Conexão Educar
Anos Finais
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Caro(a) estudante,
Seja bem-vindo(a) ao Projeto CONEXÃO EDUCAR, realizado pela CEMIG
– Companhia Energética de Minas Gerais S.A., em parceria com a
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais – SEE/MG.
O objetivo desse projeto é refletir com você sobre a importância
das diferentes fontes de energia, em especial a energia hidrelétrica,
e construir hábitos que garantam a utilização dessas fontes de energia
de forma eficiente.
O livro que você recebeu traz as principais fontes de energia, além de
divulgar como é feita a geração e a distribuição da energia elétrica pela
CEMIG, por meio de usinas hidrelétricas.
Agora você é convidado a embarcar nessa aventura e se tornar um fiscal
do meio ambiente.
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Eficiência
energética já!
Um olhar sobre
a realidade
A população mundial atingiu, em 2012, a marca de 7 bilhões de habitantes,
e, segundo estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU), até o final
do século XXI, seremos 11 bilhões de pessoas. O crescimento populacional
acelerado levanta o alerta para o uso intensivo dos recursos naturais e para
o esgotamento do planeta e ressalta a necessidade de que a população
mundial repense seus hábitos de produção e consumo.l
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O crescimento populacional acelerado associado ao uso intensivo dos
recursos naturais produz no ambiente um saldo ecológico cada vez mais
negativo, o que pode ser observado por meio das alterações climáticas
provocadas pela emissão excessiva de gás carbônico na atmosfera e pela
redução de florestas. Isso intensifica a perda de produtividade do solo e,
por consequência, a escassez de alimentos e água.
Nossa relação com a natureza alterou, de maneira significativa, os ciclos
naturais, o que se comprova pelo fato de metade dos recursos hídricos
disponíveis para consumo humano e 47% da superfície terrestre já serem
utilizados.
Portanto, para continuarmos usufruindo desses preciosos recursos, cada
pessoa, em suas atividades diárias, deve adotar ações como: reduzir o
consumo de energia, como forma de conservar a água; participar de ações
como a carona solidária ou, ainda, utilizar o transporte público; evitar
desperdício e consumir apenas o necessário; descartar, de forma correta,
o lixo. A disseminação dessas ideias contribui muito para a conservação
dos recursos naturais e para a sobrevivência das futuras gerações.
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Expresse seu ponto de vista
Agora é com você! O texto introdutório “Um olhar sobre a realidade” trouxe
para a discussão a necessidade de mudarmos nossos hábitos de vida.
Construa um slogan, uma hashtag ou um desenho que mobilize a população
a pensar em novas soluções para o equilíbrio ambiental do planeta.
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Fontes de energia
A energia se transforma?
O conceito de energia está associado à capacidade de colocar em movimento
ou de transformar algo. Nessa perspectiva, as fontes de energia são os
recursos naturais como: a água, o carvão mineral, o carvão vegetal, o
urânio, o vento, a matéria orgânica, entre outros, utilizados para gerar
energia principalmente destinada ao abastecimento da população e à
produção industrial. As fontes de energia, sua qualidade e potencial são
indicativos utilizados para aferir o grau de desenvolvimento de uma região.
Países com renda mais elevada geralmente dispõem de maior poder de
consumo energético. No Brasil, a matriz energética, por muitas décadas,
esteve concentrada nas usinas hídricas, isso se justifica pela abundância,
principalmente, de rios de planalto com alto potencial hidrelétrico presentes
em nosso território. Atualmente, além da água, são utilizadas as fontes:
eólica, solar e térmica (nuclear, fóssil e biomassa).

