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EXEMPLO!

TECLIM

Elaboração: o presente trabalho foi compilado pelos engenheiros Leoni Pustilnik, Celso Marques,
Ricardo de Araújo Kalid e Caiuby Alves da Costa durante o curso de Eficiência Energética Básica
ministrado aos colaboradores da Caraíba Metais S.A em 2008.
Contato através do e-mail cteclim.@ufba.br ou pelo telefone (71) 3283.9892.
Diagramação: Sergio Hinzs e David Fadul.

Cartilha do Projeto Energiba UFBA / TECLIM / CARAÍBA METAIS Poupe sua energia – www.TECLIM.ufba.br

26

Cartilha do Projeto Energiba UFBA / TECLIM / CARAÍBA METAIS Poupe sua energia – www.TECLIM.ufba.br

03

LEENER – Dicas úteis: Aparelhos. Disponível em: <http://www.leener.ufjf.br/aparelhos.php>. Acesso
em: 11 fev. 2009.
MARQUES, Celso. Eficiência Energética Básica na Caraíba Metais S.A. Salvador, abril 2008. Notas de
aula. Módulo Energia Térmica – Escola Politécnica da UFBA.
N AT U R E B A – D i c a s d e E c o n o m i a d e E n e r g i a E l é t r i c a . D i s p o n í v e l e m :
<http://www.natureba.com.br/economia-energia-eletrica.htm>. Acesso em: 11 de fev. 2009.
PROCOBRE – Instalações Elétricas. Disponível em:
<http://www.procobre.org/pr/aplicacoes_do_cobre/instalacoes_eletricas_2.html>. Acesso em: 11
fev. 2009.

Hoje em dia, basta abrir os jornais para se constatar a preocupação de todos em relação ao elevado
custo da energia e à possibilidade de sua falta ou de ocorrência de um “apagão”. Isso estimula a
pesquisa de novos combustíveis e energéticos e reforça os comportamentos voltados para a
conservação de energia que todos devemos ter.
Pensando no futuro da empresa e em colaborar para o da sociedade, a Caraíba implantou o ENERGIBA,
um projeto iniciado em 03 de setembro de 2007 e que teve entre seus principais objetivos o de
desenvolver metodologias para a otimização do uso dos recursos energéticos (térmicos e elétricos). Foi
uma iniciativa de grande importância para a Caraíba, que é alta consumidora de energia, não apenas
elétrica, mas principalmente a proveniente de gás natural. Além de trazer benefícios econômicos, esse
projeto criou espaço para um grande potencial de minimização dos impactos ambientais nos processos
produtivos e administrativos da empresa.
O ENERGIBA foi uma parceria da Caraíba com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), Instituto do Meio
Ambiente do Estado da Bahia (IMA), Universidade de Campinas (UNICAMP), CNPq e FINEP. A equipe da
UFBA foi composta pelos professores: Dr. Ricardo Kalid, responsável pela coordenação geral e pela
orientação dos trabalhos na parte térmica e Dr. Caiuby Alves, que orientou os trabalhos referentes à
energia elétrica; pelo engenheiro MsC Celso Marques e o engenheiro Leoni Pustilnik e pelos estudantes
bolsistas de iniciação científica: Gilsâmara Alves, Yuri Bezerra, Ramon Lago, Lázaro Mendes e Fernando
Cesar Pinheiro Ribeiro. Na Caraíba, a coordenação do projeto ficou sob a responsabilidade do chefe da
DUT, engenheiro Vicemar Duarte e houve a participação de funcionários da DSM, DUT, DEF, DTQ, DTM,
sendo eles: Eduardo Copello, Péricles Junior, Emerson Nassiffe, Fernando Mello, José Luis Bravo, Gisele
Neves e Joceval Silva.
Durante o projeto, a maioria dos colaboradores da Caraíba passou por cursos para capacitação
específica sobre o tema. A partir das sugestões dadas nesses treinamentos, foi gerado um “banco de
ideias” específico do ENERGIBA, um espaço em que todos poderão lançar e desenvolver projetos que
visem à minimização do uso de energia na empresa assim como em suas casas e outros ambientes que
frequentem.
Esta cartilha é mais um resultado direto do referido projeto. Parte das contribuições coletadas nos
treinamentos está aqui, apresentada sob a forma de dicas, para que as pessoas possam efetivamente
praticar a conservação da energia no desempenho de suas tarefas e repassar as informações adquiridas
para seus familiares, amigos e vizinhos.
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Finalizado os trabalhos, espera-se que entre os resultados estejam: o aumento da sinergia universidadeempresa e da competitividade industrial, através de processos inovadores e da redução de custos, e a
diminuição do impacto ambiental, através da aplicação dos conceitos de produção limpa e ecologia
industrial, além de maior capacitação dos empregados que estiveram envolvidos no ENERGIBA.

A energia é indispensável para o desenvolvimento das sociedades. No entanto, a maior parte da energia
usada no mundo provém de fontes não renováveis como o petróleo, o gás natural, o carvão e o urânio,
que se encontram na natureza em quantidade limitada e tendem a se esgotar, por serem utilizadas pelo
homem em um ritmo bem maior que os milhares de anos necessários para a sua formação. Além disso,
a utilização intensiva desses combustíveis fósseis resulta no aumento da concentração do dióxido de
carbono (CO2) na atmosfera, o que eleva a temperatura global do nosso planeta. É o chamado efeito
estufa, que traz como consequências: a seca, as inundações, os furacões, os maremotos, o surgimento
de novas doenças etc.
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ACABE COM O DESPERDÍCIO DE ENERGIA. Disponível em:
<http://www.cteep.com.br/_docs/setor/estante/dicas_economizar/dicas_economizar_energia.pdf>.
Acesso em: 11 fev. 2009.
Boiler: Aquecedor de água de acumulação. Disponível em:
<http://www.fazfacil.com.br/manutencao/aquecedor_boiler.html>. Acesso em: 11 de fev. 2009.
BRAGAHABIT – EDUCAR PARA UMA EFECTIVA POUPANÇA ENERGÉTICA. Disponível em:
<http://www.bragahabit.pt/site/index.php?option=co m_content&task=view&id=67&Itemid=76>.
Acesso em: 11 fev. 2009.
Como Economizar Energia Elétrica em casa. Disponível em:
<http://eolicario.com.br/como_economizar_energia/como_economizar_energia.html>. Acesso em:
11 fev. 2009.

A forma pela qual produzimos e consumimos energia tem provocado mudanças climáticas e, portanto,
representa um dos maiores desafios da humanidade. Por isso, descubra o que você pode fazer para
poupar energia. Com pequenos cuidados, economizar energia no trabalho e em casa fica muito mais
fácil. Afinal de contas...

C O M PA N H I A E N E R G É T I C A D O P I AU Í - C E P I S A . D i s p o n í v e l e m :
<http://www.cepisa.com.br/cepisa/dicas.php?id=49>. Acesso em: 11 fev. 2009.

Na defesa do meio ambiente não cabe o desperdício de energia.

Dicas - Práticas para você economizar energia e proteger o Planeta. Disponível em:
<http://www.cpatsa.embrapa.br/gerenciamentoderesiduos/dicas.htm>. Acesso em: 11 fev. 2009.
Dicas. Disponível em: <http://www.each.usp.br/recicla/dicas.html>. Acesso em: 11 fev. 2009.
DICAS DE CONSUMO E SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. Disponível em:
<http://br.geocities.com/donialv/dicas.html>. Acesso em: 11 fev. 2009.
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL S.A. Guia prático da eficiência energética: o que saber & fazer para
sustentar o futuro. Disponível em: <www.cgd.pt/ambiente/pdf/GUIA_EDP.pdf>. Acesso em: 24 mar.
2008.
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. Disponível em: <http://www.eficiencia-energetica.com/index.html>.
Acesso em: 11 mar. 2008.
E L E K T R O
–
D i c a s .
D i s p o n í v e l
e m :
<http://www.elektro.com.br/portal/page/portal/pg_site_elektro/res_capa/res_dicas_econ>. Acesso
em: 11 fev. 2009.
ELETROBRÁS – PROCEL – Publicações diversas.
L O H M A N N – D I C A S : E l e v a d o r e s . D i s p o n í v e l
<http://www.lohmann.eng.br/mostra_dicas.php?cod=13 >. Acesso em: 11 de fev. 2009.

e m :
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?
Podemos optar por sistemas de cogeração em instalações industriais de média e grande dimensão.

