
1 AFORRANDO ENERXÍA

– Na vivenda
– No transporte
– Na escola

En xeral, os cidadáns non somos conscientes de que a enerxía é un ben escaso 
e limitado, e de que a nosa dependencia do exterior sobrepasa o 80%, 

principalmente en forma de petróleo e os seus derivados.
Fagamos caso á máxima que di que a mellor enerxía de todas

é a que NON se consome. O Planeta agradecerao.
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2 O MODELO ENERXÉTICO ACTUAL

Está baseado nas enerxías non renovables (carbón, petróleo, gas natural e enerxía nuclear) 
e caracterízase por ser:

–  Depredador de enerxía e recursos naturais.
– A causa primordial do cambio climático que estamos a
	 sufrir	e	que	pode	ser	catastrófico	para	a	humanidade.

Cómpre substituilo por un modelo SOSTIBLE, 
cuxo motor sería o consumo masivo de enerxías renovables (EE.RR.),

inesgotables e autóctonas.



3 SEGUINDO CO MODELO SOSTIBLE

Ademais das EE.RR., en que se basearía?

–		Na	eficiencia	enerxética	e	o	aforro	
 (na vivenda, no transporte, nos servizos, na industria, …)
– Na redución do consumo.
– Na reutilización.
– Na reciclaxe.
– Na utilización masiva dos medios de transporte colectivos.
– Na produción de enerxía preto dos lugares de consumo.
– Na investigación e a innovación, para abaratar custes.



4 A VIVENDA

 O consumo de enerxía na vivenda ten un grande impacto 
na calidade de vida e no presuposto familiar.

No	sector	da	vivenda	consúmese	o	15%	da	enerxía	final.
Nunha	vivenda	BIOCLIMÁTICA pódense conseguir aforros enerxéticos 
de ata un 70% con un custe de construción só un 10% máis elevado, 

no	que	hai	que	ter	presente:

– O aillamento (na envolvente)
– A orientación
– Forma e volume
– Iluminación natural
– Climatización (fundamentalmente a pasiva)
– Ventilación



5 O AILLAMENTO

As fugas de calor prodúcense sobre todo polo teito e as ventás (ata un 50 %). 
Como minimizalas?

– Non escatimar nos materiais da envolvente.
– Instalar dobre cristal ou dobre ventanal (redución dun 20% de perdas).
– Detectar as correntes de aire en portas e ventás. Tapalas con burletes (esponxas, 
	 caucho,…).
– Evitar as fugas polos caixetíns das persianas enrolables,
	 chemineas,	canalizacións	ou	condutos	exteriores,	que	poden	ser	cuantiosas.
–	Valorar	a	posibilidade	de	poñer	madeira	no	chan	así	como	falsos	teitos.



6 O ALUMEADO

Pode supoñer ata o 18% do consumo eléctrica da vivenda.
Algunhas	normas	para	reducir	o	seu	consumo	son:

– Aproveitar a luz natural cando sexa posible.
– Pintar paredes e teitos de cores claras.
–	Manter	as	luces	apagadas	nas	habitacións	baleiras.
– Utilizar lámpadas de baixo consumo (que aforran un 80% de enerxía e duran 
 de 8-10 veces máis) naqueles zonas onde non se acendan e apaguen con grande 
 frecuencia.
– Dar preferencia á iluminación localizada, por exemplo, para ler. 
 Con ela conséguese un ambiente confortable.
–	O	po	acumulado	nas	lámpadas	dificulta	a	correcta	difusión	da	luz.	
 Cómpre limpalas periodicamente.



7 A CLIMATIZACIÓN

A climatización activa consiste en caldear cando vai frío
e	refrixerar	cando	vai	calor,	dunha	maneira	non	natural.

A	temperatura	ideal	dunha	vivenda	é	de	19ºC	no	inverno	e
24º	C	no	verán.	Cada	grao	de	máis	ou	de	menos	pode	supoñer

un consumo extra de enerxía dun 8%.
Nos días de moita calor ou moito frío, o recomendable é baixar as persianas

	e	pechar	as	cortinas,	na	medida	do	posible.
Non	debemos	cubrir	os	radiadores	e	hai	que	pechar	os	que	non	se	necesiten.

Para ventilar a casa abonda con 10 minutos diarios. Cando
o fagamos debemos asegurarnos de que a calefacción estea apagada.



8 O ETIQUETADO

A etiqueta, que indica a eficiencia do aparello do que se
trata, está regulada na UE.

Existen 7 clases de eficiencia enerxética,	identificadas	por	un	código	de	cores	e	letras:	
desde	verde	e	letra	A	para	os	máis	eficientes	ata	vermello	e	letra	G	para	os	menos.

Teñen que levala obrigatoriamente:

–	A	maioría	dos	electrodomésticos	(frigoríficos,	lavalouzas,	lavadoras,	fornos,	...)
– as lámpadas de baixo consumo.
–	os	coches	(debe	indicar	o	consumo	e	as	emisións	de	CO2).



9 OS ELECTRODOMÉSTICOS

Son os responsables do 12% do consumo total de enerxía do fogar. 
Os	que	máis	consomen	son	o	frigorífico,	a	TV	e	a	lavadora,	por	esta	orde.

