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O tema Sustentabilidade é cada vez mais comum em nosso cotidiano. Antes tão distante da
maioria das pessoas, está hoje presente em nosso dia a dia, em nossa casa, comunidade e empresa.
Mas nem todos percebemos isso.
Neste guia, você verá que a sustentabilidade, aqui focada no tema eficiência energética, se traduz
em modelos simples e atitudes mais simples ainda. Desligar um interruptor de lâmpada ao sair de
uma sala de reunião, reflete uma atitude de consciência e respeito a si próprio, à empresa, à cidade
e até mesmo com o planeta.
Muito embora as dimensões da Sustentabilidade, geralmente, sejam trabalhadas e comentadas
dentro dos ambientes corporativos, por meio deste material, o DESAE tem a intenção de simplificar
o assunto relacionado à eficiência energética e apresentar modelos de comportamento que
podem ser aplicados em qualquer local.
Este guia foi pensado para trazer esse recado, de forma leve e com a certeza de que a mudança que
o mundo precisa está em nós. E que ter conhecimento é a base para que esta mudança possa
acontecer.

COMPROMISSO DA ACIA
NOSSO COMPROMISSO

“

Representar a classe empresarial, atuando de forma pró-ativa,
promovendo a melhoria contínua da prestação de nossos
serviços, por meio do sistema de gestão da qualidade e
capacitação dos nossos colaboradores.

”
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Colaborador,
Você desempenha uma função fundamental para a nossa entidade.
Por sua dedicação diária e de todo o nosso grupo de colaboradores, a Associação Comercial e Industrial
de Americana é referência no Estado de São Paulo em representatividade, prestação de serviços e
desenvolvimento de soluções para a classe empresarial. São mais de 240 Associações Comerciais em
todo o Estado e, nós, estamos entre as dez maiores. Isso nos permite auxiliar o crescimento dos negócios
de mais de 2.300 empresas associadas.
Queremos, agora, ser referência em boas práticas sustentáveis. Que tal sermos modelo de consumo
consciente, de boas maneiras de utilizar os recursos que temos? A construção da sustentabilidade
começa na nossa mesa de trabalho, no reaproveitamento de papel para rascunho, na lâmpada que
apagamos ao deixar a sala e em uma série de ações diárias que fazemos e não percebemos que poderia
ser diferente e muito mais sustentável.
Neste “Guia de Boas Práticas” aprendemos como administrar nossa rotina de maneira que possamos
contribuir, diariamente, com uma parcela de atitude sustentável. E, principalmente, aprendemos a fazer
mudanças que nos permitirão satisfazer nossas carências, sem comprometer as necessidades e
aspirações das gerações futuras.
Queremos que você seja um agente de transmissão desse conhecimento e que leve mudanças
sustentáveis para as pessoas que você atende e se comunica durante o trabalho na ACIA. Queremos,
também, que leve atitudes sustentáveis para sua casa e que repasse seu conhecimento para sua família,
seus amigos.
É hora de iniciarmos esforços para induzirmos boas práticas ao nosso redor.
Contamos com você para tornar a Associação Comercial e Industrial de Americana cada dia mais
sustentável.
Cordialmente,

Dimas Zulian
Presidente da ACIA
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É com grande prazer que o Departamento Empresarial de Sustentabilidade Ambiental e Energética –
DESAE - entrega a você o Guia de Boas Práticas em Eficiência Energética.
O Guia de Boas Práticas é mais um passo para uma mudança de comportamento indispensável, que
objetiva incorporarmos em nosso dia a dia a sustentabilidade, minimizando impactos ambientais e
maximizando o uso de recursos para perenidade da sociedade humana. Este Guia é o primeiro de uma
série, que abordará a sustentabilidade em todas as suas vertentes, pelo olhar dos técnicos e especialistas
que compõe as empresas americanenses cuja sustentabilidade está em sua DNA, e que formam esta
diretoria setorial da ACIA.
Acreditamos que a sustentabilidade deve nortear as escolhas de cada indivíduo, da sociedade, dos
negócios e de políticas públicas, se quisermos que os elevados padrões atuais de consumo garantam a
possibilidade de uma boa qualidade de vida hoje e para as futuras gerações.
Essa jornada não é necessariamente dispendiosa do ponto de vista financeiro. Ao contrário, pode
maximizar resultados, gerar lucros e reforçar a imagem de responsabilidade diante das demandas da
sociedade, além de ser muito gratificante. Quanto mais estímulos e maior o conhecimento, maior a
proposição de ideias, formando-se um “círculo virtuoso” em que a busca por resultados e inovação
melhora o desempenho da organização e da sociedade.
Esperamos que este guia possa fazer a diferença, em busca de um ambiente mais sustentável.