Medidor de energia elétrica (kWh)
O medidor é um equipamento utilizado para medir e registrar o consumo de
energia elétrica. Portanto, inspecione se o seu medidor está funcionado
corretamente, ou se há alguma fuga de corrente na sua instalação, usando o
seguinte procedimento:
?
Desligue todos os aparelhos e lâmpadas e observe se o medidor continua
totalizando. Em caso positivo, chame imediatamente um técnico para verificar se
o defeito está na instalação ou no próprio medidor. Atenção! Defeito no medidor e/ou na própria
instalação significa desperdício e aumento da conta de energia elétrica no final do mês.
Adquira o hábito de anotar frequentemente as leituras, tanto do medidor de kWh quanto do hidrômetro de
água. Analise os resultados para evitar surpresas. Caso haja alguma irregularidade, avise à
concessionária e mostre a ela os seus registros.

No ato da compra
Verifique se o produto tem o SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA, que orienta o consumidor
indicando os produtos que apresentam os melhores níveis de eficiência energética dentro de cada
categoria.

Selo Procel
Este selo também estimula a fabricação e a comercialização de
produtos mais eficientes, contribuindo para o desenvolvimento
tecnológico e a redução de impactos ambientais. É concedido,
anualmente, aos equipamentos que apresentam os melhores
índices de eficiência energética, caracterizados pela FAIXA A da
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, dentro das
suas categorias.
Os equipamentos que atualmente recebem o SELO PROCEL são:
Refrigerador
Freezer
Ar-condicionado
Máquina de lavar roupas
Motor elétrico
Coletor solar
Reservatórios térmicos para
coletores solares
Reatores para lâmpadas a vapor
de sódio e fluorescentes

Lâmpadas fluorescentes
compactas
Televisores
Ventilador de Teto
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Gaste menos e evite acidentes
?
Nunca mexa em equipamentos elétricos com as mãos molhadas

ou pisando em lugares úmidos.Não coloque facas, garfos ou
qualquer outro objeto de metal dentro de aparelhos elétricos
ligados.
?
Para limpar ou consertar eletrodomésticos, desligue-os da
tomada.
?
Quando você for mexer em algum aparelho elétrico ligado, nunca
se encoste em canos metálicos de água ou de gás. Estando em contato com o solo, o metal do cano
pode fazer com que a corrente elétrica passe através de seu corpo e provoque um acidente fatal.
?
Se ao ligar geladeira, torneiras e chuveiros elétricos você levar um choque é porque existe problema
com o aterramento (fio terra) na instalação. O melhor a fazer é chamar logo um eletricista.
?
Use somente pilhas e baterias recarregáveis. É certo que são caras, mas duram anos e podem ser
recarregadas em média 1000 vezes. Em médio e longo prazo, elas se pagam com muito lucro
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?
Reavaliar o projeto dos principais equipamentos de troca térmica.
?
Proceder à verificação periódica do isolamento dos fornos. Monitorar os pontos quentes na

superfície externa.
?
Sempre que possível, manter pressão “ligeiramente positiva” no interior do forno, para eliminar
infiltrações de ar atmosférico.

Fiação
?
Use fios de bitola adequada. Quando fizer a instalação,
consulte sempre um técnico especializado.
?
Emendas malfeitas ou com fios de bitolas diferentes
causam perda de energia.
?
Não use fios de baixa qualidade ou desencapados ou
com o isolamento defeituoso.
?
Isole corretamente as emendas de fios com conectores
ou fitas isolantes.
?
Nunca deixe de utilizar o fio terra dos aparelhos. Ao
contrário, instale um bom sistema de aterramento na sua residência. E nunca utilize o fio neutro
(geralmente cor azul) como fio terra. Leia o manual do equipamento para maiores detalhes.
?
Faça a manutenção periódica de sua instalação elétrica.

Disjuntores
?
Desligue sempre os disjuntores ao mexer nas instalações elétricas.
?
Se o disjuntor desligar sozinho é sinal de que houve um curto-circuito ou sobrecarga

no sistema. Só ligue o dispositivo novamente após uma inspeção rigorosa na
instalação. É recomendado chamar um técnico.
?
Nunca aumente o valor do disjuntor ou do fusível sem trocar a fiação. Deve haver
uma correspondência entre eles.
?
Mantenha o quadro de luz sempre limpo, ventilado e desimpedido, longe de botijões
de gás.

?
Em processos de baixa temperatura (<100ºC) é possível recorrer a soluções de ENERGIAS
RENOVÁVEIS: energia solar, por exemplo.
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Torres de resfriamento
?
Manter os recheios das torres limpos, livres de algas ou

depósitos que prejudicam a troca térmica.
?
Manter as bacias superiores e inferiores, livres de

algas ou depósitos.
?
Manter o “Plenum” da torre seco.
?
Manter as venezianas em bom estado.
?
Manter os bocais pulverizadores sem entupimentos!
?
Manter portas de visitas fechadas.
?
Manter os recheios em bom estado e sem caminhos
preferenciais.
?
Lubrificar e realizar manutenção nas bombas e nos
redutores dos ventiladores.
?
Se possível, reduza a rotação, manual ou
atomaticamente, dos ventiladores e/ou das bombas de
recirculação quando a água de retorno do resfriamento
estiver com temperatura muito baixa.

22
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Tomadas
?
Tomadas quentes são sinônimo de desperdício. Por isso, evite o uso de benjamins (Tês).
?
Use somente uma tomada para cada equipamento.
?
Não abuse dos chamados Tês ou benjamins – podem provocar curtos-

circuitos e incêndios.
?
Verifique sempre as tensões corretas (voltagem) dos aparelhos e
tomadas – com isso você evita o dano ou queima do equipamento.
?
Não use e nem encoste instrumentos e ferramentas metálicas nas
tomadas.
?
Devem ser previstos circuitos separados para iluminação e tomadas.

Boiler – aquecedor central de água
?
Na hora da compra, escolha um tipo de boiler com capacidade adequada às
suas necessidades.
?
Dê preferência a modelos com melhor isolamento do tanque e com
dispositivo de controle de temperatura.
?
Ligue o aquecedor apenas o tempo necessário. Se possível, instale um timer
para tornar automática essa tarefa. Evite aquecer a água nos dias de calor
mais intenso.
?
Instale o aquecedor perto dos pontos de consumo.
?
Isole adequadamente as canalizações de água quente.
?
Nunca ligue o aquecedor à rede elétrica sem ter certeza de que ele está cheio
de água. Para isso, verifique se sai água das torneiras de água quente.
?
Analise sempre a possibilidade de usar um aquecedor solar, você
economizará muito na sua conta de energia e estará contribuindo para
diminuir o impacto ao meio ambiente.

Elevadores
?
Para subir até dois andares ou descer três, que tal usar a escada? Além
de fazer exercício físico, você economiza energia elétrica.
?
Havendo dois elevadores no mesmo hall (um social e um de serviço),
deve-se chamar apenas um. Verifique a possibilidade de fazê-los atender
a grupos diferentes de andares (pares e ímpares).
?
As crianças devem ser orientadas a não apertar todos os botões do
painel e não fazer do elevador um objeto de recreação.
?
Não sobrecarregar o elevador, respeitando o número máximo de
passageiros indicado na cabine.
?
Estude a possibilidade de desligar diariamente, de maneira alternada,
um dos elevadores, no horário de menor movimento e utilização (por
exemplo, das 22 às 6 horas e nos domingos e feriados).
?
Será importante obter a cooperação dos condôminos, esclarecendo-os
quanto aos objetivos e benefícios a serem alcançados.
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Bombeamento de água
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Trocadores de calor

?
Elimine vazamentos de água, evitando desperdícios.
?
Economizando água, você economiza energia.
?
Dimensione adequadamente a bomba. Peça ajuda a um

profissional.
?
Verifique o funcionamento da boia e utilize “automático”
para ligar e desligar as bombas.
?
Evite, sempre que possível, o bombeamento de água no
horário de pico (das 18 às 21 horas).

?
Fazer o tratamento adequado da água de resfriamento.
?
Monitorar os índices de desempenho. Ex: eficiência, perda de carga etc.
?
Realizar manutenção preventiva.

Motores elétricos
?
Adquira sempre motores com a potência indicada pelo fabricante e com o selo PROCEL.
?
Não superdimensione nem subdimensione os motores, principalmente os que acionam bombas e

compressores. Isso irá causar aumento no consumo de energia.

