
RACIONALIZAÇÃO DO CONSUMO
DE ENERGIA
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LEMBRE-SE SEMPRE,
 PEQUENOS HÁBITOS

DE CONSUMO
FAZEM GRANDES

DIFERENÇAS. 
CONTAMOS COM

O APOIO
DE TODOS.
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POR QUE USAR A ENERGIA ELÉTRICA DE FORMA RACIONAL?

O USO RACIONAL 
DE ENERGIA É:

• Eliminar desperdícios 

e usufruir de tudo o que a 

energia elétrica proporciona, 

sem gastos desnecessários;

• Buscar o máximo 

de desempenho com o 

mínimo de consumo; e

• Ter uma atitude moderna, 

aplicada no mundo desenvol-

vido como medida lógica e 

consciente.

O USO RACIONAL 
NÃO É:

• Racionamento;

• Avareza;

• Perda de qualidade de 

vida, conforto e segurança 

proporcionados pela 

energia elétrica; e

• Redução da produtividade 

ou do desempenho 

da produção.
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Esta cartilha apresenta  medidas simples para orientar a tripulação 
da  Diretoria  Industrial   da   Marinha  a  melhorar  a    gestão       da  
eficiência  energética  e,  consequentemente,  diminuir  os 
gastos com energia elétrica.

Ao longo dos séculos, à medida que o mundo se desenvolve e a 

tecnologia avança, mais e mais o consumo de energia aumenta 

como resultado dessa evolução.

Assim como  no mundo, dentro da própria  Marinha, ao longo dos 

anos,  o consumo de  energia  também vem  aumentando  e,  cada 

vez mais, torna-se mandatório o uso racional da energia.

• Para diminuir o desperdício dos recursos naturais, preservando o 

meio ambiente para as gerações futuras; e 

• Para economizar no orçamento. 

Em áreas internas ou externas de pouco movimento, analise a

possibilidade de instalar fotocélulas ou sensores de presença

(dispositivos que  acendem ou apagam as  lâmpadas de acordo

com a luminosidade e/ou ocupação do ambiente).

Esses dispositivos  farão  com  que a iluminação  desses  pontos 

fique ligada apenas quando necessário. 

LÂMPADAS

• Cerca de 51W/h em relação ao uso de lâmpada incandescente

• 6W/h em relação ao uso de lâmpada fluorescente compacta

APOSENTADO

Utilize lâmpadas led:

Reduza o uso no horário de pico:

Ao sair de um ambiente, 
apague a luz. 

Coloque lembretes 
junto aos 

interruptores.
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O  uso  da  lâmpada LED proporciona uma economia de:

Use sensores para controlar a iluminação em áreas de pouco 
movimento:

No horário  de  pico, entre 18h e 21h, o custo da energia é maior do 

que no resto do dia. Evite, sempre que possível, usar aparelhos elétricos  

de  consumo  elevado  durante  este  período  do dia, principalmente 

chuveiros, autoclaves, bombas d’água e ar condicionado.

A  lâmpada  LED   apresenta  um 

consumo de energia bem abaixo 

dos  demais  tipos de  lâmpadas,

além  de  ter  vida  útil maior que 

as demais,  o  que   torna   a  sua 

utilização vantajosa.
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COMPUTADORES
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Não deixe acessórios  do  computador  ligados sem necessidade:
 

Desligue o computador:

Reforce a importância de desligar o computador se este  permanecer 

sem  uso  por  muito tempo,  como  na  hora  de  almoço. Estimule o 

acionamento do  recurso  de  economia  de  energia do monitor, que 

desliga o mesmo após um tempo sem uso.

Impressoras e alto-falantes também devem ser desligados quando 

não estiverem em uso.

AR CONDICIONADO

Mantenha as portas e janelas
sempre fechadas quando o ar
condicionado estiver em 
funcionamento:

Coloque lembretes nas portas e

 janelas para mantê-las fechadas 

enquanto o aparelho estiver 

funcionando.

E NA EI R

C G

N É

Ê T

I I

C

C

I A

F E

Utilize o ajuste máximo

somente quando necessário:

Não deixe o ar-condicionado no

ajuste de “máximo” quando não

estiver muito quente. Assim você

evita  passar frio sem necessidade

e economiza energia.  

Utilize condicionadores de ar
dotados de tecnologia “inverter”:

Condicionadores de ar com a 

tecnologia “Inverter” chegam a 

economizar até 40% de energia se 

comparado ao convencional.

Priorize a compra de unidades com 

essa tecnologia em novas 

aquisições.

Evite o uso desnecessário do
ar-condicionado:

O aparelho não deve ser utilizado

quando o ambiente estiver 

desocupado. Reduza o uso do ar-

condicionado em áreas ocupadas 

por pequenos períodos de tempo

ou de uso pouco freqüente, como 

corredores e áreas de espera. 

