


A maior parte da energia elétrica consumida no Brasil é
produzida em usinas hidrelétricas. Essas usinas produzem
energia a partir da água depositada pelas chuvas em seus
reservatórios. Nos últimos meses, o Brasil tem enfrentado
uma estiagem como nunca aconteceu em sua história. Os
reservatórios das hidrelétricas estão muito baixos. A
produção de energia pelas hidrelétricas nos próximos meses
será menor do que aquela verificada no mesmo período dos
últimos anos.  

O Brasil terá que importar e produzir mais energia de
fontes térmicas (consumindo gás, óleo diesel ou carvão).
Essa energia é mais cara. Assim, a conta de energia
elétrica sobe para todos.
As indústrias, o comércio e as empresas de serviços vão
pagar mais caro pela energia que consomem. Esse
aumento de custos é repassado para os preços de todas
as mercadorias e serviços que consumimos, tornando-os
mais caros.
Os reservatórios das hidrelétricas podem secar mais
rápido, piorando a situação. 

Se você e todos os brasileiros não economizarem energia
poderá acontecer o seguinte:



Toda redução do consumo de energia é bem-vinda. Significa
mais água nos reservatórios e menos acionamento de
termelétricas mais caras. Mas a redução de consumo nos
horários de maior demanda do sistema traz um duplo
benefício: poupa energia e potência.

Para o consumidor residencial, o maior consumo é entre as
18h e 21h, quando as pessoas retornam para casa depois do
trabalho. O maior vilão do consumo nesse horário é o chuveiro
elétrico.

Reduzir o consumo na parte da tarde e no início da noite
contribui para reduzir a demanda máxima do sistema.

Você não vai precisar fazer nenhum cadastro ou registro;
A sua conta de luz vai te informar sua meta de economia; 
Se você alcançar a meta, para cada unidade de energia
(kwh) economizada, você vai receber R$ 0,50 de desconto
na sua conta (ou R$ 50 por cada 100 kwh economizado); e
Você tem direito ao bônus se economizar entre 10% e
20% no consumo médio de setembro a dezembro de 2021,
em relação ao consumo médio do mesmo período do ano
passado.

Aqui temos uma boa notícia! Além de você ajudar o País a
enfrentar a estiagem e economizar na sua conta de energia,
você vai receber um bônus pelo que economizar. 
 Funciona assim:



É preciso fazer um esforço para reduzir o
tempo de funcionamento dos
equipamentos e aparelhos que mais
consomem energia em sua casa. 

Aqui vão algumas dicas:



Reduza a temperatura do chuveiro para o mínimo ou
posição “verão”; 
Reduza o tempo do banho, principalmente o das
crianças;
Deixe o chuveiro aberto apenas para se molhar e para
tirar o sabão e os produtos do cabelo, fechando-o em
seguida. Ou seja, feche a torneira enquanto se
ensaboa;
Não mude a temperatura com o chuveiro ligado;
Dê preferência aos sistemas solares para o
aquecimento de água. Eles são mais econômicos e
ainda ajudam a preservar o meio ambiente; e
Não reaproveite resistências queimadas. Isso provoca o
aumento de consumo e coloca em risco a sua
segurança.



Considere a possibilidade de usar ventilador;
Ligue o ar condicionado apenas na hora de dormir e
desligue-o assim que acordar;
Se seu aparelho tiver temporizador (timer), programe-o
para desligar por volta das 4 da manhã;
Deixe o aparelho na temperatura 24 graus;
Reduza a velocidade de ventilação;
Escolha corretamente o equipamento de acordo com o
tamanho do ambiente;
Mantenha os filtros do aparelho limpos;
Mantenha as janelas e portas fechadas sempre que
estiver com o aparelho ligado; e
Os aparelhos instalados nas áreas externas devem ter
proteção contra o sol. Tenha cuidado para não bloquear
a ventilação.



