
Vamos cuidar 
da nossa energia

Que tal descobrir 
o que podemos fazer?

Cada ação faz diferença

O que é eficiência energética?
Eficiência energética é quando 
consumimos qualquer tipo de energia 
com o mínimo de perdas ou des-
perdício possível.

Quando falamos em energia elétrica 
devemos pensar tanto no desempe-
nho dos aparelhos em si, quanto na 
maneira como utilizamos esses 
produtos em nosso dia a dia, ou seja, 
nossos hábitos de consumo. 

Como colocar essa ideia em prática?

O selo PROCEL é a melhor forma de 
identificar se um aparelho elétrico é 
eficiente.

Você também encontra informações 
mais detalhadas na etiqueta de eficiên-
cia energética. Ela classifica os produ-
tos em faixas coloridas que variam da 
mais eficiente (A) à menos eficiente (de 
C até G, dependendo do produto).1

Ao escolher um produto mais eficiente, 
ajudamos a diminuir o consumo de 
energia em casa, a gerar menos impactos 
negativos na sociedade e no meio 
ambiente e a reduzir as despesas da 
família.3

Na hora de escolher o chuveiro, compare o 
consumo de energia de produtos com 
capacidades de elevação de temperatu-
ra semelhantes.

Nos dias mais quentes, ajuste a tempera-
tura do chuveiro e tente se ensaboar com 
o registro fechado.

O chuveiro elétrico representa 24% do 
consumo de energia de uma residência.2

Os modelos mais eficientes podem redu-
zir o consumo em 17% ou mais.4

Para comparar o consumo de diferentes 
refrigeradores, é importante que eles 
tenham volumes internos semelhantes.

Durante o período frio do ano, regule a 
temperatura do refrigerador para não 
desperdiçar energia.

A geladeira representa 22% do consumo 
doméstico de energia no Brasil – indo de 
16% no Sul a 29% no Nordeste.2

Os modelos mais eficientes podem consu-
mir 30% menos energia elétrica.4

Na hora de escolher o ar condicionado 
ideal, compare o consumo de aparelhos 
com capacidades de refrigeração 
semelhantes.

Os modelos mais eficientes podem 
reduzir o consumo em 28% ou 
mais.4 

O ar condicionado representa 20% do 
consumo de uma casa em média2, 
mas seu uso vem aumentando muito nos 
últimos anos.

Na Região Nordeste, chega a 40% 
do consumo de uma residência, ultrapassando 
o chuveiro elétrico e a geladeira.2

As TVs também consomem energia 
em stand-by. Desligue sempre que não 
estiver em uso.

As TVs representam 10% do consumo 
residencial no Sudeste do País.2

Entre os aparelhos com a tecnologia 
LED, a redução do consumo passa de 
85% com os modelos mais eficientes.4

Cerca de 14% do consumo de uma 
casa vem das lâmpadas – na Região 
Sudeste se aproxima de 20%.2 

Pesquise os aparelhos
da sua casa

Veja se possuem o selo 
Procel e a etiqueta de 
eficiência energética e 

tente localizar as 
informações mais 

importantes.

Fontes:

Apresente este mate-
rial para sua família
Mostre como podemos 
consumir energia com 
mais eficiência e ainda 
ajudar nas despesas.

Na hora da compra
consulte as dicas acima 
antes de escolher um 

novo aparelho.

Prefira as lâmpadas LED
chegam a consumir 40% menos energia 
do que as fluorescentes e duram até 5 
vezes mais.

1  Etiqueta de eficiência energética. Programa Brasileiro de Etiquetagem (Inmetro) > bit.ly/etiqueta-energia
2 Pesquisa de posse de equipamentos e hábitos de uso – ano base 2005 – classe residencial. Avaliação do mercado de 
eficiência energética no Brasil (Procel Info) > bit.ly/habitos-energia
3 Programa Brasileiro de Etiquetagem – folder (Inmetro) > bit.ly/folder-etiqueta
4 Dados de eficiência energética dos produtos (Inmetro) > bit.ly/eficiencia-produtos 
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