
■ Lista de Checagem para Economia de Energia Residencial

Favor colaborar com as medidas para economizar um total de mais de 10% de energia usando a lista de checagem.

Pedidos
Economia Elétrica＊

(Taxa de redução)
Checar

Ar condicionado * Reduzir demasiadamente o uso do ar condicionado pode levar à hipertermia, favor colaborar com a  
                      economia de energia sem causar danos à própria saúde. 

Ajuste a temperatura ambiente em 28℃. (temperatura aumentada em 2℃) 10％ □

Use telas de bambú, cortinas de canas, etc, para amenizar a entrada da luz do Sol pelas 
janelas (economiza a energia do ar condicionado).

10％ □

Desligue o ar condicionado na medida do possível e use o ventilador. 50％ □ 

★Geladeira ※ Atenção com os alimentos.

Ajuste a temperatura da geladeira de “Forte” para “Médio”, evite abrir 
desnecessariamente e não lotar de alimentos. 

2％ □

  Televisão 

Ajuste para “Modo Econômico”, diminua o brilho e desligue quando não usar. (número de 
horas reduzidas em 2/3 após ajustar de “Normal” para “Modo Econômico”. 

2％ □

   Luminárias 

Apague as luzes quando não estiver usando. 5％ □ 

★ Assento com lavagem térmica. 

Caso o assento possuir, use o timer para economia de energia ou função de desligar da 
lavagem térmica. Se caso não possuir estas funções, desligar da tomada quando não 
usar.

Menos de 1% □

   Panela de arroz elétrica 

Usar o timer para cozer a quantidade de arroz de 1 dia de manhã bem cedo e guardar o 
arroz na geladeira ou congelador.

2％ □

★Energia de espera

Desligue usando o botão principal e não o controle remoto.  
Desconectar da tomada os aparelhos eletrônicos que não usar por um longo período de 
tempo.

2％ □

Total %

Mesmo para os que não estiverem em casa durante o dia, favor colaborar com as medidas ★. 

 * Os valores indicados são baseados em uma medida de redução da taxa de energia em seu uso máximo de uma família em casa 
  durante o dia (Aprox. 1,200W). (Estimativa da Agência de Recursos Naturais e Energia). 

 * O valor total da taxa de redução é somente uma indicação e poderá haver diferença do valor real. 

 [Referência] Ministério da Economia, Comércio e Indústria “Menu de Economia Elétrica durante o Verão (À todos de casa)”  
(maio de 2012).

■ Se caso a falta energia se agravar...

 Se mesmo com os esforços de todos para economizar energia a falta da mesma se agravar (Uso de energia maior que 97%), 
haverá uma chamada através de mails, televisão, rádio, etc, para economizar ainda mais energia. 

Para que não ocorra um apagão, pedimos outras medidas como desliguar os computadores, luminárias, televisão, etc, nos 
horários de pico da falta de energia. 

A companhia “Kansai Denryoku (Ltda)” estará postando em sua página web informações além do uso de energia como, 
medidas detalhadas de economizar energia, vale-compras de presente conforme o uso de energia elétrica (Setsuden Trial), 
menu do novo sistema de cobrança de energia com sua redução conforme a mudança do uso de energia em horário de pico 
para outros horários (Luz elétrica por temporada PS) entre outras informações relacionadas. 

Página Web da companhia “Kansai Denryoku” http://www.kepco.co.jp/
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