Debemos	mercar	os	de	clase	A,	os	máis	eficientes;	
nos	casos	do	frigorífico	e	o	conxelador,	os	A+	e	A++.

Teñamos	en	conta	tamén	á	hora	de	mercalos	o	tamaño	e	a	potencia,	
que deben ser adaptados ás nosas necesidades.

Evitemos o consumo oculto dalgúns deles, como a TV ou o
vídeo,	que	pode	chegar	a	ser	ata	o	15%	do	gasto	enerxético	do	propio	aparello.	

Iso conséguese non apagándoos co mando, senón premendo o interruptor de desconexión.
Merque equipos ofimáticos (ordenador, impresora,..) con sistemas de aforro de enerxía.



10 O CONSUMO DE AUGA

Consellos para reducir o consumo de auga no fogar:

–	Ducharse	en	vez	da	bañarse	permite	aforros	de	ata	un	75%	de	auga,	
	 que	non	debe	sobrepasar	os	35ºC.
– Non ten sentido deixar a billa aberta mentres nos afeitamos ou cepillamos os dentes 
 (despilfarro de seis litros de auga por minuto, como mínimo).
– Acoplando redutores de caudal ás billas, aforramos ata un 50% de auga.
– As perdas por fugas tanto nas billas como nas cisternas poden ser cuantiosas. 
 Repáreas canto antes.
– Instale cisternas con sistemas de dobre pulsación ou de descarga parcial
– Utilice billas monomando.
–	O	lavalouzas	a	baixa	temperatura	e	cheo	de	todo,	é	máis	efectivo	que	fregar	
 a louza a man.



11 O TRANSPORTE POR ESTRADA

É o responsable do consumo do 80% da enerxía total do sector 
(que,	ao	mesmo	tempo	representa	o	40%	da	enerxía	final).	Desde	o	ano	1990,	duplicouse.

Xera case o 30% das emisións de CO2.
É a principal fonte de contaminación (non só CO2) e ruído nas cidades.

O transporte colectivo,	sobre	todo	o	tren,	é	moito	máis	eficiente	que	o	coche	privado.	
Nas cidades, con frecuencia, tamén é máis rápido.

Para traxectos curtos, usemos a bicicleta ou vaiamos a pé.



12 O VEHÍCULO TURISMO

–	Na	UE	hai	case	1	turismo	por	cada	2	habitantes.
– Un turismo de gama media expulsa uns 160 gramos de CO2 por cada km. 
 A UE pretende que a partires do ano 2012 esa cantidade se reduza nun 25%.
– Non o utilice para distancias curtas e, se pode, compártao con alguén.
– Desmonte a baca cando non a necesite. Se é moi voluminoso o que transporta nela, 
 o consumo pode aumentar ata un 35%.
–	Conducir	coas	ventaíñas	abertas	significa	un	5%	máis	de	consumo	e	se	o	fai	co	aire	
 acondicionado, ata un aumento dun 25%.
–	Lembremos	que	o	turismo	é	ata	seis	veces	menos	eficiente	có	transporte	público.



13 CONDUCIÓN EFICIENTE

Permite un aforro de ata o 15% tanto no consumo de carburante como de emisións de CO2.

NORMAS
–	Conduza	coas	marchas	longas,	cambiando	o	menos	posible.
–	Nos	coches	de	agora	pódese	“saltar”	de	2ª	a	4ª	ou	de	3ª	a	5ª.
– Manteña a distancia de seguridade.
– Conduza con prudencia, evitando os aceleróns e as freadas bruscas.
–	Cunha	marcha	metida,	se	non	pisa	o	acelerador,	o	consumo	é	nulo.
– En paradas de máis de 1 minuto (algúns semáforos, atascos), apaguemos o motor.
–	A	velocidades	superiores	aos	100	Km/h,	o	consumo	multiplícase	(e	a	contaminación,	tamén).



14 AFORRO ENERXÉTICO NA ESCOLA

–	Substituír	as	lámpadas	correntes	por	outras	fluorescentes	ou	de	baixo	consumo	
 a medida que se vaian fundindo e limpalas periodicamente.
– Apagar os aparellos tales como os ordenadores cando non se utilicen, 
 sobre todo ao rematar a xornada (concretar quen se encargará de facelo).
– Usar fotocopiadoras e impresoras que poidan utilizar papel reciclado.
– Apagar as luces nas salas baleiras.
– Pintar as paredes e os teitos de cores claras.
– Utilizar a luz natural sempre que sexa posible.
– Instalar termostatos.
– Non abrir as ventás coa calefacción acendida.



15 AFORRO DE AUGA NA ESCOLA

– Reducir o volume da auga que se usa nas cisternas.
– Revisar as fugas en billas e cisternas e reparalas de contado.
– Instalar billas de cerre automático.
– Substituír as cisternas por fusómetros, a ser posible.
– Non utilizar o váter como basureiro de papeis, compresas, restos de comida, etc.
–	Recoller	as	augas	pluviais	e	utilizalas	para	regar	o	xardín	ou	o	horto.
–	Emprender	unha	campaña de aforro de auga (e de enerxía) mediante a 
 confección de carteis.