Diretoria do DESAE
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O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NESTE GUIA
O Guia de Boas Práticas apresenta o resultado de duas pesquisas realizadas na ACIA – Pesquisa de
opinião sobre o tema sustentabilidade e energia, com os colaboradores da entidade e Pesquisa de
consumo de energia no prédio da ACIA. A partir das pesquisas são apresentadas as Boas Práticas para
Eficiência no Consumo de Energia, subdividindo o tema em Práticas no Trabalho e em Casa.
Ao final do Guia você ainda encontrará um glossário que ajudará a entender cada termo técnico usado
no contexto da Sustentabilidade e Eficiência Energética.

ORIENTAÇÃO E COMPORTAMENTO
Durante agosto de 2015, foi realizada pesquisa entre os colaboradores da ACIA com o objetivo de
analisar e melhor compreender o entendimento e opinião deste grupo acerca do tema. 80.8% dos
colaboradores responderam ao teste e os principais resultados foram:
90% dos colaboradores querem que a ACIA tenha um Programa de Controle de Consumo de Água e
Energia, e estão dispostos a dar sua contribuição ao programa. Mas 10% ainda acreditam que um
programa não daria certo ou são indiferentes à ele.
70% dos colaboradores querem receber mais informações sobre como podem ajudar na economia de
água e energia, sendo que 85% estão de acordo com a medição de eficiência das contribuições deles
para o programa.
Há uma diversificação bastante grande de respostas, quando perguntados se a ACIA já realiza ações para
redução de consumo e o mesmo para pergunta, se a ACIA permite a colaboração dos mesmos em ações
existentes, ambas com predominância do não, mostrando o desconhecimento de ações atuais.
Por fim, a pesquisa mostrou total desconhecimento, por parte dos colaboradores, de quanto se consome
de água e energia no local de trabalho, e mesmo se a ACIA tem algum controle sobre estes consumos.
Mas 95% deles gostaria de ser informados sobre o consumo e eventuais avanços do programa.
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As oportunidades de redução de consumo, na percepção dos pesquisados, encontra-se abaixo
hierarquizada de acordo com o número citações:
1º Iluminação
2º Computadores
3º Água nos sanitários
4º Ar condicionado
5º Água no refeitório
Esta hierarquização não coincide com as oportunidades reais de redução de consumo pelo uso,
conforme descrito no capítulo seguinte, mas ajudam a melhor entender aspectos do uso e percepção de
economia que pautarão treinamentos e definição de procedimentos.

NOSSOS NÚMEROS
O histórico de consumo da ACIA permitiu observarmos a grande variação sazonal de consumo do
prédio. Entre os motivos, destaca-se a climatização de ambiente (ar condicionado) nos meses mais
quentes.
CONSUMO AO LONGO DO ANO (SOMATÓRIA DAS CONTAS)
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A melhor compreensão do impacto do uso de ar condicionados, por si só, já garante redução do
desperdício, pelo uso correto dos sistemas de ar condicionado.

11

GUIA DE BOAS PRÁTICAS
EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
CONSUMO DE ENERGIA
Equipamentos 5%
Iluminação 22%

POTÊNCIA INSTALADA
Equipamentos

Iluminação
Informática

Ar Condicionado 42%
Ar Condicionado

Informática 31%

A análise do consumo e da potência instalada dos equipamentos elétricos, permitiu demonstrar o
grande impacto do sistema de ar condicionado pela alta potência instalada e a equiparidade com a
iluminação e informática, pelo maior tempo de uso destes. Analisando grupo por grupo temos:

INFORMÁTICA
Outros 18%
Impressora 1%
Computadores 78%

Copiadora 3%

31% da energia consumida na ACIA é usada
no grupo informática. Os computadores são
os responsáveis por 78% deste total, sendo
o restante usado em impressoras,
copiadoras e outros itens de TI.
Esta informação mostra o impacto que um
simples gesto de desligar o monitor
durante intervalos de tempo sem uso pode
significar.

