
Que tal ter uma rotina mais sustentável? A Neoenergia 
organizou um check-list com ações mais eficientes e 
sustentáveis que contribuem com o meio-ambiente.

A Neoenergia possui compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
estipulados pela Organização das Nações Unidas (ONU). A companhia tem especial foco nos objetivos
7 (energia limpa e acessível) e 13 (ação global contra as mudanças climáticas), definidos como 
prioritários. Há atuação ainda com outros objetivos relacionados a temas estratégicos e que contribuem 
diretamente à gestão sustentável dos negócios: água potável e saneamento (ODS 6), indústria, inovação 
e infraestrutura (ODS 9), vida terrestre (ODS 15) e parcerias e meios de implementação (ODS 17).

São atitudes simples que geram um grande impacto.
Marque todas aquelas que você já está implementando ou deseja incorporar no seu dia-a-dia: 

AÇÕES SUSTENTÁVEIS
PARA FAZER EM CASA

Pegue tudo que você precisa de uma 
só vez e feche logo em seguida 

EVITAR ABRIR A GELADEIRA
REPETIDAS VEZES 

Ao trocar sua máquina de lavar ou geladeira, 
fique atento ao Selo PROCEL e a etiqueta do 
INMETRO que certifica a economia de energia  

COMPRAR ELETRODOMÉSTICOS
ENERGETICAMENTE EFICIENTES

Evite o uso das secadoras ou use programas 
curtos e ecológicos na máquina 

SECAR AS ROUPAS
AO SOL E AO AR LIVRE 

Algumas máquinas de lavar possuem função para 
reaproveitamento da água, possibilitando o uso 
para lavar áreas externas, por exemplo. Outra opção 
é reaproveitar a água do cozimento de vegetais, que 
pode, por exemplo, servir para regar plantas

REAPROVEITAR A ÁGUA
PARA OUTRAS ATIVIDADES  

Um banho de 15 minutos consome cerca de
60 litros de água e demanda até 30% do seu 
consumo mensal. Reduza para 8 minutos
e feche a torneira para se ensaboar

TOMAR BANHOS MAIS CURTOS 

Uma torneira aberta pode consumir 
até 12 litros de água por minuto

FECHAR A TORNEIRA QUANDO
NÃO ESTIVER USANDO 

Uma torneira quebrada pode vazar cerca 
de 60 gotas por minuto, o que desperdiça 
700 litros de água por mês

CONSERTAR TORNEIRAS 
COM VAZAMENTO

Dê preferência por aqueles que não 
possuem plásticos 

COMPRAR PRODUTOS
MINIMAMENTE EMBALADOS 

A iniciativa permite reaproveitar os nutrientes 

UTILIZAR RESTOS
DE ALIMENTOS COMO
FERTILIZANTES ORGÂNICOS 

Papel, plástico, metal e eletrônicos são 
materiais que podem ser reciclados 

SEPARAR OS ITENS  PARA 
REALIZAR RECICLAGEM 

Nas distribuidoras da Neoenergia, existe o 
programa Vale Luz, que oferece descontos na 
conta de luz em troca de materiais recicláveis 

Abra as janelas e apague a luz durante o dia

APROVEITAR A 
ILUMINAÇÃO NATURAL 

Economize papel ao evitar a impressão 
de boletos e faturas 

PAGAR AS FATURAS  ONLINE

Elas consomem cerca de 30% menos do que as 
fluorescentes e, em relação às incandescentes, 
a economia pode chegar a 80%

ADOTAR O USO
DE LÂMPADAS LED 

Desligue o computador da tomada quando
não estiver em uso. O computador consome 
energia mesmo quando desligado

DESCONECTAR
O COMPUTADOR DA TOMADA 

Cerca de 8% da conta de luz da sua casa 
vem de aparelhos stand-by ou que 
tenham carga fantasma

MANTER DESCONECTADO 
OUTROS DISPOSITIVOS QUE
VOCÊ NÃO ESTÁ USANDO 

Otimize o termostato de acordo com 
a temperatura externa e a quantidade 
de alimentos armazenados 

AJUSTAR A TEMPERATURA
DA GELADEIRA 

VALE
LUZ


