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Campanha Institucional da Cemig 

A Campanha ‘Atitudes que Movem o Mundo’, através dos 

temas Economia de Energia Elétrica e Água, pretende: 

 

  formar disseminadores da cultura do uso  eficiente e 

seguro da energia elétrica; 

 

 prospectar ideias para projetos futuros. 



Agenda 

• Os desafios da Sustentabilidade 

 

• Uso inteligente da energia elétrica e da água: 

 Eficiência 

 Segurança 

 

• Concurso „Atitudes que Movem o Mundo‟ 

 



OS DESAFIOS DA SUSTENTABILIDADE 



          CONCEITO 
 

"O  desenvolvimento  sustentável é aquele  que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de 

as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades". 

 
(extraído do relatório "Nosso Futuro Comum", 1987) 

Sustentabilidade 



Fonte:  Estimaciones y previsiones del Population Reference Bureau (de 1800 a 2023) y de la División de Población de las Naciones Unidas.  
Disponível em:  http://www.prb.org/pdf11/2011population-data-sheet_sp.pdf 

2 Bilhões em 1927 (123 anos depois) 

 

4 Bilhões em 1974 (14 anos depois) 

 

3 Bilhões em 1960 (33 anos depois) 

5 Bilhões em 1987 (13 anos depois) 

 

6 Bilhões em 1999 (12 anos depois) 

1 Bilhão em 1804  (demorou 1800 anos)  

7 Bilhões em 2011 (12 anos depois) 

Sustentabilidade 

População Mundial 



Hoje o mundo já consome 50% a mais dos 

recursos que a Terra consegue renovar. 
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Caminhada Ecológica da Humanidade Nº de Planetas 

Se toda a humanidade consumisse 

como nos países ricos, seriam 

necessários 4 planetas para suprir todo 

esse consumo. 
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Sustentabilidade 



Vídeo 

A importância da água 

Sustentabilidade 
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No Brasil a matriz de energia elétrica é basicamente hidráulica, 

com isso a água é essencial na geração de energia elétrica. 

A importância da água 

Sustentabilidade 



O ciclo da água 

Sustentabilidade 



Distribuição da água 

Sustentabilidade 



O desequilíbrio 

Sustentabilidade 
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O que vai acontecer 

com o nosso planeta? 

Sustentabilidade 



USO INTELIGENTE DA ENERGIA ELÉTRICA E 

DA ÁGUA: 

EFICIÊNCIA 



 O desperdício no Brasil pode chegar a 18%(80 TWh) da energia gerada. 

 

 Isso significa jogar no lixo a produção de, aproximadamente, 3 CEMIG, 

por ano. 

 

 Para cada 1% ponto de crescimento do PIB a oferta de energia tem de 

crescer 1,2% pontos. 

 

 Se apenas 10% dos usuários de celulares do mundo desplugassem os 

carregadores de bateria da tomada, após o uso ou logo após a recarga 

completa da bateria, a energia economizada seria suficiente para 

abastecer 60 mil residências anualmente. 

 

 

O Desperdício 

USO INTELIGENTE: EFICIÊNCIA 



Como ocorre o desperdício?  

    Tecnológico 

• Equipamentos obsoletos 

• Equipamentos mal dimensionados 

• Projetos mal feitos 

Comportamental 

• Desconhecimento 

• Maus hábitos 

• Negligência 

Informação e Educação Substituição de tecnologia 

USO INTELIGENTE: EFICIÊNCIA 



 Pias e lavatórios 

 Descargas de vasos sanitários 

 Chuveiros 

 Cozinhas 

 Lavagem de carros 

 Irrigação de jardins 

 Lavagem de equipamentos 

 Irrigação de pomares e viveiros 

de mudas 

 

O uso da água na Cemig 

USO INTELIGENTE: EFICIÊNCIA 

 Ar condicionado (edifício-

sede) 

 Destiladores de água 

(baterias) 

 Lavação de pisos e calçadas 

 Tanques ornamentais 

 Tanques de piscicultura 

 Obras civis 

 Bebedouros 



 Instalação de Bicos Arejadores Econômicos 

nas Torneiras dos Banheiros do Edifício-

Sede. 

Ações implementadas pela Cemig 

USO INTELIGENTE: EFICIÊNCIA 

 Instalação de Bicos Arejadores nas Torneiras e Reguladores de Vazão 

nas Duchas Higiênicas dos Banheiros do Ed. Minerva. 