ILUMINAÇÃO
Tubo Fluorescent e T8 1,2 m 3% Dicroica LED 3%
Downlight com 2 PL 1%
Fluorescente e compacta 2%
Refletor 2%
Fluorescente T8 0,6m 89%

A iluminação, responsável por 22% do
consumo, é constituída em sua maior
parte por lâmpadas fluorescentes
tubulares, modelo padrão usado em
praticamente todo prédio.
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SUA PARTICIPAÇÃO
Conhecer onde a energia vem sendo gasta é parte da solução. Mas somos nós quem podemos promover
a economia ou o desperdício. Conheça algumas ações que podem (e devem) ser praticadas:

AR CONDICIONADO
TEMPERATURA IDEAL
Evite o frio excessivo e os gastos desnecessários
A variação de um grau pode elevar em até 8% o consumo de energia.
A temperatura considerada agradável para a maioria das pessoas é entre 22°C e 24°C.
TODO CALOR QUE ENTRAR, O AR CONDICIONADO GASTARÁ ENERGIA PARA RETIRAR
Quando o aparelho estiver ligado mantenha as portas e janelas bem fechadas para que o ar quente
externo não entre.
Para evitar que o ambiente esquente com o calor do sol, deixe cortinas e persianas fechadas até
mesmo quando o ar não estiver sendo usado.
Ao sair do ambiente por um tempo prolongado, não esqueça de desligar o aparelho.

FACILITE A TROCA DE CALOR
Não bloqueie entradas e saídas do ar.
Lembre-se sempre de manter os filtros limpos. Estabeleça uma rotina de manutenção.
Quando estão sujos eles impedem a circulação do ar, forçando o aparelho a trabalhar mais.
As entradas e saídas também precisam de atenção para não serem obstruídas por pó e sujeira.
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SUA PARTICIPAÇÃO
DESLIGUE ANTES DO DIA TERMINAR
Que tal criar um lembrete para desligar o ar condicionado alguns minutos antes do expediente
terminar? Se possível, crie com o pessoal de TI um pop-up que aparecerá na tela de todos os
colaboradores o lembrete. Alguns minutos todos os dias somam grandes resultados ao final do ano.
VERIFIQUE NA SUA SALA:
• Não bloqueie as laterais e o fundo do seu aparelho de ar condicionado de janela ou split;
• Proteja a parte externa do aparelho do sol direto, sem bloquear as grades de ventilação.
E adote um cronograma de limpeza também do condensador externo;
• Evite o frio excessivo regulando o termostato para 24°C;
• Mantenha portas e janelas bem fechadas, para evitar a entrada do ar da rua;
• Evite o calor do sol no ambiente, fechando cortinas e persianas;
• Mantenha os filtros limpos. Filtros sujos forçam o aparelho a trabalhar mais;
• Crie lembretes para o desligamento do aparelho alguns minutos antes do fim do expediente e ao
término de reuniões.
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INFORMÁTICA
DESLIGUE SEU PC QUANDO NÃO ESTIVER EM USO
Muitas pessoas acham que o processo de ligar e desligar o computador consome mais energia do que
deixar o aparelho ligado. Não é verdade.
Sempre que for se ausentar por mais de meia hora, vale a pena desligar o computador.
Um computador ligado durante 1 hora/dia consome 5,0 kwh/mês. No decorrer de um ano, a economia
gerada ao desligar o computador durante esta uma hora de almoço será de 60 kwh, equivalente a 18
quilos de CO2 (O mesmo que um carro a gasolina emite ao percorrer 120 km).
DESLIGUE O MONITOR QUANDO FOR DEIXÁ-LO INATIVO POR MAIS DE 15 MINUTOS
Em relação à energia, o mesmo raciocínio se aplica ao monitor de vídeo. Desligue-o sempre que for se
afastar por mais de 15 minutos.
Crie lembretes para desligamento nas horas de almoço, saídas para reuniões e final do dia.
CONFIGURE O COMPUTADOR PARA ECONOMIZAR ENERGIA
Efetuar pequenas configurações na máquina, como regular o brilho da tela, podem reduzir o consumo
de eletricidade.
Configure o tempo para o micro entrar em modo de espera ou em hibernação quando estiver ocioso.
No Windows, acesse, no menu Iniciar, "Painel de Controle/ Vídeo/ Proteção de Tela". Lá é possível definir
esquemas de consumo de energia. Não há regras para redução de brilho ou tempo de espera, portanto
configure para o formato que melhor lhe atender.
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NÃO IMPRIMA DESNECESSARIAMENTE
Antes de imprimir, avalie se é realmente necessário ou se é possível fazer a leitura diretamente na tela.
Guarde o material impresso, de maneira que não precise reimprimi-lo outras vezes, caso necessite usá-lo
novamente.
Use o verso do papel para outras impressões e destine para reciclagem os materiais impressos sem mais
utilidade.
E inclua no rodapé das suas mensagens de e-mail um texto alertando a só imprimir a mensagem caso
seja necessário.

