
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Conselho Diretor - Campus São Raimundo das Mangabeiras

RESOLUÇÃO Nº 2/2019 DE 10 DE JUNHO DE 2019

Dispõe sobre a implementação de

orientações e medidas para redução do

consumo de energia elétrica no IFMA

Campus São Raimundo das

Mangabeiras.

O PRESIDENTE D CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO, CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, no uso de suas atribuições legais; e

Considerando a decisão do plenário deste Conselho Diretor na 1ª Reunião Ordinária, de 22 de maio de 2019;

Considerando ainda, o Decreto n° 9.741, de 28 de março de 2019, que altera o Decreto n o 9.711, de 15 de fevereiro de
2019 e dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder
Executivo federal para o exercício de 2019 e dá outras providências; 

         RESOLVE

Art. 1ª Aprovar o Plano de Redução de Consumo de Energia Elétrica por meio orientações, medidas

adotadas e campanhas de uso consciente de energia elétrica, de acordo com as orientações, medidas a serem

adotadas e sugestões para campanha de uso consciente de energia elétrica constante do anexo I.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Jânio Fernandes e Silva

Diretor Geral

Presidente do CONDIR/SRM



ANEXO I

PLANO DE ORIENTAÇÕES, MEDIDAS ADOTADAS E CAMPANHAS PARA REDUÇÃO CONSUMO DE ENERGIA

ELÉTRICA E USO CONSCIENTE

PARA: Diretorias, Departamentos, Coordenadorias, Docentes, Administrativos e Discentes do Campus São

Raimundo das Mangabeiras.

ASSUNTO: Orientações, medidas e campanhas para redução consumo de energia

I. JUSTIFICATIVA

Para o exercício 2019 o orçamento do Campus sofreu uma grande redução desde o início do seu funcionamento e

com uma demanda maior de servidores e alunos. É notória a situação do financeira do pais, que nos afeta

diretamente e nos leva a implementar ações que visem a economia e otimização na aplicação de recursos.

Agravando a situação o MEC realizou um grande contingenciamento orçamentário que inviabilizará muitas das

ações prevista para o ano.

O Campus São Raimundo das Mangabeiras vem  sempre buscando uma utilização e gestão eficientes dos recursos.

Assim, está em processo de elaboração de um Plano de Redução de Consumo de Energia Elétrica por meio

orientações, medidas a serem adotadas e campanhas de uso consciente de energia elétrica.

No entanto a necessidade de promover uma redução no consumo de energia elétrica se tornou urgente em virtude

do Decreto n° 9.741, de 28 de março de 2019, que Altera o Decreto n o 9.711, de 15 de fevereiro de 2019, que

dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder

Executivo federal para o exercício de 2019 e dá outras providências; 

Seguindo as recomendações do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), constantes na Portaria

n° 23/2015 (D.O.U de 13/02/2015), elencaremos um conjunto de medidas visando o aprimoramento na gestão dos

uso de energia elétrica. As medidas estabelecem práticas responsáveis de consumo, como a utilização consciente

do ar condicionado e lâmpadas, bebedouros, computadores, e outros. Trata-se de providências simples que podem

contribuir significativamente com redução de consumo e que necessitam do envolvimento de toda a comunidade

(professores, administrativos e alunos). Além da economia de recursos as orientações e medidas adotadas também

podem levar a uma diminuição das despesas com manutenção de aparelhos de ar condicionado.

II. MEDIDAS PARA REDUÇÃO E USO CONSCIENTE DE ENERGIA ELÉTRICA

a) Ações administrativas

Criação de Comissão Institucional para Gestão Energética do Campus;

Divulgação dos dados das contas de energia elétrica mensalmente (Valor e Consumo);

Implementar ações educativas e de sensibilização de servidores e alunos quanto ao uso eficiente da

energia elétrica com a confecção de adesivos de orientações a serem fixados em alguns pontos

estratégicos.

Mudança contratual junto à CEMAR da Demanda Contratada reduzindo a demanda após diagnóstico

em que se obtenha o melhor valor para atualização da Demanda Contratada.

b) Uso do ar condicionado

Desligar o aparelho quando o ambiente estiver desocupado (atenção especial para as salas de aula);

Manter o aparelho desligado ou apenas ventilando nos dias frios;

Ao ligar o aparelho, manter as portas e janelas fechadas, evitando o desperdício do ar climatizado, e

garantindo a circulação do ar;

Manter os filtros do aparelho limpos, para não prejudicar a circulação do ar;

Otimizar o uso do aparelho de condicionador de ar da seguinte forma:

1.  Desligando das 08h00 às 10h00 da manhã nos ambientes administrativos (todos os ambientes,
com exceção das salas de aulas);

