
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Lâmpadas Você sabia que as lâmpadas incandescentes são do mesmo jeito desde 1878? 
Troque esse modelo velho pelas lâmpadas fluorescentes. Aquelas que lembram um sorvete de 
baunilha tirado na máquina. Elas gastam menos energia e já são encontradas no tom 
amarelado, que produz uma iluminação mais aconchegante e natural. 
 

  
Esqueça o stand-by Mesmo quando você desliga um aparelho, ele pode continuar ligado no 
modo stand-by. Esse modo é chamado de energia fantasma, pois continua gastando energia, 
mesmo com o aparelho desligado. Resolva esse problema: conecte tantos cabos quanto 
permitidos a um benjamim e desligue-o da tomada quando não estiver usando os aparelhos. 
 

  
Nada de banhos demorados O chuveiro elétrico é um dos eletrodomésticos que mais gasta 
energia. Tomar banhos demorados desperdiça água e energia. Se o banho for quente, o gasto 
pode ser até 25% maior. Uma atitude inteligente: regule o chuveiro de acordo com a estação do 
ano e estipule um tempo máximo para o banho. Que tal cinco minutos? 
 

  
Selo da economia Desde 1993, o Brasil tem um selo de economia de energia, o Procel. É uma 
ótima dica na hora de escolher um novo eletrodoméstico, pois indica os produtos que têm o 
menor consumo de energia, por categoria. Procure o selinho na hora de comprar lâmpadas ou 
de trocar a geladeira, a máquina de lavar roupas e outros eletroeletrônicos.    
 

  
Menos desperdício, mais convivência Já parou para pensar quanto tempo gastamos em 
frente à televisão, ao computador, ao videogame? E se, ao invés de ficarmos vidrados nesses 
aparelhos nos dedicássemos às pessoas à nossa volta? Troque a televisão por um papo em 
família ou por um bom livro. E se assistir à TV for inevitável, que tal todos juntos, na sala?    
 

 
 
 

É FÁCIL ECONOMIZAR 
Banho em dois tempos – José Ribamar Vieira Aguiar, 41 anos, encontrou uma forma interessante de evitar o 
desperdício de água e energia na hora do banho, e convenceu a família inteira a fazer o mesmo. É o banho em dois 
tempos. “Gasto um minuto para molhar o corpo quando entro e, depois, com o chuveiro fechado, me ensabôo, me 
esfrego, passo xampu. Depois, gasto mais um minuto de água correndo para tirar o sabonete e terminar de lavar o 
cabelo. Assim, você leva de dois a três minutos.”  
 
 
 
 

Energias Alternativas 
Santa Catarina receberá entre 28 e 30 de novembro, a EcoPower Conference, um evento internacional sobre energia 
renovável. Você sabe o que é energia renovável? É a energia obtida a partir de fontes naturais capazes de se renovar 
e que, por isso, são inesgotáveis; diferente do petróleo, por exemplo. As energias renováveis também são conhecidas 
como energias limpas e são uma alternativa para pensar o futuro do nosso planeta. Para saber mais sobre a 
EcoPower, acesse www.ecopowerbrasil.com.br e fique de olho nas próximas edições.  
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PARE E PENSE: Quando você desperdiça energia, todo mundo paga a conta 
Você e a sua família podem mudar pequenos hábitos e conseguir grandes resultados poupando energia no dia-a-
dia. São cinco medidas muito simples que fazem diferença no bolso e mostram que você está entre os moradores 
do planeta preocupados com o desperdício de energia. Preste muita atenção nas dicas e coloque tudo em prática. 
É fácil. É possível. 
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TRANSPORTE VERDE: Escolher seu meio de locomoção também é uma forma de economizar energia 
Se um milhão de motoristas deixasse o carro em casa, por pelo menos um dia, 20 mil toneladas de gás carbônico, o 
CO2, deixariam de ser liberados na atmosfera. Isso porque veículos que usam gasolina e diesel são altamente 
poluidores. Cerca de ¼ das emissões de carbono, no planeta, vem dos automóveis e eles já são a principal causa do 
aquecimento global. O que a gente tem a ver com isso? Podemos diminuir a emissão de CO2 escolhendo alternativas 
mais inteligentes para andar pela cidade. Confira as cinco dicas da semana: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
É FÁCIL ECONOMIZAR 
Bons hábitos, bons resultados – Tiago Machado, 24 anos, acredita que cada um pode fazer a sua parte pelo meio 
ambiente. Três dias na semana, vai para o trabalho e para a faculdade de bicicleta – uma economia diária de R$ 10 em 
gasolina. Mas, com o novo hábito, ele aprendeu novas coisas: pratica atividade física, vive melhor e evita a emissão de 
gás carbônico na atmosfera. “Quatro amigos toparam fazer esse rodízio de carro comigo, nos outros dois dias da 
semana. O amigo da vez pega os outros três em casa e, com isso, todo mundo se beneficia”, explica Tiago.  
 
