Enel Distribuição São Paulo alerta sobre os cuidados
com os enfeites de Natal

A iluminação natalina pode provocar acidentes como curtos-circuitos, choques
elétricos e até incêndios

São Paulo, 18 de dezembro de 2019 - No mês do Natal, é tradição montar a decoração
que enfeita as casas, os prédios, as praças e os comércios. Para garantir a segurança
nas instalações de decorações natalinas, é preciso ter atenção especial para prevenir
acidentes envolvendo a rede elétrica.
A maior parte dos acidentes com eletricidade acontece por falta de informação, atenção
ou pelo uso incorreto de materiais e ferramentas. O fogo pode começar por meio de
algum curto-circuito na rede elétrica ou pelo uso prolongado das luzes, que
superaquecem e queimam.
Para fazer uma boa instalação de iluminação, é preciso identificar o local, dimensionar
corretamente os enfeites natalinos e fazer o isolamento de emendas e tomadas.
Uma decoração muito usada nessa época é o pisca-pisca, que costuma ser
reaproveitado de um ano para outro. É importante verificar as condições dos fios. Se
apresentarem ressecamento, rachadura, lâmpadas quebradas ou estiverem rompidos,
não devem ser utilizados. É hora de comprar um novo material.
Na hora de adquirir este enfeite, é importante se atentar sobre os watts (W), contida na
embalagem, que corresponde à potência demandada por determinado produto. Quanto
maior for a potência, maior será o consumo enquanto estiver sendo usado.
Confira abaixo outras dicas de segurança:
•
Desligue o conjunto da tomada de energia ao substituir lâmpadas e nunca
execute esse procedimento puxando a tomada pela fiação;
•

Revise as instalações elétricas da residência antes de iniciar a decoração;

•
Na compra dos artefatos luminosos, procure os produtos homologados e com
selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), produtos

sem a homologação poderá provocar superaquecimento, curto-circuito e princípio de
incêndio;
•
Estabeleça um horário definido para ligar e desligar. O ideal é das 18h à meianoite, evitando desperdício de energia e riscos de acidentes e princípio de incêndio;
•
Evite deixar a instalação em área sujeita à chuva ou alagamento e não deixe a
fiação ao alcance de crianças;
•
Não instale o conjunto de lâmpadas decorativas em estrutura metálica e/ou
pontiaguda;
•
Os fios desencapados provocam choques, curtos-circuitos e, às vezes,
incêndios. Passar fios por baixo de tapetes ou por trás de cortinas também pode causar
incêndios.

Em caso de acidente:
•
Isole o local para que não haja a aproximação de pessoas e jamais toque em
fios partidos;
•
Não retire objetos ou pessoas que estejam em contato com fios até que um
profissional qualificado assegure que a energia foi desligada;
•
Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo número 193, e a Enel
Distribuição São Paulo, pelo 0800.7272.196
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