
Ideias Brilhantes para 
Eficiência Energética 
na América Latina  
e Caribe

Para
começar Verifique quais os seus gastos com 

energia. Seja a conta de luz, gás ou 
combustível do seu veículo, calcule 
quanto você gasta com energia por 
mês. Em seguida aplique as ideias a 
seguir para melhorar a sua eficiência 
energética e reduzir os seus gastos 
energéticos a longo prazo.

Envolva toda a sua família. Converse com os 
seus familiares sobre como é possível reduzir 
o consumo de energia com a participação de 
todos. Seja na cozinha, ao ver televisão, ao 
carregar a bateria do celular, no lazer ou no 
transporte.

Aproveite os programas de apoio e incenti-
vo existentes. Procure os postos do governo, 
concessionárias e autoridades locais para des-
cobrir se há programas de ajuda ou incenti-
vo que possam beneficiar a sua casa ou o seu 
trabalho. Se tiver acesso à internet, pesquise 
quais as entidades que oferecem esse tipo de 
programas.

Informe-se bem antes de comprar. 
Quando for adquirir novos eletrodo-
mésticos ou eletroeletrônicos, seja para 
sua casa ou trabalho, verifique quais 
são os modelos mais eficientes. O ideal 
é pesquisar sobre isso antes mesmo de 
ir à loja.

Fale com a sua comunidade. Compar-
tilhe com os amigos, familiares e vizi-
nhos notícias, dicas e sugestões sobre 
como economizar energia e reduzir os 
seus custos.
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O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Agência Internacional de Energia (AIE) vêm apoiando governos 
e organizações na aplicação de boas práticas para melhorar a eficiência energética na América Latina e Caribe. Esta 
publicação, dirigida à população da América Latina e Caribe em geral tem o objetivo de ajudar você a economizar ener-
gia no seu dia a dia, sem sacrificar o conforto na sua casa, no seu trabalho ou sua mobilidade, através de 25 recomen-
dações práticas sobre eficiência energética. Esta publicação surge no contexto da colaboração do BID e da AIE com a 
iniciativa mundial da Organização das Nações Unidas “Energia Sustentável para Todos” que tem entre seus objetivos 
o de duplicar a taxa global de melhoria da eficiência energética. Você poderá encontrar mais informação do BID e da 
AIE sobre eficiência energética em:  
http://www.iadb.org/es/temas/energia/se4allamericas/eficiencia-energetica,17712.html 
y http://www.iea.org/topics/energyefficiency/ 



Eficiencia Energética  
começa na 

sua casa

Verifique se a sua casa atende aos padrões mais modernos de energia. As paredes, 
pisos e tetos devem ter um bom isolamento térmico com vedações nas juntas de 
janelas e portas, vidros duplos (especialmente em regiões com invernos e verões 
muito intensos) para ajudar a reduzir a variação de temperatura dentro de casa. Isso 
reduz os gastos com energia, reduzindo o funcionamento dos equipamentos de ar 
condicionado e de aquecimento quando existentes. Além disso, isolam a sua casa 
do ruído exterior. Em todo caso evite a necessidade do uso de ar condicionado, 
procurando usar ventiladores, ventilação natural e sombreamento externo – veja a 
recomendação 7 em relação ao sombreamento. 

Se você está planejando construir ou comprar uma nova casa, ou reformar a sua 
atual, aproveite para incluir medidas de economia de energia no seu projeto. 
Certifique-se de que seu construtor e/ou projetista aplicam estratégias de 
eficiência energética na sua obra. A posição da casa em relação ao sol, à topografia 
e sombras, tipos de janelas e sistemas naturais de aquecimento e ventilação são 
estratégias que melhoram o conforto dentro da casa, reduzindo a necessidade de 
consumo de energia e, portanto, os seus custos.

Leve em conta estas dicas simples para reduzir os gastos com energia na sua casa:
a. Se tem um sistema de aquecimento central, certifique-se de que esteja regulado 

para uma temperatura amena e não quente demais. O padrão costuma ser 
próximo dos 21ºC.

b. Se tem um sistema de aquecimento central de água com boiler (termo 
acumulador), a temperatura não deve ser maior que 60ºC. 

c. Sempre que possível, use ventiladores no lugar do ar condicionado.
d. Se tiver um sistema de ar condicionado, verifique o termostato. Normalmente 

a temperatura ideal é próximo a 23ºC.
e. Quando está muito frio no exterior:

i. Feche as janelas e cortinas à noite para manter o calor dentro de casa, e
ii. Ao ventilar e renovar o ar da casa, mantenha desligado o aquecimento.

f. Quando lá fora estiver muito calor:
i. Se tiver ar condicionado, mantenha as janelas e cortinas fechadas para 

reduzir a entrada do calor. Se não tiver ar condicionado, em climas quentes 
e úmidos a recomendação é exatamente o contrário.

ii.  Ao ventilar ou renovar o ar da casa, mantenha desligado o ar condicionado.
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...sua casa

10

9 Quando alugar ou comprar uma casa, verifique se existe uma certificação de  
desempenho energético e, se possível, escolha uma casa com a maior eficiência 
energética possível.

