O gráfico abaixo mostra como geralmente as
pessoas usam a energia elétrica
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Como você pode perceber, a geladeira, o
chuveiro elétrico e a luz da sua casa utilizam
energia elétrica com mais intensidade e,
portanto, deve-se sempre buscar maneiras de
utilizá-los de forma mais eficiente.
Siga estas sugestões para se beneficiar com
as facilidades dos eletrodomésticos sem
desperdiçar energia elétrica.
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A energia elétrica serve para melhorar a sua
qualidade de vida, trazendo conforto e
comodidade ao seu dia a dia.
É importante lembrar que você pode
aproveitar ao máximo as vantagens trazidas
pela energia elétrica utilizando-a de forma
sustentável.
Isso não significa ter que deixar de ver
televisão ou passar calor para não ligar o
ar-condicionado.
O segredo está no uso de equipamentos
elétricos eficientes que consomem menos
energia e evitam o desperdício.
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Evite banhos quentes
e demorados.
Utilize a posição
"inverno" somente
nos dias frios.
A chave na posição
"verão" gasta até
40% menos energia.

Não mude a chave "verão-inverno" com o
chuveiro ligado.
Não emende nem reaproveite
resistências queimadas.
Fios derretidos, pequenos choques e cheiro
de queimado são sinais de problemas que
devem ser corrigidos imediatamente.
Mantenha a parte elétrica desligada se
você usa a água do chuveiro para lavar
o banheiro.

Mantenha as janelas e portas fechadas.
Utilize o aparelho somente nas
dependências ocupadas.
Evite a incidência de
raios solares no
ambiente climatizado.
Mantenha o filtro
do aparelho limpo e
as grelhas de
circulação de ar
desobstruídas.

Evite o hábito de dormir com o aparelho ligado.
Não deixe o aparelho ligado se ninguém
estiver assistindo.

Quando comprar uma geladeira, prefira os
modelos que levam o selo de economia de
energia do Procel.
Abra a geladeira o menos possível.
Coloque e retire os alimentos e bebidas de
uma vez só.
Verifique se as borrachas de vedação da
porta estão em bom estado, trocando-as se
estiverem ressecadas.
Mantenha livre a parte traseira da geladeira
e não a utilize para secar panos, tênis
ou roupas.
No inverno, diminua a regulagem
da temperatura.

Acumule a maior quantidade de roupas
possível para passá-las de uma só vez.
Ao recolher as roupas do varal separe
aquelas que já podem ser guardadas. As
demais devem ser dobradas para facilitar
na hora de passar e economizar tempo
e energia.
Reserve as roupas leves para serem passadas
logo que você desligar o ferro, que ainda
permanece quente por uns 10 minutos.

Prefira lâmpadas fluorescentes, pois iluminam
melhor, consomem menos energia e duram
até oito vezes mais do que as
lâmpadas incandescentes.
Apague sempre as luzes dos
ambientes desocupados.
Evite acender
lâmpadas durante
o dia; abra bem
as cortinas e
persianas e use
ao máximo a luz
do sol.