Energias Alternativas 
E aí, já começou a colocar em prática as dicas do nosso boletim? Esses e outros hábitos simples ajudarão a sua 
comunidade a conhecer e a tomar uma atitude positiva em relação aos problemas da energia no nosso planeta. Para 
saber mais, clique www.ecopowerbrasil.com.br e confira as novidades sobre a Conferência EcoPower, que será 
realizada em Santa Catarina, entre os dias 28 e 30 de novembro de 2007. 
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Use transporte coletivo O uso exagerado de carros nas cidades causa dois problemas sérios: o 
aumento do tráfego nas ruas e da emissão de gás carbônico na atmosfera. Por isso, usar ônibus, metrô 
e trem é muito importante. Pesquisas mostram que os transportes coletivos emitem três vezes menos 
gases poluentes que os carros, por cada passageiro transportado. 

 

Dê preferência ao álcool O etanol, conhecido como álcool e encontrado nos postos de gasolina, é um 
combustível ecologicamente correto criado e produzido no Brasil. Além de ser motivo de orgulho, o 
álcool é uma alternativa de energia e modelo para outros países. Por isso, se você roda num carro a 
álcool ou tem um modelo flex (com dois tipos de combustível), dê preferência ao álcool na próxima ida 
ao posto.  

Pegue e dê carona Se você tem o hábito de andar de carro sozinho, comece a se sentir um pouco 
mais culpado pelo aquecimento global. Uma pessoa que usa seu veículo para ir trabalhar queima em 
média 1.200 litros de combustível por ano. Levar alguém de carona significa cortar o gasto pela metade. 
Isso sem falar que carona é uma oportunidade de encontrar e se divertir com a família e com os 
amigos.  
Ande de bicicleta Muitos dos percursos que realizamos no nosso dia-a-dia poderiam ser feitos de 
bicicleta. Além de ser um meio de transporte barato, a bicicleta não polui a natureza e ainda ajuda 
quem quer ter um estilo de vida mais saudável. Cientistas afirmam que andar de bicicleta meia hora por 
dia pode aumentar a expectativa de vida em até quatro anos!  

 

Caminhada não é coisa de domingo! Se você pensa que caminhar é programa de fim-de-semana, 
está enganado. Deixando o carro na garagem, você pratica pequenas caminhadas ao longo da 
semana, ganha mais saúde e contribui para diminuir a poluição. Essa dica é para quem mora perto do 
trabalho, para quem não é freguês do comércio do bairro, ou para quem pega o carro para visitar um 
amigo a três quadras da sua casa.     