EVITE O USO DE BENJAMIN
Usar benjamins e sobrecarregar uma única tomada, além do risco, desperdiça energia pela geração de
calor.

VERIFIQUE AI NA SUA SALA
Configure seu equipamento para usar somente a energia necessária.
Não deixe o equipamento ligado por mais de 30 minutos sem uso. Para isso configure o MODO ECO em
Painel de Controle – Opções de energia, de seu computador.
Durante intervalos menores, desligue o monitor e/ou configure para que o monitor desligue sozinho
após determinado período sem uso.
Vai imprimir algo? É realmente necessário? Pense primeiro.
Já tem um local específico para guardar suas impressões? E para os rascunhos?
Já incluiu no rodapé de suas mensagens de e-mail um texto lembrando o destinatário de não
imprimi-las sem necessidade?
Antes de se desfazer do equipamento, considere a possibilidade de estender seu tempo de uso, mesmo
que seja necessário um “upgrade”.

16

GUIA DE BOAS PRÁTICAS
EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

ILUMINAÇÃO
USE APENAS O NECESSÁRIO
Use a iluminação natural. Não impacta e não custa nada.
Mas sempre avalie se a entrada de sol não está esquentando o ambiente e impactando o ar
condicionado!
E nunca deixe lâmpadas acesas em locais onde não são necessárias. A iluminação natural é para as
pessoas. Onde não há pessoas, não precisa haver iluminação artificial.
Crie avisos no agendamento de salas para que, ao término do uso, seja verificado se tudo foi desligado
corretamente.