7

Vamos aprender um
pouco sobre cada
uma delas?
Energia hidrelétrica
É a energia gerada pela força das águas. Para obter esse tipo de energia, é
necessário construir barragens, sob o leito de um rio, para que a água seja
represada, formando um grande reservatório. Nas barragens, são instaladas
turbinas com certo desnível, permitindo que a água que passa por elas se
movimente e assim transforme a energia potencial em energia mecânica,
no eixo das turbinas. No outro lado desse eixo, encontra-se o gerador de
eletricidade, que transforma a energia mecânica em energia elétrica.
Uma usina hidrelétrica é composta de barragem, sistemas de captação
e adução de água, casa de força e sistema de restituição de água ao
leito natural do rio, que são projetados, harmoniosamente, para operar,
eficientemente, em conjunto.
Importante lembrar que há locais nos reservatórios em que o acesso é
restrito a funcionários, devido ao risco de afogamento, a exemplo das
proximidades dos vertedouros, comportas e adutoras de água.
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Você sabia?
O Estado de Minas Gerais é muito rico em nascentes de água. As
grandes bacias hidrográficas do país têm suas origens no território
mineiro, como é o caso das bacias do São Francisco, do Paraná e
do Leste.
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Agora o desafio está com você!
Investigue em qual bacia hidrográfica está localizado o seu município,
descubra se nela existe alguma hidrelétrica e descreva quais são os
potenciais econômicos dela.
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Geração de energia hidrelétrica
A geração de energia hidrelétrica está associada à vazão do rio, ou seja,
à quantidade de água disponível em um determinado período de tempo,
e à altura de sua queda. Quanto maior o volume, maior poderá ser o
aproveitamento na geração de eletricidade.
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A vazão de um rio depende das condições geológicas, como largura,
inclinação, tipo de solo, obstáculos e quedas. Além disso, a quantidade de
chuvas que o alimentam faz com que a capacidade de produção de energia
varie bastante ao longo do ano.

Você sabia?
A vazão de água de um rio, ou seja, o volume que flui por
uma turbina em determinado tempo, juntamente com o desnível
determina o potencial de energia gerada pela hidrelétrica em
Watt (W). O volume de água do rio está relacionado ao índice
pluviométrico da região. Por outro lado, o baixo índice de chuvas
pode ocasionar a redução do volume de água nos reservatórios
e, consequentemente, o racionamento de energia.
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Agora o desafio está com você!
As águas dos rios têm outras utilidades além da produção de
eletricidade. Sabendo disso, pesquise como são utilizadas as águas
dos rios de sua região. Faça o levantamento de medidas que devem
ser tomadas pela população para evitar o racionamento da água e, por
conseguinte, também da energia. Use sua criatividade, expressando
suas descobertas por meio de desenhos, poemas, paródias. Vamos nos
movimentar?
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Caminhos da energia
Transmissão
A energia elétrica é transportada das usinas hidrelétricas através das linhas
de transmissão de alta tensão, chegando aos consumidores por redes de
distribuição. Essas redes são o conjunto de postes, cabos e transformadores,
que permitem baixar o nível de tensão para chegar às residências, comércio,
indústrias, hospitais, escolas, etc., de forma adequada.
O caminho da transmissão é o seguinte: ao chegar às cidades, a energia
passa pelos transformadores nas subestações, que reduzem a tensão. Daí,
ela segue pela rede de distribuição, cujos fios, instalados nos postes, levam
a energia até a sua rua. Antes de entrar nos imóveis, ainda passa pelos
transformadores de distribuição, também instalados nos postes, que rebaixam
a tensão no padrão de consumo. Em seguida, vai para a caixa do medidor de
energia elétrica, responsável por medir o consumo de cada imóvel.
As redes aéreas são construídas obedecendo-se aos rígidos critérios
estabelecidos por normas técnicas internacionais, para que não ofereçam
riscos à população, desde que utilizem a energia de forma correta.
Entretanto, há situações em que as redes aéreas são acidentalmente acessadas,
resultando em acidentes graves ou fatais, a exemplo da movimentação de
materiais em construções civis. O acidente ocorre quando um desses materiais
ou mesmo um operário se aproximam ou tocam nos fios da rede elétrica,
provocando choque elétrico com consequências muito graves.
Mesmo as redes elétricas subterrâneas podem provocar acidentes se, por
exemplo, o local onde elas estão for escavado.