?
Alguns eletrodomésticos tais como: geladeiras, freezers, aparelhos de ar-condicionado, motores,
coletores solares e lâmpadas têm consumo medido por centros de pesquisas do governo. Os mais
eficientes ganham o selo PROCEL. Na hora da compra, escolha esses modelos.
?
Ligue somente o aparelho que será usado e desligue-o após o uso.
?
Sempre que possível use aparelhos elétricos fora do horário de maior consumo de energia. O horário de
pico de consumo de energia é entre 18 e 21 horas. Portanto, evite utilizar aparelhos movidos a energia
elétrica nesse horário.
?
Compre sempre aparelhos com tamanho e potência de acordo com a sua necessidade.
?
Compare sempre o termo de garantia e a assistência técnica dos diferentes fabricantes.
?
Leia sempre atentamente o manual e o termo de garantia antes de usar o aparelho.
?
Guarde o manual do equipamento e o termo de garantia, pois poderão ser úteis.
?
Retire os eletrodomésticos da tomada quando não estiverem sendo usados, ou seja, não deixe
aparelhos elétricos no stand by. Faça isto e depois compare suas contas de energia elétrica. Você terá
uma grata surpresa!
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Vantagens da recuperação de condensado de vapor:
?
Economia de combustível, visto que o calor remanescente no condensado equivale a uma quantidade

de 20 a 30% do calor total do vapor.
?
Economia de água de reposição na caldeira.
?
Redução na vazão de purgas na caldeira.
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Chuveiro Elétrico
?
É um dos equipamentos que mais consome energia.
?
Evite banhos demorados.
?
Evite seu uso no horário de pico (18 às 21horas).
?
Regule o seu chuveiro de acordo com o clima. Nos dias quentes,

coloque a chave na posição “verão”.
?
Limpe periodicamente os orifícios de saída de água.
?
Use somente resistências originais. Evite adaptações e não
reaproveite a resistência “queimada” – isso aumenta o consumo.
?
Feche a torneira do chuveiro ao se ensaboar e assim você
também economizará água.
?
Tome banhos rápidos. Um bom banho pode ser tomado em
menos de 5 minutos. Experimente e verá como suas contas de
água e energia elétrica diminuirão.
?
Considere a possibilidade de trocar seu chuveiro elétrico pelo
aquecimento solar, você economizará muito na sua conta de
energia e estará contribuindo para diminuir o impacto ao meio
ambiente.
?
Tome banho de chuveiro. E, de preferência, rápido. Um banho de banheira consome até quatro vezes
mais energia e água que um chuveiro.

Geladeira e Freezer
?
Só adquira os modelos com o selo PROCEL.
?
Coloque o aparelho em local ventilado, desencostado de paredes

?
Manter os isolamentos térmicos dos equipamentos em bom estado. Um mau isolamento pode
representar até 20% de perdas térmicas, e consequentemente, aumento do consumo de combustíveis!
?
Manter limpas as superfícies de troca térmica dos trocadores de calor, evaporadores, fornos,
caldeiras etc., preservando assim a sua eficiência de projeto.
?
Efetuar calibrações periódicas dos dispositivos de medição (termômetros, manômetros etc.)

(no mínimo 15 cm), longe do fogão, aquecedores ou áreas
expostas ao sol.
?
Não abra a geladeira sem necessidade e nem deixe a porta aberta,
pois a entrada de ar quente faz o motor trabalhar mais.
?
Guarde ou retire alimentos e bebidas de uma só vez. Evite abrir a
porta por tempo prolongado.
?
Arrume os alimentos de forma que você possa encontrá-los
rapidamente.
?
Não forre as prateleiras da geladeira com vidros ou plásticos. Isto
dificulta a circulação interna de ar.
?
Não guarde alimentos ou líquidos quentes.
?
Degele regularmente a geladeira seguindo as instruções do
fabricante
?
Conserve limpas as serpentinas (grades) de trás do aparelho e não
as use para secar panos ou roupas.
?
Quando se ausentar de casa por um tempo prolongado, o ideal é
esvaziar a geladeira e o freezer, deixar suas portas abertas e
desligá-los da tomada.
?
Mantenha as borrachas de vedação da porta em perfeito
estado, evitando entrada de ar quente do exterior.
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?
Durante o inverno, regule o termostato para uma posição de menor refrigeração.
?
Cuidado com geladeiras velhas, pois o gás CFC (freon) pode vazar ameaçando a camada de ozônio.
?
Sempre que possível, mantenha o freezer ligado e faça o degelo conforme indicação do manual, pois

dessa forma você economizará energia.
?
Faça compras mais frequentemente. Além de usar alimentos mais frescos, você evitará a sobrecarga
do freezer e menos energia será consumida.
?
Descongele geladeiras e freezers antigos a cada 15 ou 20 dias. O excesso de gelo reduz a circulação de
ar frio no aparelho, fazendo com que ele gaste mais energia para compensar. Os novos modelos
consomem até metade da energia, o que subsidia o valor ,do eletrodoméstico em médio/longo prazo.
?
Antes de cozinhar, retire da geladeira todos os ingredientes de uma só vez. Evite o abre-fecha da
geladeira toda vez que precisar de alguma coisa.
?
Compre alimentos frescos em vez de congelados. Comida congelada, além de mais cara, consome até
10 vezes mais energia para ser cozida.
?
Use uma garrafa térmica com água gelada. Abasteça-a de
água bem gelada com uma bandeja de cubos de gelo pela
manhã. Você terá água gelada até a noite e evitará o abre-fecha
da geladeira.
E, finalmente, lembre-se:
?
Verifique sempre as borrachas de vedação das portas dos
congeladores e geladeiras.
?
Ao adquirir um novo equipamento, sempre dê preferência a
um aparelho com o selo PROCEL classe A.
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A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA INDÚSTRIA
Eficiência térmica em fornos e caldeiras
?
Aproveitar o calor residual dos gases de escape dos fornos e caldeiras para pré-aquecimento da água
da caldeira ou do ar para combustão.
?
Regular a relação ar-combustível.
?
Monitorar periodicamente o teor de O2 nos gases de escape.
?
Pré-aquecer o combustível líquido para a obtenção da viscosidade ideal para queima.
?
Recuperar o calor residual da água da purga de caldeira,

Ferro Elétrico
?
Acumule sempre a maior quantidade de peças de roupa que puder, para ligar o ferro o menos possível.
?
Antes de ligar o ferro, retire as roupas do varal e separe as peças que não precisam ser passadas.
?
Passe primeiro as roupas delicadas que precisam de menos calor. No final, depois de desligar o ferro,

aproveite ainda o seu calor para passar algumas roupas leves.
?
Evite utilizar o ferro elétrico quando vários aparelhos estiverem ligados para evitar que a rede elétrica

fique sobrecarregada.
?
Regule o ferro na temperatura adequada para cada tipo de tecido.
?
Não há necessidade de passar roupas íntimas, toalhas de banho e roupas de cama.
?
Sempre que puder adquira tecido que não precisa ser passado (ex.: tactel, microfibra etc.).
?
Não deixe o ferro ligado sem necessidade.
?
Evite seu uso no horário de pico (18 às
21horas).
?
Retire imediatamente as roupas da máquina
de lavar quando estiverem limpas. As roupas
esquecidas na máquina de lavar ficam muito
amassadas, exigindo muito mais trabalho e
tempo para serem passadas e, assim, o
consumo de muito mais energia elétrica.

?
Monitorar o tratamento adequado da água de reposição. Os depósitos prejudicam de forma
considerável a transferência de calor, pois a condutividade dos mesmos é de 20 a 100 vezes menor
que o do aço carbono! Assim, a temperatura da superfície dos tubos aumenta muito, o que fragiliza o
material podendo ocasionar o seu rompimento, com sérias consequências.
?
Evitar vazamentos na tubulação de vapor. Um furo de 1/8 de polegada a uma pressão de 7 kgf/cm2
gera uma perda de 30 kg/h, ou seja, um prejuízo de R$18 mil / ano a um custo médio de R$ 70,00 /
tonelada!
?
Recuperar todos os condensados de vapor e preservar o bom estado de funcionamento dos
purgadores.
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Máquina de lavar roupa

?
Escolher um vestuário adequado à estação do ano, mesmo dentro de casa.
?
No inverno, maximizar a entrada da luz solar, abrindo os cortinados. No verão, evitar a entrada dos

raios solares diretos durante o dia e facilitar a ventilação natural de noite, abrindo as janelas em lados
opostos da casa.
?
Evitar aquecer ou esfriar zonas da casa em que as pessoas não circulem com frequência. Regule os
termostatos convenientemente. Hoje em dia, devido à preocupação com a eficiência energética, está
sendo adotada como ideal a temperatura de aproximadamente 24°C.

?
Só ligue a máquina com a capacidade máxima de roupas
indicada pelo fabricante: isso economiza água e energia.
?
Mantenha o filtro sempre limpo.
?
Seque as roupas no varal, não na secadora.
?
Use o sabão corretamente para não precisar repetir a
operação “enxaguar”
?
Regule o tempo de funcionamento da secadora de acordo com
o tipo de tecido
?
Reutilize a água após o seu uso na máquina para lavar o chão
ou outros fins menos nobres
?
No hotel, economize toalhas e lençóis. Use o bom senso…
Você realmente precisa de uma toalha nova todo dia? Em
hotéis, o hóspede tem a opção de não ter as toalhas trocadas
diariamente, para economizar água e energia. Trocar uma vez a
cada 3 dias já está de bom tamanho.
?
Evite o uso da máquina no horário de pico (18 às 21horas).