Desfrute do melhor desempenho energético na sua casa (especialmente se tiver 
equipamentos de ar condicionado ou calefação):
a.  Não aqueça ou resfrie sua casa com ar condicionado ou calefação, com as 

portas e janelas abertas,
b.  Procure só aquecer ou resfriar os cômodos da casa onde há pessoas,
c.  Na medida do possível, escolha cortinas bloqueadoras, chamadas de “Black-

outs”, que permitem economizar tanto no aquecimento quanto no uso de ar 
condicionado,

d. Certifique-se de que seus sistemas de aquecimento e ar condicionado recebem 
manutenção periódica adequada, inclusive limpando e substituindo os filtros 
sempre que necessário,

e. Procure substituir seu sistema de calefação antigo (mais de 10 a 15 anos de 
uso) por outros mais modernos e de melhor desempenho energético. Se tiver 
dúvidas, consulte a etiqueta de eficiência energética do equipamento,

f. Da mesma forma, se seu sistema de ar condicionado tiver mais de 10 anos de 
uso, procure substituí-lo por um sistema moderno e mais eficiente, assim como 
sua geladeira e freezer. Prefira os sistemas de ar condicionado com inversores 
(inverter). Se tiver dúvidas, consulte a etiqueta de eficiência energética do 
equipamento.

g. Se você mora numa região fria e pretende substituir as janelas da sua casa, 
procure escolher as de vidros duplos e reflexivos, para ajudar a manter o calor 
dentro de casa e o frio lá fora.

h. Se o seu sistema de aquecimento de água é com boiler, considere substituir por 
um de passagem. Melhor ainda se puder instalar um sistema de aquecimento 
solar.



na sua casa
Eletrodomésticos

Ao comprar novos eletrodomés-
ticos, verifique sempre o selo 
de desempenho energético. Es-
colha o mais eficiente. Isso per-
mitirá que você recupere pelo 
menos parte do investimento na 
compra com a redução na sua 
conta de energia ao longo da 
vida útil do equipamento.

Obtenha o melhor desempenho energético dos seus eletrodomésticos:
a. Substitua a sua geladeira e freezer com mais de 10 anos de uso por outros mais 

eficientes. Certifique-se de que estão instalados longe de fontes de calor (inclu-
sive do sol!).

b. Certifique-se de que a vedação imantada da porta da geladeira e do freezer es-
tão funcionando adequadamente. Ao colocar uma folha de papel entre a porta 
e a geladeira ao fechar, a folha não deve sair com facilidade. Se sair, é necessário 
substituir a vedação.

c. Verifique se o termostato da geladeira funciona corretamente. Se não estiver 
controlando bem a temperatura, substitua o termostato.

d. Máquinas de lavar roupas ou louça, assim como as máquinas de secar roupa, 
devem ser usadas sempre na sua máxima capacidade. Se usar com menos rou-
pas ou louças, consumirá a mesma quantidade de água e energia.

e. Ao passar a ferro as roupas, comece com aquelas que precisam do ferro menos 
quente. Ao desligá-lo faça o mesmo.
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Reduza facilmente seus gastos com energia, simplesmente mudando seus hábitos 
no dia a dia:
a. Use a função de economia de energia em computadores e tablets.
b. Desligue todos os equipamentos e sistemas de lazer como TV e jogos eletrôni-

cos quando não estiverem em uso.
c. Procure desligar da tomada os equipamentos quando não estiverem em uso: 

mesmo quando parecem desligados, eles continuam consumindo eletricidade 
para luzes de alerta ou relógios, por exemplo.

d. Mantenha a geladeira e o freezer regulados para a temperatura mais recomenda-
da, normalmente próximo de 5ºC e -18ºC respectivamente.

e. Use panelas de pressão com bases grossas e tampadas. Mantenha o forno fe-
chado: o forno consome muito mais energia para aquecer do que para se manter 
aquecido, por isso procure assar ou aquecer várias coisas ao mesmo tempo.

f. Verifique se suas instalações elétricas não têm fugas: desligue todos seus equi-
pamentos elétricos das tomadas e certifique-se de que todos os interruptores 
estão desligados. Em seguida, verifique se o medidor de energia na entrada da 
casa acusa algum consumo. Se ainda houver consumo de energia é porque tem 
uma fuga: peça ajuda de um eletricista qualificado para corrigir o problema.



bem feita
Iluminação

Se apaixone pelas lâmpadas eficientes! As lâmpadas LED 
consomem no mínimo 10% menos de eletricidade que as lâmpadas 
fluorescentes e sua vida útil é pelo menos 3 vezes mais longa. 
Quando comparadas às lâmpadas incandescentes a relação é ainda 
maior: 85% menos consumo e vida útil até 50 vezes maior. Ao jogar 
fora suas lâmpadas fluorescentes e reatores antigos, lembre-se de 
descartar para reciclagem e não no lixo comum.