Você sabia?
No Sistema Operacional Linux SEE-MG, instalado nos computadores
da sala de informática, existe um aplicativo que simula o processo
de geração de energia e sua distribuição em uma cidade. Que tal
conhecê-lo? Converse com seu professor sobre essa possibilidade!
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USINA DE ENERGIA

O CAMINHO DA
ENERGIA ELÉTRICA
ATÉ A SUA CASA

LINHAS DE
TRANSMISSÃO
DE ENERGIA
SUBESTAÇÃO
CONJUNTO
GERADOR

SUBESTAÇÃO
TRANSFORMADOR

REDES DE
DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA

TRANSFORMADOR

Agora o desafio está com você!
Observe a imagem acima, que representa os caminhos da energia.
Sintetize, usando poucas palavras, como a energia chega à sua casa.
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Aprendendo um pouco
mais sobre outros tipos
de energia

Energia solar
É a energia proveniente da luz e do calor do sol, que é aproveitada
e utilizada por meio de diferentes tecnologias, como o coletor térmico
e o painel fotovoltaico. Considerada uma fonte de energia renovável
e sustentável, vem crescendo no Brasil muito rapidamente, pelo fato
de o país ser privilegiado em termos de radiação solar, com níveis
comparáveis aos das melhores regiões do mundo.
As principais tecnologias utilizadas, atualmente, para aproveitar a energia
solar como fonte de energia renovável, são:
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Energia solar térmica
Captada através de painéis solares térmicos, também chamados de
coletores solares, a energia solar térmica é utilizada em variados imóveis
para o aquecimento de água para chuveiros ou piscinas, aquecimentos de
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ambientes e até em processos industriais. Os painéis são simples e têm
a função de transferir o calor da radiação solar para a água ou o óleo que
passa por dentro deles, para então serem utilizados como fonte de calor.

Painel solar funciona transferindo o calor da radiação solar para a água ou óleo

Energia solar fotovoltaica
A energia fotovoltaica é hoje a fonte de energia limpa que mais cresce no
mundo. Usa materiais semicondutores, como, por exemplo, o silício cristalino,
para converter a luz solar diretamente em eletricidade. É utilizada para gerar
energia elétrica para milhares de residências e indústrias no mundo todo. Para
isso, as células fotovoltaicas precisam ser montadas dentro de um painel solar,
visando à proteção e à durabilidade. Esse painel solar será conectado a outros
painéis em um sistema solar fotovoltaico, que é composto por painéis solares,

inversor solar, sistema de fixação das placas solares, cabeamentos, conectores
e outros materiais elétricos. Quando o sol atinge a célula, os elétrons se
movimentam, gerando uma corrente elétrica.
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Estádio Magalhães Pinto, o Mineirão, utiliza energia solar

Você sabia?
A Cemig possui o Atlas Solarimétrico de Minas Gerais, que apresenta
o potencial de energia solar do Estado. Para conhecê-lo, você poderá
acessar o site www.cemig.com.br.

Energia eólica
É a transformação da energia do vento
em energia útil, como na utilização de
aerogeradores, para produzir eletricidade,
e moinhos de vento, para produzir
energia mecânica, ou velas, para
impulsionar veleiros.
Para a produção da energia eólica,
utilizando-se a força dos ventos,
é necessário instalar enormes
aerogeradores (espécie de cata-ventos)
em locais com ve
v ntos fortes e constantes.
Eles são conectados a turbinas para a
geração da energia elétrica.
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É considerada fonte renovável e limpa, sendo, por isso, uma das principais
apostas no campo das fontes renováveis de energia.
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O Brasil é favorecido em termos de ventos, que se caracterizam por uma
presença duas vezes superior à média mundial e por uma volatilidade de apenas
5%, o que dá maior previsibilidade ao volume a ser produzido. Os principais
parques eólicos estão nos estados da Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte.

Você sabia?
Minas Gerais possui o Atlas
de Energia Eólica, estudo
que demonstra o potencial de
ventos no Estado, que pode ser
acessado no site da Cemig:
www.cemig.com.br.
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A Cemig foi a primeira concessionária brasileira a instalar uma usina eólica
conectada ao sistema elétrico integrado, a Usina Eólio-Elétrica Experimental
Morro do Camelinho, em 1994. Localizada no município de Gouveia (MG), a
usina possuía quatro geradores eólicos com 250 kW de potência em cada,
totalizando 1 MW.