Climatização / Ar-condicionado

Além disso,
?
Não deixe portas e janelas abertas quando o ar-condicionado estiver em funcionamento.
?
Antes de comprar um aparelho de climatização, isole a sua casa convenientemente e escolha um

equipamento com potência adequada. Informe-se com um especialista.
?
Em regiões onde o clima é muito seco e a umidade relativa do ar é muito baixa, empregue resfriadores

de ar tipo evaporativo em substituição aos aparelhos convencionais de ar-condicionado. São
ecologicamente corretos porque funcionam apenas com água e têm um consumo de energia muito
baixo (somente para os ventiladores). Além disso, não utilizam nenhum gás CFC ou HCFC, ou outros que
prejudiquem o meio ambiente.
?
Limpe o filtro de ar dos equipamentos de climatização regularmente, de preferência de 15 em 15 dias.
Isso permitirá uma melhor circulação de ar, melhorando a eficiência da refrigeração.
?
Solicite a revisão do sistema de refrigeração uma vez por ano.

?
Antes de comprar, avalie a opção do ventilador de teto para
atender às suas necessidades. Nem sempre faz tanto calor
que justifique o uso de um ar-condicionado. O ventilador de
teto é ideal para refrescar o ambiente consumindo 90%
menos energia. Combinar o uso dos dois também é uma boa
ideia. Regule seu ar-condicionado para o mínimo e ligue o
ventilador de teto para melhorar a circulação do ambiente.
As temperaturas consideradas de conforto para uma casa variam entre os 18ºC, no inverno, e os
25ºC, no verão. Para que você possa obter estas temperaturas há uma série de medidas que podem ser
postas em prática. Evite o frio excessivo. Quanto menor a temperatura de regulagem maior será o
consumo de energia.
?
Só adquira aparelhos que possuam o selo PROCEL, eles consomem 12 a 26% menos energia.
?
Ao instalar o aparelho proteja a sua parte externa da incidência do sol, sem bloquear as grades de
ventilação.
?
Instale-o em local com boa circulação de ar.
?
Mantenha portas e janelas fechadas quando o aparelho estiver funcionando.
?
Não tape a saída de ar do aparelho.
?
Limpe sempre os filtros para não prejudicar a circulação de ar.
?
No escritório, desligue o ar-condicionado uma hora antes do final do expediente. Num período de 8
horas, isso representa 12,5% de economia diária, o que equivale a quase um mês de economia no final
do ano. Além disso, no final do expediente a temperatura começa a ficar mais amena.
?
Desligue o aparelho sempre que se ausentar do ambiente.
?
Limpe ou troque os filtros o seu ar-condicionado. Um ar-condicionado sujo representa 158 quilos de
gás carbônico a mais na atmosfera por ano.
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Computador

Fornos e fogões

?
Não deixe o computador ligado sem necessidade,

?
Nos fogões a gás, deve-se utilizar uma intensidade de chama
adequada e, sempre que for possível e apropriado, usar a panela de
pressão.
?
Na compra de um fogão ou forno, leve em conta os consumos
energéticos do equipamento e escolha preferencialmente um
equipamento classe A (selo CONPET).
?
Mantenha panela tapada enquanto cozinha e baixe a chama ao
mínimo necessário.
?
Ao cozinhar, quando a água estiver fervendo, reduza a chama ou
potência do forno. Sendo atingida a temperatura máxima (cerca de
100ºC), necessita-se de energia apenas para mantê-la.
?
O forno pode ser desligado pouco antes de se finalizar um cozimento, pois a sua temperatura interna
será mantida durante algum tempo.

desligue o estabilizador.
?
Configure o computador para que a tela do monitor
seja desligada depois de um tempo de inatividade
?
Não deixe impressoras e outros acessórios ligados
sem necessidade.
?
Considere trocar seu monitor, o maior responsável
pelo consumo de energia de um computador.
?
Monitores de LCD são mais econômicos, ocupam
menos espaço na mesa e estão ficando cada vez mais
baratos. O que fazer com o antigo? Você poderá doá-lo
a instituições, tais como o Comitê para a
Democratização da Informática.

Aquecedor Solar
?
Uma excelente alternativa para economizar energia é o coletor solar utilizado para o aquecimento de
água, geralmente colocado sobre o telhado das casas ou dos edifícios. Em longo prazo, você poupará
energia e dinheiro.
?
O preço do aquecedor solar vem caindo gradativamente.
?
Em algumas cidades brasileiras, já é obrigatório o uso de aquecimento solar em novas edificações.
?
Algumas concessionárias financiam ou mesmo fornecem gratuitamente os equipamentos para
residências populares. Procure se informar.
?
Use menos água quente. Aquecer água consome muita energia. Para lavar a louça ou as roupas, prefira
usar água morna ou fria, ou utilize aquecedores solares.
?
Estes sistemas permitem poupar até 70% da energia necessária para aquecer a água para a cozinha e
banhos, a água da piscina ou do aquecimento central.
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Ventilação natural

Lâmpadas e iluminação

?
Ao projetar a sua habitação, procure tirar partido da

?
Evite acender lâmpadas durante o dia. Abra

localização das janelas, de modo a criar diferenças de
pressão, facilitando a ventilação natural. Uma medida
simples e eficiente é permitir a ventilação cruzada, ou
seja, abrir janelas em lados opostos da casa.

janelas, cortinas, persianas e deixe a luz do sol
iluminar a sua casa.
?
Na hora de comprar, dê preferência às
lâmpadas fluorescentes compactas ou
circulares. Elas iluminam melhor, duram de 5 a
10 vezes mais e gastam menos energia.
?
Instale, na cozinha, lavanderia e garagem, ou em qualquer outro local que fique com as luzes acesas
por mais de 4 horas por dia, lâmpadas fluorescentes compactas de 12 watts. Elas fornecem a mesma
iluminação que uma incandescente de 60 watts, mas, como a potência que absorvem da rede é menor,
consomem menos energia, tornando sua conta na concessionária menos onerosa. Além disso, menos
energia é desperdiçada.
?
A fluorescente comum (tubular) de 40 watts ou a especial de 32 watts ilumina mais que a lâmpada
incandescente de 150 watts.
?
Use reatores de alto fator de potência.
?
Só adquira lâmpadas fluorescentes com o selo PROCEL – que têm 1 ano de garantia.
?
Apague sempre as luzes ao sair de um ambiente.
?
Paredes e tetos de cores claras refletem melhor a luz, reduzindo a necessidade de iluminação artificial.
?
Sempre que puder use vidraças transparentes.
?
Utilize iluminação dirigida para leitura e trabalhos manuais.
?
A sujeira prejudica a iluminação – limpe sempre as luminárias.
?
Em locais que precisam de iluminação o dia inteiro, sempre que possível, utilize telhas translúcidas.
?
Em iluminação externa utilize sempre sensores automáticos de luminosidade.
?
Em locais onde a iluminação é usada eventualmente utilize sensores de proximidade.
?
Troque suas lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Elas gastam 60% menos energia; e você
reduzirá em aproximadamente 136 quilos a emissão anual de gás carbônico na atmosfera.

Sombra
?
As portas e janelas de vidro e com grande exposição solar, devem ter elementos de proteção como
persianas exteriores ou película, de forma a minimizar os ganhos solares no verão e maximizar os
ganhos solares no inverno.
?
Uma simples árvore permite a obtenção de sombra nas estações quentes!

Pintura
Ao construir e reformar, dê preferência para cores claras.
?
Enquanto uma fachada branca só consegue absorver 25% da energia do sol, a mesma fachada

pintada com cor preta pode absorver a energia do sol em 90%.
?
Pintando as paredes internas com cores claras você economizará a energia elétrica que seria

consumida com a iluminação.
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Televisões, videogames e aparelhos de som
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM RESIDÊNCIAS
Isolamento térmico em telhados e paredes
?
O correto isolamento das superfícies pode reduzir até 30% do
consumo de energia!
?
Utilize placas de poliestireno extrudido, lã de rocha etc. para
isolar a laje ou telhados e paredes da sua habitação.

Isolamento térmico em janelas

?
Sempre que possível, use aparelhos modernos e que possuam o selo PROCEL.
?
Não deixe aparelhos ligados sem necessidade.
?
Evite dormir com a televisão ligada. Uma opção é programar o aparelho para desligar sozinho (timer).
?
Deixar o videogame ligado na eletricidade enquanto ele não está em uso custa quase 5 vezes mais do

que custaria o consumo de um refrigerador durante o mesmo período.
?
Não deixe seus aparelhos em stand by. Simplesmente desligue-os ou tire-os da tomada quando não os

estiver usando. A função de stand by de um aparelho consome em torno de 15% a 40% da energia que é
consumida quando ele está em uso.