  Não demore muito no banho. De 7 a 10 minutos é       

     suficiente. 

 

  Em dias quentes, utilize o chuveiro no modo verão.   

     A economia pode chegar a até 30%. 

 

 Não reaproveite resistências queimadas. 

 Quando for comprar novo chuveiro, opte pelos que possuem mais 

opções de ajuste de temperatura. 

 

 Analisar a possibilidade de substituir o chuveiro por um sistema de 

aquecimento solar (em 3 anos, ele se paga). 

 

 Dê o exemplo: evite banhos no horário de ponta. 

Chuveiro 

USO INTELIGENTE: EFICIÊNCIA 



 Escolha a geladeira com capacidade adequada para 

as necessidades de sua família. 

 Não use a grade traseira como secadora. 

 Não deixe a porta aberta e não fique abrindo-a sem 

necessidade. 

 Verifique sempre o estado das borrachas de vedação. 

  Incline os pés dianteiros de forma a facilitar o 

fechamento da porta; 

 Evite guardar alimentos quentes e em recipientes sem 

tampa; 

 Não desligue a geladeira a noite para religá-la de  

manhã.  

Geladeira / Freezer 

USO INTELIGENTE: EFICIÊNCIA 



 Aproveite ao máximo a iluminação natural. 

 Evite acender lâmpadas durante o dia. 

 Ao sair do ambiente, por mais de 5 segundos, 

apague a luz. 

 Utilize lâmpadas fluorescentes, elas duram 8 

vezes mais e consomem até 4 vezes menos que 

as incandescentes. 

 Utilize cores claras em paredes, pisos e tetos. 

 

Iluminação 

USO INTELIGENTE: EFICIÊNCIA 



 A TV é responsável por cerca de  5 a 15% do 

consumo total de uma casa. 

 Programe o desligamento automático.  

 Quando não estiver usando-a,  desplugue o 

aparelho da tomada. 

 

 

Televisão 

 Evite apertar os botões de acionamento de andares 

desnecessariamente; 

 Utilize sempre que possível as escadas. 

 Ajude a    melhorar   a sua  saúde e a do planeta.   

deixando  de   usar  o elevador, quando possível. 

Elevador 

USO INTELIGENTE: EFICIÊNCIA 



Ferro Elétrico 

 Evite ligar o ferro para passar uma ou poucas 

peças. 

 Não passe roupas úmidas ou molhadas. 

  Não utilize o ferro em horários em que muitos 

outros aparelhos estão ligados. 

 Junte uma grande quantidade de roupas para lavar 

de uma vez, respeitando a capacidade da máquina. 

 Use a dose certa de sabão especificada no manual 

para evitar de ter que enxaguar novamente. 

 Mantenha o filtro sempre limpo. 

Máquina de Lavar 

USO INTELIGENTE: EFICIÊNCIA 



 Não limpe calçadas com uso de mangueira, use 

a vassoura para varrer. 

 Procure instalar descargas sanitárias do tipo 

caixa acoplada ou utilizar válvulas modernas com 

opção de dual-flux. 
 

 Procure fechar a torneira ao escovar os 

dentes. 

USO INTELIGENTE: EFICIÊNCIA 
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 Regule a abertura da torneira fechando-a quando 

estiver ensaboando as louças e talheres. 

 Utilize regador no lugar de mangueira 

para regar as plantas. 

USO INTELIGENTE: EFICIÊNCIA 
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 Se possível implante um sistema de coleta de 

água de chuva em sua residência. 

 Confira periodicamente a existências de 

vazamentos na tubulação e  

 torneiras. 

 Evite lavar o carro com mangueira, use balde e um 

pano. 

USO INTELIGENTE: EFICIÊNCIA 
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USO INTELIGENTE DA ENERGIA ELÉTRICA E 

DA ÁGUA: 

SEGURANÇA 



 Evite ligar equipamentos que consumam muita 

energia  em um mesmo T / Benjamin. 

 Ao usar seus eletrodomésticos não entre em 

contato com água. 

 Em caso de acidentes, desligue a fonte de 

energia. 

 Só limpe os eletrodomésticos após desligá-los da 

tomada. Nunca enfie garfos, facas ou outros objetos 

dentro dos eletrodomésticos, principalmente se 

estiverem ligados.  

