
 

PRÁTICAS DE ECONOMIA 
“Energia é dinheiro. Não desperdice.” 

 
 

AR CONDICIONADO 
 

 manter as janelas e as portas fechadas, evitando a entrada de ar; 
 limitar a utilização do aparelho somente às dependências ocupadas; 

 evitar a incidência de raios solares no ambiente climatizado, eis que aumenta a carga térmica 
para o condicionador de ar; 

 limpar o filtro do aparelho na periodicidade recomendada pelo fabricante, evitando que a 
sujeira prejudique o seu rendimento; 

 manter livre a entrada de ar do condensador; 

 no inverno ou em dias frios, desligar o ar-condicionado central ou individual e manter 
somente a ventilação; 

 utilizar, sempre que possível, o controle de temperatura (termostato) setorizado por 

ambientes. 
 

ELEVADORES 
 

 manter todos os elevadores funcionando somente nos horários de muita movimentação 
(entrada, saída e hora de almoço); 

 localizar os serviços de maior contato com o público e com fornecedores nos andares térreos; 
 fazer campanhas de conscientização para que os usuários prefiram utilizar as escadas para os 
primeiros pavimentos. 

 

COMPUTADORES 
 

 um computador ligado durante uma hora/dia consumo 5,0 kWh/mês. No decorrer de um ano, 
a economia decorrente de desligar o computador durante esta hora será de 60 kWh, o que 
leva cada pessoa que desligar seu micro a deixar de jogar na atmosfera 18 quilos de CO2, 

volume correspondente ao emitido por carro movido a gasolina ao percorrer 120 km; 
 utilizar o programa Energy Star. Esse sistema desliga o monitor sempre que o computador 

não estiver em modo espera. Acesse este recurso clicando em: Meu Computador/Painel de 

Controle/Vídeo; 
 programar para desligamento após 23 horas via sistema central; 
 desligar o computador no horário do almoço; 

 Copiadora: existem as copiadoras eletrostáticas que apresentam maior consumo, devido ao 
fato do cilindro de fixação da cópia ser mantido aquecido. Estas máquinas, se ligadas 

permanentemente, podem gastar muita energia elétrica. Para economizar energia elétrica 
com copiadoras, o melhor a fazer é juntar um número razoável de originais a serem copiados 
de uma só vez e, após o uso, desligá-la. As copiadoras modernas também têm programas 

economizadores de energia que diminuem o consumo quando estes equipamentos não estão 
operando. 

 

ILUMINAÇÃO 
 

 desligar luzes de dependências, quando não estiverem em uso, como salas de reunião, 

banheiros, iluminação ornamental interna e externa; 
 evitar acender lâmpadas durante o dia (utilize a luz natural sempre que possível); 
 agrupar setores que necessitam intensidades luminosas similares;  

 durante a limpeza de áreas grandes, acender apenas as luzes necessárias;  
 manter limpas as lâmpadas e as luminárias para permitir a reflexão máxima da luz; 
 nos espaços exteriores reduzir, quando possível e sem prejuízo da segurança, a iluminação 

em áreas de circulação, pátios de estacionamentos e garagens.  
 usar preferencialmente luminárias abertas, retirando, quando possível, o protetor de acrílico, 

o que possibilita a redução de até 50% do número de lâmpadas sem perda da qualidade de 

iluminação; 



 

 substituir lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas; 

 em jardins, estacionamentos externos e áreas de lazer, dar preferência a lâmpadas de vapor 
de sódio; 

 usar reatores eletrônicos com alto fator de potência; 

 utilizar sensores de presença nos ambientes pouco utilizados; 
 rebaixar as luminárias quando o pé-direito for elevado, reduzindo, consequentemente, a 

potência total necessária; 

 projetar a iluminação localizada quando a atividade assim o exigir, reduzindo 
proporcionalmente a iluminação geral do ambiente; 

 instalar nas áreas próximas às janelas circuitos independentes e sensores com fotocélulas, 

que ajustam automaticamente os níveis de iluminação necessários para complementar a luz 
natural; 

 paredes, pisos e tetos devem ser pintados com cores claras que exigem menor nível de 

iluminação artificial. A diminuição da carga de iluminação reduz, como consequência, a carga 
térmica para o sistema de condicionamento de ar; 

 instalar a iluminação de segurança, apenas nos locais onde ela é exigida. 
 

GARAGENS 
 

 iluminar somente as áreas de circulação de veículos e não os boxes; 
 para os boxes, estudar a possibilidade de instalar interruptores individuais comuns ou do tipo 

pêra, que permitam o desligamento parcial de lâmpadas fluorescentes; 

 usar, de preferência, lâmpadas fluorescentes; 
 aproveitar ao máximo a iluminação natural, para não usar lâmpadas durante o dia. 
 

ÁGUA 
 

 existem no mercado equipamentos hidráulicos economizadores, como torneiras eletrônicas, 
que reduzem o consumo de água em até 40%, válvulas de descarga automáticas para 
mictório que economizam 50% de água quando comparadas com as convencionais e bacias 

sanitárias que economizam 50% em relação as convencionais. Na reforma ou na construção, 
estas são boas opções para se economizar água e, conseqüentemente energia elétrica; 

 instruir os encarregados da faxina para que não desperdicem água, muitas vezes apenas a 

varrição será suficiente para manter um pátio limpo, por exemplo; 
 ao regar jardins e plantas é preferível fazê-lo ao amanhecer ou ao anoitecer quando as 

temperaturas são mais amenas exigindo menos consumo de água; 

 bebedouro: se o equipamento estiver em boas condições, gasta-se entre 1,5 e 3,0 kWh/mês. 
O seu consumo depende muito do uso. Procure eliminar vazamentos no registro de água. É 
recomendável desligá-lo à noite e nos finais de semana. Limpar o condensador 

periodicamente. 
 

MOTORES E BOMBEAMENTO DE ÁGUA 
 

 promover campanha interna de redução do consumo de água, de modo a diminuir o consumo 
de energia elétrica no bombeamento da mesma. Evitar o bombeamento de água no horário de 

pico (18h às 21h); 
 considerar a instalação de controlador eletrônico de velocidade nos motores que funcionam 
com carga parcial, tais como motores dos compressores rotativos, bombas, torres e ventiladores 

do sistema de ar-condicionado; 
 dimensionar adequadamente os motores e dar preferência aos de alto rendimento que, 
embora sejam mais caros que os do tipo padrão, apresentam maior eficiência energética, 

reduzindo custos operacionais; 
 na hora da compra, escolher os modelos que possuam o selo Procel Inmetro de Desempenho; 
 desligar os motores das máquinas quando não estiverem operando; 

 eliminar vazamentos de água. 

 
Fontes: Cartilha da Coordenadoria de Educação Ambiental denominada “Como Proteger o Meio Ambiente – Gastando menos em sua escola” 
 http://www.eletrobras.gov.br/elb/procel/main.asp?TeamID=%7BFE5550D6-C927-47F3-9C30-41239594C9D1%7D 
 http://www.pucrs.br/biblioteca/manualuse.pdf 
 http://www.ecoreporter.abae.pt/docs/apoio/Manual_de_Economia_de_Energia_Eletrica_na_Escola.pdf 
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