?
As janelas são áreas críticas para o conforto térmico da casa. A instalação de janelas com alto poder de
isolamento térmico é a chave para economizar energia.
?
Utilize janelas com vidros duplos (preferencialmente de baixa emissividade) e molduras de baixa
transmissão térmica (por exemplo, PVC) – elas podem reduzir até 50% das perdas térmicas, assim
como o ruído do exterior.
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Televisões, videogames e aparelhos de som
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM RESIDÊNCIAS
Isolamento térmico em telhados e paredes
?
O correto isolamento das superfícies pode reduzir até 30% do
consumo de energia!
?
Utilize placas de poliestireno extrudido, lã de rocha etc. para
isolar a laje ou telhados e paredes da sua habitação.

Isolamento térmico em janelas

?
Sempre que possível, use aparelhos modernos e que possuam o selo PROCEL.
?
Não deixe aparelhos ligados sem necessidade.
?
Evite dormir com a televisão ligada. Uma opção é programar o aparelho para desligar sozinho (timer).
?
Deixar o videogame ligado na eletricidade enquanto ele não está em uso custa quase 5 vezes mais do

que custaria o consumo de um refrigerador durante o mesmo período.
?
Não deixe seus aparelhos em stand by. Simplesmente desligue-os ou tire-os da tomada quando não os

estiver usando. A função de stand by de um aparelho consome em torno de 15% a 40% da energia que é
consumida quando ele está em uso.

?
As janelas são áreas críticas para o conforto térmico da casa. A instalação de janelas com alto poder de
isolamento térmico é a chave para economizar energia.
?
Utilize janelas com vidros duplos (preferencialmente de baixa emissividade) e molduras de baixa
transmissão térmica (por exemplo, PVC) – elas podem reduzir até 50% das perdas térmicas, assim
como o ruído do exterior.
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Ventilação natural

Lâmpadas e iluminação

?
Ao projetar a sua habitação, procure tirar partido da

?
Evite acender lâmpadas durante o dia. Abra

localização das janelas, de modo a criar diferenças de
pressão, facilitando a ventilação natural. Uma medida
simples e eficiente é permitir a ventilação cruzada, ou
seja, abrir janelas em lados opostos da casa.

janelas, cortinas, persianas e deixe a luz do sol
iluminar a sua casa.
?
Na hora de comprar, dê preferência às
lâmpadas fluorescentes compactas ou
circulares. Elas iluminam melhor, duram de 5 a
10 vezes mais e gastam menos energia.
?
Instale, na cozinha, lavanderia e garagem, ou em qualquer outro local que fique com as luzes acesas
por mais de 4 horas por dia, lâmpadas fluorescentes compactas de 12 watts. Elas fornecem a mesma
iluminação que uma incandescente de 60 watts, mas, como a potência que absorvem da rede é menor,
consomem menos energia, tornando sua conta na concessionária menos onerosa. Além disso, menos
energia é desperdiçada.
?
A fluorescente comum (tubular) de 40 watts ou a especial de 32 watts ilumina mais que a lâmpada
incandescente de 150 watts.
?
Use reatores de alto fator de potência.
?
Só adquira lâmpadas fluorescentes com o selo PROCEL – que têm 1 ano de garantia.
?
Apague sempre as luzes ao sair de um ambiente.
?
Paredes e tetos de cores claras refletem melhor a luz, reduzindo a necessidade de iluminação artificial.
?
Sempre que puder use vidraças transparentes.
?
Utilize iluminação dirigida para leitura e trabalhos manuais.
?
A sujeira prejudica a iluminação – limpe sempre as luminárias.
?
Em locais que precisam de iluminação o dia inteiro, sempre que possível, utilize telhas translúcidas.
?
Em iluminação externa utilize sempre sensores automáticos de luminosidade.
?
Em locais onde a iluminação é usada eventualmente utilize sensores de proximidade.
?
Troque suas lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Elas gastam 60% menos energia; e você
reduzirá em aproximadamente 136 quilos a emissão anual de gás carbônico na atmosfera.

Sombra
?
As portas e janelas de vidro e com grande exposição solar, devem ter elementos de proteção como
persianas exteriores ou película, de forma a minimizar os ganhos solares no verão e maximizar os
ganhos solares no inverno.
?
Uma simples árvore permite a obtenção de sombra nas estações quentes!

Pintura
Ao construir e reformar, dê preferência para cores claras.
?
Enquanto uma fachada branca só consegue absorver 25% da energia do sol, a mesma fachada

pintada com cor preta pode absorver a energia do sol em 90%.
?
Pintando as paredes internas com cores claras você economizará a energia elétrica que seria

consumida com a iluminação.
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Computador

Fornos e fogões

?
Não deixe o computador ligado sem necessidade,

?
Nos fogões a gás, deve-se utilizar uma intensidade de chama
adequada e, sempre que for possível e apropriado, usar a panela de
pressão.
?
Na compra de um fogão ou forno, leve em conta os consumos
energéticos do equipamento e escolha preferencialmente um
equipamento classe A (selo CONPET).
?
Mantenha panela tapada enquanto cozinha e baixe a chama ao
mínimo necessário.
?
Ao cozinhar, quando a água estiver fervendo, reduza a chama ou
potência do forno. Sendo atingida a temperatura máxima (cerca de
100ºC), necessita-se de energia apenas para mantê-la.
?
O forno pode ser desligado pouco antes de se finalizar um cozimento, pois a sua temperatura interna
será mantida durante algum tempo.

desligue o estabilizador.
?
Configure o computador para que a tela do monitor
seja desligada depois de um tempo de inatividade
?
Não deixe impressoras e outros acessórios ligados
sem necessidade.
?
Considere trocar seu monitor, o maior responsável
pelo consumo de energia de um computador.
?
Monitores de LCD são mais econômicos, ocupam
menos espaço na mesa e estão ficando cada vez mais
baratos. O que fazer com o antigo? Você poderá doá-lo
a instituições, tais como o Comitê para a
Democratização da Informática.

Aquecedor Solar
?
Uma excelente alternativa para economizar energia é o coletor solar utilizado para o aquecimento de
água, geralmente colocado sobre o telhado das casas ou dos edifícios. Em longo prazo, você poupará
energia e dinheiro.
?
O preço do aquecedor solar vem caindo gradativamente.
?
Em algumas cidades brasileiras, já é obrigatório o uso de aquecimento solar em novas edificações.
?
Algumas concessionárias financiam ou mesmo fornecem gratuitamente os equipamentos para
residências populares. Procure se informar.
?
Use menos água quente. Aquecer água consome muita energia. Para lavar a louça ou as roupas, prefira
usar água morna ou fria, ou utilize aquecedores solares.
?
Estes sistemas permitem poupar até 70% da energia necessária para aquecer a água para a cozinha e
banhos, a água da piscina ou do aquecimento central.
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Máquina de lavar roupa

?
Escolher um vestuário adequado à estação do ano, mesmo dentro de casa.
?
No inverno, maximizar a entrada da luz solar, abrindo os cortinados. No verão, evitar a entrada dos

raios solares diretos durante o dia e facilitar a ventilação natural de noite, abrindo as janelas em lados
opostos da casa.
?
Evitar aquecer ou esfriar zonas da casa em que as pessoas não circulem com frequência. Regule os
termostatos convenientemente. Hoje em dia, devido à preocupação com a eficiência energética, está
sendo adotada como ideal a temperatura de aproximadamente 24°C.

?
Só ligue a máquina com a capacidade máxima de roupas
indicada pelo fabricante: isso economiza água e energia.
?
Mantenha o filtro sempre limpo.
?
Seque as roupas no varal, não na secadora.
?
Use o sabão corretamente para não precisar repetir a
operação “enxaguar”
?
Regule o tempo de funcionamento da secadora de acordo com
o tipo de tecido
?
Reutilize a água após o seu uso na máquina para lavar o chão
ou outros fins menos nobres
?
No hotel, economize toalhas e lençóis. Use o bom senso…
Você realmente precisa de uma toalha nova todo dia? Em
hotéis, o hóspede tem a opção de não ter as toalhas trocadas
diariamente, para economizar água e energia. Trocar uma vez a
cada 3 dias já está de bom tamanho.
?
Evite o uso da máquina no horário de pico (18 às 21horas).

