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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.
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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

A Diretoria da ANEEL
 aprovou  reajuste 
tarifário da ELFSM
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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 

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

DIREITOS E DEVERES DOS CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA

Aneel mantém bandeira 
tarifária  patamar 2 em agosto

A bandeira tarifária de 
agosto será vermelha 
patamar 2, movimento que 
se mantém pelo terceiro mês 
consecutivo desde o inicio 
do período seco em maio 
desse ano. Ela vai 
representar custo adicional 
na conta de energia do 
consumidor de R$ 5 a cada 
100 kWh consumidos.
A explicação da Agência 
Nacional da Energia Elétrica 
para a manutenção da 
bandeira no nível de custo 
mais elevado é que as 
condições hidrológicas 
continuam desfavoráveis e 
houve redução no nível de 
armazenamento dos 
principais reservatórios do 
Sistema Interligado 
Nacional.

Bandeira no patamar 2 da cor vermelha vem sendo mantida desde junho.

Confira abaixo os índices que serão aplicados às contas de luz dos consumidores: 

O efeito médio da alta tensão refere-se às classes A1 (>= 230 kV), A2 (de 88 a 
138 kV), A3 (69 kV) e A4 (de 2,3 a 25 kV). Para a baixa tensão, a média engloba as 
classes B1 (Residencial e subclasse residencial baixa renda); B2 (Rural: 
subclasses, como agropecuária, cooperativa de eletrificação rural, indústria 
rural, serviço público de irrigação rural); B3 (Industrial, comercial, serviços e 
outras atividades, poder público, serviço público e consumo próprio); e B4 
(Iluminação pública).
Mais informações sobre reajustes tarifários podem ser consultadas no 
endereço eletrônico www.aneel.gov.br, no link entendendo a tarifa.

A diretoria da Agência Na-
cional  de Energia  Elétr ica 
(ANEEL) aprovou na terça-feira 
(13/8), durante reunião pública, o 
reajuste tarifário da concessio-
nária Empresa Luz e Força Santa 
Maria S/A (ELFSM). A empresa 
atende 110 mil unidades consumi-
doras em 11 municípios do Es-
pírito Santo que são: Águia 
Branca, Alto Rio Novo, Pancas, 
Colatina, São Gabriel da Palha,  
São Roque do Canaã, Marilândia, 
Santa Teresa, Governador Lin-
denberg, São Domingos do Norte 
e Vila Valério. O reajuste entrou 
em vigor no dia 22 de agosto.

Ao calcular o reajuste, con-
forme estabelecido no contrato de 
concessão, a Agência considera a 
variação de custos associados à 
prestação do serviço. O cálculo 
leva em conta a aquisição e a 
transmissão de energia elétrica, 
bem como os encargos setoriais.

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL) aprovou na terça-feira  13 de agosto, durante 
reunião pública, o reajuste tarifário da concessionária 
Empresa Luz e Força Santa Maria S/A (ELFSM). A empresa 
atende 110 mil unidades consumidoras em 11 municípios do 
Espírito Santo. O reajuste entrou em vigor no dia  22 de 
agosto.

Reajuste tarifário da ELFSM entrou em vigor 

EMPRESA

EMPRESA

Consumidores residenciais - B1

ELFSM (ES)

ELFSM (ES)

14,01%

14,10%

Classe de Consumo – Consumidores cativos

Baixa tensão
  em média

Alta tensão em
 média (indústrias)

Efeito Médio 
para o consumidor

15,10% 14,32%
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Verde

Não há alteração no
valor da tarifa de energia.

Hidroelétricas
operam
normalmente.
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Prefeitura de Colatina substitui 1.264 
lâmpadas comuns para lâmpadas de LED

Bandeira de agosto é vermelha patamar 2

Bandeira Tarifária Vermelha patamar 2 com custo de R$ 5 a cada 100 kWh

A Prefeitura Municipal de 
Colatina, deu início a substi-
tuição de 1.264 lâmpadas co-
muns para lâmpadas de LED, 
em alguns pontos e vias 
principais da cidade. A pro-
gramação de troca de lâm-
padas comuns segue até de-
zembro deste ano em nove  
locais importantes, por serem 
estratégicos para o tráfego de 
veículos e  de pessoas, que  
vai proporcionar em breve 
mais segurança à população  
colatinense.

