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1. Objetivo:
Consolidar a prática de ações junto à comunidade escolar para um melhor uso
da energia elétrica nas dependências da escola SENAI “Celso Charuri”- Unidade
Sumaré, monitorando e controlando a consumo e utilização da energia elétrica em
seus ambientes e cursos oferecidos para o alcance dos objetivos previstos na Política
de Gestão do SENAI-SP1.
2. Meta desejada:
2.1. Metas Qualitativas

•

Realizar palestras de orientação a alunos e novos funcionários sobre consumo

•

consciente de energia elétrica;
Reorganizar os circuitos de iluminação da oficina mecânica Bloco C, por
setores.

•

•

Instalação de Temporizadores programáveis digitais para desligamento
automático nos finais de semana dos bebedouros e filtros de agua dos blocos
A, B e C.
Instalação e programação de uma placa eletrônica para o portão eletrônico,

•
•

para que o mesmo não execute ciclos desnecessários de abertura e
fechamento.
Instalação de um Temporizador programável digital para o Réchaud da cantina
Instalação de placas fotovoltaicas com sistema ON-Grid com potência de 3KW
para iluminação do pátio de empilhadeiras.

2.2. Metas Quantitativas
•

Reduzir em 20% o consumo de energia elétrica nos corredores bloco B;

•

Reduzir em 30% o consumo de energia elétrica no refeitório bloco A.

•

Reduzir em 10% o consumo de energia elétrica na oficina mecânica bloco C.

•

Reduzir em 20% o consumo de energia elétrica com bebedouros e filtros de
agua.

1

Anexo: Políticas de Gestão do SENAI-SP.
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3. Características do programa:
Consiste no monitoramento do consumo de energia elétrica total na Escola. Os
dados coletados servem de parâmetro para diagnosticar anormalidades no sistema
elétrico interno e/ou uso inadequado desse recurso.

4. Descrição sucinta sobre o Programa
O programa tem como base um melhor aproveitamento do consumo de energia
elétrica, através da utilização de lâmpadas mais eficientes e sensores de
iluminação. Também através de palestras informativas em sala de aula, atividades
na SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes e gráficos,
conscientizando funcionários e alunos em relação ao melhor aproveitamento da
energia elétrica.

4.1. Análise de experiências anteriores
Neste programa serão desenvolvidos novos conceitos de controle de energia
elétrica, portanto não há registros de dados anteriores.
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5. Execução do programa e cronograma

2017

AÇÕES 2016/2017

2018

Responsável

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Realizar palestras sobre
Consumo consciente da energia
Substituição das lâmpadas do
corredor Bloco B por LED
Substituição das lâmpadas do
refeitório por lâmpadas LED

X

L. Fernando

X

Manutenção

X
X

X

Manutenção

Instalação de sensor de
controle de Iluminação

X

Reorganizar os circuitos de

Victor
Manutenção

X

X

L. Fernando
Victor
Manutenção

X

iluminação da oficina mecânica
Instalação de temporizadores
programáveis digitais para

X

L. Fernando
Manutenção

X

desligamento automático dos
bebedouros
Instalação de placa eletrônica
para o portão eletrônico não

L. Fernando
Victor
Manutenção

X

execute ciclos desnecessários
de abertura e fechamento.
Instalação de um temporizador
programável digital para o

