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DICAS PARA ECONOMIA DE ENERGIA

 ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO
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INTRODUÇÃO
     A energia elétrica é um recurso importante e indispensável
em nossas vidas. Além de proporcionar conforto e segurança
à população, garante o desenvolvimento econômico e social
do país.

Atualmente estão sendo desenvolvidas várias medidas que
visam combater o desperdício de energia  em diversas áreas.
Isso pode conduzir à redução da necessidade de implantação
de novas centrais de geração de energia elétrica, contribuindo
para a preservação do meio ambiente. Além disso, essas
medidas possibilitam a redução dos gastos com energia, pois o
custo da mesma vem aumentando e tem representado uma
parcela cada vez mais significativa nas despesas dos
consumidores.

O combate ao desperdício de energia pode ser obtido por
meio do uso de equipamentos mais eficientes e da mudança de
hábitos. Os equipamentos ineficientes energeticamente como,
por exemplo, reatores e lâmpadas utilizados em iluminação
podem ser substituídos por outros que são eficientes
energeticamente. Os hábitos da sociedade podem ser mudados,
por meio de programas educacionais que visam despertar os
cidadãos sobre a importância de se utilizar a energia de forma
inteligente e eficiente.

Veja nessa cartilha como você pode economizar energia na
iluminação, diminuindo o valor da sua conta de energia, sem
perder os benefícios que os aparelhos proporcionam. Seguindo
essas dicas, você estará ajudando o Brasil a continuar crescendo
e a preservar suas reservas ecológicas.
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*  Substitua as lâmpadas fluorescentes tubulares de 20W e
40W pelas de 16W e 32W, respectivamente, quando ocorrer
a queima do reator;

 *  Substitua as lâmpadas a vapor de mercúrio, por lâmpadas
a vapor de sódio, quando ocorrer a queima do reator;

 *  Substitua as lâmpadas de luz mista, após sua queima, por
lâmpadas a vapor de sódio;

 *  Substitua as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes
compactas, quando instaladas em locais, cujo tempo de
funcionamento seja maior do que quatro horas diárias;

 *  Não adquira os reatores das lâmpadas consideradas
ineficientes energeticamente.

O  QUE FAZER PARA ECONOMIZAR
ENERGIA ELÉTRICA  NA

ILUMINAÇÃO?

AÇÕES
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*  Limpe regularmente as luminárias e lâmpadas para retirar
o acúmulo de pó que reduz a iluminação do ambiente;

 *  Evite acender lâmpadas durante o dia, prefira a iluminação
natural. Abra bem as janelas, persianas e cortinas e deixe a
luz do dia iluminar a sua casa;

*  Evite dormir com as lâmpadas acesas. Em caso de
impossibilidade ou doença, utilize lâmpadas de baixo
consumo;

*  Ao desativar lâmpadas fluorescentes, desligue também o
reator. O reator consome energia, apesar de não ter lâmpadas;

*  Nunca deixe lâmpada acesa quando não tem ninguém no
ambiente;

*  Pinte as paredes internas e o teto com cores claras, pois
estas refletem melhor a luz, diminuindo a necessidade de luz
artificial.

USO
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* Dê preferência para lâmpadas compactas ou circulares para a
cozinha, área de serviço, garagem e qualquer outro local que
fique com as luzes acesas mais de 4 horas por dia;

*  Dê preferência às lâmpadas fluorescentes e reatores com selo
Procel;
                                      ATENÇÃO!

Para que as lâmpadas sejam compatíveis com o ambiente
onde serão instaladas devem ser tomados alguns cuidados na
hora compra, como:

*  Fique atento à temperatura de cor das lâmpadas fluorescentes.
Lâmpadas de “luz fria” são indicadas para ambientes propícios
ao trabalho (escritórios, áreas de serviço, etc). Lâmpadas de “luz
quente” são indicadas para ambientes mais aconchegantes e
relaxantes (áreas sociais, dormitórios, etc);

*  Fique atento ao acabamento do bulbo das lâmpadas
incandescentes. Lâmpadas com acabamento "claro" possuem o
bulbo de vidro transparente e são indicadas para ambientes
onde há desenvolvimento de atividades. Lâmpadas com
acabamento  "revestido" possuem o bulbo de vidro opaco e são
indicadas para ambientes mais aconchegantes;

COMPRA
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*   Compre lâmpadas que reproduzam bem as cores dos objetos
iluminados;

*   Compre lâmpadas com tensão (volts) compatível com a
tensão da rede da concessionária.
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