Confira dicas de economia de energia da Enel Distribuição São Paulo

São Paulo, 09 de agosto de 2019 - Neste mês, com a previsão de poucas
chuvas e a necessidade de acionar as termoelétricas para geração de energia,
o Governo incidirá a bandeira vermelha sobre o valor da conta de energia. Isso
significa um aumento de R$ 4 a cada 100 Kwh consumidos.

Para

ajudar

o

consumidor

a

otimizar

o

consumo,

evitando

gastos

desnecessários, a Enel Distribuição São Paulo recomenda algumas ações
simples no dia a dia, que vão representar uma redução significativa no valor a
pagar.

TVs e computadores: nunca deixar os equipamentos ligados sem que haja
alguém usando. Programar o timer (desligamento automático) da TV.
Eletrodomésticos: não deixá-los no modo stand by.
Máquinas de lavar e secar: utilizar a capacidade máxima desses
eletrodomésticos. Nas máquinas de lavar, equilibrar a quantidade de sabão,
evitando repetir a operação de enxágue. Quanto às secadoras, utilizá-las apenas
quando realmente necessário.
Geladeiras: não abrir a porta desnecessariamente e verificar se a borracha de
vedação está sem defeitos. Deixar espaço para ventilação na parte de trás da
geladeira e não utilizá-la para secar toalhas, roupas ou sapatos. Regular a

temperatura interna de acordo com o manual de instruções e não colocar
alimentos quentes dentro da geladeira.

Chuveiros Elétricos: tomar banhos rápidos. O gasto de uma família de quatro
pessoas é equivalente ao consumo de energia de mais de 400 lâmpadas de LED
de 13W ligadas por uma hora, se considerada a potência de 5500W dos
chuveiros. Na posição morno ou verão, a economia é de cerca de 30%
Iluminação: aproveitar a luz natural, abrindo janelas e cortinas durante o dia.
Para paredes e tetos, dar preferência às cores claras, que refletem melhor a
luminosidade. Trocar as lâmpadas incandescentes por fluorescentes ou LED,
que consomem de 60% a 80% menos energia.
Ar condicionado: nunca deixar o ar condicionado ligado em ambientes vazios.
Não deixar portas e janelas abertas em ambientes com o aparelho ligado. Manter
os filtros sempre limpos. Diminuir ao máximo o tempo de utilização do ar
condicionado.
Ferro de passar: juntar roupas para passar de uma só vez. Separar as roupas
e começar por aquelas que exigem menor temperatura. Nunca deixar o ferro
ligado enquanto se dedicar a outras tarefas. Desligar o ferro quando faltarem
uma ou duas peças para passar, aproveitando o calor restante.

Sobre a Enel Distribuição São Paulo
A Enel Distribuição São Paulo é uma empresa da multinacional de energia Enel. A companhia é
a maior distribuidora do país em número de clientes e atende 7,2 milhões de unidades
consumidoras em 24 municípios da região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital
paulista, um dos principais centros econômico-financeiros do Brasil e do mundo.

