DICAS DO PROCON PARA DIMINUIR O VALOR DA CONTA DE LUZ
Aumentou muito o número de consumidores que está procurando o PROCON de Muriaé para contestar
valores da conta de energia elétrica. É claro que pode haver erro nas cobranças como leitura equivocada,
medidor com problemas, etc. Porém, e infelizmente, pode também acontecer aumento de consumo por
uso em excesso ou defeitos em aparelhos eletroeletrônicos (nesta época - verão rigoroso - o vilão é o ar
condicionado) ou mesmo nas instalações.
Seguem abaixo algumas “dicas” para, pelo menos tentar, economizar energia:
ORÇAMENTO: Para começar, saiba que para manter o equilíbrio no orçamento doméstico, o ideal é que a
conta de energia não comprometa mais do que 5% do total das receitas familiares;
DESLIGAR: Não deixe de desligar completamente os aparelhos que não estejam sendo usados. Deixá-los
em stand-by, ou seja, com a luzinha acesa, pode aumentar de 10 a 15% do consumo elétrico das famílias;
COMPRA DE APARELHOS: Quando for comprar ou substituir um eletrodoméstico ou aparelho eletrônico,
escolha modelos com classificação “A” no selo Procel (Programa Nacional de Conservação de Energia
Elétrica). E mesmo assim não deixe de comparar o valor constante das etiquetas;
TELEVISÃO: Evite dormir deixando a televisão acesa;
AR CONDICIONADO: Mantenha janelas e portas fechadas quando o ar-condicionado estiver funcionando.
Alterne o uso do ar-condicionado com o do ventilador de teto ou deixe o ar no mínimo e ligue o ventilador
de teto. A economia pode chegar a 80%;
CELULAR: Desligue o carregador de celular após a carga estar completa. Ligado, continua gastando luz;
COZINHA: Também na cozinha lembre-se de desligar da tomada tudo o que não estiver em uso para evitar
o stand-by;
GELADEIRA: Evite o abre e fecha da geladeira e não deixe formar muito gelo, pois isso pode aumentar em
10% o consumo;
MICRO-ONDAS: Se for comprar um micro-ondas, prefira os modelos sem grill, que são mais econômicos.
Desligue o micro na tomada, senão o consumo por ano vai aumentar quatro vezes do que usado na
potência máxima por vinte minutos todos os dias;
BANHO: Reduza o tempo de banho. Ao desligar o chuveiro elétrico enquanto se ensaboa, uma família de
quatro pessoas pode economizar mais de R$ 300 por ano na conta de energia. Ao tomar banho nos dias
mais quentes, mude a chave para “verão”, que consome 30% menos energia do que o modo “inverno”.
Melhor ainda se deixar no neutro (água fria). Se possível, troque o sistema de aquecimento de água por
opções a gás ou solares;
ROUPA (lavar): Acumule roupa suja. Só utilize a máquina de lavar roupas na capacidade máxima
especificada pelo fabricante. Assim você economiza energia e água. Se sua lavadora tem aquecimento,
utilize-a apenas quando a roupa estiver muito suja;

ROUPAS (passar): Espere juntar roupa para passar e evite ligar o ferro de passar várias vezes no dia ou na
semana. Do aquecimento até a temperatura ideal, o consumo é muito alto;
COMPUTADOR: Ao usar o computador em vez de utilizar o descanso de tela, configure o monitor para
desligar após algum tempo sem uso. Evite o stand-by. Só ligue a impressora e outros periféricos quando for
utilizá-los. Desligue o computador se for ficar mais de duas horas sem usá-lo.
E - não se esqueça - ao sair de casa faça esta checagem: Apagou todas as lâmpadas? Desligou a TV e/ou o
aparelho de som e o computador? Desligou o ar-condicionado e os ventiladores? Tirou o micro-ondas da
tomada? O seu bolso agradece. Em caso de dúvida, procure o PROCON para receber ajuda ou orientação)
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