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Com a Turma da Energia
há sempre uma aventura por dia

Mas faz o
mundo andar
em frente

Quando se trata de energia estás
do lado dos poupados ou dos gastadores?

Os eletrodomésticos e as lâmpadas que temos em casa consomem energia. Ou seja, gastam
os recursos do planeta e gastam o nosso dinheiro. Por isso, foi criada a Etiqueta Energética.
Com ela, podes perceber o que gasta e não gasta energia.
Muito útil, não achas?

Lê este livro e descobre se te preocupas em poupar ou gastar. Coloca a tua foto no lado certo!

Energia: todos ganhamos

Energia renovável e não renovável,
qual a mais sustentável?

quando poupamos!
A energia que consumimos custa dinheiro, portanto sempre que a
poupamos também estamos a poupar dinheiro. E o que não se gasta de
um lado pode usar-se noutro. Em coisas que gostamos, por exemplo.

Existem duas fontes de energia: as não renováveis e as renováveis.
As energias não renováveis, provêm de fósseis que levam milhões
de anos a formarem-se, como tal não é sustentável continuarmos
a utilizá-las.
Entre as mais conhecidas estão o carvão, o petróleo e o gás
natural.
Por outro lado, temos as energias renováveis, obtidas através
de recursos naturais como a água, o vento, o sol, as ondas,
o calor da terra, entre outras. Todas elas têm a capacidade
de se renovar, o que as torna inesgotáveis e sustentáveis.

Além disso, poupar energia é importante para o ambiente. Se estivermos
a utilizar energias não renováveis estamos a poluir o planeta. E se
estivermos a usar energias renováveis, provenientes de barragens,
parques eólicos e painéis solares, geramos muito menos emissões e
apoiamos o aproveitamento de recursos endógenos/locais.

Para contar a eletricidade que
gastamos, todos temos
em casa um contador.
Pede aos teus pais para
ver o teu.
Quilowatt-hora
Um quilowatt-hora é a quantidade de energia consumida
por um aparelho de 1000 W (1 kW) durante o intervalo de tempo
de 1h (3600 s). Para calcularmos o consumo de energia de um
eletrodoméstico, basta multiplicarmos a sua potência pelo seu
tempo de funcionamento.

Fácil de escolher, não achas?
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Agora, será que sabes quais são
as renováveis e não renováveis?
Coloca um R ou NR em cada quadrado.

A família da Inês, do Sérgio e do Alexandre têm gastos mensais
de energia diferentes. Se cada quilowatt-hora custasse 0,17€/kWh
quanto gastaria cada uma destas famílias?

1500kWh/mês

€

2200kWh/mês

€

€

3300kWh/mês

Agora, se tiveres curiosidade, pergunta aos teus pais qual o consumo médio mensal da tua família.

A nova Etiqueta Energética tem

5 categorias de eletrodomésticos.
Sabes quais são?
1

Fontes de luz:
lâmpadas
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Máquinas
de lavar loiça

Máquinas de lavar
roupa e máquinas
combinadas de
lavar e secar roupa

Pára de abrir a
porta do frigorífico!?!
Estás a gastar energia
e a minha paciência

Ecrãs eletrónicos,
incluindo televisores,
monitores e ecrãs de
sinalização digitais

Quando as cores nos fazem favores!

Tal como os sinais de trânsito, o verde indica que estamos perante um
aparelho que não gasta muita energia, ou seja, que é eficiente, por
isso, podemos avançar com a compra. O amarelo sinaliza uma
eficiência média. E o vermelho diz-nos que estamos
perante um equipamento que gasta mais do que devia,
portanto devemos parar e não avançar com a compra.
Simples, não achas?

Eficiência Energética:
Quando comparamos dois
equipamentos em
funcionamento, a fazer a
mesma função, o que consumir
menos energia é o
equipamento mais eficiente.

Onde é que
está o lanche?
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Aparelhos de refrigeração,
como frigoríficos
e congeladores, incluindo
aparelhos de armazenagem
de vinhos

Uma lição para levar à letra
Para que seja ainda mais fácil percebermos
o nível de eficiência de cada aparelho,
acrescentámos a cada cor uma letra. Vamos
do A, mais eficiente, ao G , menos eficiente.