Mais modernas, as lumi-
nárias LED são mais efi-
cientes, econômicas e durá-
veis. A luminária LED reduz 
em 65% o consumo de ener-
gia por cada lâmpada insta-
lada. Com uma durabilidade 
de seis anos, produz uma eco-
nomia substancial por lâm-

 A programação de troca de lâmpadas comuns segue até dezembro 
deste ano em nove  locais importantes, por serem estratégicos 
para o tráfego de veículos e à população  colatinense.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou 
no mês passado que as contas de luz vão continuar com a 
bandeira vermelha em seu segundo patamar no mês de 
agosto.
Com a bandeira vermelha no patamar 2, no mês que vem, 
a tarifa continua com um adicional de R$ 5,00 a cada 100 
quilowatts-hora (kWh) consumidos. É o terceiro mês 
consecutivo em que a bandeira vermelha em seu segundo 
patamar vigora.
De janeiro a abril, vigorou a bandeira verde, que não tem 
custo adicional. Em maio, foi adotada a bandeira amarela, 
que adicionava R$ 1,00 a cada 100 kWh consumidos.
De acordo com a Aneel, a manutenção da bandeira 
vermelha patamar 2 se deve às condições hidrológicas 
desfavoráveis e à redução no nível de armazenamento dos 
principais reservatórios do País.
Essa situação elevou o risco hidrológico (GSF) e levou o 
preço da energia no mercado de curto prazo (PLD) ao teto 
de R$ 505,18 por megawatt-hora (MWh). São esses dois 
indicadores que determinam a cor da bandeira.
O sistema de bandeiras tarifárias leva em consideração o 
nível dos reservatórios das hidrelétricas e o preço da 
energia no mercado à vista.
Na bandeira verde, não há cobrança de taxa extra. Na 
bandeira amarela, a taxa extra é de R$ 1,00 a cada 100 
quilowatts-hora (kWh) consumidos. No primeiro patamar 
da bandeira vermelha, o adicional é de R$ 3,00 a cada 100 
kWh. E no segundo patamar da bandeira vermelha, a 
cobrança é de R$ 5,00 a cada 100 kWh.
O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo da 
energia gerada e tem o objetivo de possibilitar aos 
consumidores o uso consciente de energia elétrica.
Antes das bandeiras, o custo da energia era repassado às 
tarifas uma vez por ano, no reajuste anual de cada 
empresa, e tinha a incidência da taxa básica de juros, a 
Selic. Agora, esse custo é cobrado mensalmente e permite 
ao consumidor adaptar seu consumo e evitar sustos na 
conta de luz.
A Aneel deve anunciar a bandeira tarifária que vai vigorar 
no mês de setembro no dia 31 de agosto.

A bandeira tarifária para o mês 
de agosto é vermelha (patamar 2) 
com custo de R$ 5 a cada 100 kWh 
(quilowatts-hora) consumidos. A 
manutenção da cor da bandeira 
deve-se ao prosseguimento das con-
dições hidrológicas desfavoráveis e 
à redução no nível de armazena-
mento dos principais reservatórios 
do Sistema Interligado Nacional 
(SIN). Como consequência houve a 
manutenção do preço da energia 
elétrica no mercado de curto prazo 
(PLD) no valor máximo estabe-
l ec ido  pe la  A N E E L ,  de  R$ 
505,18/MWh, e aumento do risco 
hidrológico (GSF). O GSF e o PLD 
são as duas variáveis que deter-
minam a cor da bandeira a ser 
acionada.

Histórico
O sistema de bandeiras foi criado 
para sinalizar aos consumidores os 
custos reais da geração de energia 
elétrica. O funcionamento é sim-
ples, para que os consumidores 
possam assimilar que as cores ver-
de, amarela ou vermelha indicam se 
a energia custa mais ou menos por 
causa das condições de geração. 
Com as bandeiras, a conta de luz 