Aparelhos individuais devem ser 

ligados somente quando 

necessário.

Instale os aparelhos nos pontos 

mais altos:

Instale o ar-condicionado no ponto

mais alto possível e remova as 

obstruções que restringem a livre 

circulação do ar.

Mantenha o aparelho limpo:

Mantenha todas as partes dos 

aparelhos de  ar-condicionado 

totalmente limpas.  A limpeza das  

unidades  de ventilação e seus 

filtros permite operações mais 

eficientes  e  aumenta  a eficácia 

global do sistema.
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O  conforto térmico  é  uma 

combinação de  temperatura e  

umidade, sendo recomendado:

• Entre 20º e 22°C no inverno; e 

• Entre 23º a 25°C no verão,

   com 50 a 60 % de umidade 

   relativa do ar. 

O frio máximo nem sempre é a 

melhor solução de conforto!

 AR-CONDICIONADO 
EM PRÉDIOS PÚBLICOS

É O RESPONSÁVEL POR UMA 
DAS MAIORES PARCELAS 

DE ENERGIA CONSUMIDA. 
O AUMENTO DE UM GRAU 

NO AJUSTE DA TEMPERATURA 
PROPORCIONARÁ ECONOMIA 

EM TORNO DE 7% EM 
ENERGIA ELÉTRICA NESSE 

SISTEMA.

Para amenizar os efeitos do 

calor externo, utilize películas

 bloqueadoras solares nos 

vidros ou instale dispositivos 

externos, como toldos que  

bloqueiam  o sol direto, mas 

não a luz indireta.

Essa medida economizará 

energia em ar-condicionado.

Analise a possibilidade de 

utilizar películas nas janelas 

de vidro: 

LEMBRE-SE: Evite usar o chuveiro 

nos horários de pico de consumo

de energia – entre 18h e 21h

VOCÊ SABIA?

Reduzir o tempo do banho em

alguns minutos é suficiente para

uma economia significativa,

já que o chuveiro é um dos 

aparelhos que mais consome 

energia. 

Regule a temperatura do 
chuveiro no verão.
Quando não estiver fazendo frio, 

posicione a chave na opção 

“verão”.

Em “inverno”, o consumo de 

energia é 30% maior.

Feche o registro ao ensaboar.

Fechar o registro ao se ensaboar. 

Além de economizar energia, 

economiza água.

Reforçe esta idéia.

Você sabia?

ELEVADORES
 

 

Implante medidas de conscientização

dos  usuários,  sugerindo  que é mais 

prático utilizar a escada  para  chegar

a  andares  próximos e em  caso  de

botoeiras  com  dois botões,  acionar 

apenas o botão do  sentido  desejado, 

evitando paradas desnecessárias.

Na reforma geral do aparelho, podem 

ser trocados itens mais  importantes  

como o quadro de comando e a má-

quina  de  tração. Para equipamentos 

muito antigos, esse tipo de interven-

ção pode gerar  economia de energia

na ordem de 40 %. Em sistemas

antigos com excitatriz girante 

(gerador de corrente contínua – CC), 

fazer uma revitalização, com a troca 

para  um sistema  com  excitatriz  

estática,  elimina  o  desperdício  do

motor  de corrente alternada  (CA),  

que  fica permanentemente  ligado,  

girando o gerador de CC.

Reforma geral do elevador:

Utilize os elevadores de forma
diferenciada:

Adote medidas 
de conscientização:
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Quando existirem dois elevadores, 

estude a possibilidade de atender

andares pares com um  e andares 

ímpares com o outro.  

ATENÇÃO 

 
Os elevadores, devido à grande utilização, 

costumam representar uma parcela
significativa do consumo de um prédio,

dependendo do número de
unidades existentes, do volume de
passageiros, da carga transportada
e do número de andares atendidos.

A modernização dos elevadores tem se mostrado
uma boa opção para prédios mais antigos, visando
melhorar as condições de funcionamento do
equipamento existente sem a necessidade de altos 
investimentos em um novo. 
A vida média de um elevador é de 20 anos. Há que
se avaliar o tempo de retorno do capital investido
em função da possível economia de energia.
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Elevadores  mais modernos podem estar  programados para retornar 

ao  térreo quando  ficam  parados   por  mais  de  60  segundos.  Essa 

função pode ser desabilitada no sentido de economizar energia.

 

ELEVADORES

Reprograme os elevadores:

Desligue os elevadores:

Situe as áreas de atendimento ao público no andar térreo, evitando o

uso de  elevadores. Identifique  com  clareza  as  diversas  seções, 

explicitando suas atividades, para evitar transportes desnecessários.

Use o andar térreo para o atendimento ao público:

Use quadro de comandos computadorizados :

Use controlador de tráfego:

Analise  a   possibilidade  de instalar  controladores  de  tráfego  para      

evitar que uma mesma chamada desloque mais de um elevador.  