E SE O COLEGA NÃO COLABORAR?
Não desanime! Seja cordial ao tratar o assunto, sem perder o humor.
Energia e água são bens de todos e não podemos agir sozinhos. Mas para isso é preciso que você seja a
mudança que todos precisamos.
Cada um tem seu ritmo, mas todos mudamos. Todos evoluímos. E certamente, no consumo inteligente,
ninguém quer estar no lado não inteligente!
Dê o exemplo e o tempo necessário à todos!
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LEVE A SUSTENTABILIDADE PARA CASA
Algumas dicas importantes para economizarmos também em casa
• Iluminação em casa – esteja atento a promoções de lâmpadas LED, as mais eficientes do mercado, e
troque lâmpadas incandescentes de 60W ou 100W ou fluorescentes de 24W e 32W por lâmpadas LED
de 10W. Cuidado com algumas promoções, pois lâmpadas LED de 6W são equivalentes à
incandescentes de 40W, portanto tem baixa emissão de luz. E claro, não deixe luzes acessas sem
necessidade.
• Chuveiro – prefira sistemas que permitem o ajuste gradual da temperatura, que podem ser mais
econômicos que as duchas com apenas duas opções (verão e inverno). Sempre que possível prefira a
posição verão, que reduz 30% do consumo. E, principalmente, esteja atento ao tempo de banho, pois 5
minutos a menos no banho representa economia de mais de R$100,00 no ano
• Geladeira – a geladeira gasta energia para retirar o calor de seu interior, portanto não coloque nada
quente dentro dela e abra o mínimo possível, evitando que o ar quente entre. Além disso, quanto mais
fácil for para o calor ser liberado pelo motor, menos energia gasta. Portanto, afaste mais a geladeira da
parede (mais de 10 cm) e nunca coloque objetos para secar atrás dela. E fique atento para saber se o
calor do forno e fogão não estão aquecendo a área próxima da geladeira.
• Ferro de passar e Máquina de lavar roupas – sempre use com o máximo de capacidade ou com maior
quantidade de peças possível, pois o contrário, usar para pequenas quantidades, significa um gasto
muito maior de energia em longo prazo.
• Usar benjamins pode sobrecarregar uma tomada. Além do risco, você ainda desperdiça energia na
forma de calor.
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• Se quebrou, conserte! A menos que o aparelho seja muito antigo e de baixa eficiência, consertar
ainda é mais econômico que comprar outro. E resista ao fascínio de novidades que pouco agregam.
• Quando for comprar, procure pelo SELO PROCEL de eficiência energética. Ele garante que o
produto foi comparado com outros do mesmo tipo e indica qual seu consumo em relação aos
demais – portanto opte pelos indicados com a letra A. Ele vai custar menos para você, ao longo de
toda sua vida útil.
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DÚVIDAS E EXPLICAÇÕES

• O carregador gasta energia quando está na tomada sem o aparelho?
Os carregadores atuais são eletrônicos e consomem muito pouco quando não estão carregando
uma bateria. Os modelos mais antigos, que tinham transformador, consumiam muito mais.
• E quando você deixa o aparelho carregando depois que a bateria está cheia?
Quando a bateria está vazia, o carregador puxa energia da tomada para carregar. Quando está
cheia, não “cabe” mais energia e ele para de puxar. O sistema eletrônico verifica o tempo todo se a
bateria está cheia ou não; a verificação consome um pouco de energia, mas muito pouco em
relação ao carregamento, e permite esta interrupção do consumo quando já carregada.
• Um aparelho gasta energia enquanto está conectado na tomada, mas desligado?
As TVs costumam ter uma pequena luz que fica acesa mesmo com o aparelho desligado, com um
consumo muito pequeno. Além disso, há o sensor, que recebe os comandos do controle, que
também gasta pouca energia. Somados, o consumo ainda é muito pequeno. Ele é expressivo,
quando imaginamos as milhares de TVs pelo Brasil. A tela é o componente que mais consome
eletricidade nestes aparelhos.
• Faz diferença tirar os aparelhos da tomada antes de sair de casa?
Na conta de energia, a diferença é pequena porque o consumo é baixo. O número só é significativo
quando se considera que milhões de pessoas não têm o hábito de tirar os aparelhos da tomada.
• O ar condicionado continua sendo o grande vilão do consumo de energia elétrica?
Sim, ele é o terceiro aparelho que mais consome, junto com a geladeira. Uma prática comum é
deixar o ar condicionado ligado quando sai de casa para que, ao retornar, o ambiente esteja frio.
Como os cômodos não são completamente vedados, o frio escapa pelas frestas e você desperdiça
energia (e dinheiro).
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SAIBA QUANTO VOCÊ GASTA POR APARELHO
Aparelhos Elétricos

Potencia
média (watts)

Dias
uso/mês

Média
uso/dia

Consumo
médio
mensal (kWh)

Custo/mês
(R$0,58/kWh)

