de energia do dia 
(final da tarde) ocorrem quando 
as pessoas chegam em suas 
casas e ligam o chuveiro elé-
trico, a TV e outros equipa-
mentos eletrônicos, aumen-
tando a demanda de energia. 
Assim, durante o horário de 
verão, o maior aproveitamento 
da luz natural faz com que as 
lâmpadas de casas, indústrias, 
espaços comerciais, ruas e 
espaços públicos sejam ligadas 
mais tarde, quando o pico de 
consumo já diminuiu. 

A  mudança do horário de verão foi feita por causa das eleições

Santa Maria lançou 
aplicativo para facilitar
 a  vida do consumidor
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A Empresa Luz e Força 
Santa Maria, que atua em 11 
municípios do Noroeste do 
Espírito Santo, criou um 
aplicativo gratuito para 

d i s p o s i t i v o s  m ó v e i s 
(smartphones e tablets) e 
c o m p a t í v e l  c o m  a s 
plataformas Android™ e 
iOS. O objetivo é que os 

consumidores  pos sam 
usufruir de uma agência 
virtual da Santa Maria em 
suas mãos.  

ECONOMIA DE ENERGIA

O horário de verão tem sido adotado no Brasil desde a 
década de 30, com alguns intervalos. Nos últimos dez anos, 
segundo o governo federal, a medida possibilitou uma 
redução média de 4,5% na demanda por energia no horário 
de maior consumo e uma economia absoluta de 0,5%.
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Verde

Não há alteração no
valor da tarifa de energia.

Hidroelétricas
operam
normalmente.
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Bandeira Tarifária Vermelha patamar 2 com custo de R$ 5 a cada 100 kWh

Previna-se contra o choque elétrico Santa Maria  lançou aplicativo 
para facilitar a vida do consumidor

A Empresa Luz e Força 
Santa Maria, que atua em 11 
municípios do Noroeste do 
Espírito Santo, tem uma no-
vidade para os mais de 110 
mil consumidores atendidos 
em sua área de concessão.

A empresa criou um 
aplicativo gratuito para 
d i s p o s i t i v o s  m ó v e i s 
(smartphones e tablets) e 
c o m p a t í v e l  c o m  a s 
plataformas Android™ e 
iOS.

O objetivo é que os con-
sumidores possam usufruir 
de uma agência virtual da 
Santa Maria em suas mãos. 
Solicitações de serviços, 
consultas e emissão de 2ª via 
são algumas das várias fun-
cionalidades presentes no 

aplicativo.
Para utilizar, basta fazer 

o download na Play Store ou 
App Store, inserir a identi-
ficação presente nas contas 
de energia e começar a apro-
veitar as facilidades do 
aplicativo. É simples, rápido 
e seguro.

De acordo com o analista 
de sistemas da Santa Maria, 
Adriano Bragatto, mais de 
600 acessos foram feitos no 
primeiro dia de lançamento 
do aplicativo. “O lança-
mento do aplicativo, e tam-
bém de um novo site da em-
presa , mostra o cuidado da 
Santa Maria em levar prati-
cidade e segurança a todos os 
nossos  consumidores” , 
finalizou. Fonte ELFSM

Aposto que você já levou um choque, mas 
sabe por que isso acontece? Quando 
encostamos em um chuveiro, por exemplo, 
pode acontecer de uma corrente elétrica 
passar pelo nosso corpo, essa corrente é 
responsável pelo choque elétrico, que pode 
causar desde queimaduras até a morte. 

Saiba quais são os tipos e como evitar os 
choques elétricos.
Choque por contato com circuito 
energizado: acontece quando a pessoa entra 
em contato direto com a parte energizada do 

produto ou instalação, o choque permanece 
enquanto a energia estiver ligada e a pessoa 
conectada a fonte.

Choque por eletricidade estática: é 
aquele choque que tomamos quando 
encostamos na maçaneta, por exemplo, é de 
pequena duração.

Choque  produz ido  por ra io :  é 
extremamente perigoso, acontece quando a 
descarga de energia atmosférica entra em 
contato direta ou indiretamente com uma 
pessoa.

Mas a maioria dos choques elétricos podem
 ser evitados basta tomar algumas medidas básicas

Coloque protetor nas tomadas para não ter acidentes com as crianças;

Não utilize eletrodomésticos e eletroeletrônicos com fios danificados;

Nunca manuseie os aparelhos com o corpo molhado;

Periodicamente, faça a manutenção da rede elétrica da sua casa;

Antes trocar uma lâmpada, torneira elétrica ou coisas do tipo desligue a chave 
geral;

Nunca troque a temperatura do chuveiro com o mesmo ligado ou o corpo molhado;

Nunca coloque os dedos ou objetos inapropriados dentro da tomada;

Não ligue vários aparelhos na mesma tomada.

Protetor de tomadas de 
choque elétrico 
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