O uso de  quadro de comandos  computadorizados, em  substituição 

aos  antigos quadros eletromecânicos, reduz   o consumo de energia, 

facilita a manutenção e elimina paralisações constantes.

 

Verifique  a  possibilidade de deixar

um dos elevadores completamente 

desligado entre 22h e 06h.  Mesmo 

parado  no  térreo, o  equipamento

gasta energia com sua   iluminação. 

Essa medida  ainda evita  que o usuário chame dois elevadores  neste 

período. Estude a possibilidade de desligar diariamente, e de maneira 

alternada,  um  dos  elevadores no horário de  menor  movimento  e 

menor utilização. Utilize o menor número possível de  elevadores fora 

do horário de maior movimento.
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NÃO PARA NO 1° ANDAR

DICAS

Compre equipamentos com o selo procel:

O  Selo  Procel  de  Economia  de  Energia  orienta o consumidor 

no  ato  da  compra,   indicando  os  produtos  que  apresentam 

os  melhores  níveis  de   eficiência  energética  dentro  de  cada 

categoria.   Ele também estimula a fabricação  e a comercialização

de produtos mais eficientes, contribuindo para o desenvolvimento

tecnológico e a  redução  de impactos  ambientais.  Modelos  com 

este selo consomem menos energia e vão fazer uma boa diferença

 na conta de energia.

No inverno, a temperatura interna do refrigerador e do freezer não 

precisa ser tão baixa quanto no verão. Regule o termostato para o 

mínimo necessário. Evite que as portas fiquem abertas 

desnecessariamente e mantenha o equipamento em 

perfeito estado de conservação, particularmente 

em relação à borracha de vedação da porta. 

Desligue os bebedouros em períodos de

menor circulação de pessoas, como fins de 

semana, feriados ou recessos.

Revise toda a instalação elétrica, de modo a verificar a

existência  de  emendas,  fios  desencapados,  fios  em 

mal  estado, conexões frouxas,  etc.  Nessas condições,

a  instalação  elétrica não  só   consome  mais  energia 

como também apresenta risco de incêndio.

Geladeiras, freezers, bebedouros e outros:

Revise a instalação elétrica:

A
B
C
D
E
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OUTRAS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS
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A otimização tarifária é a escolha da  tarifa mais  conveniente  para a  unidade

consumidora. A existência de alternativas de enquadramento tarifário permite

a alguns   consumidores   escolher  o  enquadramento e  o valor contratual de

demanda que resultem em menor despesa com a energia elétrica.   A decisão,

porém, só deve ser tomada depois  da verificação  adequada dos  padrões  de

consumo e demanda nos segmentos horários ( ponta e  fora de ponta ).  Além 

de  revelar  relações entre hábitos e consumo de energia  elétrica,  úteis  ao se 

estabelecer rotinas de combate ao desperdício, a análise da fatura de  energia

elétrica é a base para a avaliação econômica dos projetos de eficiência

energética.

A análise pode ser dividida em duas partes:

• enquadramento tarifário e determinação do valor da 

demanda contratual; e

• correção do fator de potência, caso haja necessidade. 

As tarifas horo-sazonais são as que apresentam  maiores 

possibilidades  para  gerenciamento das  despesas  com 

energia  permitindo  obter  menores custos  desde   que

 possam minimizar o consumo e a demanda nos horários

de ponta.

ATENÇÃO 

• Os valores médios mensais de consumo e de demanda em  cada  um  dos 

segmentos de ponta e fora de ponta; 

• os valores médios mensais a serem faturados  em cada  um dos segmentos 

horo-sazonais  ou  os  valores  respectivos  de  demanda   e  consumo   para 

tarifação  convencional  e   também  os  valores  de  ultrapassagem  que  por 

ventura ocorram;

 • as possibilidades de deslocamento de trabalho de diversos equipamentos

para minimizar o consumo e a demanda no segmento de ponta; e 

• as despesas mensais com cada um dos sistemas tarifários.

DICAS

Estude o perfil de consumo e escolha a melhor opção de tarifa:

De maneira geral para se determinar o melhor sistema de tarifação
considere:
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• Realização de 

palestras com a tripulação;

• Divulgação de ideias e 

ações a empreender no 

Plano do Dia;

• Utilização de novas ideias 

e medidas de racionalização

 de energia sugeridas pela 

tripulação;

• Realização de campanhas 

de incentivo ao consumo 

consciente de energia;

• Acompanhamento do 

consumo da energia elétrica, 

sugerindo medidas corretivas 

para otimizar o consumo; e

• Designação de um responsável

 para a verificação de 

ar condicionado e 

computadores ligados 

e luzes acesas em horário 

após o expediente.

Mais dicas para 

racionalização do 

consumo de energia:
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