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Uso racional de energia elétrica

O mundo moderno convive, atualmente, com 
vários problemas em seus recursos naturais, como por 
exemplo a água doce, bem de primeira necessidade 
para a sobrevivência do ser humano. Porém, não só 
a água, mas a energia elétrica, os alimentos e demais 
produtos responsáveis pela nossa infra-estrutura so-
frem com o desperdício. 

Para que haja desenvolvimento é preciso saber 
utilizar os recursos naturais com inteligência e racio-
nalidade. 

Para o progresso da economia em todos os aspectos que resultem em mais 
conforto e saúde para as populações, dependemos de um recurso importantís-
simo, a energia elétrica, e devemos nos preocupar permanentemente com o seu 
uso racional.

De onde vem a energia elétrica e como é produzida?

No Brasil, grande parte da energia elétrica consumida é gerada por usinas 
hidrelétricas alimentadas por quedas d’água. O restante, em quantidade bem 
menor, é produzida em usinas termoelétricas e nucleares. Porção signifi cativa 

3



Direto das transformadoras
8 mil usuários de comércio e indústria recebem 
energia das ETDs em média tensão.

6% da energia é desperdiçada no processo de 
distribuição.

O caminho da energia
A energia elétrica gerada em usinas hidrelétricas tem 
alta voltagem, para que possa ser transportada com 
mais velocidade e menos desperdício para  
os locais de consumo.

Usina

Direto das subestações
Estações transformadoras 
de grandes clientes usam 
energia em alta tensão.

5% da energia é perdida 
com fraudes de grandes 
consumidores e 2% com 
ligações clandestinas.

Subestações diminuem a voltagem 
da energia e enviam parte para 
grandes consumidores. Outra parte 
vai para as estações distribuidoras.

Nas ETDs (estações 
transformadoras de distribuição), 
a voltagem pode ser aumentada 
para novas transmissões ou 
diminuída para distribuição.

A distribuição de energia elétrica é feita 
através de cabos aéreos ou subterrâneos. 
Os consumidores residenciais ou 
pequenas empresas recebem essa energia 
elétrica em tensão ainda mais reduzida, 
como 110 ou 220 volts.

Fonte: Folha Online

dessa energia perde-se na geração, na transmissão, na distribuição e, também, 
na utilização final, estimando-se em cerca de 30% do total, considerando-se 
questões técnicas e culturais.

Dois fatores devem ser levados em conta para o seu uso racional:

• Tecnológico: 

Utilizando-se equipamentos mais eficientes, com alto rendimento e melhor 
dimensionados.

• Humano: 

Observando-se os hábitos de utilização da energia elétrica em todas as nos-
sas atividades pessoais e profissionais, no lar, na indústria, no comércio, na pres-
tação de serviços. Esses procedimentos devem ser reavaliados e alterados com 
freqüência, visando melhor utilização, o seu uso racional e conseqüente alívio 
para o sistema elétrico do país, adequando-se ao mundo moderno. É inadmissí-
vel o desperdício deste bem tão importante.

Veja o caminho da energia elétrica na página ao lado.

Equipamentos elétricos: como melhor utilizá-los?

Lâmpadas, reatores e luminárias

• Evite acender as lâmpadas 
durante o dia (aproveite o máximo 
a iluminação natural, abrindo jane-
las e cortinas, permitindo a entrada 
da luz do sol).

• Quando construir ou refor-
mar sua casa ou escritório, projetar 
janelas grandes, clarabóias, jardins-
de-inverno e posicionar melhor a 
construção no terreno. 
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• Use recursos modernos com a 
orientação de um engenheiro ou arqui-
teto para que a iluminação artifi cial seja 
menos utilizada.

• Apague as luzes de um ambien-
te que não esteja ocupado, a menos que 
comprometa a segurança.

• Utilize sempre lâmpadas com a 
voltagem compatível (127/220V) com 

a fornecida pela concessionária da região, para aumentar ao máximo sua vida 
útil.