Aparelho de BLU-RAY

15

8

2h

0,24

R$ 0,14

Aparelho de DVD

12

8

2h

0,192

R$ 0,11

Aparelho de som 3 em 1

80

20

3h

4,8

R$ 2,78

Ar-condicionado tipo janela de 9.001 a 14.000 BTU

760

30

8h

182,4

R$105,79

Ar-condicionado tipo split de 10.001 a 15.000 BTU

800

30

8h

192

R$ 111,36

Aspirador de pó

100

30

20 min

10

R$ 5,80

Cafeteira elétrica

600

30

1h

18

R$ 10,44

Churrasqueira

3800

5

4h

76

R$44,08

Chuveiro elétrico 3500 W

3500

30

40 min

70

R$ 40,60

Chuveiro elétrico 4500 W

4500

30

40 min

90

R$ 52,20

Chuveiro elétrico 5000 W

5000

30

40 min

100

R$ 58,00

Circulador de ar grande

200

30

8h

48

R$ 27,84

Circulador de ar pequeno/médio

90

30

8h

21,6

R$ 12,53

Computador

100

30

8h

24

R$ 13,92

Decodificador TV a cabo stand-by

20

30

24 h

14,4

R$ 8,35

Enceradeira

500

2

2h

2

R$ 1,16

Espremedor de frutas

65

20

10 min

0,22

R$ 0,13

Exaustor fogão

170

30

4h

20,4

R$ 11,83

Faca elétrica

220

5

10 min

0,18

R$ 0,10

Ferro elétrico automático

1000

12

1h

12

R$ 6,96

60

30

5 min

0,15

R$ 0,09

Forno elétrico grande

1500

30

1h

45

R$ 26,10

Forno elétrico pequeno

800

20

1h

16

R$ 9,28

Forno micro-ondas

1200

30

20 min

12

R$ 6,96

Freezer vertical/horizontal

130

-

-

50

R$ 29,00

Frigobar

70

-

-

25

R$ 14,50

Fritadeira elétrica

1000

15

30 min

7,5

R$ 4,35

Geladeira 1 porta

75

-

-

25,2

R$ 14,62

Geladeira 1 porta - Frost free

80

-

-

30

R$ 17,40

Geladeira 2 portas

110

-

-

50

R$ 29,00

Geladeira 2 portas - Frost free

120

-

-

55

R$ 31,90

Home Theater 350 W

350

8

2h

5,6

R$ 3,25

Impressora

15

30

1h

0,45

R$ 0,26

Lâmpada incandescente 40 W

40

30

5h

6

R$ 3,48

Lâmpada incandescente 60 W

60

30

5h

9

R$ 5,22

Lâmpada incandescente 100 W

100

30

5h

15

R$ 8,70

Lâmpada fluorescente compacta 11 W

11

30

5h

1,65

R$ 0,96

Lâmpada fluorescente compacta 15 W

15

30

5h

2,2

R$ 1,28

Lâmpada fluorescente compacta 23 W

23

30

5h

3,5

R$ 2,03

Fogão comum
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SAIBA QUANTO VOCÊ GASTA POR APARELHO
Potencia
média (watts)

Aparelhos Elétricos

Dias
uso/mês

Média
uso/dia

Consumo
médio
mensal (kWh)

Custo/mês
(R$0,58/kWh)

Lâmpada fluorescente tubular 16 W

16

30

5h

2,4

R$ 1,39

Lâmpada fluorescente tubular 32 W

32

30

5h

4,8

R$ 2,78

Lâmpada LED 6 W

6

30

5h

0,9

R$ 0,52

Lâmpada LED 12 W

10

30

5h

1,5

R$ 0,87

Lâmpada LED tubular 9 W (60cm)

9

30

5h

1,35

R$ 0,78

Lâmpada LED tubular 19 W (1,2m)

19

30

5h

2,85

R$ 1,65

Lavadora de louças

1500

30

40 min

30

R$ 17,40

Lavadora de roupas

500

12

1h

6

R$ 3,48

Liquidificador

300

15

15 min

1,1

R$ 0,64

Modem de Internet - stand-by

5

30

24 h

3,6

R$ 2,09

Modem de Internet

12

30

8h

2,88

R$ 1,67

Monitor LCD

30

30

8h

7,2

R$ 4,18

Notebook

30

30

8h

7,2

R$ 4,18

Roteador

10

30

24 h

7,2

R$ 4,18

Scanner

9

30

1h

0,27

R$ 0,16

1400

30

10 min

7

R$ 4,06

3

30

24

2,16

R$ 1,25

TV CRT em cores 29"