Não ponha alimentos quentes na geladeira, deixe-os
esfriar de fora;
Evite abarrotar a geladeira, compre só o necessário;
Mantenha as garrafas de água fora da geladeira ou use
filtro;
Não deixe a porta da geladeira aberta por muito tempo e
evite o abre-fecha;
Não seque roupa atrás da geladeira. Além de
sobrecarregar o aparelho e aumentar o consumo de
energia, você corre o risco de acidentes com choques
elétricos;
Verifique regularmente o estado das borrachas de
vedação. Isso auxilia no combate ao desperdício de
energia;
Descongele e limpe a sua geladeira com frequência;
Regule o termostato adequadamente de acordo com a
estação do ano;
Instale sua geladeira em um local ventilado, afastada da
parede, dos raios solares, fogões e estufas; e
Ao comprar, escolha as com selo Procel ou com
classificação A do Inmetro.



Evite passar roupas de uso doméstico e avalie a real
necessidade de passar certas peças de roupa;
Acumule roupas para passá-las de uma só vez, ou seja,
reduza a frequência com que você liga o ferro ao longo
da semana;
Utilize a temperatura indicada de acordo com cada tipo
de tecido;
Desligue o ferro sempre que pausar o serviço. Assim
você poupa energia e evita o risco de acidentes;
Aproveite o calor do ferro desligado para passar roupas
de tecidos leves;
Sempre que possível, opte por vestir e comprar roupas
de tecidos que não amassam; e
Escolha o ferro de menor potência.

Avalie a possibilidade de desligá-los.



Use os ciclos mais curtos e econômicos; e
Tente acumular pratos para usar sempre a capacidade
máxima da máquina, ou seja, tente reduzir a quantidade
de vezes do uso da máquina ao longo da semana.

Reduza o tempo de televisão e a quantidade de
aparelhos ligados ao mesmo tempo; 
Não deixe a televisão ligada se não tiver ninguém
assistindo;
Quando desligada, retire o cabo da tomada para apagar
aquela luzinha que geralmente fica ligada; e
Não durma com a TV ligada, utilize o recurso “timer”.



Se possível, use notebook, é mais econômico; 
Sempre que possível, após 20 minutos sem usá-lo,
coloque o para “dormir” ou "hibernar";
Desligue o computador da tomada quando não estiver
usando; e
Carregue a bateria totalmente e retire o cabo da tomada, o
mesmo vale para os telefones celulares.

Troque as lâmpadas incandescentes pelas lâmpadas mais
econômicas. Se você já usa lâmpadas halógenas ou
fluorescentes, avalie a troca por lâmpadas LED. O custo
inicial será compensado com a economia de energia;
Deixe apenas uma lâmpada por luminária ou cômodo;
Se sair do cômodo, apague a luz;
Pinte as paredes do teto com cores claras. Além de
refletirem melhor a luz natural, reduzem o consumo de
iluminação artificial; e
Mantenha as janelas abertas e aproveite ao máximo a luz
natural.



Use os ciclos mais curtos e econômicos;
Tente acumular roupa para usar sempre a capacidade
máxima da máquina, ou seja, tente reduzir a quantidade
de vezes do uso da máquina ao longo da semana;
Se você tem espaço para estender a roupa, evite o uso da
função secadora;
Utilize a quantidade de sabão adequada para cada tipo de
roupa;
Mantenha o filtro da máquina sempre limpo para que não
seja necessário repetir a operação “enxaguar”; e
Escolha máquinas com selo Procel ou classificação A do
Inmetro.

Reduza o tempo de uso; e
Deixe tudo desplugado da tomada, principalmente
aqueles que têm luzes indicadoras.



alterar a chave do chuveiro elétrico de “inverno” para
“verão”;
reduzir o uso do ferro elétrico de 60 minutos para 30
minutos por dia; e
alterar a temperatura do ar condicionado de 22°C para
24°C.

No exemplo vemos que seria possível obter uma
economia de 15% com as seguintes medidas:

Aparelho consumo dia  Aparelho consumo dia

Chuveiro (inverno) 30 min 75 Chuveiro (verão) 30 min 60

11,25

89,95

19,20

6,00

186,40

16,98%

Ferro elétrico 45 min15 

96,72 
Ar condicionado (9000
BTU) em 24 °C (240 min)

Computador pessoal (2h)28,8 

TV LED de 40″ (2h)9 

Total224,52 

Redução

Ferro elétrico 60 min

Ar condicionado (9000
BTU) em 22°C (240 min)

Computador pessoal (3h)

TV LED de 40″ (3h)

Total

Consumo total
(KWh) 

Consumo total
(KWh)