• Instale lâmpadas adequadas para cada tipo 
de ambiente, evitando o excesso ou a falta de ilu-
minação. Maior para ambientes com atividades 
visuais mais minuciosas, menor com atividades 
simples. 

• As lâmpadas eletrônicas compactas ou fl u-
orescentes tubulares, têm rendimento e consumo 
de energia melhores e durabilidade maior que as 
incandescentes.

• Dê preferên-
cia às luminárias 
com maior índice de refl exão, aproveitando ao 
máximo a iluminação da lâmpada.

• Mantenha as luminárias e as lâmpadas 
sempre limpas, para manter o nível de ilumina-
mento do conjunto.

• Use cores claras para pintar paredes e tetos 
para maior refl exão da luz, mantendo o ambiente 
mais claro, exigindo menor quantidade de lâmpa-
das e obtendo menos consumo.

6



• Instale interruptores simples para acender e apagar as lâmpadas de um  
ambiente simples e duplos ou triplos para áreas de grandes dimensões, setori-
zando o acendimento.

• Em locais de pouca circula-
ção, utilize controladores de nível de 
iluminação,  minuterias eletrônicas e 
sensores de presença.

• Em galpões de grandes di-
mensões, nas garagens e áreas de 
produção,  use telhas translúcidas.

• Para mesas de leitura e tra-
balhos manuais, utilize luminárias de 
mesa e  spots direcionados.

• Utilize reatores com alto fator de potência, maior rendimento, maior  du-
rabilidade e menor consumo.

• Na iluminação pública, utilize lâmpadas de vapor de sódio (amarelas), em 
substituição às de vapor de mercúrio (brancas).

Geladeira, frigobar, freezer

• Geladeiras devem ser instaladas em 
lugares bem ventilados, distantes das pa-
redes, evitando fontes de calor como raios 
solares diretos e proximidade de fogões.

• Nunca secar roupas ou outros obje-
tos na parte traseira de geladeiras. Isso pre-
judica a troca de calor e diminui o rendimen-
to do equipamento, fazendo o compressor 
trabalhar mais, utilizando mais energia.

• Regular a temperatura para cada 
época do ano, evitando muito baixas 
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no inverno e muito altas no verão, 
consultando o manual. A tempera-
tura ideal pode variar de marca para 
marca.

• O degelo deve ser feito perio-
dicamente, evitando o acúmulo de 
gelo no  congelador.

• Não abra a porta da geladei-
ra constantemente, e quando o fizer, 
mantenha-a aberta o menor tempo 
possível, evitando a troca de calor 
com o meio  externo.

• Não coloque alimentos ainda quentes e vasilhas destampadas na gela-
deira.

• Não coloque plásticos e outros materiais para forrar as prateleiras. Isso 
impede a circulação do ar frio internamente, consumindo mais energia .

• Quando comprar uma geladeira, escolha o tamanho que atenda às suas 
necessidades, dando preferência para aquelas com o selo do PROCEL, que indica 
menor consumo.
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• Verifique a borracha de vedação da porta. Faça o teste da folha de papel; 
caso esteja danificada, substitua imediatamente evitando a perda de carga tér-
mica que provoca maior consumo. 

Teste da folha de papel: coloque uma folha de papel entre a porta e o 
gabinete (corpo da geladeira). Feche a porta e tente tirar a folha. Se a mesma 
sair com facilidade, a  borracha não está vedando. Substitua imediatamente a 
borracha.

• Desligar a geladeira à noite 
e ligá-la na manhã seguinte pro-
voca consumo maior pois o equi-
pamento trabalhará mais para 
chegar novamente à temperatura 
ideal.

• Ao se ausentar por lon-
gos períodos, desligue, esvazie e 
mantenha-a com  a porta semi-
aberta.

Ferro de passar roupas

• Use o ferro somente quando 
tiver acumulado bastante roupa, evi-
tando ligá-lo várias vezes ao dia para 
pequenas quantidades.

