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SAIBA MAIS

ANTONIO MASCHIETTO DIRETOR E COORDENADOR DO CASA SEGURA

Alerta para instalações antigas
Fundado em 2005 no Brasil

com a finalidade de levar ao
usuário final informações

sobre os perigos de uma instalação
elétrica inadequada, o Programa
Casa Segura já se espalhou por ou-
tros países, como Argentina, Chile,
México e Peru.

O diretor e coordenador do Casa
Segura, Antonio Maschietto, ex-
plicou que o programa é uma ini-
ciativa do Instituto Brasileiro de
Cobre (Procobre), cujo objetivo é
conscientizar a população.

Para ele, um dos grandes proble-
mas atuais quando o assunto é re-
de elétrica é que as instalações an-
tigas não comportam a quantidade
de eletrodomésticos de hoje.

“O País tem quase 80 milhões de
estoque de imóveis usados. Quem
comprou um apartamento que já
tem, por exemplo, 20 anos, deve
repensar sua parte elétrica. A po-
tência dos aparelhos hoje é muito
maior. Um chuveiro que antes ti-
nha 1.500 watts de potência hoje
pode ter até 8 mil watts.”

Na entrevista a seguir, Maschiet-
to fala mais sobre os cuidados que
os moradores têm de ter.

A TRIBUNA – Quais são os cui-
dados que é preciso ter com os
e l e t ro d o m é st i c o s ?

ANTONIO MASCHIETTO – Um
dos cuidados mais importantes é
com relação à potência dos apa-
relhos. Se a instalação elétrica
não suporta essa potência, pode
ocorrer sobrecarga de energia. E
isso pode aquecer os condutores
elétricos e ocasionar curtos-cir-
cuitos e até incêndios.

D I V U LG AÇ ÃO

MASCHIETTO disse que aparelhos com baixo consumo de energia podem ser ligados no T, ao contrário dos potentes

> Na cozinha, quais são os
maiores riscos?

Um exemplo clássico é quando
se liga o micro-ondas e a máquina
de lavar louça ao mesmo tempo.
Mesmo que eles estejam em toma-
das diferentes, podem, ainda as-
sim, estar no mesmo circuito. Aí,
por conta da sobrecarga, o disjun-

tor cai. O que acontece é a que a
maioria das pessoas troca o disjun-
tor por um de maior amperagem,
quando na verdade o problema é o
cabo que não suporta aquela po-
tência elevada. Trocar o disjuntor
mascara o problema.

> Existe uma forma segura de
usar o T?

Depende da potência dos apare-
lhos ligados juntos. Se forem dois
carregadores de celular, por exem-
plo, com potência pequena, não há
problemas. Mas aparelhos com po-
tência alta, como ar-condicionado,
micro-ondas, fritadeira, não devem
ser ligados juntos. Há risco de cho-
ques, curto-circuito e incêndios.

ANÁLISE

“Consumo deve ser
sempre verificado”

“Quando se faz a concepção
de um edifício ou uma casa, o
responsável imagina ali uma de-
terminada quantidade de eletro-
domésticos. Mas o que aconte-
ce é que muitas vezes as pes-
soas adquirem mais aparelhos
do que foi previsto.

Então, é muito importante que
os condomínios estejam atentos
a isso para possíveis ajustes, in-
clusive contratando, junto à dis-
tribuidora, quando for necessá-
rio, mais energia.

O estudo pode ser feito por um
profissional da área, que conse-
gue medir a quantidade de watts
que está sendo utilizada pelo
condomínio.

O objetivo é evitar os picos de
energia que acabam ocasionan-
do a queda de energia. Em Vitó-
ria, as quedas já são muito co-
muns devido a problemas da re-
de em si, mas os prédios podem
se prevenir estudando melhor o
seu histórico de consumo.

Vale investir na conscienti-
zação dos moradores, levando
profissionais da área para ex-
plicarem sobre a parte elétri-
ca.”

Cyro Bach Monteiro,
presidente do Sindicato

Patronal dos Condomínios
no Estado (Sipces)

Tarifaço de
2015 impede
queda da
inflação
RIO

O Brasil está vivendo o segun-
do ano seguido de recessão,
com a economia encolhendo
6,8% desde o início de 2015.
Mesmo assim, o Índice de Pre-
ços ao Consumidor Amplo (IP-
CA), que serve de base para as
metas de inflação, acumula
8,27% nos últimos 12 meses.

Como é possível a inflação ain-
da estar num patamar tão alto
com o País passando pela reces-
são mais longa desde inicio do
século passado? Medidas econô-
micas, indexação (recomposição
de preços com base na inflação
passada), subida do dólar, tarifa-
ço de energia e choque de ali-
mentos explicam a situação.