Climatização / Ar-condicionado

Além disso,
?
Não deixe portas e janelas abertas quando o ar-condicionado estiver em funcionamento.
?
Antes de comprar um aparelho de climatização, isole a sua casa convenientemente e escolha um

equipamento com potência adequada. Informe-se com um especialista.
?
Em regiões onde o clima é muito seco e a umidade relativa do ar é muito baixa, empregue resfriadores

de ar tipo evaporativo em substituição aos aparelhos convencionais de ar-condicionado. São
ecologicamente corretos porque funcionam apenas com água e têm um consumo de energia muito
baixo (somente para os ventiladores). Além disso, não utilizam nenhum gás CFC ou HCFC, ou outros que
prejudiquem o meio ambiente.
?
Limpe o filtro de ar dos equipamentos de climatização regularmente, de preferência de 15 em 15 dias.
Isso permitirá uma melhor circulação de ar, melhorando a eficiência da refrigeração.
?
Solicite a revisão do sistema de refrigeração uma vez por ano.

?
Antes de comprar, avalie a opção do ventilador de teto para
atender às suas necessidades. Nem sempre faz tanto calor
que justifique o uso de um ar-condicionado. O ventilador de
teto é ideal para refrescar o ambiente consumindo 90%
menos energia. Combinar o uso dos dois também é uma boa
ideia. Regule seu ar-condicionado para o mínimo e ligue o
ventilador de teto para melhorar a circulação do ambiente.
As temperaturas consideradas de conforto para uma casa variam entre os 18ºC, no inverno, e os
25ºC, no verão. Para que você possa obter estas temperaturas há uma série de medidas que podem ser
postas em prática. Evite o frio excessivo. Quanto menor a temperatura de regulagem maior será o
consumo de energia.
?
Só adquira aparelhos que possuam o selo PROCEL, eles consomem 12 a 26% menos energia.
?
Ao instalar o aparelho proteja a sua parte externa da incidência do sol, sem bloquear as grades de
ventilação.
?
Instale-o em local com boa circulação de ar.
?
Mantenha portas e janelas fechadas quando o aparelho estiver funcionando.
?
Não tape a saída de ar do aparelho.
?
Limpe sempre os filtros para não prejudicar a circulação de ar.
?
No escritório, desligue o ar-condicionado uma hora antes do final do expediente. Num período de 8
horas, isso representa 12,5% de economia diária, o que equivale a quase um mês de economia no final
do ano. Além disso, no final do expediente a temperatura começa a ficar mais amena.
?
Desligue o aparelho sempre que se ausentar do ambiente.
?
Limpe ou troque os filtros o seu ar-condicionado. Um ar-condicionado sujo representa 158 quilos de
gás carbônico a mais na atmosfera por ano.

Cartilha do Projeto Energiba UFBA / TECLIM / CARAÍBA METAIS Poupe sua energia – www.TECLIM.ufba.br

10

?
Durante o inverno, regule o termostato para uma posição de menor refrigeração.
?
Cuidado com geladeiras velhas, pois o gás CFC (freon) pode vazar ameaçando a camada de ozônio.
?
Sempre que possível, mantenha o freezer ligado e faça o degelo conforme indicação do manual, pois

dessa forma você economizará energia.
?
Faça compras mais frequentemente. Além de usar alimentos mais frescos, você evitará a sobrecarga
do freezer e menos energia será consumida.
?
Descongele geladeiras e freezers antigos a cada 15 ou 20 dias. O excesso de gelo reduz a circulação de
ar frio no aparelho, fazendo com que ele gaste mais energia para compensar. Os novos modelos
consomem até metade da energia, o que subsidia o valor ,do eletrodoméstico em médio/longo prazo.
?
Antes de cozinhar, retire da geladeira todos os ingredientes de uma só vez. Evite o abre-fecha da
geladeira toda vez que precisar de alguma coisa.
?
Compre alimentos frescos em vez de congelados. Comida congelada, além de mais cara, consome até
10 vezes mais energia para ser cozida.
?
Use uma garrafa térmica com água gelada. Abasteça-a de
água bem gelada com uma bandeja de cubos de gelo pela
manhã. Você terá água gelada até a noite e evitará o abre-fecha
da geladeira.
E, finalmente, lembre-se:
?
Verifique sempre as borrachas de vedação das portas dos
congeladores e geladeiras.
?
Ao adquirir um novo equipamento, sempre dê preferência a
um aparelho com o selo PROCEL classe A.
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A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA INDÚSTRIA
Eficiência térmica em fornos e caldeiras
?
Aproveitar o calor residual dos gases de escape dos fornos e caldeiras para pré-aquecimento da água
da caldeira ou do ar para combustão.
?
Regular a relação ar-combustível.
?
Monitorar periodicamente o teor de O2 nos gases de escape.
?
Pré-aquecer o combustível líquido para a obtenção da viscosidade ideal para queima.
?
Recuperar o calor residual da água da purga de caldeira,

Ferro Elétrico
?
Acumule sempre a maior quantidade de peças de roupa que puder, para ligar o ferro o menos possível.
?
Antes de ligar o ferro, retire as roupas do varal e separe as peças que não precisam ser passadas.
?
Passe primeiro as roupas delicadas que precisam de menos calor. No final, depois de desligar o ferro,

aproveite ainda o seu calor para passar algumas roupas leves.
?
Evite utilizar o ferro elétrico quando vários aparelhos estiverem ligados para evitar que a rede elétrica

fique sobrecarregada.
?
Regule o ferro na temperatura adequada para cada tipo de tecido.
?
Não há necessidade de passar roupas íntimas, toalhas de banho e roupas de cama.
?
Sempre que puder adquira tecido que não precisa ser passado (ex.: tactel, microfibra etc.).
?
Não deixe o ferro ligado sem necessidade.
?
Evite seu uso no horário de pico (18 às
21horas).
?
Retire imediatamente as roupas da máquina
de lavar quando estiverem limpas. As roupas
esquecidas na máquina de lavar ficam muito
amassadas, exigindo muito mais trabalho e
tempo para serem passadas e, assim, o
consumo de muito mais energia elétrica.

?
Monitorar o tratamento adequado da água de reposição. Os depósitos prejudicam de forma
considerável a transferência de calor, pois a condutividade dos mesmos é de 20 a 100 vezes menor
que o do aço carbono! Assim, a temperatura da superfície dos tubos aumenta muito, o que fragiliza o
material podendo ocasionar o seu rompimento, com sérias consequências.
?
Evitar vazamentos na tubulação de vapor. Um furo de 1/8 de polegada a uma pressão de 7 kgf/cm2
gera uma perda de 30 kg/h, ou seja, um prejuízo de R$18 mil / ano a um custo médio de R$ 70,00 /
tonelada!
?
Recuperar todos os condensados de vapor e preservar o bom estado de funcionamento dos
purgadores.
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Vantagens da recuperação de condensado de vapor:
?
Economia de combustível, visto que o calor remanescente no condensado equivale a uma quantidade

de 20 a 30% do calor total do vapor.
?
Economia de água de reposição na caldeira.
?
Redução na vazão de purgas na caldeira.
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Chuveiro Elétrico
?
É um dos equipamentos que mais consome energia.
?
Evite banhos demorados.
?
Evite seu uso no horário de pico (18 às 21horas).
?
Regule o seu chuveiro de acordo com o clima. Nos dias quentes,

coloque a chave na posição “verão”.
?
Limpe periodicamente os orifícios de saída de água.
?
Use somente resistências originais. Evite adaptações e não
reaproveite a resistência “queimada” – isso aumenta o consumo.
?
Feche a torneira do chuveiro ao se ensaboar e assim você
também economizará água.
?
Tome banhos rápidos. Um bom banho pode ser tomado em
menos de 5 minutos. Experimente e verá como suas contas de
água e energia elétrica diminuirão.
?
Considere a possibilidade de trocar seu chuveiro elétrico pelo
aquecimento solar, você economizará muito na sua conta de
energia e estará contribuindo para diminuir o impacto ao meio
ambiente.
?
Tome banho de chuveiro. E, de preferência, rápido. Um banho de banheira consome até quatro vezes
mais energia e água que um chuveiro.

Geladeira e Freezer
?
Só adquira os modelos com o selo PROCEL.
?
Coloque o aparelho em local ventilado, desencostado de paredes

?
Manter os isolamentos térmicos dos equipamentos em bom estado. Um mau isolamento pode
representar até 20% de perdas térmicas, e consequentemente, aumento do consumo de combustíveis!
?
Manter limpas as superfícies de troca térmica dos trocadores de calor, evaporadores, fornos,
caldeiras etc., preservando assim a sua eficiência de projeto.
?
Efetuar calibrações periódicas dos dispositivos de medição (termômetros, manômetros etc.)