Parque Eólico de Praias de Parajuru, no Ceará, com extensão de 325 hectares
e 19 aerogeradores de 1,5 MW
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Energia termoelétrica
Energia termoelétrica é toda e qualquer energia produzida por uma central,
cujo funcionamento ocorre a partir da produção de calor resultante da
queima de combustíveis (sólidos, líquidos ou gasosos). Os principais
combustíveis utilizados nas usinas termoelétricas, também chamadas de
usinas térmicas, são o carvão mineral, o petróleo, o gás natural, que são
fontes não renováveis, e a biomassa (lenha, bagaço de cana, resíduos
agrossilvopastoris, resíduos industriais, biogás de diversas origens), que
é uma fonte renovável.

Você sabia?
A Cemig possui o Atlas de Biomassa de Minas Gerais, que apresenta
o potencial de energia dos resíduos de biomassa no Estado.
Para conhecê-lo, você poderá acessar o site www.cemig.com.br.
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O funcionamento da usina ocorre com a queima do combustível, que
propicia o aquecimento da água armazenada no reservatório, o que forma
um vapor, que, por sua vez, é direcionado para as turbinas do gerador
responsável pela produção de eletricidade. Por fim, ela é transportada
por meio de linhas de transmissão à população. Pode ser utilizada como
energia mecânica e como eletricidade. Aproximadamente 70% da energia
mundial são produzidos nas usinas termoelétricas.
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Energia nuclear
O tipo mais comum de energia nuclear é obtido a partir da fissão do núcleo
do átomo de urânio enriquecido, liberando uma grande quantidade de
energia. A divisão desse núcleo em duas partes, com consumo de massa,

provoca a liberação de grande quantidade de energia. Nesse sentido, as
usinas nucleares são também usinas termoelétricas. No Brasil, existem
duas usinas nucleares em funcionamento (Angra 1 e 2), no município de
Angra dos Reis (RJ). Encontra-se em construção a usina de Angra 3.

Você sabia?
A Cemig, em Minas Gerais, visando manter-se como líder mundial em
sustentabilidade, investe permanentemente no desenvolvimento de
fontes renováveis, como hidráulica, eólica, solar e biomassa. Foram
realizados muitos projetos de pesquisa e desenvolvimento no âmbito
do Programa de P&D da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Para mais informações, visite o site da Cemig (www.cemig.com.br).
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Agora o desafio está com você!
Vamos agora aplicar o que aprendemos sobre os vários tipos de energia,
resolvendo a cruzadinha.