USO INTELIGENTE: SEGURANÇA 



Uso inteligente: Segurança 

 Ligação irregular pode colocar sua vida 

em risco. 

 Quem paga pela energia que está sendo 

consumida irregularmente? 

 

 No Brasil,  a cada 2 dias, 3 pessoas sofrem  acidentes por choque 

elétrico nas redes das distribuidoras. 

../Apresentações/CEPAP/Filme Ligaç╞o Clandestina.mpg


USO INTELIGENTE: SEGURANÇA 

 Um fio partido é muito perigoso. Nunca 

toque em nenhum fio solto. Avise aos 

seus colegas para nunca se 

aproximarem. 

 

 Caso encontre um fio partido, entre em 

contato imediatamente com a Cemig, 

pelo número 116. 



USO INTELIGENTE: SEGURANÇA 

 Não devemos plantar árvores nem construir 

casas perto ou embaixo das redes elétricas e 

de transmissão. 

 Para trabalhar com a rede elétrica, além de 

treinamento específico, são necessários 

equipamentos como capacete, luvas, cinto de 

segurança, botas e óculos de proteção. 



 Subir em árvores é divertido, mas antes olhe se não 

existem fios por perto.   

 Se os galhos da árvore encostarem nos fios 

poderão conduzir eletricidade e acabar com a 

brincadeira. 

 Nunca aproxime antenas e vergalhões da rede 

elétrica. 

USO INTELIGENTE: SEGURANÇA 



USO INTELIGENTE: SEGURANÇA 

 Os afogamentos são a segunda causa de 

morte acidental com crianças. 

 Uma criança afoga-se em silêncio absoluto, 

por isso não espere ouvir um pedido de 

ajuda. 



USO INTELIGENTE: SEGURANÇA 

 Cuidado com o piso escorregadio, fique 

atento às  placas de advertência. 

 Cuidado com a aquaplanagem. 

 

 Não trafegue com pneus “carecas”. 

 

 Mantenha as palhetas em bom estado. 

 

 Aumente a distância de segurança. 

 

 Não freie bruscamente. 

 



USO INTELIGENTE: SEGURANÇA 

No caso de dúvidas em relação à 

segurança:  

Fale com a Cemig! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leonardo Resende Rivetti Rocha 

Concurso  



Quer ganhar uma viagem com acompanhante para 

uma das capitais do Nordeste? 
 

 

 

Foto meramente ilustrativa. 

    PREMIAÇÃO 

1º Lugar 



Imagine ganhar um Tablet? Você terá o mundo em 

suas mãos sem precisar sair de casa. 
 

 

    PREMIAÇÃO 

2º Lugar 



Já com uma máquina fotográfica moderna, você 

pode capturar momentos incríveis e inesquecíveis 

para relembrar por toda a vida. 
 

 

 

 

 

 

    PREMIAÇÃO 

3º Lugar 



 

Objetivos: 

 

• Identificar ideias para  evitar o desperdício  de 

energia elétrica e água. 

 

• Estimular a criatividade dos empregados e 

colaboradores da Cemig. 

 

• Ajudar a preservar o Planeta. 

 

 

 

Concurso 

 Atitudes que movem o mundo 



• Dê um titulo para a sua ideia. 

• Descreva o objetivo da sua ideia. 

• Desenvolva a ideia em um pequeno resumo (máximo de 20 linhas). 

• Indique a abrangência da ideia conforme quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 
 

Para participar basta inscrever sua ideia conforme abaixo 

ENERGIA ELÉTRICA 

• Educacional 

• Residencial 

• Residencial Baixa Renda 

• Rural 

• Indústria 

• Comércio 

• Poder Público 

• Serviços 

ÁGUA 

 

 

Somente Instalações 

internas da Cemig. 

Concurso 

 Atitudes que movem o mundo 



Como se inscrever? 
 

Basta clicar no link no final do regulamento e escolher entre 

as categorias: 

  Água. 

  Energia Elétrica.  

 

As inscrições podem ser feitas nas duas categorias.  
 

Assim você tem mais chances de ganhar! 

 

Prazo limite para inscrições: 07/06/2013 

É muito fácil participar! 

Concurso 

 Atitudes que movem o mundo 



Participe! 

DÚVIDAS:  
 

ei@cemig.com.br 

Juliana Vieira Velozo - (31) 3506-2778 

 