• Use a temperatura indicada 
para cada tipo de tecido. Comece com 
os que exigem menor temperatura e 
depois os que demandam temperatu-
ra mais alta.

• Quando substituir o ferro antigo, prefira os modelos a vapor, cuja potên-
cia é menor, pois são mais econômicos.
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• Não passe roupas em horá-
rios de pico de consumo de ener-
gia, das 17h30 às 20h30, e  horá-
rios com muitos aparelhos ligados.

• Evite passar roupas ainda 
úmidas. 

Chuveiro e torneira elétricos

• Nos dias quentes, utilize a posição verão. Na posição inverno o consumo 
é 30% maior.

• Seja breve no banho. Além 
de economizar energia elétrica, 
também economizará água.

• Revise o chuveiro periodi-
camente. Orifícios entupidos au-
mentam o consumo.

• O chuveiro elétrico é um 
aparelho de alto consumo. Atual-
mente, os chuveiros são vendidos 
com várias potências, que vão de 
3.000 a 6.000watts. Quando com-
prar, escolha um de potência mé-
dia, entre 3.000 e 4.000 watts.

• No inverno, não ligue o chuveiro para aquecer o ambiente antes do 
banho.
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• Ao fazer a barba ou escovar os den-
tes, com água quente ou morna, mantenha 
a torneira fechada.

• Não ligue mais de um chuveiro, ou chu-
veiro e torneira elétrica, ao mesmo tempo. As 
instalações elétricas ficam sobrecarregadas, 
gerando aquecimento e perda de energia pe-
los fios.

ATENÇÃO: 

NUNCA MUDE AS POSIÇÕES DO CHUVEIRO 
OU TORNEIRA ELÉTRICA COM O APARELHO 
LIGADO.
EVITE CHOQUES, PRESERVE A SUA VIDA.

Televisor e aparelho de som
(CD/DVD/home theater)

• Nunca deixe aparelhos de som, televi-
sores, CDs e DVDs ligados, se ninguém estiver 
ouvindo ou assistindo.

• Evite dormir com o televisor e o rádio 
ligados. Utilize a função sleep.

• A posição stand-by nos aparelhos mo-
dernos utilizadas para uso do controle remoto, 
provoca aumento de 5% a 10% no consumo 
do aparelho ligado. Ao se ausentar por longos períodos, desconecte os aparelhos 
da tomada.
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Máquina de lavar roupas e secadora de roupas

• Acumule roupas para lavá-las de uma só vez, respeitando a capacidade 
indicada no manual pelo fabricante do aparelho.

• Mantenha o filtro da máquina sem-
pre limpo e desobstruído.

• Não enxágüe desnecessariamente. 
Utilize a quantidade indicada na caixa do 
sabão, alvejante ou amaciante.

• Evite trabalhar fora das especifica-
ções do fabricante, siga-as corretamente 
em cada etapa do trabalho.

Aparelhos de ar condicionado e ventiladores

• Antes de instalar um equipamento de ar condicionado, procure o local 
mais indicado (não instale em paredes muito ensolaradas e muito quentes). Peça 
orientação a um técnico sobre o dimensionamento (para saber a potência e ca-
pacidade que atendam às suas necessidades). 

Em ambientes climatizados 
mantenha portas e janelas bem 
fechadas.

• Conserve os filtros limpos 
para obter boa circulação do ar. 
Filtros sujos aumentam o consu-
mo e criam condições desfavorá-
veis à saúde no ar ambiente.

• Mantenha o aparelho regulado, evitando o consumo excessivo de ener-
gia. A temperatura ideal para conforto térmico, conforme a norma técnica, é de 
24ºC no verão e 22ºC no inverno.
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• Nunca obstrua a saída de ar 
dos aparelhos.

• Evite utilizar aparelhos que 
dissipem muito calor, tais como for-
nos elétricos, secadores de cabelo, 
ferros de passar roupas, aquecedo-
res em geral, em ambientes com ar 
condicionado.