110

30

5h

16,5

R$ 9,57

TV Plasma 42"

320

30

5h

48

R$ 27,84

TV Plasma 50"

500

30

5h

75

R$ 43,50

TV LCD 32"

170

30

5h

25,5

R$14,79

TV LCD 42"

220

30

5h

33

R$19,14

TV LED 32"

95

30

5h

14,3

R$ 8,29

TV LED 42"

120

30

5h

18

R$10,44

Ventilador de teto

120

30

8h

28,8

R$16,70

Ventilador pequeno

65

30

8h

15,6

R$ 9,05

Videocassete

10

8

2h

0,16

R$ 0,09

Videogame

15

15

4h

0,9

R$ 0,52

Secador de cabelos grande
Telefone sem fio

Adaptado de Guia do melhor consumo CEMIG, disponível em http://goo.gl/dPiJBS

Quer calcular o custo de outro aparelho ou corrigir o tempo de uso e potência de alguns destes acima?
Faça a seguinte conta:
Consumo em Reais
(R$)

=

Potência elétrica X Horas de uso diário X Dias de uso por mês X Custo do kWh
(Watts)
(ver na conta)
1000

Em outubro de 2015, o custo do kWh estava em R$ 0,58 para consumidores residenciais. A divisão por mil é apenas para
transformar Watts em kW, já que a maioria dos equipamentos está em Watts e a cobrança se dá em kW.
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GLOSSÁRIO
COLETA SELETIVA
É a atividade de separar o lixo, para que ele seja reciclado. Separar o lixo não é misturar os materiais
passíveis de serem reaproveitados ou reciclados (usualmente plásticos, vidros, papéis e metais) com o
resto do lixo (resto de alimentos, papéis sujos e lixo de banheiro).
Mais informações: www.institutogea.org.br
COMPROMISSO
Normalmente esse conceito está subentendido no conceito de Missão, Visão e Valores.
Fonte: Hunte, David e Wheelen, Thomas - Gestão Estratégica.
CONSUMO CONSCIENTE
Visa transformar o ato de consumir em um ato de cidadania. Em adição ao bem-estar pessoal, o
consumidor consciente considera, em suas escolhas de consumo, as possibilidades ambientais e as
necessidades sociais.
Mais informações: www.akatu.org.br
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
É aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras
gerações satisfazerem suas próprias necessidades. O conceito alerta para o cuidado com a exploração
irracional dos recursos naturais, com os direitos humanos, com o resgate da cidadania e com o acesso ao
consumo de bens e serviços.
Mais informações: www.brundtlandnet.com/brundtlandreport
ENERGIA RENOVÁVEL
Alternativa encontrada para a solução de problemas ambientais, tais como a redução de emissões,
estabilização dos custos de energia e segurança energética. Além disso, o uso dela faz com que seja
diminuída a dependência de combustíveis fósseis (óleo, gás e carvão). Como exemplos desse novo tipo
de energia têm o álcool e as energias eólicas e solares.
Mais informações: www.energiasrenovaveis.com
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GLOSSÁRIO
ÉTICA EMPRESARIAL
Compreende os princípios e padrões que orientam o comportamento no mundo dos negócios. O
comportamento ético da organização é à base da Responsabilidade Social, expressa nos princípios e
valores adotados pela empresa.
Mais informações: www.eticaempresarial.com.br
RECICLAGEM
Processo por meio do qual um determinado material retorna ao seu ciclo de produção, após já ter sido
utilizado e descartado, para que novamente possa ser transformado em um bem de consumo, assim
economizando energia e preservando os recursos naturais e o meio ambiente.
Mais informações: www.institutogea.org.br
RESÍDUO
Qualquer material, gasoso, líquido, ou sólido que sobra de um processo de produção, transformação,
extração.
Fonte: Dicionário Houaiss
RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL
É a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os públicos
com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o
desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para gerações
futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais.
Mais informações: www.ethos.org.br
STAKEHOLDERS
Termo em inglês amplamente utilizado para designar as partes interessadas, ou seja, qualquer indivíduo
ou grupo que possa afetar a empresa por meio de suas opiniões ou ações, ou ser por ela afetado: público
interno, fornecedores, consumidores e clientes, comunidade, governo, acionistas, etc. Há uma tendência
cada vez maior em se considerar “stakeholders” que se julgue como tal, e em cada situação a empresa
deve procurar fazer um mapeamento dos “stakeholders” envolvidos.
Mais informações: www.uniethos.org.br
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GLOSSÁRIO
SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL
“Ter sustentabilidade significa assegurar o sucesso do negócio a longo prazo e, ao mesmo tempo,
contribuir para o desenvolvimento econômico e social da comunidade, um meio ambiente saudável e
uma sociedade estável. (...) A sustentabilidade tem três amplos componentes, geralmente descritos
como as pessoas, os lucros e o planeta, ou seja, os aspectos sociais econômicos e ambientais. A
necessidade de as empresas darem conta dessas três dimensões tem sido resumida no conceito da triple
botton line”.
Mais informações: www.ethos.org.br
TRABALHO FORÇADO
“De forma concisa, é a coerção de uma pessoa para realizar certos tipos de trabalho e a imposição de
uma penalidade caso esse trabalho não seja feito. O trabalho forçado pode estar relacionado com o
tráfico de pessoas, que cresce rapidamente no mundo todo. Ele pode surgir de práticas abusivas de
recrutamento que levam à escravidão por dívidas; pode envolver imposição de obrigações militares a
civis; pode estar ligado a práticas tradicionais; pode envolver a punição por opinião política através do
trabalho forçado e, em alguns casos, pode adquirir características de escravidão e tráfico de escravos de
tempos passados”.
Mais informações: www.observatoriosocial.org.br
TRABALHO INFANTIL
“É o trabalho ilegal realizado por crianças. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Arts. 60 e 69)
determina que o trabalho só é permitido após os 16 anos ou a partir dos 14 na condição de aprendiz,
garantidas a escolarização e a condição peculiar do desenvolvimento do adolescente”.
Mais informações: www.fundabrinq.org.br
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EXPEDIENTE
DIRETORIA EXECUTIVA – 2016-2019
Dimas Zulian – Presidente
José Antonio Camacho – 1º Vice
Marcelo Antonio Fernandes – 2º Vice
Fábio Beretta Rossi – 3º Vice
José Almir Curciol – 1º Secretário
Lucas Leoncine– 2º Secretário
James Pedro Nadin – 1º Tesoureiro