ficou mais transparente e o con-
sumidor tem a melhor informação, 
para usar a energia elétrica de forma 
mais eficiente, sem desperdícios.
Cabe frisar que as bandeiras tari-
fárias não promovem aumento de 
custos ou da tarifa. O sistema per-
mite, a partir de sua métrica de 
acionamento e de seus adicionais, 
um ajuste mais harmônico ao fluxo 
de custos do processo operativo do 
Sistema Interligado Nacional 
(SIN).
A ANEEL publica em seu site 
(http://www.aneel.gov.br/bandeiras
-tarifarias), a partir dos dados en-
caminhados pela Câmara de Co-
mercialização de Energia Elétrica 
(CCEE) e do Operador Nacional do 
Sistema (ONS), todas as infor-
mações sobre o acionamento men-
sal das bandeiras e os repasses da 
Conta Bandeiras, incluindo Rela-
tórios, Memórias de Cálculo, Des-
pachos e Notas Explicativas. Tam-
bém está disponível no site da 
Agência um guia de “Perguntas e 
Respostas” para esclarecer as 
principais dúvidas dos consumi-
dores.

A bandeira tarifária de 
energia elétrica para o 
mês de agosto é 
vermelha (patamar 2) 
com custo de R$ 5 a 
cada 100 kWh 
(quilowatts-hora)  
consumidos .

As Bandeiras Tarifárias trazem 
mais transparência ao custo da 
energia elétrica. As cores 
verde, amarela e vermelha 
indicam ao consumidor o custo 
de geração de energia elétrica 
no país. 

pada.
 Os trabalhos de substitui-

ção de lâmpadas continua 
nas vias da cidade  como: nas 
Avenidas Getúlio Vargas, 
(concluído) José Zouain 
(Avenida Beira Rio), Ângelo 
Giuberti, Delta e Luís Dalla 
Bernardina. E  também nas 
Avenidas  das  Roseiras 
(Moacyr Brottas) e Sílvio 
Avidos (São Silvano e outros 
bairros). 

A substituição de ilumi-
nação  pública também vai 
atender a Praça Municipal 
Belmiro Teixeira Pimenta e a 
Ponte Florentino Avidos. Os 
serviços vem sendo execu-
tados através do Programa 
de Eficiência Energética, da 
Empresa Luz e Força Santa 
Maria (ELFSM), sem custo 
adicional para o município

Certificação obrigatória
 de luminárias para 
Iluminação Pública 

Viária entra em vigor

A discussão a respeito da 
sensação de insegurança da 
população ao andar por ruas 
pouco ou nada iluminadas 
em todo o Brasil é antiga. A 
conclusão é que a escuridão 
aumenta sim a probabilidade 

de roubos. Prova disso é um 
levantamento do número de 
roubos em 12 avenidas e pra-
ças de São Paulo (escolhidas 
aleatoriamente) que rece-
beram nova iluminação em 
2003. Um mês depois de ins-

taladas lâmpadas mais po-
tentes, oito locais tiveram 
uma redução das ocorrências 
em comparação ao mês 
anterior. Há casos em que a 
queda chegou a 63% segundo 
a Secretaria de Estado da 
Segurança Pública. O Centro 
de Estudos da Violência da 
Universidade de São Paulo 
(USP) corrobora que há ho-
rários de maior incidência de 
crime por conta da defi-
ciência em iluminação.

Uma pesquisa com o 
mesmo escopo também foi li-
derada na Inglaterra, quando 
foi comprovado em 1974, 
durante a crise do petróleo, 
que com a iluminação pública 
reduzida em 50% em algu-
mas áreas urbanas, as esta-
tísticas apontavam para au-
mento de 100% nos indica-
dores de furtos e de 50% nos 
índices de criminalidade.

Não à toa, desde 1988, a 
Constituição Brasileira de-
fine a iluminação pública 

como serviço público de in-
teresse local, sendo respon-
sabilidade do município ge-
rir ou delegar a terceiros a 
gestão desse sistema. Con-
tudo, muitas vias brasileiras 
ainda não contam com sis-
tema de iluminação ou en-
frentam o problema de falta 
de qualidade das lâmpadas 
que se tornam ineficientes 
em pouco tempo e acabam 
não sendo substituídas pela 
administração pública.

A boa notícia é que, a 
partir do dia 14 de agosto, a 
certificação de luminárias, 
nacionais ou importadas, 
destinadas à iluminação 
pública viária com lâmpadas 
de descarga a alta pressão ou 
com tecnologia LED, passa 
a ser obrigatória, ou seja, a 
capacidade destas luminá-
rias estando comprovada, a 
probabilidade é que as ins-
talações se mantenham ínte-
g r a s  p e l o  t e m p o  p r o -
gramado.
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