 

 
Aprenda a cuidar melhor do seu carro e se surpreenda com o resultado  
Pneus, tipo de combustível, vidros abertos, regulagem do motor. Você sabia que tudo isso influencia no consumo de 
combustível? Neste informativo você vai aprender que cuidados muito simples podem diminuir os gastos no mês. Só pra 
se ter uma idéia, manter a calibragem certa dos pneus traz uma economia de cerca de um tanque de combustível por 
ano. Já pensou? Isso representa uma economia de aproximadamente R$110 no orçamento. Veja as cinco dicas do 
Energia Inteligente, economize e ajude a cuidar do meio ambiente.     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
É FÁCIL ECONOMIZAR 
Pé moderado é sinônimo de economia no bolso – Meiriele da Rocha Nery não tem problemas em ver os 
apressadinhos passarem por ela todos os dias no trânsito, pelo contrário. Adepta da direção pacífica, essa motorista 
nunca bateu o carro, em cinco anos, e diz viver bem melhor sem se estressar. “Normalmente eu ando a 80Km/h e, 
mesmo quando saio atrasada, tento manter a calma e a velocidade”, conta a jovem publicitária. De acordo com 
especialistas, dirigir a uma velocidade aproximada de 88Km/h  proporciona uma economia de 15% em relação a viajar a 
quase 105 km/h. Viu só? Bons hábitos, bons resultados.  
 
Energias Alternativas 
E aí, já começou a colocar em prática as dicas do nosso boletim? Esses e outros hábitos simples ajudarão a sua 
comunidade a conhecer e a tomar uma atitude positiva em relação aos problemas da energia no nosso planeta. Para 
saber mais, clique www.ecopowerbrasil.com.br e confira as novidades sobre a Conferência EcoPower, que será 
realizada em Santa Catarina, entre os dias 28 e 30 de novembro de 2007. 
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Pratique a direção pacífica Acelerar o carro, frear; acelerar o carro novamente, forçar uma 
ultrapassagem.  Diariamente, assistimos a cenas assim no trânsito: pessoas sem paciência para chegar 
a seus destinos. Se elas soubessem que a direção agressiva pode aumentar em 33% o consumo de 
combustível, poderiam economizar e se estressar menos. Pare e pense! Ter calma no trânsito evita 
acidentes, poupa dinheiro, evita estresse e, o melhor, emite 5 vezes menos gases poluentes no ar.    

 

Vidros levantados no ponto certo Andar em alta velocidade com os vidros abertos aumenta a 
resistência e o consumo de combustível. Para refrescar, use a ventilação do próprio veículo ou então 
pondere a altura da abertura dos vidros dianteiros e traseiros, caso o carro possibilite isso.  

 

Verifique regularmente a mecânica do seu automóvel Existem motoristas que só vão à oficina 
mecânica quando o carro pára completamente. Mas não é preciso chegar a tal ponto para fazer uma 
visitinha a um profissional. Na verdade, verificar a situação do motor do automóvel e fazer revisão 
regularmente melhora a eficiência do carro, em termos de consumo, de 15% a 50%. Tá vendo só o 
quanto é importante cuidar do automóvel?    

 

Peso no carro = peso no bolso Carregar objetos a mais no veículo gera um aumento significativo no 
consumo total de gasolina. Um saco de cimento esquecido no porta-malas do carro, por exemplo, 
ocasiona um aumento de queima de combustível de 2%. Então, evite carregar objetos no veículo e não 
se esqueça de descarregar o automóvel sempre que transportar utensílios de médio e grande porte.  
 

 

Experimente diminuir o uso do ar-condicionado O ventinho gelado no rosto num dia quente pode 
custar muito caro aos motoristas que adoram usar o ar-condicionado. Isso porque o ar-condicionado 
“rouba” potência do motor e faz com que ele consuma até 20% a mais de combustível. Portanto, o ideal 
é usar essa tecnologia apenas em casos extremos, de temperaturas muito elevadas. Mas lembre-se! A 
ventilação do automóvel pode quebrar um galho sem fazer você pagar a mais por isso. 