1. Energia gerada pela força dos ventos.
2. Nome dado ao represamento do rio para construção de uma
usina hidrelétrica.
3. Energia armazenada em coletores e placas fotovoltaicas.
4. Toda matéria orgânica, de origem vegetal ou animal, utilizada na
produção de energia.
5. Tipo de matéria orgânica da agricultura utilizada para a geração
de energia.
6. Medida tomada quando o volume de água dos rios encontra-se
muito reduzido.
7. Fenômeno natural que mantém o regime (volume) de água nos rios.
8. Elemento químico utilizado nas usinas nucleares.
9. A energia limpa que usa materiais semicondutores, como o silício
cristalino, para converter a luz solar diretamente em eletricidade.
10. Usina de geração de energia que tem como princípio a queima
de combustível.
11. Instrumento utilizado na geração de energia eólica para captar
o vento.
12. Combustíveis formados por meio de processos naturais, como
a decomposição de organismos mortos soterrados.
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Consumo consciente
e eficiente
A rotina produtiva de uma sociedade só é possível com o fornecimento da
energia elétrica. Ela é essencial para todos. Basta um pequeno momento
sem luz para percebermos o quanto somos dependentes da eletricidade.
Do banho quente à imperdível série de televisão, do acesso à internet
às compras no shopping, não há dúvida de que a eletricidade é nossa
companheira, seja em casa, no trabalho, no comércio, em hospitais e
centros de saúde, nas instituições de ensino, nas indústrias, no lazer, enfim,
tudo precisa de energia para funcionar.
Diariamente, utilizamos aparelhos que necessitam de energia, como chuveiro
elétrico, liquidificador, batedeira, geladeira, computador, televisão, etc. Por isso
tudo, a energia elétrica é uma das maiores conquistas da humanidade e deve
ser usada de forma eficiente e otimizada para nunca faltar.
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Ser eficiente é fazer mais com menos! Você está poupando energia ao
apagar a luz, fechar a geladeira, tomar banho morno e em menor tempo
ou não deixando televisores e aparelhos de som em modo de espera.
Essas são ações importantes, amigas do meio ambiente, e, ao economizar,
o resultado final poderá também ser percebido na conta de luz, o que é
bastante significativo.
Outra maneira de consumir energia de forma eficiente é preferir aparelhos
que consomem menos energia, o que contribui para o equilíbrio do planeta.
Segundo relatório do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica
(Procel), criado pelo governo federal, em 1985, e executado pela Eletrobras, o
uso de equipamentos mais eficientes e de instalações elétricas dimensionadas
geraria redução de 8,8% no consumo de energia elétrica.
Em 1993, esse programa instituiu o Selo Procel de Economia de Energia,
que indica ao consumidor, no ato da compra, os equipamentos que
apresentam os melhores níveis de eficiência energética dentro de cada
categoria. O objetivo é estimular a fabricação e a comercialização de
produtos mais eficientes, contribuindo não apenas para a preservação
do meio ambiente, mas também para o desenvolvimento tecnológico.
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Semelhante ao Selo Procel, o Concept é um selo criado também pelo
governo federal para destacar os produtos mais eficientes que usam
energia de derivados do petróleo e do gás natural, como veículos leves,
aquecedores de água, fogões e fornos a gás. Além disso, os chamados
selos verdes, que certificam produtos e serviços que causam menor
impacto ao meio ambiente, ajudam ainda mais a orientar o consumidor.
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Mudando hábitos
Você pode contribuir diariamente para a eficiência energética. Pratique as
dicas abaixo e espalhe-as junto à sua família, amigos, colegas, enfim, por
onde for. A natureza agradece!
Lembre-se:
• É importante saber usar a energia de forma correta para evitar acidentes.
Portanto, somente profissionais capacitados podem construir, reformar
e reparar as instalações elétricas e os aparelhos que dependem da
eletricidade para funcionar.
• Deve-se evitar o uso de multiplicadores de tomadas elétricas, popularmente
conhecidos como “T” ou “benjamim”, pois eles concentram toda a carga dos
dispositivos que são conectados a eles, e, em muitos casos, há sobrecarga
que pode ocasionar curto-circuito e até mesmo princípio de incêndio.

• Aproveite a luz natural ao máximo e evite acender a luz sem necessidade.
• Sempre apague a luz ao sair de um ambiente.
• Prefira lâmpadas fluorescentes ou LED, pois têm durabilidade maior e
consomem menos energia.
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Agora o desafio está com você!
Descreva abaixo algumas situações inconvenientes às quais você
estaria sujeito, caso, na sua região, não houvesse luz:
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• O chuveiro elétrico é um
dos aparelhos que mais
consomem energia dentro
de uma residência. Portanto,
evite banhos demorados e
feche sempre o registro na
hora de ensaboar. Afinal,
a economia de água é
fundamental para a redução
do consumo de energia.
• Quando o tempo não estiver frio, deixe a chave de temperatura do
chuveiro na posição menos quente. Somente os adultos podem fazer
a mudança da posição dessa chave, e com o chuveiro desligado.
• Nunca esqueça ligado o ferro de passar roupas. Além de economizar
energia, isso evita acidentes.
• Crie o hábito de passar a maior quantidade possível de roupas de uma
só vez. Se o ferro for automático, regule a temperatura dele.
• Passe primeiro as roupas delicadas, que precisam de menos calor, isso
ajuda a economizar energia. Depois de desligá-lo, você ainda pode
aproveitar o calor dele.
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• Instale a geladeira em local bem ventilado, evitando a proximidade com
o fogão, aquecedores ou áreas expostas ao sol.