Etiqueta Energética:
Descobre as diferenças!

Que pictograma pertence a que
electrodoméstico?
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A ETIQUETA ENERGÉTICA de produtos mudou recentemente. Pedimos que
olhes bem para estas etiquetas, a antiga e a nova, que a Inês e o Sérgio
seguram e assinales as diferenças que há entre elas.

As ETIQUETAS ENERGÉTICAS têm diferentes pictogramas, consoante
o eletrodoméstico que estão a analisar. O que te pedimos, em seguida,
é que unas cada pictograma ao seu eletrodoméstico. Será que és capaz?

Pictograma

Símbolo que representa,
de forma simples, um
objeto ou um conceito.
Por exemplo, a lâmpada
é o pictograma de ideia.

Decifra cada pictograma sem drama

KWh. O consumo em números

Ciclo de Lavagem
Os ciclos de lavagem correspondem aos diferentes programas que a máquina de lavar
a loiça e roupa utilizam. Por exemplo, existe um programa para roupa delicada, outro
para roupa do dia a dia e por aí fora.

Consumo de água do programa “eco” por ciclo

Soma de volumes dos compartimentos para congelados

Duração do programa “eco”

Emissão de ruído aéreo e indicador da classe

Consumo de energia modo ligado em HDR
WXYZ px

Soma de volumes dos compartimentos para não congelados

Indicador da classe de eficiência de perda de humidade
por centrifugação

m
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″
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XY

WXYZ px

Na parte central da etiqueta energética vais encontrar o consumo de energia do
eletrodoméstico durante 1 ano, ou durante 1000 horas, no caso das televisões e dos ecrãs
eletrónicos, ou por 100 ciclos de lavagem, no caso das máquinas de lavar a loiça e lavar
a roupa. Por isso, espreita sempre para esta parte da etiqueta.

Capacidade no programa “eco”, em nº de serviços individuais

Diagonal de superficie e resolução horizontal
Capacidade por ciclo de lavagem

Junta os teus amigos e joga!
Quem ganhar é quem é mais eficiente a jogar
e a cuidar da energia de todos!
As regras são simples. Vai buscar os peões
e o dado a outro jogo (também podes fazer os
teus peões em papel, bastando uma pequena
bola de cor por cada participante) e começa
a divertir-te.

Casas Especiais

A tua sorte ou azar depende onde o dado for parar

Só tens de lançar o dado na tua vez e seguir
as indicações da casa em que calhares.
Fácil, não achas?

Saíste e deixaste a luz do quarto acesa.
Ficas uma vez sem jogar

A única etiqueta que conheces é a da tua camisola.
Perdes a vez de jogar na próxima rodada

Sabes tudo sobre a tua televisão, menos a sua
classificação energética.
Recua 3 casas

É dia e tu tens as persianas para baixo e a luz acesa.
Volta para a casa 7

Sempre que, lá em casa, compram um
eletrodoméstico, falas na importância de ver
a etiqueta energética.
Joga novamente

Produzir energia a partir de um painel fotovoltaico
é energia renovável.
Avança 5 casas

Primeiro abres a porta do frigorífico e só
depois é que pensas o que vais tirar de lá.
Recua 4 casas

Quando chega o inverno nunca desligas
o aquecimento da divisão de onde saíste.
Recua 9 casas

Quando sais de uma divisão apagas sempre a luz.
Avança 2 casas

Tens tantos aparelhos ligados que o quadro
não resistiu e deixou-te às escuras.
Volta para a casa de partida

- Renováveis: Energia solar (sol),
biomassa (árvore), energia eólica (ventoinha)
e energia hídrica (barragem).
- Não renováveis: Carvão (mina de carvão)
e Petróleo (plataforma petrolífera)
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Soluções

- Multiplicando 0,17€ pelo
valor de cada família:
1500kWh x 0,17€= 255€
2200kWh x 0,17€= 374€
3300kWh x 0,17€= 561€
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- O novo código QR
- Nova escala energética de A a G
(deixa de haver classes “+”)
- Novos e pictogramas diferentes
- Consumo de energia no centro
da etiqueta energética
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- Frigorífico - floco
- Televisor - monitor LCD
- Máquina lavar roupa - cesto
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