L. Fernando
Manutenção

X

Réchaud da cantina
Instalação de placas
fotovoltaicas com sistema ON-

X

X

L. Fernando
Vagno

Grid com potência de 3KW
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6. Identificação das unidades envolvidas
Escola SENAI “Celso Charuri”- Unidade Sumaré
7. Viabilidade Ambiental
Fazer o monitoramento para melhor controle do consumo, evitando desperdícios.
8. Viabilidade Econômica
A implantação do programa implicará no controle sistêmico do consumo de energia
elétrica por aluno-hora da Escola, que por meio de análises poderá ser identificado
algum tipo de alteração e sua causa para, se for necessário, realizar a correção
imediata do possível problema evitando custos desnecessários.
9. Obrigações do PARCEIRO ou COMUNIDADE
Este item não se aplica devido à natureza deste programa ambiental.
10. Obrigações da Unidade SENAI
A responsabilidade da Escola consiste na coleta e análise crítica dos dados.
11. Indicadores
Os indicadores consistem nos valores de consumo mensal de energia elétrica, em
kWh, utilizados para análise em função da meta de produção, em aluno-hora, da
unidade para o ano corrente, tendo como parâmetro o consumo do mesmo mês do
ano anterior. Não obstante, é importante ressaltar que as variáveis envolvidas na
relação do consumo de energia elétrica e a produção, em aluno-hora, devem ser
analisadas com certa cautela, como nos casos de cursos que são executados fora da
unidade escolar e os das áreas da metalmecânica e soldagem que exigem uma
demanda maior de energia elétrica. Como exemplos para elucidar esses fatos, temos
o ano de 2007, onde a escola teve um consumo de energia elétrica de 120.536 kWh
para uma produção de 248.058 aluno-hora, o que resultou numa relação de 0,4859
kWh/aluno-hora. No entanto, em dados mais recentes temos que de 2009 até 2011 a
unidade escolar teve aumento no consumo de energia elétrica e na produção, em
aluno-hora, porém o consumo kWh/aluno-hora oscilou dentro da faixa de 0,29 a 0,36
kWh/aluno-hora. Essa mudança deve ter ocorrido devido ao aumento na oferta de
cursos diversificados que não impactam de maneira considerável no consumo de
energia elétrica dentro da unidade – como os cursos da área da gestão – além de
outros realizados fora, que não interferem no consumo de energia elétrica dentro da
unidade.
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12. Monitoramento
Será realizada uma coleta mensal do consumo de energia elétrica total da escola.
Este valor será comparado em um gráfico com o mesmo mês do ano anterior e caso
haja um aumento excepcional do consumo o mesmo será investigado.
Plano de aplicação de recursos previstos a serem desembolsados pelos
envolvidos
SENAI – Escola
Descrição

Custo (R$)

Substituição de lâmpadas por LED (40 unidades)

R$45,00

Lâmpada tubular LED 18W
Total

R$1800,00

Descrição

Custo (R$)

Sensor para controle automático da iluminação (2 peças)

R$300,00

Total

R$600,00

Descrição

Custo (R$)

Horímetro bivolt digital (8 peças)

R$70,00

Total

R$560,00

.

13. Resultados Esperados / Alcançados:
Como resultado é esperado cumprir as metas estabelecidas. Com relação aos
resultados esperados no momento estamos coletando os dados iniciais para ao final
do programa comparar os dados.
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14. Anexos:
Anexo A
Histórico de consumo de energia elétrica em kWh
Relação entre o consumo de energia elétrica total e a produção, em aluno-hora, de
anos anteriores.
Ano

Consumo de energia elétrica em KWh (E)

Produção Aluno-hora (AH) E / AH

2016

202.589

644,018

0,31457

2015

227.000

574.376

0,3466103

2014

219.437

580.327

0,3781264

2013

218.800

615.670

0,355385

2012

211.923

630.948

0,335880

2011

195.140

594.624

0,328174

2010

174.381

590.903

0,295109

Anexo B

Missão do SENAI-SP
Promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de
tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da indústria
brasileira.

Políticas de Gestão do SENAI-SP

Política de Gestão para Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente
O SENAI-SP, no cumprimento da sua missão, promove o contínuo aprimoramento dos
serviços educacionais e tecnológicos, direcionando esforços para:
•
•
•
•
•

o atendimento à legislação aplicável aos seus processos e serviços;
a manutenção de ambientes de trabalho adequados e seguros;
a preservação do meio ambiente por meio da prevenção à poluição e do uso
consciente de recursos;
o fortalecimento da relação com os clientes e partes interessadas, e
o desenvolvimento de seus recursos humanos.
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Política de Gestão para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
•
•
•
•
•

Desenvolvimento dos serviços técnicos e tecnológicos;
Produção de soluções técnicas e inovações para o mercado;
Atuação em rede e busca sistemática de referenciais externos;
Reconhecimento da inovação como um ativo valioso da organização, e
Promoção de linguagem comum de inovação na Instituição.

15. Aprovação:

Direção Escola
Claudio Rafael Teti

Data

16. Controle de Revisões:
REV.
01

DATA
15/03/2011

NATUREZA DA ALTERAÇÃO
Primeira emissão.

02

15/03/2012

Atualização de valores

03

15/03/2013

Atualização dos parâmetros medidos

04

15/03/2014

Revisão do caderno ambiental

05

15/03/2014

Revisão das metas e ações

06

15/03/2015

Revisão e atualização dos critérios e metas estabelecidas

07

15/03/2016

Adequação a DITEC-049 V.04
Inclusão de novas metas de controle

08

26/04/2017

Revisão de metas e ações
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