• Evite abri-la muitas vezes ou por tempo prolongado, para que o ar quente
não entre.
• Guarde os alimentos na geladeira sempre frios.
• Não coloque roupas para secar nas serpentinas, aquelas grades que ficam
na parte de trás da geladeira, pois elas têm a função de dissipar o calor.
• Regule o termostato para as diferentes temperaturas ao longo do ano.
• A máquina de lavar roupa
deve ser usada sempre
na água fria e com a
capacidade máxima.
• Deixe as roupas mais sujas
de molho no sabão antes
de ligar a máquina.
• Por segurança, esse
equipamento precisa estar
conectado ao sistema de
aterramento do imóvel.
Em caso de dúvida, consulte
um técnico eletricista.
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• Sempre que possível, dê preferência aos computadores compactos
(notebooks), que consomem menos energia.
• Monitores com tela em LCD ou LED são mais econômicos.
• Sempre desabilite o descanso de tela e configure a máquina para o modo
de economia de energia.
• Desligue a televisão se ninguém estiver assistindo, evite dormir com
ela ligada.
• Quando um aparelho ficar muito tempo sem ser usado, evite deixá-lo em
modo de espera — DVDs e Blu-Ray, aparelhos de som, decodificadores
de TV a cabo e telefones sem fio, por exemplo. Nesse modo, eles ainda
consomem 12% em relação ao funcionamento normal.
• Ao ligar o ar-condicionado, mantenha as portas e janelas fechadas.
• Use ventilador somente quando necessário. Deixe portas e janelas
abertas para que o ar circule melhor. Diminua a velocidade dele em
temperaturas mais amenas.
• Não deixe ventiladores ligados em áreas desocupadas.
• Jamais utilize notebooks sobre cama, sofá ou toalhas. Esses aparelhos
possuem orifícios de ventilação que não podem ser obstruídos, sob o
risco de sofrerem danos internos ou até incendiarem-se.
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Por que, às vezes,
ficamos sem luz?

A interrupção do fornecimento de energia pode ocorrer devido a descargas
atmosféricas — raios, ventos, tempestades, queda de galhos de árvores,
na rede elétrica, ao longo da transmissão de energia.
Durante as tempestades, é importante:
• evitar o uso de equipamentos elétricos que requeiram o uso de tomada
elétrica;
• desligar todos os equipamentos elétricos das tomadas;
• não tomar banho com chuveiro elétrico, principalmente se houver
descargas atmosféricas (raios).
Ventos fortes podem derrubar árvores sobre a rede elétrica e provocar o
rompimento dos cabos elétricos, que podem cair no solo energizado.
Aproximar-se de um fio partido pode ter consequências catastróficas.
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Outras dicas de segurança
para evitar acidentes com
a rede elétrica

• Não solte papagaios em locais com rede elétrica, pois eles podem ficar
presos aos fios, provocando interrupção no fornecimento de energia. Se
alguém tentar retirá-los, poderá sofrer descarga elétrica, levando à morte.
• Não aproxime ou encoste materiais nos fios das redes elétricas. Há risco
de choque elétrico grave.
• Não faça poda de árvores próximas à fiação elétrica.
• Não toque em fios partidos caídos no solo ou pendurados nos postes.
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Para descontrair
As atividades propostas são para você se descontrair e colocar em prática
o que você aprendeu.