(no mínimo 15 cm), longe do fogão, aquecedores ou áreas
expostas ao sol.
?
Não abra a geladeira sem necessidade e nem deixe a porta aberta,
pois a entrada de ar quente faz o motor trabalhar mais.
?
Guarde ou retire alimentos e bebidas de uma só vez. Evite abrir a
porta por tempo prolongado.
?
Arrume os alimentos de forma que você possa encontrá-los
rapidamente.
?
Não forre as prateleiras da geladeira com vidros ou plásticos. Isto
dificulta a circulação interna de ar.
?
Não guarde alimentos ou líquidos quentes.
?
Degele regularmente a geladeira seguindo as instruções do
fabricante
?
Conserve limpas as serpentinas (grades) de trás do aparelho e não
as use para secar panos ou roupas.
?
Quando se ausentar de casa por um tempo prolongado, o ideal é
esvaziar a geladeira e o freezer, deixar suas portas abertas e
desligá-los da tomada.
?
Mantenha as borrachas de vedação da porta em perfeito
estado, evitando entrada de ar quente do exterior.
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Bombeamento de água
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Trocadores de calor

?
Elimine vazamentos de água, evitando desperdícios.
?
Economizando água, você economiza energia.
?
Dimensione adequadamente a bomba. Peça ajuda a um

profissional.
?
Verifique o funcionamento da boia e utilize “automático”
para ligar e desligar as bombas.
?
Evite, sempre que possível, o bombeamento de água no
horário de pico (das 18 às 21 horas).

?
Fazer o tratamento adequado da água de resfriamento.
?
Monitorar os índices de desempenho. Ex: eficiência, perda de carga etc.
?
Realizar manutenção preventiva.

Motores elétricos
?
Adquira sempre motores com a potência indicada pelo fabricante e com o selo PROCEL.
?
Não superdimensione nem subdimensione os motores, principalmente os que acionam bombas e

compressores. Isso irá causar aumento no consumo de energia.

?
Alguns eletrodomésticos tais como: geladeiras, freezers, aparelhos de ar-condicionado, motores,
coletores solares e lâmpadas têm consumo medido por centros de pesquisas do governo. Os mais
eficientes ganham o selo PROCEL. Na hora da compra, escolha esses modelos.
?
Ligue somente o aparelho que será usado e desligue-o após o uso.
?
Sempre que possível use aparelhos elétricos fora do horário de maior consumo de energia. O horário de
pico de consumo de energia é entre 18 e 21 horas. Portanto, evite utilizar aparelhos movidos a energia
elétrica nesse horário.
?
Compre sempre aparelhos com tamanho e potência de acordo com a sua necessidade.
?
Compare sempre o termo de garantia e a assistência técnica dos diferentes fabricantes.
?
Leia sempre atentamente o manual e o termo de garantia antes de usar o aparelho.
?
Guarde o manual do equipamento e o termo de garantia, pois poderão ser úteis.
?
Retire os eletrodomésticos da tomada quando não estiverem sendo usados, ou seja, não deixe
aparelhos elétricos no stand by. Faça isto e depois compare suas contas de energia elétrica. Você terá
uma grata surpresa!
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Torres de resfriamento
?
Manter os recheios das torres limpos, livres de algas ou

depósitos que prejudicam a troca térmica.
?
Manter as bacias superiores e inferiores, livres de

algas ou depósitos.
?
Manter o “Plenum” da torre seco.
?
Manter as venezianas em bom estado.
?
Manter os bocais pulverizadores sem entupimentos!
?
Manter portas de visitas fechadas.
?
Manter os recheios em bom estado e sem caminhos
preferenciais.
?
Lubrificar e realizar manutenção nas bombas e nos
redutores dos ventiladores.
?
Se possível, reduza a rotação, manual ou
atomaticamente, dos ventiladores e/ou das bombas de
recirculação quando a água de retorno do resfriamento
estiver com temperatura muito baixa.
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Tomadas
?
Tomadas quentes são sinônimo de desperdício. Por isso, evite o uso de benjamins (Tês).
?
Use somente uma tomada para cada equipamento.
?
Não abuse dos chamados Tês ou benjamins – podem provocar curtos-

circuitos e incêndios.
?
Verifique sempre as tensões corretas (voltagem) dos aparelhos e
tomadas – com isso você evita o dano ou queima do equipamento.
?
Não use e nem encoste instrumentos e ferramentas metálicas nas
tomadas.
?
Devem ser previstos circuitos separados para iluminação e tomadas.

Boiler – aquecedor central de água
?
Na hora da compra, escolha um tipo de boiler com capacidade adequada às
suas necessidades.
?
Dê preferência a modelos com melhor isolamento do tanque e com
dispositivo de controle de temperatura.
?
Ligue o aquecedor apenas o tempo necessário. Se possível, instale um timer
para tornar automática essa tarefa. Evite aquecer a água nos dias de calor
mais intenso.
?
Instale o aquecedor perto dos pontos de consumo.
?
Isole adequadamente as canalizações de água quente.
?
Nunca ligue o aquecedor à rede elétrica sem ter certeza de que ele está cheio
de água. Para isso, verifique se sai água das torneiras de água quente.
?
Analise sempre a possibilidade de usar um aquecedor solar, você
economizará muito na sua conta de energia e estará contribuindo para
diminuir o impacto ao meio ambiente.

Elevadores
?
Para subir até dois andares ou descer três, que tal usar a escada? Além
de fazer exercício físico, você economiza energia elétrica.
?
Havendo dois elevadores no mesmo hall (um social e um de serviço),
deve-se chamar apenas um. Verifique a possibilidade de fazê-los atender
a grupos diferentes de andares (pares e ímpares).
?
As crianças devem ser orientadas a não apertar todos os botões do
painel e não fazer do elevador um objeto de recreação.
?
Não sobrecarregar o elevador, respeitando o número máximo de
passageiros indicado na cabine.
?
Estude a possibilidade de desligar diariamente, de maneira alternada,
um dos elevadores, no horário de menor movimento e utilização (por
exemplo, das 22 às 6 horas e nos domingos e feriados).
?
Será importante obter a cooperação dos condôminos, esclarecendo-os
quanto aos objetivos e benefícios a serem alcançados.
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Gaste menos e evite acidentes
?
Nunca mexa em equipamentos elétricos com as mãos molhadas

ou pisando em lugares úmidos.Não coloque facas, garfos ou
qualquer outro objeto de metal dentro de aparelhos elétricos
ligados.
?
Para limpar ou consertar eletrodomésticos, desligue-os da
tomada.
?
Quando você for mexer em algum aparelho elétrico ligado, nunca
se encoste em canos metálicos de água ou de gás. Estando em contato com o solo, o metal do cano
pode fazer com que a corrente elétrica passe através de seu corpo e provoque um acidente fatal.
?
Se ao ligar geladeira, torneiras e chuveiros elétricos você levar um choque é porque existe problema
com o aterramento (fio terra) na instalação. O melhor a fazer é chamar logo um eletricista.
?
Use somente pilhas e baterias recarregáveis. É certo que são caras, mas duram anos e podem ser
recarregadas em média 1000 vezes. Em médio e longo prazo, elas se pagam com muito lucro
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?
Reavaliar o projeto dos principais equipamentos de troca térmica.
?
Proceder à verificação periódica do isolamento dos fornos. Monitorar os pontos quentes na

superfície externa.
?
Sempre que possível, manter pressão “ligeiramente positiva” no interior do forno, para eliminar
infiltrações de ar atmosférico.

Fiação
?
Use fios de bitola adequada. Quando fizer a instalação,
consulte sempre um técnico especializado.
?
Emendas malfeitas ou com fios de bitolas diferentes
causam perda de energia.
?
Não use fios de baixa qualidade ou desencapados ou
com o isolamento defeituoso.
?
Isole corretamente as emendas de fios com conectores
ou fitas isolantes.
?
Nunca deixe de utilizar o fio terra dos aparelhos. Ao
contrário, instale um bom sistema de aterramento na sua residência. E nunca utilize o fio neutro
(geralmente cor azul) como fio terra. Leia o manual do equipamento para maiores detalhes.
?
Faça a manutenção periódica de sua instalação elétrica.

Disjuntores
?
Desligue sempre os disjuntores ao mexer nas instalações elétricas.
?
Se o disjuntor desligar sozinho é sinal de que houve um curto-circuito ou sobrecarga

no sistema. Só ligue o dispositivo novamente após uma inspeção rigorosa na
instalação. É recomendado chamar um técnico.
?
Nunca aumente o valor do disjuntor ou do fusível sem trocar a fiação. Deve haver
uma correspondência entre eles.
?
Mantenha o quadro de luz sempre limpo, ventilado e desimpedido, longe de botijões
de gás.

?
Em processos de baixa temperatura (<100ºC) é possível recorrer a soluções de ENERGIAS
RENOVÁVEIS: energia solar, por exemplo.
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?
Podemos optar por sistemas de cogeração em instalações industriais de média e grande dimensão.