 



 

 
Você tem mais de mil motivos pra começar a reciclar  
Existe um consenso entre a comunidade científica: a terra está se aquecendo em decorrência do aumento da emissão de 
gases tóxicos na atmosfera. As conseqüências são visíveis - elevação do nível do mar, aumento constante da 
temperatura, tempestades, secas. Por todos esses motivos, a população mundial precisa se conscientizar e começar já 
uma mudança cultural. A reciclagem pode ser o primeiro passo. Esta edição do Energia Inteligente está focada no 
reaproveitamento em prol do bem-estar de todos, e em especial da natureza. Veja as dicas e bom aprendizado!     
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
É FÁCIL ECONOMIZAR 
A professora da quarta série do ensino fundamental Eliene de Jesus, de Sobradinho (DF), sabe bem o valor do material 
reciclado. Para conscientizar seus alunos sobre a importância do reaproveitamento, organizou uma feira de artes e 
ciências. “A criançada pôs a mão na massa. Com jornal velho trazido de casa, os meninos fabricaram tapetes, colaram e 
produziram peças artesanais. Os tapetes feitos enfeitam hoje o quarto de muitos deles, conta a professora. A iniciativa 
prova que a criatividade pode trazer bons resultados. Você reutiliza materiais?        
 
Energias Alternativas 
E aí, já começou a colocar em prática as dicas do nosso boletim? Esses e outros hábitos simples ajudarão a sua 
comunidade a conhecer e a tomar uma atitude positiva em relação aos problemas da energia no nosso planeta. Para 
saber mais, clique www.ecopowerbrasil.com.br e confira as novidades sobre a Conferência EcoPower, que será 
realizada em Santa Catarina, entre os dias 28 e 30 de novembro de 2007. 
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Lugar de bateria velha é com o fabricante Por lei, os fabricantes têm a responsabilidade de coletar, 
armazenar, transportar e tratar ambientalmente as baterias velhas. Já o consumidor consciente tem o 
papel de entrar em contato com os fabricantes para dar um fim adequado a baterias e pilhas utilizadas. 
Faça a sua parte! Quando descartados em lixões, esses materiais liberam componentes tóxicos que 
contaminam o solo, a água e as pessoas. 

 

Reaproveite o isopor   
Você sabia que são necessários 3,2g de combustível fóssil para fabricar um único copo de isopor? 
Recicle o isopor! Ele está nas embalagens que compramos e tem diferentes formas e tamanhos. A dica 
é entregá-lo à loja novamente ou utilizar o isopor de forma criativa: brinquedos para crianças, peças 
para pinturas. Use a imaginação! 

 

A reciclagem começa em casa  Reciclar é preciso. Só para se ter uma idéia, uma lata de refrigerante 
pode levar 10 anos para se degradar no meio ambiente. Já parou para pensar na quantidade de lixo 
gerado e despejado na natureza diariamente? Separe o seu lixo (papéis, plásticos, vidros e metais) e 
veja na sua cidade pontos de reciclagem. Mas antes, lave as embalagens de tetrapack (caixinhas de 
leite e molhos) e  retire o liquido das latinhas de alumínio e das garrafas PET. Adote essa idéia!    

 

Dê uma vida realmente útil ao seu computador  Você acredita que muitas pessoas jogam 
computadores antigos e componentes eletrônicos no lixo? Experimente praticar boas ações: doe sua 
máquina antiga a instituições carentes - certamente elas farão bom uso. A segunda dica é descobrir 
lugares em Santa Catarina que reciclam. E, se estiver interessado em comprar um computador, 
informe-se antes sobre as empresas ecologicamente responsáveis, dando preferência às marcas que 
reciclam suas próprias peças. 
 

 

Use a sua própria sacola  Chegou a hora de dizer não a todo o tipo de desperdício. Cada sacola de 
plástico pode levar até mil anos para se decompor. Além disso, mais de 3% das sacolas plásticas 
acabam se tornando lixo flutuante, que facilmente é levado ao mar. Para diminuir a utilização das 
famosas sacolinhas de supermercado, leve a sua sacola de casa para as compras. Não custa nada, 
não é? 

 