2.  Desligando das 17h00 às 18h00 em ambientes administrativos (com exceção da biblioteca);
3. Desligando das 19h30min às 21h40min em todas as salas de aulas e administrativos;



4.  Desligando das 19h00 as 22h40min somente na  biblioteca;

Desligar os aparelhos das salas de aula e laboratórios no intervalo entre os turnos;

Manter a regulagem dos termostatos do aparelho em 23 ºC.

c) Sobre a utilização de lâmpadas e dos sistemas de iluminação

Desligar as lâmpadas das salas que não estiverem em uso, principalmente nos horários de almoço e no

encerramento do expediente;

Manter desligadas as lâmpadas das dependências desocupadas;

Reforçar a orientação aos servidores, alunos e às equipes de segurança e limpeza para desligamento

das lâmpadas e sistemas de iluminação ao final do horário de expediente, observada a eventual

necessidade de permanência de servidores nos respectivos ambientes de trabalho;

Evitar acender lâmpadas durante o dia, priorizando a utilização de luz natural, sempre que possível;

Reduzir a iluminação em áreas de circulação, pátios de estacionamento, passarelas e garagens, desde

que não prejudique a segurança nos locais;

Providenciar a limpeza das lâmpadas e luminárias, de modo a permitir a reflexão máxima da luz e obter

maior aproveitamento nos ambientes;

Substituir gradualmente todas as lâmpadas por lâmpadas de LED.

d) Sobre a utilização de computadores

Programar o computador para entrar em modo de espera após cinco minutos sem uso;

Em caso de saída de sua mesa colocar o computador no modo hibernar;

Desligar o monitor, a impressora, o estabilizador, a caixa de som, o microfone e outros acessórios,

sempre que não estiverem em uso.

e) Sobre a utilização de geladeiras e freezers

Evitar que as portas fiquem abertas sem necessidade;

Regular a temperatura dos equipamentos conforme a estação do ano e a capacidade utilizada;

Manter os equipamentos fora do alcance de raios solares ou de outras fontes de calor.

f) Sobre a utilização de bebedouros

Desligar o equipamento no final do expediente;

g) Práticas de Eficiência Energética na aquisição e manutenção de bens e serviços

Nas aquisições ou locações de máquinas e aparelhos consumidores de energia, que estejam

regulamentados no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), exigir, nos instrumentos convocatórios,

que os modelos dos bens fornecidos possuam Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE),

nos termos da Instrução Normativa nº 2, de 4 de junho de 2014, da Secretaria de Logística e Tecnologia

da Informação;

Sempre que possível nas aquisições de equipamentos elétricos exigir o selo PROCEL, optando pelos

equipamentos com classificação A em economia de energia;

No planejamento da contratação, dimensionar de forma adequada os condicionadores de ar de acordo

com o tamanho do ambiente;

Providenciar a limpeza dos filtros dos condicionadores de ar, para não prejudicar a circulação do ar;

Adquirir somente lâmpadas de LED, bem como sensores de presença para controle de iluminação,

substituindo gradativamente o sistema de iluminação mais oneroso, desde que não afete a qualidade de

trabalho dos usuários;

Acompanhar o estado de conservação dos equipamentos, evitando o aumento do consumo da energia;

Realizar manutenções periódicas dos quadros de distribuição;

Verificar mensalmente o fator de potência na fatura de energia, caso esteja abaixo de 0,92, verificar a

viabilidade de contratação de técnico especializado para correção;

III. PLANEJAMENTO ENERGÉTICO DO CAMPUS

Contratação de empresa para manutenção e revisão periódica da rede elétrica, transformadores e

quadros de distribuição, caso haja necessidade, de acordo com acompanhamento dos indicadores de

consumo de energia na fatura mensal;



Em futuras obras, nos projeto de iluminação, priorizar, o aproveitamento do potencial de iluminação

natural, o uso de lâmpadas de alto rendimento e baixo impacto ambiental, luminárias e refletores e

coeficientes, e a implementação de sistema de automação, inclusive com sensores de presença;

Implementar a medição individualizada de consumo de energia por seção ou uso final (iluminação,

condicionamento de ar e outros);

Promover o emprego de mecanismos de produção de energia in loco, sempre que técnica e

economicamente viável e vantajoso;

A médio ou longo prazo estudar a possibilidade de adquirir sistema de painéis fotovoltaicos que

proporcionem economia no consumo anual de energia elétrica;

Nas próximas aquisições de condicionadores de ar priorizar os dotados de compressor com tecnologia

"inverter";

Estudar a possibilidade de aquisição de grupo gerador, a médio prazo, para funcionamento das 18h00

às 21h00, no horário de ponta ou de pico, que de acordo com técnicos da CEMAR pode representar um

ganho financeiro considerável.

Jânio Fernandes e Silva

Diretor Geral

Presidente do CONDIR/SRM
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