Medidor de energia elétrica (kWh)
O medidor é um equipamento utilizado para medir e registrar o consumo de
energia elétrica. Portanto, inspecione se o seu medidor está funcionado
corretamente, ou se há alguma fuga de corrente na sua instalação, usando o
seguinte procedimento:
?
Desligue todos os aparelhos e lâmpadas e observe se o medidor continua
totalizando. Em caso positivo, chame imediatamente um técnico para verificar se
o defeito está na instalação ou no próprio medidor. Atenção! Defeito no medidor e/ou na própria
instalação significa desperdício e aumento da conta de energia elétrica no final do mês.
Adquira o hábito de anotar frequentemente as leituras, tanto do medidor de kWh quanto do hidrômetro de
água. Analise os resultados para evitar surpresas. Caso haja alguma irregularidade, avise à
concessionária e mostre a ela os seus registros.

No ato da compra
Verifique se o produto tem o SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA, que orienta o consumidor
indicando os produtos que apresentam os melhores níveis de eficiência energética dentro de cada
categoria.

Selo Procel
Este selo também estimula a fabricação e a comercialização de
produtos mais eficientes, contribuindo para o desenvolvimento
tecnológico e a redução de impactos ambientais. É concedido,
anualmente, aos equipamentos que apresentam os melhores
índices de eficiência energética, caracterizados pela FAIXA A da
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, dentro das
suas categorias.
Os equipamentos que atualmente recebem o SELO PROCEL são:
Refrigerador
Freezer
Ar-condicionado
Máquina de lavar roupas
Motor elétrico
Coletor solar
Reservatórios térmicos para
coletores solares
Reatores para lâmpadas a vapor
de sódio e fluorescentes

Lâmpadas fluorescentes
compactas
Televisores
Ventilador de Teto
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Finalizado os trabalhos, espera-se que entre os resultados estejam: o aumento da sinergia universidadeempresa e da competitividade industrial, através de processos inovadores e da redução de custos, e a
diminuição do impacto ambiental, através da aplicação dos conceitos de produção limpa e ecologia
industrial, além de maior capacitação dos empregados que estiveram envolvidos no ENERGIBA.

A energia é indispensável para o desenvolvimento das sociedades. No entanto, a maior parte da energia
usada no mundo provém de fontes não renováveis como o petróleo, o gás natural, o carvão e o urânio,
que se encontram na natureza em quantidade limitada e tendem a se esgotar, por serem utilizadas pelo
homem em um ritmo bem maior que os milhares de anos necessários para a sua formação. Além disso,
a utilização intensiva desses combustíveis fósseis resulta no aumento da concentração do dióxido de
carbono (CO2) na atmosfera, o que eleva a temperatura global do nosso planeta. É o chamado efeito
estufa, que traz como consequências: a seca, as inundações, os furacões, os maremotos, o surgimento
de novas doenças etc.
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ACABE COM O DESPERDÍCIO DE ENERGIA. Disponível em:
<http://www.cteep.com.br/_docs/setor/estante/dicas_economizar/dicas_economizar_energia.pdf>.
Acesso em: 11 fev. 2009.
Boiler: Aquecedor de água de acumulação. Disponível em:
<http://www.fazfacil.com.br/manutencao/aquecedor_boiler.html>. Acesso em: 11 de fev. 2009.
BRAGAHABIT – EDUCAR PARA UMA EFECTIVA POUPANÇA ENERGÉTICA. Disponível em:
<http://www.bragahabit.pt/site/index.php?option=co m_content&task=view&id=67&Itemid=76>.
Acesso em: 11 fev. 2009.
Como Economizar Energia Elétrica em casa. Disponível em:
<http://eolicario.com.br/como_economizar_energia/como_economizar_energia.html>. Acesso em:
11 fev. 2009.

A forma pela qual produzimos e consumimos energia tem provocado mudanças climáticas e, portanto,
representa um dos maiores desafios da humanidade. Por isso, descubra o que você pode fazer para
poupar energia. Com pequenos cuidados, economizar energia no trabalho e em casa fica muito mais
fácil. Afinal de contas...

C O M PA N H I A E N E R G É T I C A D O P I AU Í - C E P I S A . D i s p o n í v e l e m :
<http://www.cepisa.com.br/cepisa/dicas.php?id=49>. Acesso em: 11 fev. 2009.

Na defesa do meio ambiente não cabe o desperdício de energia.

Dicas - Práticas para você economizar energia e proteger o Planeta. Disponível em:
<http://www.cpatsa.embrapa.br/gerenciamentoderesiduos/dicas.htm>. Acesso em: 11 fev. 2009.
Dicas. Disponível em: <http://www.each.usp.br/recicla/dicas.html>. Acesso em: 11 fev. 2009.
DICAS DE CONSUMO E SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. Disponível em:
<http://br.geocities.com/donialv/dicas.html>. Acesso em: 11 fev. 2009.
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL S.A. Guia prático da eficiência energética: o que saber & fazer para
sustentar o futuro. Disponível em: <www.cgd.pt/ambiente/pdf/GUIA_EDP.pdf>. Acesso em: 24 mar.
2008.
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. Disponível em: <http://www.eficiencia-energetica.com/index.html>.
Acesso em: 11 mar. 2008.
E L E K T R O
–
D i c a s .
D i s p o n í v e l
e m :
<http://www.elektro.com.br/portal/page/portal/pg_site_elektro/res_capa/res_dicas_econ>. Acesso
em: 11 fev. 2009.
ELETROBRÁS – PROCEL – Publicações diversas.
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Hoje em dia, basta abrir os jornais para se constatar a preocupação de todos em relação ao elevado
custo da energia e à possibilidade de sua falta ou de ocorrência de um “apagão”. Isso estimula a
pesquisa de novos combustíveis e energéticos e reforça os comportamentos voltados para a
conservação de energia que todos devemos ter.
Pensando no futuro da empresa e em colaborar para o da sociedade, a Caraíba implantou o ENERGIBA,
um projeto iniciado em 03 de setembro de 2007 e que teve entre seus principais objetivos o de
desenvolver metodologias para a otimização do uso dos recursos energéticos (térmicos e elétricos). Foi
uma iniciativa de grande importância para a Caraíba, que é alta consumidora de energia, não apenas
elétrica, mas principalmente a proveniente de gás natural. Além de trazer benefícios econômicos, esse
projeto criou espaço para um grande potencial de minimização dos impactos ambientais nos processos
produtivos e administrativos da empresa.
O ENERGIBA foi uma parceria da Caraíba com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), Instituto do Meio
Ambiente do Estado da Bahia (IMA), Universidade de Campinas (UNICAMP), CNPq e FINEP. A equipe da
UFBA foi composta pelos professores: Dr. Ricardo Kalid, responsável pela coordenação geral e pela
orientação dos trabalhos na parte térmica e Dr. Caiuby Alves, que orientou os trabalhos referentes à
energia elétrica; pelo engenheiro MsC Celso Marques e o engenheiro Leoni Pustilnik e pelos estudantes
bolsistas de iniciação científica: Gilsâmara Alves, Yuri Bezerra, Ramon Lago, Lázaro Mendes e Fernando
Cesar Pinheiro Ribeiro. Na Caraíba, a coordenação do projeto ficou sob a responsabilidade do chefe da
DUT, engenheiro Vicemar Duarte e houve a participação de funcionários da DSM, DUT, DEF, DTQ, DTM,
sendo eles: Eduardo Copello, Péricles Junior, Emerson Nassiffe, Fernando Mello, José Luis Bravo, Gisele
Neves e Joceval Silva.
Durante o projeto, a maioria dos colaboradores da Caraíba passou por cursos para capacitação
específica sobre o tema. A partir das sugestões dadas nesses treinamentos, foi gerado um “banco de
ideias” específico do ENERGIBA, um espaço em que todos poderão lançar e desenvolver projetos que
visem à minimização do uso de energia na empresa assim como em suas casas e outros ambientes que
frequentem.
Esta cartilha é mais um resultado direto do referido projeto. Parte das contribuições coletadas nos
treinamentos está aqui, apresentada sob a forma de dicas, para que as pessoas possam efetivamente
praticar a conservação da energia no desempenho de suas tarefas e repassar as informações adquiridas
para seus familiares, amigos e vizinhos.
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Acima
de tudo,
SEJA UM
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TECLIM

Elaboração: o presente trabalho foi compilado pelos engenheiros Leoni Pustilnik, Celso Marques,
Ricardo de Araújo Kalid e Caiuby Alves da Costa durante o curso de Eficiência Energética Básica
ministrado aos colaboradores da Caraíba Metais S.A em 2008.
Contato através do e-mail cteclim.@ufba.br ou pelo telefone (71) 3283.9892.
Diagramação: Sergio Hinzs e David Fadul.
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