
Aqui, ApresentAmos AlgumAs dicAs pArA 

economizAr o gAsto energético em

motores elétricos, 
refrigerAção, 

Ar comprimido e 
iluminAção. Juntos, 
estes quAtro itens

representAm mAis de 

50% dos custos 
em energiA elétricA dA 

suA indústriA.

entre nessA corrente com A cni. 

Acesse 

www.portAldAindustriA.com.br 

e bAixe o conteúdo completo dA 

cArtilhA uso eficiente de energiA 

elétricA nA indústriA.

A indústriA brAsileirA é 

responsável por cercA de 

41% do consumo de 
energiA elétricA 

do pAís. 



A utilização dos sistemas de refrigeração é indispensável, 
principalmente para as indústrias que lidam com produtos 
perecíveis. O correto dimensionamento dos sistemas de 
refrigeração, bem como cuidados com o modo correto de 
operação, pode ajudar na obtenção de uma importante 
economia de energia.

Para consumir energia de forma eficiente, 
tenha em mente:

• Verificar o isolamento térmico das tubulações de 
líquido e de gás;

• Verificar a possibilidade de modulação de carga das 
unidades compressoras;

• Limpar e regular os evaporadores e condensadores do 
sistema;

• Verificar se existem vazamentos de fluido frigorígeno;
• Seguir as recomendações de armazenamento dos 

produtos estocados nas câmaras (temperatura, 
umidade relativa e tempo de armazenamento).

O bom desempenho de um sistema de iluminação depende 
de cuidados que se iniciam no projeto elétrico, envolvendo 
informações sobre luminárias, perfil de utilização e o tipo de 
atividade a ser exercida. O controle efetivo do seu sistema de 
iluminação pode ajudar a reduzir significativamente as suas 
despesas com energia.

Para economizar energia, tenha em mente:

• É preciso aproveitar ao máximo a iluminação natural;
• Desligar a iluminação em ambientes não ocupados reduz 

o consumo;
• É recomendável utilizar lâmpadas e luminárias com a maior 

eficiência possível;
• É preciso adequar o nível de iluminação ao trabalho solici-

tado conforme recomenda a Norma Brasileira;

você sAbiA que é possível 
economizAr energiA elétricA 
nos seus motores elétricos? 

confirA AlgumAs de nossAs 
recomendAções.

você sAbiA que é possível 
economizAr energiA elétricA 

no seu sistemA de iluminAção? 
confirA AlgumAs de nossAs 

recomendAções.

eficiênciA energéticA nA 
indústriA. entre nestA corrente.

você sAbiA que é possível 
economizAr energiA elétricA no 

seu sistemA de Ar comprimido? 
confirA AlgumAs de nossAs 

recomendAções.

Os motores elétricos estão presentes em quase todas as 
indústrias. O uso eficiente desse importante equipamento 
pode economizar recursos para a sua indústria. Atualmente, 
só podem ser comercializados no Brasil motores de alto 
rendimento, com perdas menores e com mais tecnologia.

Em relação aos seus motores elétricos, tenha sempre 
em mente:

• Verificar se seus motores estão funcionando entre 
75% e 90% de sua potência nominal. Isso irá garantir 
que esse equipamento está funcionando em sua 
máxima eficiência;

• Adotar sempre que possível variadores eletrônicos de 
velocidade. Isso ajuda o motor a trabalhar na área de 
máxima eficiência;

• Evitar instalar seus motores em ambientes com pouca 
ventilação. O superaquecimento desse equipamento 
prejudica o seu desempenho;

• Realizar todas as manutenções preventivas em seu 
motor reduzirá desperdícios, diminuirá custos e 
aumentará a vida útil de seus equipamentos.

É muito comum as pessoas acharem que o “ar comprido” é de 
graça, afinal o ar está em todos os lugares. Contudo, isso não é 
verdade. Gasta-se muita energia, e dinheiro, para se comprimir 
o ar a uma pressão que seja de interesse da indústria. Dessa 
forma, o ar até pode ser de graça, mas o “comprimido” não! 
Por essa razão, o uso eficiente desse equipamento economiza 
energia e recursos para a sua indústria.

você sAbiA que é possível 
economizAr energiA elétricA nos 

seus sistemAs de refrigerAção? 
confirA AlgumAs de nossAs 

recomendAções.

Em relação ao seu sistema de ar comprimido, tenha 
sempre em mente:

• Revisar periodicamente seus ramais de distribuição de 
ar comprimido, eliminando ramais que não estão mais 
em uso; 

• Evite variações de diâmetros e curvas em excesso. Isso 
reduzirá as perdas na distribuição do ar comprimido por 
sua empresa;

• Buscar e eliminar periodicamente vazamentos na rede 
de distribuição de ar comprimido;

• Verificar periodicamente as condições do seu 
compressor. Desgaste excessivo e vazamentos fazem 
o equipamento consumir mais e produzir menos 
quantidade de ar;

• Manter os filtros sempre limpos. Sujeiras nos filtros 
implicam perdas de eficiência;

• Verificar se a tomada de ar de admissão de seu 
compressor está fora da casa de máquinas.

• Verificar a possibilidade de instalação de sensores de 
presença;

• Estabelecer um programa periódico de limpeza das 
lâmpadas e luminárias existentes.