Caça-palavras
Alternativas inteligentes de uso de energia
As ALTERNATIVAS de ENERGIA são vistas em geral do lado da oferta:
as fontes de energia, como a HIDRELÉTRICA, de COMBUSTÍVEIS
fósseis, NUCLEAR, eólica, SOLAR, GEOTÉRMICA, ou ainda as que
aproveitam os movimentos do mar. O esforço planetário para reduzir os
impactos CLIMÁTICOS e para poupar PETRÓLEO está levando a amplos
investimentos na mudança do perfil da oferta, diversificando as fontes,
priorizando as energias RENOVÁVEIS e LIMPAS.
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Calculando o consumo do aparelho elétrico
Você sabe como é determinado o valor da conta de energia da sua casa?
Ela é a soma da energia consumida por todos os aparelhos existentes na
residência. Quanto mais tempo ligados, maior é o consumo de energia
elétrica.
Para calcular o consumo de energia (por mês), aplique a seguinte fórmula:
Energia = tempo x potência/1.000
Energia = quilowatt-hora (kWh)
t = tempo em que o produto permanece ligado – dado em horas por mês.
p = potência do aparelho (pode ser encontrada nos manuais e etiquetas).
O valor deve ser em Watt (W). O valor 1.000 é o fator de conversão de W para kW.
Veja o exemplo abaixo do chuveiro elétrico, um dos aparelhos que mais
gasta energia:
Potência = 4.000 Watts
Tempo = 10 minutos por dia, o que equivale a 300 minutos por mês
ou 5 horas mensais.
Cálculo= Energia= 4.000 x 5 / 1.000 = 20.000/1000 = 20. Ou seja, seu
consumo será de 20 kWh durante os 30 dias. O custo em dinheiro é
calculado pela multiplicação do valor consumido no período pelo valor
do kWh, que está identificado em sua conta de energia.
Você sabe quanto consome cada aparelho eletroeletrônico que existe em
sua residência? Descubra quais são os campeões de consumo.
Agora, escolha outros eletrodomésticos e faça a conta. Chame seus pais e
irmãos para ajudarem na atividade e avaliem como podem economizar no
dia a dia.
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Analisando a conta de luz
Você conhece uma conta de luz da Cemig? Sabe quais são os critérios
analisados por ela, na hora de calcular o consumo mensal de energia
da sua família?
Pegue a última conta do mês e responda às seguintes questões:
• Qual o consumo apresentado na última conta recebida?
• A que mês se refere essa conta?
• Qual o consumo dos meses anteriores?
• Qual o consumo médio do semestre?
• Quantos kWh você deve diminuir por mês no consumo de energia da
sua residência, se você tiver a meta de diminuir 5% do seu consumo
no semestre?
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Descobrindo o nosso perfil
de consumidor
Que tal usarem a lista sugerida abaixo para registro de hábitos mais
comuns no que diz respeito à utilização da energia nas nossas casas,
ou então, criarmos a nossa própria fórmula para promover mudanças de
comportamento e fazermos uso mais sustentável e consciente da energia?
Observe e registre aqui:

Apagamos a luz quando saímos dos
lugares (sala, quarto, banheiro, etc.).

Sim ( ) Às vezes ( ) Não ( )

Deixamos a luz acesa mesmo quando
o dia está claro.

Sim ( ) Às vezes ( ) Não ( )

Nós abrimos a geladeira várias vezes
e demoramos a fechar a porta.

Sim ( ) Às vezes ( ) Não ( )

Nós guardamos alimentos ainda quentes
na geladeira.

Sim ( ) Às vezes ( ) Não ( )

No verão, deixamos os ventiladores
ligados todo o tempo.

Sim ( ) Às vezes ( ) Não ( )

Nossa TV fica ligada mesmo quando
não tem ninguém assistindo.

Sim ( ) Às vezes ( ) Não ( )

Quando não estamos assistindo à TV,
ela fica desligada da tomada.

Sim ( ) Às vezes ( ) Não ( )

Ligamos vários aparelhos ao mesmo
tempo na mesma tomada.

Sim ( ) Às vezes ( ) Não ( )

Nosso computador fica ligado mesmo
que ninguém esteja usando.

Sim ( ) Às vezes ( ) Não ( )

Usamos a máquina mesmo quando tem
pouca roupa pra lavar.

Sim ( ) Às vezes ( ) Não ( )

Tomamos banhos quentes de mais
de 8 minutos.

Sim ( ) Às vezes ( ) Não ( )
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Registre:
Valor atual pago pela conta de energia:
Qual consumo em quilowatts-hora:
Após três meses, repetir o questionário e anotar a economia alcançada.
Que tal usarem a lista sugerida abaixo para registro de hábitos mais
comuns no que diz respeito à utilização da energia nas nossas casas,
ou então, criarmos a nossa própria fórmula para promover mudanças de
comportamento e fazermos uso mais sustentável e consciente da energia?
Após o levantamento das respostas obtidas, construa um texto (gráfico,
textos descritivos) com o perfil de consumidor da turma. Eficientes ou não?
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Agora que já sabemos
muito sobre eficiência
energética, podemos nos
tornar fiscais e protetores
do meio ambiente.
Compartilhem com a
família e os amigos o que
aprenderam e cobrem
quando não estiverem
agindo corretamente!
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Respostas
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