
PRODUÇÃO E CONSUMO 

CONSCIENTE DE ENERGIA ELÉTRICA

 

A energia elétrica é produzida por diferentes fontes de 

energia que vem do meio ambiente como bagaço de cana, 

carvão mineral, derivados do petróleo, entre outros. 

 As usinas hidrelétricas são menos prejudiciais do que as 

termelétricas que usam fontes de energias não renováveis 

como o carvão e gás e emitem outros gases tóxicos, como o 

dióxido de enxofre e de nitrogênio. 

 

 

 

Como é produzido a minha energia? 

  

No Brasil a principal fonte de 

eletricidade é a hidroelétrica, que 

utilizam as quedas de agua dos rios 

para gerar eletricidade que é uma 

fonte limpa e renovável o que causa 

menor impacto para o meio 

ambiente. 

 

     Nas usinas hidrelétricas, a força 

da queda de um grande volume de 

água é utilizada para movimentar 

turbinas que acionam um gerador 

elétrico, como a roda d’água. 

 

 

 

 

 

 

Essa água pode vir de grandes represas formadas pela 

construção de barragens que são as Hidroelétricas de 

Barragens que precisam de grandes reservatórios de água 

para funcionar mais não dependem do fluxo de chuva tendo 

uma geração de energia constante mais apresenta algumas 

desvantagens. 
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A água necessária para movimentar a usina hidrelétrica 

também pode vir diretamente do rio nas Hidrelétricas de Fio 

D'água, que são as que dependem do nível de agua dos rios 

para funcionar dependendo assim do ciclo de chuva e seca da 

região, porém ela oferece maior preservação das áreas de 

entorno, a proteção da fauna e da flora e o deslocamento, se 

necessário, de uma quantidade menor de pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

--Destruição da vegetação natural 

- Assoreamento do leito dos rios 

-Desmoronamento de barreiras 

-Deslocamento de populações ribeirinhas 

-Extinção de certas espécies de peixes, por interferência 

nos processos migratórios e reprodutivos (piracema); 

e ingenas. 
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Como a energia elétrica chega até 

minha casa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas cidades tem subestações que recebem a energia e ela passa 

pelos transformadores de tensão seguindo pela rede de distribuição, 

os cabos instalados nos postes levam a energia até a sua rua. 

Por fim a energia passa pelos transformadores de 

distribuição, que rebaixam a tensão para 220 ou 127 volts. Em 

seguida, ela vai para o seu medidor de energia elétrica onde é medido 

o consumo de energia da sua casa. 

 

 

Por que eu devo economizar 

energia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Para ajudar na diminuição do desperdício dos recursos 

naturais e nos impactos ambientais que a produção de 

energia nas usinas hidroelétricas traz como.  

-Diminuição no gasto com a conta de energia. 

 

Depois de produzida, a energia elétrica nas usinas ela vai 

para as cidades através das linhas e torres de transmissão de alta 

tensão.  
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O que eu posso fazer para 

economizar energia? 

Reduzir o tempo de funcionamento dos equipamentos e 

aparelhos que mais consomem energia é um habito inteligente 

que economiza o consumo de energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optar por comprar aparelhos com bandeira verde no 

Selo Procel (Programa Nacional de Conservação de Energia 

Elétrica), escolha sempre os que vêm com o selo Procel de 

economia de energia. O selo indica quais os aparelhos mais 

eficientes no consumo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evitar usar muitos aparelhos nos horários de pico entre as 

06h e 8h, 11h e 13h, 18h e 21h, quando o consumo de energia 

elétrica é muito mais alto do que nos outros horários e para 

atender à crescente demanda de consumo, torna-se necessário 

construir novas usinas e linhas de transmissão. 
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