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O P I N I Õ ES

“O projeto elétrico
pode estar correto,

mas se não for bem
executado afeta
a segurança”Carla César Martins, doutora em
Engenharia Elétrica

“O maior risco
é para prédios

antigos, onde a fiação
pode estar deteriorada”Ronimar Volkers, professor do curso de
Engenharia da Faculdade Multivix

ANTONIO COSME/AT

TECNOLOGIA NO LAR

Excesso de eletrodomésticos
ameaça segurança de prédios
Especialistas dizem que
a maioria dos imóveis
não suporta os novos
aparelhos disponíveis,
pois norma para projeto
elétrico ainda é de 2014

Heloiza Camargo

O avanço da tecnologia traz
consigo cada vez mais ele-
trodomésticos. Nas cozi-

nhas, hoje, é possível encontrar
panela elétrica de arroz, fritadeira,
misteira, cafeteira, liquidificador,
exaustor, máquina de lavar louça,
além de micro-ondas e geladeira.

Se por um lado todos esses apa-
relhos facilitam as tarefas domés-
ticas, por outro eles podem amea-
çar a segurança elétrica dos apar-
tamentos, afirmam especialistas.

De acordo com o engenheiro
eletricista e professor da Faculda-
de Multivix Ronimar Spindula
Volkers, a maioria dos projetos não
contempla a quantidade de equi-
pamentos elétricos disponíveis .

“A norma NBR 5410 trata dos re-
quisitos mínimos que um projeto
elétrico tem de ter. Mas a última
atualização foi em 2014. De lá para
cá, muitos eletrodomésticos foram
lançados”, explicou.

O problema da sobrecarga de
energia — que acontece quando
aparelhos com alta potência são
usados ao mesmo tempo e a insta-
lação elétrica não é dimensionada
para isso — é que ela pode acarre-
tar desde curtos-circuitos até in-
c ê n d i o s.

Para evitar que isso ocorra, é im-
portante seguir, no caso dos apar-
tamentos novos, as recomendações
do manual do proprietário, frisou o
presidente do Sindicato da Indús-
tria da Construção Civil no Estado
(Sinduscon-ES), Paulo Baraona.

“As construtoras hoje estão aten-
tas ao excesso de eletrodomésticos
e, de modo geral, têm feito projetos
para atender a essa demanda, mas
o morador também precisa ser
consciente e ficar atento”, afirmou.

Segundo a doutora em Enge-
nharia Elétrica e professora da
Ufes Carla César Martins, o avan-
ço tecnológico trouxe de positivo
equipamentos que usam menos
energia e que são assim classifica-
dos por meio do programa brasi-
leiro de etiquetagem de aparelhos:

“Mas, por outro lado, hoje temos
aparelhos muito mais potentes. É
preciso observar, por exemplo, se a
tomada é adequada para a potência
do aparelho que será ligado a ela.”

Segundo o coordenador do cur-
so de Engenharia Elétrica da UCL,
Rafael Leal, a fritadeira e o micro-
ondas são os eletrodomésticos
com maior potência em uma cozi-
nha. “Por isso eles têm de ficar em
tomadas de 20 amperes. Quem co-
loca um adaptador para encaixar
em uma de 10 amperes, está fazen-
do errado”, alertou.

SAIBA MAIS

TIPO DE APARELHO POTÊNCIA MÉDIA DIAS DE USO
POR MÊS

TEMPO MÉDIO DE USO
POR DIA

CONSUMO MÉDIO
M E N SA L

Ar-condicionado de 7.500 BTUs 1.000 watts 30 8 horas 240 kWh
Geladeira de duas portas 300 watts 30 10 horas* 90 kWh
Fr e e z e r 400 watts 30 10 horas* 120 kWh
C h u ve i r o 3.500 watts 30 40 minutos** 70 kWh
Cafeteira elétrica 1.000 watts 30 1 hora 30 kWh
Lavadora de louça 1.500 watts 30 40 minutos 30 kWh
Micro - ondas 1.300 watts 30 20 minutos 13 kWh
To r ra d e i ra 800 watts 30 10 minutos 4 kWh
Lâmpada 100 watts 30 5 horas 15 kWh
Ve n t i l a d o r 100 watts 30 8 horas 24 kWh
Aspirador de pó 1.000 watts 30 20 minutos 10 kWh
Forno elétrico 1.500 watts 30 1 hora 45 kWh
Secadora de roupa 3.500 watts 30 1 hora 42 kWh
Fr i ta d e i ra 1.200 watts 8 2 horas 19,2 kWh

*O tempo médio de utilização para geladei-
ra e freezer refere-se ao período em que o

compressor fica ligado para manter o inte-
rior do aparelho na temperatura desejada.

** Considerados cinco banhos de oito mi-
nutos cada.

TABELA DE CONSUMO DE APARELHOS

E N T E N DA

To m a d a
Há dois tipos de tomada:

de 10 e 20 amperes. A pri-
meira é para produtos de
menor potência, enquanto
a segunda é para apare-
lhos com potência maior (a
partir de 1.000 watts).

Os aparelhos novos que
precisam de uma tomada
de 20 amperes também
tem plugues mais grossos,
o que impede que caibam
em uma tomada de 10 am-
peres. Geralmente estes
produtos estão localizados

na cozinha, como é o caso
do micro-ondas e da frita-
d e i ra .

MARCOS SANTOS/USP IMAGENS

TOMADA de 20 amperes

D I V U LG AÇ ÃO

A DA P TA D O R
de tomadas

Adaptador e T
( multiplicador
de tomadas)

É comum o uso de adap-
tador em eletrodomésticos
que necessitam de uma to-
mada de 20 amperes para
que eles caibam em uma to-
mada de 10 amperes.

Tal prática é considerada
errada e coloca em risco a
instalação elétrica do lo-
cal, já que a tomada
não está preparada
para o recebi-

mento de uma potência
mais elevada.

O uso do T segue e mes-
ma lógica. Deve-se conec-
tar apenas a quantidade
máxima de amperes que a
tomada suporta.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Cuidado com
as tomadas

A servidora pública Rosia-
ne Schirley de Oliveira, 35
anos, possui uma cozinha re-
cheada de eletrodomésticos.
Tem micro-ondas, geladeira,
misteira, fritadeira, cafeteira,
liquidificador e processador.

“Quando não tenho toma-
da separada para todos os
aparelhos de casa, acabo
usando o T. Às vezes, até
mesmo na cozinha”, contou.

O coordenador do curso de
Engenharia Elétrica da UCL,
Rafael Leal, chama a aten-
ção para o fato de que é arris-
cado usar adaptadores e T.
“Os fios das instalações elé-
tricas podem não estar pre-
parados para receber tanta
corrente e isso pode acabar
causando curto-circuito.”