Marcelo Fiorani – 2º Tesoureiro
Wagner Ap Armbruster – Diretor Adjunto
Germano Pavan Neto – Diretor Adjunto
Nelson Pacheco – Diretor Adjunto
Clóvis Ferreira – Diretor Adjunto
Wendell Seara – Diretor Adjunto

CONSELHO DELIBERATIVO – 2016-2022

CONSELHO DELIBERATIVO – 2013-2019

Vanderlei Barufaldi
Elza Cassitas Sferra
Lucinéia Lopes R.T. de Lima
Marcio Rogério Silva
Dilézio Ciamarro
Odemir Ribeiro
Marcos Alexandre Cavicchiolli

Carlos Alberto Marques Penteado
Edson Antonio Ruiz Baron
Hebert Ricardo Rossi
José Maria de Freitas
Nelson Ginetti
Paulo Roberto da Cruz
Valmir Frizzarin

DESAE – DEPARTAMENTO EMPRESARIAL DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ENERGÉTICA
Thiago Pietrobom – Ecosuporte Assessoria Ambiental Ltda
Jonas Alécio – Solam Soluções Ambientais e Segurança do Trabalho
Jair Cursiol – Alliance Imóveis Ltda
Danilo Pereira de Souza – Unimed Santa Bárbara e Americana
Laert Portão – Laert Portão Assessoria Térmica e Ambiental
João Antonio Braidotti – Braidotti Engenharia
Vanderlei Orsi – Orsi Consultoria Ambiental
Roberto G. Mancini – R Mantech Repres. E Assesoria Ltda
Bruno Magalhães - Tema Tecnologia em Meio Ambiental
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