Para reduzir seus custos com iluminação, acostume-se a:
a. Aproveitar ao máximo a iluminação natural.
b. Apagar as luzes quando não precisar delas, a começar com os 

cômodos onde não tiver ninguém.
c. Iluminar só onde é necessário: não precisa iluminar o cômodo 

inteiro se uma luminária de leitura atende às suas necessidades, 
por exemplo.

d. Limpar periodicamente as suas lâmpadas, luminárias, difusores e 
refletores. A poeira obstrui a luz, por isso lâmpadas e luminárias 
bem limpas têm melhor desempenho.

e. Onde for adequado, use sensores de presença e timers. Podem 
ser os tradicionais mas também há os eletrônicos, até com 
acesso a internet, para seu controle à distância.
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Nas

vías
Ao comprar ou alugar um veículo, ve-
rifique antes seu rendimento (quantos 
quilômetros roda por litro de combustí-
vel) e pesquise se há modelos mais efi-
cientes como, por exemplo, os híbridos 
ou os elétricos (se estiverem disponí-
veis em seu país).

16

17

18

19

20

Verifique se há incentivos, como por exemplo, 
redução de impostos, para compra de veícu-
los mais eficientes.

Melhore o desempenho do seu veículo 
para reduzir o consumo de combustível 
cuidando também de outros compo-
nentes não relacionados com o motor:
a. Prefira a ventilação natural ao ar 

condicionado, sempre que for pos-
sível.

b. Aplique filme de proteção solar nos 
vidros, para ajudar a reduzir a tem-
peratura no interior do veículo. Mas 
fique atento a quais os tipos de fil-
me que são permitidos pela legisla-
ção local.

c. Mantenha os pneus sempre bem ca-
librados: os pneus com apenas 0,5 
bar a menos que o recomendado, 
além de causar maior desgaste aos 
pneus, fazem o carro consumir de 
2% a 3% a mais de combustível.

d. Ao comprar pneus, verifique se há 
informação sobre o seu desempe-
nho e a sua eficiência no sentido de 
reduzir o consumo de combustível.

e. Faça manutenção periódica do seu 
veículo: controlar o nível e a quali-
dade do óleo do motor, assim como 
manter o alinhamento de rodas e o 
ajuste dos freios, contribui para a re-
dução do consumo de combustível.

f. Prefira veículos de cores claras, que 
em geral absorvem menos calor 
para dentro do veículo.

Seja um eco-motorista e melhore o consumo 
de combustível:
a. Evite acelerar rapidamente.
b. Procure manter velocidades constantes e 

usar as marchas mais altas.
c. Mesmo que tenha que aguardar menos de 

30 segundos, é mais econômico desligar 
o motor e depois ligar novamente quando 
for necessário. Alguns veículos já fazem 
isso automaticamente.

Considere a possibilidade de ir a pé, de bi-
cicleta, compartilhar o carro ou usar trans-
porte público ao invés de usar seu carro.



No seu

Trabalho
Pergunte ao administrador do seu local de trabalho sobre programa de gestão de 
energia do edifício e da empresa ou instituição como um todo. Se não houver, pergun-
te se já foi feita alguma auditoria para identificar possíveis medidas para redução de 
custos com energia. 

Considere a possibilidade de substituir motores elétricos industriais, principalmen-
te quando começam a falhar, por modelos de alta eficiência com menores custos de 
operação. Certifique-se de que seja selecionado um modelo de tamanho adequado: 
o tamanho é importante, mas um motor superdimensionado não é necessariamente 
melhor!
Outras medidas técnicas aplicáveis à indústria como compressores, bombas, sistemas 
de distribuição de ar comprimido, variadores de velocidade, etc, também devem ser 
consideradas. Na área térmica também se recomenda promover melhor o isolamento 
térmico de caldeiras, eficiência de queimadores, purgadores de vapor, fugas de vapor, 
etc.

Verifique outras formas da sua empresa/instituição estimular melhor o uso da energia, 
como por exemplo, no transporte dos funcionários para/do trabalho:
a. Ofereça vale-transporte ao invés de estacionamento, para estimular o uso do trans-

porte público.
b. Estimule o compartilhamento de carros particulares (“carpool”),
c. Disponibilize bicicletarios e chuveiros para estimular o uso de bicicletas.
d. Melhore a eficiência dos veículos de transporte da própria empresa/instituição.

Estabeleça um prêmio anual para funcionários que proponham ideias para reduzir o 
consumo de energia da empresa/instituição.

Estimule a aplicação de práticas de eficiência energética como, por exemplo, apagar as 
luzes e os monitores dos computadores quando não estiverem em uso.
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