• Para conseguir mais eficiên-
cia, mantenha cortinas e persianas 
fechadas.

Computadores e periféricos (impressoras/scanners)

• Utilize o recurso energy 
saver, sistema que ajuda a econo-
mizar a energia consumida pelo 
monitor de vídeo, quando fora de 
uso.

• Desligue os computadores 
e periféricos durante o horário de 
almoço e após o expediente de 

trabalho. Não sendo possível, desligue apenas o monitor.

• Dê preferência aos monitores LCD, pois eles economizam mais energia 
que os CRT (tubo de raios catódicos).

As dicas acima são muito importantes para utilizar racionalmente energia elé-
trica e economizá-la no dia-a-dia, em nossa casa, no trabalho, em locais públicos. 

Fique atento aos detalhes, diariamente, procurando fazer bom uso desse 
recurso importantíssimo.
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É dever de todos educar as 
crianças e introduzir os conceitos do 
uso racional de  energia.

No mundo moderno, projetos 
arquitetônicos e de engenharia de-
vem ser idealizados de maneira que 
as construções sejam corretamente 
posicionadas e bem orientadas com 
relação à posição do sol, para melhor aproveitamento da luz solar para ilumina-
ção natural. 

Atualmente, muitas alternativas tecnológicas estão disponíveis no mercado 
para  colaborar com a economia de energia, como aquecedores solares e aque-
cedores a gás para substituir os chuveiros elétricos.

Energia: use racionalmente com bom senso e consciência !

Fique ligado no quanto você pode economizar

Tipo de aparelho
Potência 
média 
(watts)

Dias de uso 
por mês 

(estimativa)

Tempo 
médio de 
uso (dia)

Consumo 
médio 
mensal 
(kWh)

Ar-Condicionado de 7,5 mil BTUs 1.000 30 8 h 240

Geladeira de uma porta 200 30 10 h* 60

Geladeira de duas portas 300 30 10 h* 90

Freezer 400 30 10 h* 120

Aquecedor central (Boiler) 1.500 30 2 h 90

Chuveiro 3.500 30 40 min** 70

Torneira elétrica 3.500 30 30 min* 52,5

Forno a resistência 1.500 30 1 h 45

Cafeteira elétrica 1.000 30 1 h 30

Lavadora de louça 1.500 30 40 min 30

Ventilador 100 30 8 h 24

Lâmpada 100 30 5 h 15

Ferro elétrico automático 1.000 12 1 h 12
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TV em cores de 20 polegadas 90 30 5 h 13,5

TV em cores de 14 polegadas 60 30 5 h 9

TV em preto-e-branco 40 30 5 h 6

Forno de microondas 1.300 30 20 min 13

Aspirador de pó 1.000 30 20 min 10

Lavadora de roupa 1.500 12 30 min 9

Secadora de roupa 3.500 12 1 h 42

Secador de cabelo 1.000 30 10 min 5

Torradeira 800 30 10 min 4

Aparelho de som 20 30 4 h 2,4

Computador com impressora 
com estabilizador

250 30 3 h 22,5

Bomba d’água 300 30 30 min 4,5

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

compressor fica ligado para manter o interior do aparelho na temperatura desejada.

** Considerados cinco banhos de 8 minutos cada.

Fonte: Bandeirantes Energia

Como a água vira energia

A água fica represada até que o portão de 
controle seja aberto.

A água passa pela comporta, e a força da 
gravidade faz girar a turbina.

A turbina em movimento faz girar os ímãs 
no gerador, produzindo uma corrente 
elétrica.

A corrente produzida em alta tensão inicia 
o processo de distribuição.
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Como é feito o controle

O Centro de Operações do 
Sistema controla toda a rede da 
AES/Eletropaulo: as subestações e a 
rede de distribuição elétrica. Um te-
lão mostra a representação gráfica de 
toda a rede, os dados meteorológicos 
e a frequência da linha transmissora.

Fonte: Folha Online
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