José Márcio Camargo, econo-
mista-chefe da Opus Gestão de
Recursos, afirma que o tarifaço
de 2015 (alta de 50% na conta
de luz, 20% na gasolina e de
9,15% no transporte público)
responderam por quase um
quarto da inflação daquele ano,
que chegou a 10,67%. Mas o ta-
rifaço ainda contamina o índice
deste ano, pelo repasse para a
produção e os serviços:

“Somente agora os índices de
inflação começam a mostrar os
efeitos da recessão”, frisou.

Economista-chefe da Confe-
deração Nacional do Comércio
(CNC) e ex-diretor do Banco
Central, Carlos Thadeu de Frei-
tas afirma que os reajustes re-
presados em anos anteriores
explodiram em 2015, quando
recessão chegou a 3,8%.

Intervenções na cotação do
dólar, para mantê-lo artificial-
mente baixo, preço da gasolina
contido e queda no preço de
energia por decreto causaram
distorções, e a demanda con-
traída não conseguiu impedir
alta da inflação quando as travas
aos preços foram retiradas.

“As distorções foram corrigi-
das em 2015, e os preços subi-
ram muito fortemente.”

Nessa conta, entra a indexa-
ção, ainda comum num país que
chegou a ter 5.000% de inflação
ao ano, num passado não muito
distante, há 23 anos. A popula-
ção se protege e embute a infla-
ção passada nos preços:

“As mensalidades escolares
devem subir 10% depois do se-
gundo ano seguido de recessão
(espera-se contração do PIB de
3,22% este ano)”, diz Freitas.

FREITAS: reajustes represados

ENTENDA AS INSTALAÇÕES

Disjuntor
É usado para proteger o

sistema elétrico contra so-
brecargas e curtos-circui-
tos. Geralmente, quando
um disjuntor desarma, a
primeira ideia que se tem é
de substituí-lo por um de
maior capacidade. Isto está
errado, porque o disjuntor é
projetado em conjunto com
o cabo, servindo como um
limitador de corrente para
que o cabo não conduza
uma corrente maior do que
ele suporta. Então, o corre-

to seria verificar se o cabo
da instalação suporta a cor-
rente nominal do novo dis-
juntor a ser instalado.

Caso contrário, deve ser
trocado o cabeamento,
além do disjuntor.

Fo n t e s : Carla César Martins, doutora em Engenharia Elétrica e professora do Departamento de Engenharia Elétrica da Ufes; Ronimar Spindula
Volkers, engenheiro eletricista e professor de Engenharia da Faculdade Multivix; Rafael Leal, engenheiro eletricista e coordenador do curso de
Engenharia Elétrica da UCL; major Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros Militar e EDP.
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QUADRO de disjuntores

SOBRECARGA: riscos

TRABALHO de eletricista

Cur to-circuito
e incêndio

Um curto-circuito po-
de acontecer por uma fa-
lha do próprio equipa-
mento ou também por
conta de uma sobrecar-
ga elétrica (quando há
muitos aparelhos com
potência alta ligados ao
mesmo tempo, mesmo
em que em tomadas se-
paras, ou quando há
muitos aparelhos ligados

na mesma tomada).
Essa sobrecarga ocor-

re quando a corrente elé-
trica que passa pelo con-
dutor é maior do que a
que ele suporta. Assim, o
condutor pode derreter e
causar o curto-circuito.
Já o incêndio vem após o
curto-circuito em situa-
ções mais graves, em
que não ocorre a atua-
ção do disjuntor, cau-
sando aumento expres-
sivo da corrente elétrica.

Cuidados
Tomadas com aspec-

to amarelado, e em al-
guns casos até mesmo
preto, devem ser troca-
das porque estas colo-
rações são indícios de
que houve ou está ha-
vendo sobrecarga.

É preciso ficar atento
ao superaquecimento e
aos barulhos estranhos
dos aparelhos, o que po-

de indicar algum proble-
ma e provocar também
curto-circuito interno.

R evisão
O ideal é que se contrate

uma vez por ano um profis-
sional para fazer a revisão
elétrica da residência, prin-
cipalmente se a instalação
for antiga. Ele é o responsá-
vel por fazer a leitura do
projeto de instalação elétri-
ca e descobrir, por exemplo,
se há algum problema. Vale,
inclusive, contratá-lo antes
de ligar aparelhos com alta
potência (como o ar-condi-
cionado) para que ele veri-

fique se os fios estão di-
mensionados para a potên-
cia do novo equipamento.


